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  تقديم

 
إن تحديد رؤية . حفزةحول إستراتيجية واضحة وقوية وم بالمؤسسة التعليميةحول ضرورة توحيد جهود العاملين  ال أحد يجادل

إستراتيجية وترجمتها في مخطط إستراتيجي معناه توفير شرط أساسي وحاسم الستشراف المستقبل، وتحفيز الجهود، وترشيد الوسائل 

رية بالمؤسسة من أطر تربوية وإدااء وخيالي بين مختلف العاملين ن إن وضع مخطط إستراتيجي هو أيضا فرصة لحوار تأسيسي بَـ . واإلمكانات

  .ومتعلمين وأولياء أمورهم

 ستراتيجيةهذه اإل بناء ويتم المؤسسة،اإلطار العام لألنشطة الالزم القيام بها لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف  اإلستراتيجيةتمثل الخطة 

البيئة الخارجية، وتعتمد  يفالبيئة الداخلية واالستفادة من الفرص المتاحة  يمن خالل معالجة أوجه الضعف فللمؤسسة  دعم القدرات الذاتيةل

أخذا بعين االعتبار ، من خالل برامج متكاملة لكل مجال من مجاالت العمل مشروع المؤسسةعلى تحقيق أهداف  اإلستراتيجيةهذه 

  .للمؤسسةباإلضافة إلى المتطلبات التطويرية المستقبلية  العامة للوزارةلتوجهات ل

  :يعة العصر الذي نعيش فيه والتي تفترضعقبات نابعة من طبتعترضه هذا الطموح  إن

  سرعة اإلنجاز؛ •

  القدرة على استغالل الفرص المتاحة بسرعة؛ •

  معالجة سريعة لالختالل؛ •

  إحداث تغيير جماعي في وقت قصير؛ •

كما أصبح من الضروري أن تطور المؤسسات التعليمية قدرتها على مواكبة هذا ،  "فضيلة"لقد أصبحت السرعة في عالم اليوم 

لكن السير بهذه السرعة يطرح مشكلة درجة انسجام فرق العمل، ومدى مصداقية المعلومات التي تستخدمها هذه يقاع السريع لعالم اليوم، اإل

وهنا تكمن أهمية وقيمة األدوات التي تتيح لفرق العمل السير بسرعة وتمكنها من توفير وتحليل كتلة . قرار اإليقاع السريعالفرق في اتخاذ 

  .ة من المعلوماتمتنوع

أدوات عمل توضع رهن إشارة المؤسسات التعليمية لمساعدتها على حسن إدارة وتدبير توفير و  ،تحديأجل رفع هذا المن و 

التشخيص ( DCA Diagnostique Court Appliqué نقدم أداة عملية هي ،مشاريعها، والرفع من قدرتها على األداء السريع

 اوإجرائي شامال انموذج وهذه األداة توفر. ببلجيكا IFEAS النظميللدراسات والتحليل  الفرنكفوني معهدلالتي صممها ا) القصير المطبق

  .المؤسسةعملي بناء على تشخيص دقيق لنقاط القوة ونقاط الضعف في يتيح القيام بعملية التخطيط االستراتيجي في وقت قصير وبشكل 

ة، وتطوير مجموعة من األدوات العملية المصاحبة لها لجعل االشتغال بها أكثر دقة وقد قمنا بترجمة هذه األداة إلى اللغة العربي

كما قمنا بتجريبها في عشرات المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ببالدنا، وكنا في كل تجربة نستثمر التغذية   .وبساطة ووضوحا

التخطيط : هذا العمل الذي نقدمه تحت عنوان وكانت الحصيلة. عليمالراجعة لتطوير األداة وتبيئتها مع خصوصيات قطاع التربية والت

  :من ثالثة كتيباتوالذي يتكون  DCAاالستراتيجي باستخدام أداة 

 وهو بمثابة مرجع عملي وتوجيهي؛ DCAدليل استخدام أداة  •

 كراس التفريغ لتسجيل نتائج التحليالت وتطوير المخطط؛ •

 .شكل النهائي الممكن للعملكراس النموذج يوضح بالنموذج الحي ال •

  .نتمنى أن يساعد هذا العمل على تطوير جودة مؤسساتنا التعليمية

  واهللا ولي التوفيق
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  DCAباستخدام أداة  منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

  

برئاسة أفراد  8إىل  4يتكون من " فريق التخطيط االسرتاتيجي" املؤسسةتشكيل فريق عمل من داخل  •

 ؛مىت أمكن ذلك ومبصاحبة مستشار خبري يف التخطيط االسرتاتيجي سسةاملؤ مدير 

  تنظيم ورشة عمل يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية؛ •

 ،والفرص ،الضعفنقط و  ،من خالل حتليل نقاط القوة للمؤسسة واملستقبلي تشخيص الوضع احلايل •

 ؛سسةاملؤ وخصوصية ، والوظائف، اإلدارية، واألولويات، واملكونات والتهديدات

 ؛املؤسسةرؤية ورسالة لنجاح األساسية اليت حتدد مالمح استخالص عوامل ا •

 ؛صياغة الرؤية والرسالة والقيم •

 حتديد األهداف اإلسرتاتيجية؛ •

الطاقم الرتبوي على مستوى ( املؤسسةداخل  اإلسرتاتيجية تعميم الرؤية والرسالة والقيم واألهداف •

 لالستفادة من التغذية الراجعة؛ )وأولياء التالميذ ومجعية آباءواإلداري وممثلي التالميذ 

 من جلنة التخطيط االسرتاتيجي؛ اإلسرتاتيجية اعتماد كل من الرؤية والرسالة والقيم واألهداف •

 املناسبة اليت ستساهم يف حتقيق األهداف منهجية التغيريو  ،وسياسة االستثمار ،منهجية التدبريحتديد  •

 ؛املؤسسةخصوصية مع اإلسرتاتيجية، مع املالئمة 

ولة عن ئديد مراحلها الزمنية واجلهة املسطار اخلطة اإلسرتاتيجية وحتإإعداد الربامج اليت سيتم تنفيذها يف  •

 التنفيذ؛

اليت ستعتمد يف قياس أداء  )ملعايري ومؤشرات األداءامصفوفة (لوحة قيادة املخطط االسرتاتيجي عداد إ •

  ؛لةخالل السنوات الثالث املقب املؤسسة

 إعداد مسودة اخلطة ومناقشتها مع جلنة التخطيط االسرتاتيجي والتصديق عليها؛ •

 بصورا النهائية؛ جملس تدبري املؤسسةاإلسرتاتيجية العتمادها من قبل  رفع اخلطة •

  .باملؤسسةإعالا وتعميمها وإتاحتها للعاملني  •
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  عداد الخطةإل ما يلزم

  

 كل متوازن أهم وظائف املؤسسة؛أفراد ميثل بش 8إىل  4فريق عمل من  •

 ؛من داخل الفريق تعيني مقرر ومنشط •

 .صفراء، خضراء، برتقالية، زرقاء، وردية، بنفسجية: Post itالبطاقات الورقية امللونة  من علبعدة  •

 ؛وهو مبثابة مرجع عملي وتوجيهي لفريق العمل DCA أداةدليل استخدام  •

 ؛طوير املخططتلتسجيل نتائج التحليالت و  لتفريغاكراس  •

 ؛للعمل املمكن يوضح بالنموذج احلي الشكل النهائي النموذجكراس  •
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  جمع المعطيات: المرحلة األولى

  معطيات الوضعية الحالية

  
 مشاكل؛ 6بطاقات صفراء على كل شخص ويطلب  6يوزع منشط الفريق : الخطوة األولى •

 ؛حلول 5خص ويطلب على كل ش خضراءبطاقات  5يوزع منشط الفريق :الخطوة الثانية •

 ؛عقبات 4على كل شخص ويطلب  برتقاليةبطاقات  4يوزع منشط الفريق :الخطوة الثالثة •

 ؛دعائم 3على كل شخص ويطلب  زرقاءبطاقات  3يوزع منشط الفريق :الخطوة الرابعة •

 ؛وسائل 2على كل شخص ويطلب  ورديةبطاقات  2يوزع منشط الفريق :الخطوة الخامسة •

 .خطوة أولى 1على كل شخص ويطلب  بنفسجية بطاقة 1زع منشط الفريق يو :الخطوة السادسة •

  

  كل المعلومات المطلوبة في هذه المرحلة تتعلق بالوضعية الحالية؛

  دقائق؛ 6مدة كل خطوة 

  تسجل كل المعلومات المطلوبة غلى وجه واحد من البطاقة؛

  ؛)احد مثالمشكل واحد أو حل و (تتضمن البطاقة الواحدة معلومة واحدة ووحيدة 

  .دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويلاستخدام عبارات 
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  جمع المعطيات: المرحلة األولى

  معطيات الوضعية المستهدفة

  
 ؛رؤية 1على كل شخص ويطلب  بنفسجية بطاقة 1يوزع منشط الفريق : الخطوة األولى •

 ؛أعمدة 2على كل شخص ويطلب  زرقاءبطاقات  2يوزع منشط الفريق :الخطوة الثانية •

 ؛أدوات 3على كل شخص ويطلب  ورديةبطاقات  3يوزع منشط الفريق :الخطوة الثالثة •

 ؛مخاطر 4على كل شخص ويطلب  برتقاليةبطاقات  4يوزع منشط الفريق :الخطوة الرابعة •

 ؛اقتراحات إلدارة المخاطر 5على كل شخص ويطلب  خضراءبطاقات  5يوزع منشط الفريق :الخطوة الخامسة •

 .نقط ضعف 6على كل شخص ويطلب صفراء بطاقات  6يوزع منشط الفريق :لسادسةالخطوة ا •

  

  كل المعلومات المطلوبة في هذه المرحلة تتعلق بالوضعية المستهدفة؛

  دقائق؛ 6مدة كل خطوة 

  تسجل كل المعلومات المطلوبة غلى وجه واحد من البطاقة؛

  ؛)أو حل واحد مثال مشكل واحد(تتضمن البطاقة الواحدة معلومة واحدة ووحيدة 

  .دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويلاستخدام عبارات 
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  تحليل المعطيات: المرحلة الثانية

  

إىل حتليل املعطيات اليت مت ال ميكن وضع خمطط اسرتاتيجي دون تشخيص دقيق؛ ولذلك حنتاج يف مرحلة ثانية 

  .ة اإلسرتاتيجيةجتميعها لتوفري كل عناصر التشخيص اليت سنحتاجها لوضع اخلط

  :التحليالت اليت سنقوم ا يف هذه املرحلة هي

  التحليل المباشر للمعطيات المحصل عليها .1

  تحليل األولوياتأو  يالتحليل الموضوع .2

  تحليل توازن نقط القوة ونقط الضعف .3

  تحليل المحيط .4

  التحليل التدبيري .5

 التحليل الوظيفي .6

  :هوواملبدأ العام املوجه يف طريقة التحليل 

  البطاقات بتوزيعها إىل جمموعات؛ صنف •

  عدد البطاقات يف كل جمموعة وتوزيع األلوان داخلها؛ أحسب •

 .مضمون كل جمموعة يف عبارة جامعة صغ •
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  لتحليل المباشر للمعطيات المحصل عليهاا

 

؛ أي أهم المشاكل، وأهم الحلول المقترحة، وأهم تحليل مباشر للمعطيات الستخالص أهم المعطيات

هم الوسائل، وأهم الخطوات األولى، وأهم الرؤى، وأهم األعمدة، وأهم العقبات، وأهم الدعامات، وأ

  .األدوات، وأهم المخاطر، وأهم االقتراحات إلدارة المخاطر، وأهم نقط الضعف

 .األلوان المتشابهة حصيلة بتجميع اتركيب في نهاية هذا التحليل األول ننجز

  مةالمكونات الدائ: األزرق   •

  أولويات التدبير: البرتقالي •

  المسارات العملية: الوردي •

  اآلفاق: البنفسجي •

  مستويات التطوير: األخضر •

  النقائص التي يجب سدها: األصفر •
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  تحليل األولوياتأو  التحليل الموضوعي

 

  .DASيوفر لنا هذا التحليل جماالت العمل اإلسرتاتيجية 

حبسب  )وبقطع النظر عن األلوان الية ومعطيات الوضعية املستهدفةاحلمعطيات الوضعية (البطاقات  كل  عتوز 

حنتفظ يف النهاية بـ . )مضامني البطاقات هي اليت حتدد التصنيف(جيه مسبق من تصنيق قبلي دون تو و  املوضوعات

  .موضوعات/جمموعات 9إىل  3

  .موضوع/ويف النهاية ندرس بنية كل موضوع باعتماد توزيع األلوان داخل كل جمموعة

  :موضوع/طريقة دراسة بنية كل جمموعة

 نقط الضعف؛= جتميع عدد امللصقات الربتقالية والصفراء  •

 نقط القوة؛= جتميع عدد امللصقات اخلضراء والزرقاء  •

  الوسائل؛= عدد امللصقات الوردية  •

 .الرؤية= عدد امللصقات البنفسجية  •
  

 
  9الموضوع   8الموضوع   7الموضوع   6الموضوع   5موضوع ال  4الموضوع   3الموضوع   2الموضوع   1الموضوع 

الملصقات 

           البرتقالية

الملصقات 

           الصفراء

الملصقات 

           الخضراء

الملصقات 

           الزرقاء

الملصقات 

           الوردية

الملصقات 

           البتفسجية

مجموع 

           الملصقات
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 حليل توازن نقط القوة ونقط الضعفت

  

 الصفراء والربتقاليةالبطاقات  مضامني مع ،)نقط القوة( البطاقات اخلضراء والزرقاءمضامني  قارنيف هذا التحليل ن

  :باستخدام اجلدول التايل) نقط الضعف(

  أهم نقط القوة  أهم نقط الضعف

  البطاقات اخلضراء  البطاقات الصفراء

  البطاقات الزرقاء  يةالبطاقات الربتقال
  

 ؛نقط القوةأهم أهم نقط الضعف و نستخلص  •

 :نقط الضعف تغطيةمستوى ندرس  •

  نقط ضعف بتغطية؛ •

 .)اجيب االشتغال عليه( نقط ضعف بدون تغطية •

 .مستوى جتدر نقط القوةندرس  •

  متجدرة؛ قوةنقط  •

 .)جيب االشتغال عليها( غري متجدرة قوةنقط  •
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 تحليل المحيط

  

احملتملة بالنسبة للموضوعات ذات " املخاطر"و" الفرص"ه املرحلة نبحث، قي حميط املؤسسة، عن يف هذ 

  .األولوية

  .يتعلق األمر يف هذا التحليل بتحديد التأثري احملتمل للمحيط على مشروعنا املستقبلي

من احملتمل أن يكون هلم  أولوية، والذين/واحملاورين، والفاعلني، واملتدخلني لكل موضوع  نضع الئحة بالشركاء،

 .تأثري إجيايب أو سليب عليه

من عناصر احمليط، وحندد اإلكراهات والفرص املتاحة املرتبطة بكل عنصر بالرجوع إىل  15إىل  10نضع من 

  .املعطيات اليت مت جتميعها

  

  نقط القوة  الفرص

  نقط الضعف  اإلكراهات
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  التحليل التدبيري

  

املوارد البشرية، والتسويق، والتجهيز، والتدبري، : ات حبسب العالمات التدبريية اخلمسةالبطاقمجيع  نعيد توزيع

  .والتمويل

 

  التسويق
لماذا المؤسسة موجودة؟ ما الذي يجب علينا إنتاجه؟ ما رسالة المؤسسة؟ ما أهدافها؟ ما هي السلع 

 لمؤسسة؟ والخدمات التي يحصل عليها الزبون؟ من هم الزبناء؟ ما هي القوانين ا
 

  الموارد البشرية
من هم النساء والرجال الذين يعملون داخل المؤسسة؟ ما عددهم؟ ما مؤهالتهم؟ ما حوافزهم؟ ما وعيهم 

  المهني؟
 

  التجهيز
أي تجهيز وأية طرق وأية تقنيات نستعمل؟ كل ما يتعلق بالمقرات والتجهيزات واآلالت من جهة الكم 

  ...والجودة والدقة 
 

   .ما هي التوازنات المالية الكبرى؟ كل ما يتعلق بالميزانية والمال  ويلالتم

  التدبير
من يقرر ماذا هنا؟ كل ما يتعلق بالتنظيم والمسؤوليات واإلدارة والقرارات والمتابعة والمراقبة وأنظمة 

  .المعلومات المساعدة على تهيئ القرارات واتخاذها ومتابعتها
 

  

 دبيرية القوية وهي التي استقطبت أكبر عدد من البطاقات؛نستنتج العالمة الت

 ونستنتج العالمة التدبيرية الضعيفة وهي التي استقطبت أقل عدد من البطاقات؛

 

  العالمة التدبيرية القوية

M+ 

  العالمة التدبيرية الضعيفة

M- 
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  الوظيفيالتحليل 

  

إلنتاج، واإلخبار، واملراقبة، والضبط، والتنسيق، والتنظيم، ا: حبسب الوظائف الثمانيةالبطاقات مجيع  نعيد توزيع

 .والتقومي، والتوجيه

  

  اإلنتاج وظيفة 1
   القدرة على اإلنتاج •

  كل ما يساهم بشكل مباشر في عملية اإلنتاج •

   سلع

  خدمات

  اإلخبار وظيفة 2
   اإلنتاج بحاجة إلى عدد من التعليمات •

  قوم باإلنتاجمجموع المعلومات الموجهة إلى من سي •

   تعليمات

  طرق

  معلومات

  مطابقة  خالل عملية اإلنتاج يجب مقارنة اإلنتاج مع التعليمات •  المراقبة وظيفة 3

  الضبط وظيفة 4
القدرة على الرجوع إلى الوضع العادي أي إلى إنتاج مطابق للمعايير في حالة عدم  •

  .المطابقة
  تصحيح

  تقوية دقيقة للموارد  .فير موارد إضافية أو فرق مؤقتة في حالة اختالل الضبط المحليالقدرة على تو  •  التنسيق وظيفة 5

  توزيع دائم للموارد  .القدرة على تعيين وتغيير تعيين موارد بشكل دائم •  التنظيم وظيفة 6

  التقييم وظيفة 7
القدرة على إصدار حكم على المساهمات النسبية لمختلف أشكال تنظيم الموارد  •

  .ختيار أكثرها فعاليةال
  تقييم الموارد

  التوجيه وظيفة 8
التنبؤ بالمستقبل، وتوفير توجيهات فعالة، وإغناء مختلف أشكال التنظيم بهدف  •

  .البحث عن التوازنات المستقبلية األكثر فعالية
  إعداد التطورات المستقبلية

  

 بطاقات؛نستنتج الوظيفة القوية وهي التي استقطبت أكبر عدد من ال

 ونستنتج الوظيفة الضعيفة وهي التي استقطبت أقل عدد من البطاقات؛
  

  الوظيفة القوية

F+ 

  الوظيفة الضعيفة

F- 
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  الخطة اإلستراتيجية: المرحلة الثالثة

  

 السيناريوهات اإلسرتاتيجية املمكنة .1

 سرتاتيجياإل السيناريو .2

 الرؤية والرسالة والقيم: نسق الغايات .3

 ل اإلسرتاتيجيةالعمجماالت  .4

 األهداف اإلسرتاتيجية .5

 اإلجراءات التنفيذية .6

 قياس األداءمؤشرات  .7
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  السيناريوهات اإلستراتيجية الممكنة

 

 .بعد كل هذه التحليالت نصل هنا إىل مرحلة السيناريوهات اإلسرتاتيجية املمكنة •

 .جمموعة من املهام اليت حتول مدخالت إىل خمرجات، مع قيمة مضافة: السيناريو •

 5M X 8F=  ممكن سيناريو 40لدينا  •

التكاليف والفوائد املرتبطة  على مستوى(بينها  قارنةاملو  سيناريوهات متعددة وضعتفرتض اإلسرتاتيجية  •

  .ذيف برنامج زمين قابل للتنفي هووصف ،مث اختيار البديل اإلسرتاتيجي األفضل ،)ا

سيناريوهات باعتماد احلصيلة املتقاطعة  4ىل سيناريو إ 40نقلص فضاء االختيار يف مرحلة أوىل من  •

سيناريوهات  4للعالمات التدبريية والوظيفية القوية والضعيفة، مت نقلص هذا الفضاء يف مرحلة ثانية من 

  .إىل سيناريو اسرتاتيجي واحد باعتماد اختيارات الفريق إليقاع العمل وحجم االستثمار
  

  

  :4إلى  40من 
  

M F كود ربعالسيناريوهات األ 

M+ :(.........................)  F+ :(..............................)  
  

M-(............................) :  F-(.............................) :  
  

M –(..........................) :  F+(............................) :  
  

M +.................) :(.........  F –(..........................) :  
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 :سيناريوهات إلى السيناريو االستراتيجي 4من 

  

  حجم االستثمار+ إيقاع العمل = سياسة االستثمار  •

  

  :إيقاع العمل

 أي إيقاع؟

 إيقاع سريع

  إذا كان الفريق قويا

  غري مستقرةإذا كانت الظرفية  العمل على العالمة التدبريية الضعيفة

  إذا كانت املنافسة قوية

 حذر إيقاع

  إذا كان الفريق هشا

  إذا كانت الظرفية مستقرة العمل على العالمة التدبريية القوية

  إذا كانت املنافسة ضعيفة

  

  :حجم االستثمار

  أي حجم استثمار؟

  أكثر أو أقل؟ وقتاستثمار 

  ؟أكثر أو أقل موارد بشريةاستثمار 

  أكرب أو أقل؟ ميزانيةاستثمار 

 الضعيفة العمل على الوظيفة  موارد أكثر

 القويةالعمل على الوظيفة  موارد أقل
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  السياسات األربع

  

 أولويات السياسة اإليقاع حجم االستثمار السياسات األربع

 سرعة أكرب موارد أكثر سياسة التوسع
   العمل على العالمة التدبريية الضعيفة

 لعمل على الوظيفة الضعيفةا

M -  

F - 

 سرعة أقل موارد أكثر سياسة النمو
   العمل على العالمة التدبريية القوية

 الضعيفةالعمل على الوظيفة 

M +  

F - 

 سرعة أكرب موارد أقل سياسة املشروع
   العمل على العالمة التدبريية الضعيفة

 القويةالعمل على الوظيفة 

M -  

F + 

 سرعة أقل وارد أقلم سياسة التجدر
   العمل على العالمة التدبريية القوية

 القويةالعمل على الوظيفة 

M +  

F + 
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 السيناريو اإلستراتيجي

  

  : االسرتاتيجي حندد معامله وفق العناصر التاليةسيناريو ال احلسم يف بعد

  

  :األولوية اإلسرتاتيجية املطلوبة
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

  :جماالت االشتغال املفيدة
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

  :الثقافة املفروض تنميتها
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

 :عمللالناظمة لاملرتكزات 
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

.....................................................................................................................  
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 حقيبة السيناريوهات 
•  

  

 التاءات الخمس الواوات الثمانية السيناريو استراتيجي رقم

 ا�نتاج الزيادة في المبيعات 01

 التسويق

 ا�خبار مؤسسة وإدارة ع�قات الزبونسمعة ال 02

 المراقبة المراقبة، ومصداقية المنتجات 03

 الضبط ما بعد البيع 04

 التنسيق تنويع العرض 05

 التنظيم أكثر بساطة، والمردودية 06

 التقويم ھامش أكبر 07

 التوجيه التجديد، وجعل العرض يتطور 08

 �نتاجا تعبئة العاملين، ا�نتاجية 09

 الموارد البشرية

 ا�خبار تأھيل العاملين 10

 المراقبة الدقة، والمراقبة الذاتية، والقياس 11

 الضبط إدارة الفريق، وبناء فرق العمل 12

 التنسيق تبادلية العاملين 13

 التنظيم توزيع القوى العاملة، وا�نتاجية 14

 التقويم مھنة وحرفة: تطوير 15

 التوجيه ، والتدبير التوقعياUفاق 16

 ا�نتاج الرفع من قدرة المعدات على ا�نتاج 17

 التجھيز

 ا�خبار معرفة المعدات والتعليمات 18

 المراقبة مراقبة، القياس، نظام الجودة 19

 الضبط المصداقية، وإدارة اYنحرافات المعيارية 20

 التنسيق المرونة 21

 التنظيم المردودية واYنسجام 22

 التقويم كلفة التحصيل 23

 التوجيه تطوير الطرق 24

 ا�نتاج البيع، ومضاعفة حصة السوق 25

 التمويل

 ا�خبار متابعة محاسباتية، ولوحة القيادة 26

 المراقبة مراقبة الكلفة، واZمان 27

 الضبط إدارة المال، والدورات المالية 28

 التنسيق توسيع اYستثمار 29

 التنظيم إعادة صياغة الميزانيات 30

 التقويم ضبط أكبر لمراكز الربح، وزيادة اZرباح 31

 التوجيه التحول إلى القيمة 32

 ا�نتاج سرعة ودقة القرار 33

 التدبير

 ا�خبار ثقافة الثقة 34

 المراقبة المزيد من المتابعة 35

 الضبط القيادة 36

 التنسيق عيتطوير الذكاء الجما 37

 التنظيم وضوح اZدوار 38

 التقويم إعادة ترتيب اZولويات، وقرارات القيمة 39

 التوجيه تعلم المنظمة 40
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  الــــــرؤيــــــة

  

 
  ...............................................................................نحن 

  ون في أفق ثالث سنواتنريد أن نك
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
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  الــــرســــالـــة

  

 
  ...............................................................................نحن 

  مهمتنا
......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  
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  الــقــيــم
  

سوف نحتكم كفريق عمل متكامل إلى  إلستراتيجيةاسعينا نحو تحقيق رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا  في

  :، وتشمل هذه القيم ما يليكافة التصرفات الفردية والجماعيةتمثل مرجعية أساسية لضبط   قيم مشتركة 7
  

  المضمون  القيم

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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  مجاالت العمل اإلستراتيجية

  
اYنشغاYت  اZولوياتتحليل  أبرز، مجمعة، وعلى دراسة الوضع الداخليبناء على المعطيات ال

  .، والتي سيتم التركيز عليھا خ�ل السنوات الث�ثة المقبلةا�ستراتيجية التالية
  

 نضع ھنا النسبة المئوية لكل موضوع  1الموضوع 

   2الموضوع 

   3الموضوع 

   4الموضوع 

   5الموضوع 

   6الموضوع 

   7الموضوع 

     8الموضوع 

     9الموضوع 

  
  

 BSCتحليل توازن اZولويات ا�ستراتيجية باستخدام بطاقات اZداء المتوازن 
  

  العم$ء  المالية  ا#جراءات والعمليات  الموارد البشرية  

نسبة 
التوازن 
  المطلوبة

22 % 22 % 34 % 22 % 

نسبة 
اه انتب

 فريق
  الدائرة

    

تعديل 
انتباه 
  الفريق
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  األهداف اإلستراتيجية

  

 9إىل  3نضع لكل جمال اسرتاتيجي من . هنا األهداف االسرتاتيجية حبسب حماالت العمل االسرتاتيجية نضع

  .أهداف

  

  األهداف اإلستراتيجية  اإلستراتيجية مجاالت العمل
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  اإلجراءات التنفيذية

  .....................................................: المجال االستراتيجي األول

  

نضع لكل هدف . نضع هنا اإلجراءات التنفيذية حبسب األهداف االسرتاتيجية وحماالت العمل االسرتاتيجية

  .وحندد اجلهة املسؤولة عن اإلجراء. إجراءات تنفيذية 3إىل  1اسرتاتيجي من 

  

  ولةالمسئالجهة   اإلجراءات التنفيذية  األهداف اإلستراتيجية

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الجهة المسئولة

 .................لجنة  .1

 .................لجنة  .2

 .................لجنة  .3

4.   
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  مؤشرات قياس األداء

  

من املؤشرات حبسب ااالت  مناذجيف اجلدول التايل . نضع هنا مؤشرات قياس األداء حبسب اإلجراءات التنفيذية

  .واملؤشرات اليت حتتوي عليها جمرد أمثلة هذه الالئحة ليست شاملة .توازناألربع لبطاقات األداء امل اإلسرتاتيجية

  
  

  المؤشرات مجال المؤشرات

  مؤشرات

  الموارد البشرية

 عدد الدورات التدريبية •

 نسبة المتدربين •

  نسبة النجاح في التدريب •

 فاعلية استخدام الموارد •

  إنتاجية الموظف  •

 عدد غيابات الموظفين •

 الموظفين تأخراتعدد  •

  عدد العطل المرضية •

  التقدم في الرتب •

  االستقاالت •

  األخطاء المهنية •

 سرعة االنجاز •

 االجتماعات •

 نسبة الزيادة في المخصصات المالية •

  رضا الموظفين •

 أيام في السنة لكل موظف 5 •

 المؤسسةمن مجموع موظفي  85% •

 من الموظفين الذين حضروا التدريب 85% •

 %20زيادة فاعلية استخدام الموارد بنسبة  •

والحد  من المسئول المباشراإلنتاجية قدير ت •

 األدنى من اإلدارة العليا

مجموع أيام العمل الضائعة بسبب غيابات  •

 الموظفين

 مجموع ساعات العمل الضائعة بسبب الـتأخر •

مجموع أيام العمل الضائعة بسبب العطل  •

 المرضية

ترقية جميع الموظفين الذين استوفوا حق  •

 الترقية ودون تأخير

 د االستقاالتعد •

 عدد األخطاء المهنية •

 %50تقليل مدة إجراء المعاملة بنسبة  •

 وانتظام دورية االجتماعات عدد االجتماعات •

 % 25بنسبة  زيادة المخصصات المالية •

  % 15بنسبة  الموظفينزيادة  •

  مؤشرات

 اإلجراءات

 التالميذرضا  •

 التالميذشكاوى  •

 أولياء التالميذشكاوى  •

 سرعة االنجاز •

 لعملحوادث ا •

 األخطاء المهنية •

 داخل المؤسسةالمنازعات  •

 الخسائر •

 % 15بنسبة  التالميذزيادة رضا  •

 التالميذعدد شكاوى  •

 أولياء التالميذ عدد شكاوى •

 %50بنسبة تقليل مدة إجراء المعاملة  •

 عدد حوادث العمل •

 عدد األخطاء المهنية •

 داخل المؤسسةعدد المنازعات  •

 اإليرادات نسبة تراجع •
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 تهامعالجوسرعة  سرعة الوصول للمعلومة •

 توفر المعلومة •

 )المنتوج(ضمان الجودة  •

  تحديث اآلليات واألجهزة واألنظمة •

تبسيط جميع اإلجراءات بما يتناسب مع تقليل  •

 المدة الزمنية والتكلفة بالنسب المذكورة أعاله

عدد الشكاوى الداخلية والخارجية ذات  •

 السبب عدم توفر المعلومة

 % 15بنسبة  زيادة رضا العمالء •

  مستوى تحديث اآلليات واألجهزة واألنظمة •

  مؤشرات

 العمالء

 رضا العميل •

 شكاوى العمالء •

 العنف داخل المؤسسة •

 رسائل تشكرات العمالء •

 عدد العمالء •

 زيادة اإليرادات •

 عدد المعارض وورش العمل الموجهة للعمالء •

عدد الندوات والمحاضرات والدورات  •

 الموجهة للعمالء

 التميز الموزعة على العمالءعدد جوائز  •

 اءشركالموقعة مع الاتفاقيات الشراكة  عدد •
 االستراتيجيين

 % 15زيادة رضا العمالء بنسبة  •

 % 15بنسبة  شكاوى العمالءتراجع عدد  •

 حاالت العنف داخل المؤسسة تراجع عدد •

 % 15بنسبة 

 15بنسبة  رسائل تشكرات العمالء عدد زيادة •

% 

 % 15 بنسبة العمالء زيادة عدد •

 % 25 زيادة اإليرادات بنسبة •

في  موجهة للعمالءمعارض وورش عمل  3 •

 السنة

 جوائز لكل فئة من العمالء 3 •

الموقعة مع اتفاقيات الشراكة  مضاعفة عدد •

 االستراتيجيين اءشركال

  مؤشرات

 المالية

 اإليرادات •

 المصاريف •

 األجور •

 الحوافز المالية •

 عدد الخدمات الجديدة ذات المورد المالي •

 المالية المخصصاتنسبة الزيادة في  •

 % 25 زيادة اإليرادات بنسبة •

 % 15 بنسبة المصاريفزيادة  •

 كتلة األجور •

 % 15بنسبة  الحوافز الماليةزيادة  •
ذات مورد و جديدة  خدمة واحدة على األقل •

 مالي

 % 25بنسبة  زيادة المخصصات المالية •

 
  


