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المخلص

لقد هدف هذا البحث إلى دراسة العالقة بين مخطط األعمال وتحسين األداء المؤسسي ورفع الكفأة -
في ظل عصررررر ما بعد الصرررر اعة وأن مخطط األعمال والرؤيا والرسررررالة والفر هي األسرررراذ الذ
ت طلق م ه الم ظمة باتجاه تحقيق أهدافها .تتلخ مشررررررركلة البحث في أن ه او قصرررررررور وا ررررررر في
م ظمات األعمال عامة واألرد ية خاصررررررة في ب اء وتأسرررررريذ هياكلها الت ظيمية وفقا لمخططات أعمال
ذات جدوى اقتصررادية واسررتشررراف للمسررتقبل رتع أ ها تعرف األهمية وال رررورة الملحة لها فتركزت
معظع جهود م ظمات األعمال األرد ية في دائرة التدريب ,ولع تعط اهتماما ً مت اسرربا ً مع مكو ات الت مية
اإلدارية األخرى من مخططات أعمال واستشارات ,وبحوث وإعالع إدار  ،جاءت أهمية الدراسة من
أن تحديد وفهع طبيعة مخطط األعمال التي يجب أن تتب اها الم ظمة ع د إجراء عملية التعديل للمشروع
الحالي أو إ شاء مشروع جديد له أهمية كبيرة في تحقيق ال جاح واال جاز  .لقد تع معالجة هذه المشكلة
من خالل فر رررية بح ية أسررراسرررية مفادها سيتطلب تحسرررين األداء المؤسرررسررري ورفع الكفأة في م ظمات
األعمال األرد ية تكييف مخطط األعمال كمدخل اسرررتشرررار مع إسرررتراتيجية الم ظمة  .لقد أعتمد هذا
البحث على الم هج ال ظر التحليلي من خالل م اقشرررة الطروحات الموجودة في األدبيات ذات الصرررلة
وأخيرا فقد توصررررررلت الدراسررررررة إلى عدة تائج وتوصرررررريات من أهمها ا تي العمل على جعل مخطط
األعمال قطة اال طالق أل ه سيكون األساذ في تشكيل رؤيا جديدة للم ظمة تستوعب الما ي وقادر
على إحداث التغيرات المطلوبة من خالل امتالكه لطاقة محفزة لجهود األفراد وقابليتهع .وتكامله مع
قدرة اإلدارة على تشرررخي الخصرررائ المميزة للرؤيا وفهع كيفية عملها و القدرة على اسرررتح رررارها
لمعالجة مشرررررراكل العمل .والعمل على اعتماد دراسررررررات الجدوى االقتصررررررادية بمراحلها المتكاملة تلو
المراحل الزم ية المتتابعة التي يمر بها المشررررررررو ع االسرررررررت مار من بداية أن يكون فكرة ع د مالو
المشرررروع إلى أن يصرررب مشرررروعا ً قائما ً م تجا ً للسرررلعة أو مؤديا ً للخدمة لمجموعة الزبائن.و ررررورة
العمل على تطبيق مصرررررررفوفة موذ ريادة األعمال بخالياه األربعة الم ظمة الفاعلة وتير الفاعلة
والم ظمة المالئمة وتير المالئمة .
الكلمات المفتاحية  :مخطط األعمال  ،دراسررررررة الجدوى االقتصررررررادية ،االسررررررتشررررررارات  ،تطوير األداء
المؤسسي ،المشروع  ،م ظمات األعمال األرد ية .
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Résumé / Abstract
The objective of this research is to study the relationship between business plan and
improve corporate performance and raise the Ulkipoh in light of post industrial era and
that the business plan and vision, mission and opportunities are the foundation from
which the organization towards achieving its objectives. Summarized the research
problem in that there is a distinct lack of business organizations in general and Jordan in
particular in the construction and establishment of organizational structures in accordance
with the plans of economically feasible and an anticipation of the future even though they
know the importance and urgency of her were focusing most of the efforts of business
organizations of Jordan in the training department, did not give attention commensurate
with the components of development of other management schemes work and
consulting, and research and information manager, made the importance of the study that
identify and understand the nature of the planned actions that should be embraced by the
organization when you make a modification to the current project or create a new project
is of great importance in achieving success and achievement. We have been addressing
this problem through the assumption that basic research (requires improving corporate
performance and raise the Ulkipoh in Jordanian business organizations adapt the business
plan as an input strategy consultant with the organization). We have adopted this research
on the theoretical analytical through the discussion of propositions in the relevant
literature Finally, the study reached several conclusions and recommendations of the most
important of the following: Work to make the scheme work the starting point because it
will be the basis for the formation of a new vision of the organization to accommodate
past and able to make changes required by the possession of power stimulating the efforts
of individuals and their ability. and integration with the ability of the Department to
identify the characteristics of a vision and understand how they work and the ability to
address the problems of its evocation of the work. And the introduction of feasibility
studies phases integrated these time stages successive passes of the investment project
from the beginning to have an idea when the owner of the project to become a projectbased producer of a commodity or leading the service to a customer. And the need to
work on the application of a matrix model of entrepreneurship Bouklayah four organized
actors and non-actors and the organization of appropriate and inappropriate.
Keywords: business plan, feasibility study, consulting, development of institutional
performance, project, business organizations in Jordan.
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مقـــدمة الدراسة.
أن التطور الذ شهده العالع خالل القرن العشرين قد ا ر بال رورة على مط أداء األعمال مما استوجب
البحث عن األساليب والمداخل اإلدارية الم سجمة مع هذا التطور وإحداث تغييرات جذرية سريعة في
إجراءات عمل الم ظمات تحقيقا ً لرتبات الزبائن وتوجهاتهع وهذا هو جوهر موذ إعادة ه دسة
األعمال  ،و ظراً لكون ال قافة الم ظمية هي إحدى التراكيب األساسية للم ظمة والتي يمكن أن تست مرها
عقول المبدعين للوصول إلى األهداف المخططة فمن المستحسن أن تقوع إعادة ه دسة األعمال
باالختراق ال قافي بعمق بحيث تحدث تغييراً ايجابيا ً يدعع هذا األسلوب.
إن "التكامل االستراتيجي"  strategic integrationالذ يؤكد على أن إستراتيجية الم ظمة تتوافق مع
رسالتها ،واستراتيجيات الهيكل الت ظيمي سإدارات اإل تا  ،والتسويق ،والمبيعات،والمشتريات ...الخ
ُ
تتطابق أي ا مع إستراتيجية الم ظمة؛ أل ها تعمل على خدمتها ،وإستراتيجية إدارة الموارد البشرية
تتطابق وتعمل على خدمة إستراتيجية الم ظمة وإستراتيجية الهيكل الت ظيمي ،في ظل تأ ير متغيرات
البيئة الخارجية التي تعمل في ظلها الم ظمة ككل ،وتستخدع إستراتيجيتها للتكيف معها لت من ل فسها
البقاء واالستمرار( .ريتشارد هال211 ،2001 ،
ان م ظمات االعمال اليوع تواجهها تحديات مختلفة وقد عرض  Harari Orenهذه التحديات بشكل
يسعون إلى تحقيق
موجز كما يلي الم ظمة مكان للعمل والعيش معاً ،أفرا ُدها لديهع والء وا تماء لها ،و َ
أهدافها .ويحيط بالم ظمة مخاطرُ بيئية على رأسها الم افس ُة السوقية الشديدة ،لذلو فالكل عليه مسؤولية
مشتركة وهي أن يعي هذه المخاطر .والبيئة التي تعمل فيها الم ظمات سريعة التغير ،ومن ال يتكيف مع
هذا التغير سيؤول للزوال .العميل ور اه هو أساذ بقاء الم ظمة واستمراريتها ،وبالتالي فهذه مسؤولية
ُ
تحقيق القيمة الم افة في جميع أ شطة الم ظمة هدفُ ومسؤولية كل من يعمل فيها.الطمو ُح
الجميع.
ُ
المستمر والسعي لألف ل هو شعار الم ظمة ومن ع فمواجهة التحديات جزء من حياتها .االستفادة من
وتجارب الما ي مسألة هامة ،فالذ ال ما ي له ال حا ر وال مستقبل له.التجديد واالبتكار -
أخطاء
ِ
ومن ع التحسين المستمر لكل شيء في الم ظمة  -مسألة حتمية ومحسومة.الم ظمة وكل مكو اتها ظاع
كلي واحد متعاون متكامل يعمل ِتجاه تحقيق رسالتها المستقبلية .كل من يعمل في الم ظمة هع شركاء
وليسوا أجراء ،يشاركون في اتخاذ القرارات .المرو ُة والحرية شعارُ العمل في الم ظمة ،فكل فرد هو
سيد عمله يتحمل مسؤوليتها كاملة .إدارة العمل أصبحت ذاتية ،لكن ليست فردية بل جماعية ،فأالعمال
تؤ َّدى من خالل ف َِر ِق عمل .الشعور بالمسؤولية الذاتية لدى الجميع مطلب أساسي لتقديع ال ص .
االستقرا ُر الوظيفي مسألة يقوع عليها تحقيق اال تماء للم ظمة لدى العاملين لديها .التعلع وتطوير الذات
جزء وهدف أساسي ومستمر طوال حياة العاملين في الم ظمة .تقييع األداء البشر لع يعد يعتمد على
تحقيق المعايير فحسب بل ذهب لتحقيق تميز األداء.جميع العاملين في الم ظمة أصحاب عزيمة شعارُهع
ت
هو مواجه ُة التحد ال ال َه َربُ م ه .الموار ُد البشرية التي تحتاجها الم ظمات اليوع موار ُد تمتلو مهارا ٍ
مت ً
وعة ( Dilworth, J., 2006 ).
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اإلطار العام للدراسة
( منهجية البحث)
مشكلة وأسئلة البحث.
في م ظمات األعمال عامة واألرد ية خاصة في ب اء
تتلخ مشكلة البحث في أن ه او قصور وا
وتأسيذ هياكلها الت ظيمية وفقا لمخططات أعمال ذات جدوى اقتصادية واستشراف للمستقبل رتع أ ها تعرف
األهمية وال رورة الملحة لها  ،وعليه تتمحور المشكلة في اإلجابة عن التساؤالت ا تية
 ما مع ى مخطط األعمال وما حاالت استخدامه وفوائده ؟ ما الخطوات األساسية لمخطط األعمال؟ ما عالقة مخطط األعمال بتحسين األداء ورفع الكفأة ؟ ما دور مراحل مخطط األعمال في تصميع إستراتيجية الم ظمة؟ ما عالقة مخطط األعمال باالستشارات وخدماتها ؟ هل ه او مخطط أعمال عن بعد ؟أهداف البحث .
أن الهدف من هذا البحث هو دراسة العالقة بين مخطط األعمال وتحسين األداء المؤسسي ورفع الكفأة في
ظل عصر ما بعد الص اعة .وأن مخطط األعمال والرؤيا هي األساذ الذ ت طلق م ه الم ظمة باتجاه تحقيق
أهدافها ،فإذا كان هذا األساذ والمم ل بالرؤيا ال يستجيب للتغير والتحديات المستقبلية فأن الموقف الت افسي
للم ظمة سيكون م طرب وتير مستقر وال جاح لن يكون حليفها .لذلو سيحاول هذا البحث اإلجابة إي اح
الحاالت التي يمكن أن تواجهها الم ظمة من خالل دراسة التوافق بين مخطط األعمال وتحسين األداء المؤسسي
والكفأة كمدخل لالستشارات .
أهمية البحث .
تبرز أهمية الدراسة من خالل ت اولها لمو وع ال زال حديث العهد ومحدود التطبيق في م ظمات ا األرد ية
خصوصا ً  ،فهي تعد إ افة وإ راء لمكتبت ا العربية ف الً عن محاولة الدراسة تحديد وفهع طبيعة مخطط
األعمال التي يجب أن تتب اها الم ظمة ع د إجراء عملية التعديل للمشروع الحالي أو إ شاء مشروع جديد .
فرضية البحث.
سوف يتع معالجة هذه المشكلة من خالل فر ية بح ية أساسية مفادها سيتطلب تحسين األداء المؤسسي ورفع
الكفأة في م ظمات األعمال األرد ية تكييف مخطط األعمال كمدخل استشار مع إستراتيجية الم ظمة .
أسلوب البحث.
أعتمد هذا البحث على الم هج ال ظر التحليلي من خالل م اقشة الطروحات الموجودة في األدبيات ذات الصلة
بالمو وع محاولين الربط فيما بي ها وصوالً إلى و ع تصورات أولية يمكن أن يتع اختبارها في المستقبل من
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خالل القياع ببحث ميدا ي .وتع اعتماد مخطط األعمال بهدف تأطير هذه األفكار من خالل االعتماد على مفهوع
األداء المؤسسي والكفأة واالستشارات .
محددات البحث:
من العوامل المحددة للبحث  ،االكتفاء بالتحليل ال ظر لألفكار وللعالقة بين المتغيرات األساسية التي ت اولها
البحث.
األصالة والقيمة يتميز هذا البحث بتقديع موذ كمصفوفة تع من خاللها تقديع أربعة حاالت ممك ة لدراسة
العالقة بين مخطط األعمال وتحسين األداء المؤسسي ورفع الكفأة في ظل عصر ما بعد الص اعة.وهذه
الحاالت هي فاعلة ،تير فاعلة ،مالئمة ،تير مالئمة.
المصطلحات األساسية مخطط األعمال  ،األداء المؤسسي  ،المشروع  ،الجدوى االقتصادية ،االستشارات ،
الشركات األرد ية  ،الكفأة.

اإلطار النظري للدراسة
أوال :المالمح العامة للفكر اإلداري الجديد.
إن أهع المالم الرئيسية لما يمكن اعتباره "الفكر اإلدار الجديد" والذ يت اسب مع معطيات عصر ما
بعد الص اعة عصر المعلومات والمعرفة والتك ولوجيا واال تر ت هي سKlain, H. et al., 2007
 التوجه األساسي لإلدارة الجديدة هو التفوق والتميز باست مار تك ولوجيا المعلومات الحدي ة والقوىالبشرية عالية المهارة والتحفز .Passion for Excellence
 المعيار الرئيسي ل جاح اإلدارة الجديدة في تحقيق التفوق والتميز هو ر ا المستهلو والتعامل المتكرر.Customer Orientation
 تعمل اإلدارة الجديدة على تأكيد وجودها وزيادة حصتها في أألسواق .Market Niches تحقيق معدالت مو مستمرة ومتزايدة للعوائد واألرباح .Increasing Growth Rates تتعامل اإلدارة الجديدة مع المتغيرات باعتبارها حقائق تكشف عن فرسأو التغيير المخطط .Change Management

ومعوقات فهي إدارة التغيير

 تتب ى اإلدارة الجديدة مفهوع االبتكار  Innovationواإلبداع  Creativityباعتباره من أهع الوسائلالمؤدية إلى التميز والتفوق.
 تعمل اإلدارة الجديدة على خلق الم اخ الت ظيمي المالئع  Creativity Orientedالذ يسم با طالقأعمال االبتكار واإلبداع وتحقيق مستويات أعلى من التميز والتفوق.
 تؤمن اإلدارة الجديدة أن البشر هع الدعامة الرئيسية لإل تا وال جاح .People Oriented اإلدارة الجديدة تتصف بالشمول والتكامل في توجهاتها  Holisticوبما يحقق قدرة فائقة على األداءالمتميز وتحقيق ال تائج األعلى( .علي الزعبي وزكريا عزام )2011 ،
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 برتع التوجه حو المرو ة إال أن اإلدارة الجديدة سوف تتجه حو الالمركزية والديمقراطية. تؤمن اإلدارة الجديدة بمفهوع الجودة الكلية .Quality Oriented اإلدارة الجديدة ترى الت ظيع كائن حي يتفاعل مع البيئة المحيطة ويسعى إلى التغيير من خالل است مارطاقاته البشرية .Adaptive Organization
 يتب ى الفكر اإلدار الجديد م طق القيادة  Leadershipفي توجيه العمل وتحقيق ال تائج. اإلدارة الجديدة تؤمن بأهمية العالقات اإل سا ية وتحاول أن تصل إلى التأ ير  Influenceفي هذهالمكو ات السلوكية لل اذ ،وليذ التسلط  Imposeأو فرض قراراتها عليهع.
 تكرذ اإلدارة الجديدة العمل الجماعي وتكوين الفرق .Team Building تؤمن اإلدارة الجديدة بأهمية المبادأة  Initiativeأو اال ق اض على الفرالق اء على كل أشكال الوقت المستقطع بدون إ تا  Down Timeوتقلي
.Waiting Time

واست مار الوقت ومحاولة
فترات اال تظار Zero

 تميل اإلدارة الجديدة إلى التحرر من القواعد وال ظع واإلجراءات الجامدة ،وترفض االلتزاع الحرفيباألدلة  ،Manualsوتعمل على تقلي البيروقراطية  ،Debureaucratizationوالعبرة بال تائج.
 تتب ى اإلدارة الجديدة فكرة "إعطاء اال تباه"  Attentionبمع ى مالحظة األداء. تؤمن اإلدارة الجديدة بان محل االهتماع وقمة الت ظيع اإلدار ي بغي أن تكون للعميل األساسي للم ظمة Customerيليه في األهمية العاملون ومن ع فإن الهيكل الت ظيمي الحقيقي يكون هيكالً مقلوبا ً Up
.side down
 تركز اإلدارة الجديدة اهتماما ً كبيراً على التعليع والتدريب والتوجيه واإلرشاد باعتبارها األساليبالرئيسية لتكوين المهارات والقدرات للعاملين بما يت اسب مع متطلبات العمل.
 التوجه حو العالمية  Globalizationأساذ في الفكر اإلدار الجديد. تعمل على تحقيق التصغير في الحجع  Downsizingللمؤسسات القائمة بما يت اسب مع هذه الحقيقة،حو إيجاد حاالت من الت افذ الداخلي على أسذ م ظميه ذاتية
وكذا إلطالق الفر
.Entrepreneurial
 اإلدارة الجديدة تعطي ع اية خاصة لمعايير الرقابة المالية .Financial controls اإلدارة الجديدة تؤمن بالتطوير التك ولوجي ،وتست مر في البحوث والتطوير .ومتحررة من قيود الزمنفهي تعمل في كل وقت وتلغي الوقت ال ائع ,.متحررة من قيود المكان والمسافات ،وتستهدف إلغاء
الفجوة المكا ية .No matter
وعلى اإلطار الفكري الجديد لإلدارة في منظمات األعمال األردنية أن يأخذ في االعتبار حقائق
أساسية( :علي الزعبي وزكريا عزام )2011 ،
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 . 1تحوالت تك ولوجية فائقة تسم لإلدارة الجديدة بإمكا يات هائلة تتخطى بها عقبات ك يرة كا ت تحد
من فعالية وكفاءة اإلدارة التقليدية من احية أخرى.
 .2تحوالت اقتصادية عامة تخلق فرصا ً في أسواق ال مت اهية وتدعو اإلدارة الجديدة إلى است مارها من
خالل ما يتوافر لها بف ل التك ولوجيا الجديدة من مزايا ت افسية وا حة.
 .3تحوالت سياسية عامة تؤد إلى خلق كيا ات كبرى من خالل اتجاهات الوحدة السياسية بين الدول
من احية ،وتجمع الدول في تجمعات اقتصادية وسياسية إقليمية سأوروبا  1992م الً .
 .4توجه حو العالمية  Globalizationحيث تعتبر اإلدارة الجديدة أن اال حصار المحلي هو قيد ال
محل للخ وع له في مواجهة الفر والتحديات في األسواق العالمية.
 .5تحوالت أساسية في وظائف اإلدارة بالتركيز على كل ما يتصل بالخلق واإلبداع واالبتكار وتقديع
الخدمات للعمالء ،والقدرة على است مار طاقات التك ولوجيا المتزايدة.
 . 6تحوالت هامة وا حة في تكوين قوة العمل الجديدة التي تستطيع التعامل مع ال ظاع الجديد ،ومن ع
تركيبة جديدة من المهارات اإلدارية والف ية الالزع توافرها في وء الحقائق  .ومن ع فالمطلوب إيجاد
الخبير أو االستشار أو المدير الذ يستوعب كل ما سبق ويمارسه فعالً..
اتجاهات أمام منظمات األعمال اإلدارية األردنية :من خالل استقراء المالم السابقة لحركة الت مية
اإلدارية على مستوى العالع ،الحظ تطوراً أساسيا ً حو المديرين والخبراء واالستشاريين – خاصة
العاملين في المشروعات الصغيرة – لتكوين قدرة إدارية متكاملة ت تقل بالمدير والخبير إلى مستوى رجل
األعمال ،وليذ لمجرد اال حصار في محاولة ت مية مهارات م فردة او مستقلة .إن الت مية الشاملة
للطاقات اإلبداعية للمدير وتوصيله إلى مستوى القدرة على مباشرة األعمال بروح المالو والم ظع
 Entrepreneurوليذ الموظف أو المدير أو االستشار المحترف ،هو التحد الحقيقي لعملية الت مية
اإلدارية في العالع .من أجل ذلو يجب تكوين أساليب جديدة للت مية اإلدارية تقوع على المشاركة الفعالة
من جا ب المتدرب Participationوالمحاكاة للظروف الواقعية والتدريب على حل المشاكل وت فيذ
الحلول  Problem solving & Action trainingحتى تتكون لدى المدير واالستشار القدرات
العملية المطلوبة .كذلو يحتل التدريب القياد أهمية كبرى في تكوين المدير والخبير الجديد( .مايكل هامر ،
وجيمس شامبي )2009 ،
ومن المالحظات الهامة أي اً ،أن مجرد االقتصار على التدريب اإلدار ال يحقق ال تائج المطلوبة ،وإ ما
تتجه مؤسسات الت مية اإلدارية حو تكامل وظائفها بحيث توفر للمديرين سورجال األعمال خدمات
استشارية تعاو هع في تحليل مشكالتهع والتماذ الحلول لها ،كذلو ت تشر ا ن خدمات المعلومات بحيث
تدير مؤسسة الت مية اإلدارية ظاما ً متكامالً يتي للمديرين المتعاملين معها الحصول على خدمات م الية
متكاملة ومتجددة.كذلو تلجأ مؤسسات الت مية اإلدارية – في تفاعلها مع متغيرات البيئة – إلى استخداع
أساليب ووسائل جديدة للتواصل واالتصال مع جماهيرها .ومن ع ا تشر استخداع شرائط الفيديو Video
 tapsوبرامج التعليع المبرمج  Programmer learningوبرامج التعليع عن بعد
 Correspondence programsكذلو تعتمد مؤسسات الت مية اإلدارية الحدي ة إلى إ تا برامج
ووسائل تساعد على الت مية الذاتية للمدير  Development selfدون الحاجة إلى أن يترو عمله ويلتحق
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بدورة معي ة في مركز أو معهد تدريبي.تلو المالحظات السابقة تسهع في تحديد موذ عاع تصور أن
تلتزع به مؤسسات الت مية اإلدارية العربية من أجل تحقيق التفاعل اإليجابي بي ها وبين بيئاتها الخارجية
والداخلية .ويدعو ال موذ العاع المقترح مؤسسات الت مية اإلدارية العربية للعمل على المحاور األساسية
ا تية

المحور األول المدير األرد ي /العربي.
المحور ال ا ي المؤسسة األرد ية  /العربية.
المحور ال الث البيئة العامة سالمجتمع .
المحور الرابع مؤسسة الت مية اإلدارية ذاتها.
ّ
مخطط األعمال . Business Plan-
ثانيا :
يعتبر مخطط األعمال من الوسائل ذات األهمية الكبرى من اجل تطوير م ظومة الموارد البشرية ودعع
دورها في تطوير المؤسسات ،وعمال على حث ال اذ على اقتحاع العمل المستقل وم اعفة مساهمتهع في
ّ
مخطط األعمال و يقة عمل ت بط إستراتيجية
طرح المشاريع وإحداث المؤسسات الجديدة والمج ّددة  .ويعتبر
المؤسّسة وتعرض ك ّل الجوا ب المتعلّقة بمجاالت شاطها سالم تجات والخدمات والسّوق وال ّتسويق واإل تا
وال ّت ظيع  ، ...كما يعتبر أداة تصرّف تعتمد خاصة في الحاالت التالية (مايكل هامر  ،وجيمس شامبي 2009 ،
 إحداث مؤسّسة جديدة. عرض م تج جديد. اختراق سوق جديدة. إبراع ا ّتفاقية تعاون ص اعية أو تجاريّة. البحث عن شركاء لتمويل المشروع.فوائد مخطط األعمال مخطط األعمال هو و يقة تلخ بطريقة ما عملية اإلستراتيجية التي ستتبعها المؤسسة
أو باعث مشروع لبلوغ أهداف م بوطة خالل مدة زم ية وبوسائل بشرية وتق ية ومالية محددة ومن فوائد
مخطط األعمال سستيفان زال وتراهاع فرا د26 ،2010،
 تمكين المست مر من القياع بعملية التأكد من جدوى مشروعه والتحقق من مردود يته وذلو ب فسهوبمساعدة المختصين في ذلو إن اقت ى األمر .
 -إمكا ية إعداد و يقة عملية تبرز خصائ

المشروع االقتصادية والف ية والمالية .
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 تساعد هذه الو يقة المست مر على تقديع مشروعه وعر ه على الشركاء المرتقبين والمؤسساتالتمويلية.
 كسب الوقت ع د إعداد مخطط األعمال. االستفادة من الخدمات المجا ية لخبير ت عه الوكالة على ذمته لمساعدته عن بعد. تقديع الدعع إلعداد خطة عمل مق عة . -العمل على إ شاء مشروع تجار

اج .

 -ي من للمست مر سبة عالية في جاح عملية أطالق وإدارة المشروع الجديد .

سMartin, K. 2009

ّ
مخطط األعمال .
مراحل إعداد
إن مراحل إعداد مخطط األعمال من شا ها أن تولد أفكارا حاسمة ألصحاب الشركات القائمة أو الشركات
الجديدة حيث تتولد الفكرة من التجارب ،ومن المعرفة ،من اإلبداع .،وتأخذ دائما شكل الرتبة التي تتعمق
بشكل قو مع الزمن .ليذ ه او أفكار جيدة ،ولكن فقط ه او أفكار استطاعت أن تستغل الفرصة وطورها
بعض األشخا  ،بي ما آخرون ظلوا مذبذبين.تقييع المغزى العميق للفكرة ال ي فصل عن المشروع الشخصي
الذ يعبر ع ه.يوجد ه او تمايز كبير ألشكال األفكار كلما كا ت الفكرة حدي ة ،كلما وجب التفكير في قدرة
الزبائن الجدد على قبولها ،كلما كا ت الفكرة تافهة ،كلما وجب التفكير في حقيقة جدواها بال سبة للعرض
الموجود في السوق.في هذه األ اء ،أول ما يجب فعله ،هو التعريف بدقة بالفكرة ،إذا كا ت تقدع مميزات
جديدة ،اخذ بعض االحتياطات بطريقة تستطيع أ بات أن أصل الفكرة هو جيد.
إن ال جاح في أطالق مشاريع جديدة يتطلب تخطيطا دقيقا وعادة ما تكون تائج خطط األعمال قد تع دراستها
في مخطط األعمال  ،إن مخطط األعمال هو شرطا أساسيا للحصول على التمويل الالزع ال طالق المشروع ،
إن ال ظرة االستشرافية الم ب قة عن عملية إعداد مخطط األعمال ال تقدر ب من  ،إن تطوير وتحسين األعمال
القائمة أو إ شاء مشروع من فكرة جديدة تفرض على المست مر إن يكون مخططه جاهزا وان يكون مق عا
لإلدارة العليا وألصحاب التمويل  .وفي الواقع ال يوجد موذ مح ّدد يمكن اعتماده في ك ّل الحاالت ،حيث
ّ
ّ
مخططات
المخطط وشكله وحجمه من مشروع إلى آخر .ورتع هذا االختالف ،فإنّ ك ّل
يختلف محتوى
األعمال تشترو في احتوائها على البيا ات التالية سستيفان زال وتراهاع فرا د87-54 ،2010،
وس Fuller, Jim and Farrington Jeanne, 2009وس Allen, P. & Cespeds, S.,2005

 . 1الخطوة األولى  :تحديد الزبائن المستهدفين  :وذلو بتوفير أه ّع المعلومات والبيا ات الخاصة بهع من
ص فين؟ فإن كا وا
خالل اإلجابة على األسئلة التالية هل أ ّهع من رجال األعمال أو من المستهلكين أو من ال ّ
ص اعة ،الخدمات  ...؟ ما هي الم اطق
من رجال األعمال فما هو مجال شاطهع ال ّتجار سالبيع بالتفصيل ،ال ّ
الّتي ي شطون بها؟ هل أ ّهع أصحاب مؤسّسات صغرى أو متوسّطة أو كبرى  .وإن كا وا من ص ف
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المستهلكين فما هي ال ّشريحة العمريّة الّتي ي تمون إليها؟ هل أ ّهع من الرّ جال أو من ال ّ ساء أو من األطفال ؟ ما
هو حجع دخولهع؟ ماهي م اطق إقامتهع ومواقع عملهع؟
وهذه الخطوة يجب أن تمكن من مراجعة تحقيق المشروع ،بمع ى الربط ما بين الشخصية ،الحوافز،
األهداف ،المعرفة ،مصادره وال غوط الشخصية.ال غوط الخاصة بالم تج ،في السوق ،الوسائل التي يجب
و عها ،من يجب أن السيطرة عليه.ألجل ذلو ،يجب جلب الو ائق ،ال صائ واالستشارات ،تحليل كل ما
خشى حدو ه ،ع تحديد الخطوط الكبرى للمشروع.وإذا ظهر ه او عدع توافق ما بين متطلبات المشروع
والو عية الشخصية ،بعض األسهع التصحيحية يجب تعديل أو تأخير المشروع ،إعادة تشكيل أو البحث عن
شركاء.
عرف على المنافسين  :تتم ّل الم افسة في وجود طرفين أك ر يعمالن على تقديع فذ
 . 2الخطوة الثانية  :ال ّت ّ
الم تج  ،كما يمكن اعتبار المؤسّسة م افسة إذا ما كا ت تق ّدع م تجا أو خدمة بديلة لما تعر ه مؤسّسة أخرى.
وم ال ذلو فأ ّه بإمكا ا اعتبار الم ّ جّ د سمصلّ األ اث وتاجر األ اث م افسين لبع هما إذ أنّ األوّ ل يو ّفر
للمستهلو فرصة إصالح أو حشو أريكته بي ما يعرض ال ا ي إمكا ية اقت اء أريكة جديدة .ولذلو فإنّ معرفة
الم افذ تع ّد روريّة لتحديد مكان اإلقامة الم اسب لمشروعو.

بالمزودين والمجهزين  :وتت مّن هذه القائمة اسع المزوّ د وع وا ه وقائمة
 . 3الخطوة الثالثة  :ضبط قائمة
ّ
المع ّدات والتجهيزات الّتي يو ّفرها وصيغ ال ّتسديد الّتي يعتمدها.
السوق  :بعد تحديدو للزبائن المستهدفين وتعرّفو على م افسيو المحتملين
 . 4الخطوة الرابعة  :إعداد دراسة ّ
و بطو لقائمة المزوّ دين يمك و اال طالق في إعداد دراسة السّوق ،وذلو بهدف ال ّتح ّقق من وجود طلب على
م تجاتو وخدماتو وا ّتخاذ قرارات واعية بخصو مواصفات هذه الم تجات والخدمات و من بيعها ومكان
تركيز مؤسّستو  ...وكذلو لتحديد حصّتو من السّوق وتقدير حجع أعمالو .فدراسة السوق هي ع صر
رور لتح ير المشروع ،أل ه بدون زبائن  ،ال يمكن ان تكون ه او مؤسسة محتملة ،وهكذا فإن فكرة
جيدة جدا يمكن أن تصب مشروعا فاشال ،خطأ الزبائن .في فذ الوقت ،ففكرة تافهة ،مو وعة في إطار
صحي يمكن أن ت ج  .ان دراسة اجحة للسوق تمكن من تحقيق األمور التالية
 تحديد بدقة من سيكون الزبائن، التموقع في موقع الم افسة، تكييف الم تج أو الخدمة حسب الع اصر المكتسبة.من جهة أخرى ،فدراسة ما يت تظره الزبائن  ،ودراسة الت افسية ،تمكن من
 تحديد مستوى أسعار مقبولة من طرف الزبائن الجدد. تحديد وتسجيل أو األسهع التجارية التي ستكون رورية من اجل جذب الزبائن ، -تحديد ظاع تطوير رقع المعامالت المتوقع.
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خطة ال ّتسويق  :ت بط ّ
 . 5الخطوة الخامسة  :إعداد ّ
خطة ال ّتسويق باالست اد إلى ال ّ تائج الّتي أفرزتها دراسة
السّوق ،وهي تت مّن ك ّل التفاصيل المتعلّقة بكيفيّة اال ّتصال بالزبائن وإق اعهع بشراء م تجاتكع أو اإلقبال على
ّ
الخطة على مجموع البيا ات الخاصة بـ مكان تركيز مشروعو .
خدماتو .لذلو فمن ال رور أن تحتو
خصائ م تجاتو وخدماتو  .من البيع  .طريق ال ّترويج الّتي ستعتمدها  .المواز ة الّتي ستخصّصها للتعريف
بها  .وسائل اإلعالن الّتي ستستخدمها .وإستراتيجية البيع الّتي ستتبعها .سستيفان زال وتراهاع فرا د،2010،
87-54
 . 6الخطوة السادسة  :إعداد تقديرات الموازنة  :يت ّع إعداد تقديرات المواز ة لم ّدة شاط ال ت ّقل عن س تين أو
الث س وات ،وهي عمليّة تهدف إلى ال ّتح ّقق من قدرة المؤسّسة على البقاء على المدى المتو ّسط ،وكذلو إلى
طمأ ة الهياكل المقر ة بخصو حتميّة استرجاع أموالها .وتحتو تقديرات المواز ة ،وجوبا ،على
 مواز ة الخزي ة ،األموال ال ّروريّة لتسديد ك ّل المصاريف. توزيع المبيعات والمشتريات لم ّدة  30أو  60يوما. بيان الرب والخسائر  ،ويمكن الحصول على هذه البيا ات بطرح ك ّل المصاريف منأجمالي حجع المبيعات .ميزا يّة المؤسّسة سال ّتقييع المالي  .سستيفان زال وتراهاع فرا د-54 ،2010،
 . 87وتتطلب هذه الخطوة ترجمة جميع الع اصر المجتمعة إلى مصطلحات مالية ومراجعة إمكا ية
المشروع.
 .7الخطوة السابعة  :إيجاد التمويل والمساعدات :التمويل الصحي للمشروع هي من أهع شروط جاح هذا
المشروع .بحيث يجب جمع ما يكفي من المال لسد احتياجات المؤسسة.بعد إجراء جرد لالحتياجات والموارد
المالية المتاحة ،يجب البحث على حلول في ما يخ ما ي ق من المال.دعع مؤسسة لها دراية واسعة
بأساليب التمويل الموجودة قرب المستخدمين ،قرب المؤسسة ،رأذ مال مجازف به ،حساب جار  ،دائ ية،
هي رورية في هذه المرحلة .ويوجد ه او مجموعة من أساليب المساعدة على تأسيذ المؤسسة التي يجب
ان تعرف .يجب االستعالع جيدا ومسبقا حول هذه األساليب وهذا يمكن من و ع الطلبات في ا جال المحددة.
ا تباه ،إعطاء مساعدة ،ال يجب أن ي ع شروطا على إطالق المؤسسة .سستيفان زال وتراهاع فرا د،2010،
. 87-54

 .8الخطوة الثامنة  :اختيار هيئة قانونية  :كيفما كا ت أهمية وطبيعة األ شطة ،فاختيار هيئة قا و ية متوافقة
والمشروع يجب أن تحدد مؤسسة فردية أو شركة؟ الهيكلة القا و ية تتعلق باإلطار الصحي الذ ستمارذ
م ه أ شطتها .هذا االختيار يجب أن يدرذ بدقة وحذر ،بمساعدة مه ي ،أل ه قد يؤد إلى بعض ال تائج في
الهيئة ،سواء على المستوى المتعلق بالذمة المالية ،أو على المستوى المؤسساتي والمالي .يمكن أي ا أن يلزع
مستقبل المؤسسة .يجب عدع االعتماد على فكرة معروفة ،ولكن باال كباب على مختلف الهيئات حتى يمكن
تحليل االيجابيات والمساوئ فيما يخ المشروع وو عه الشخصي .إجراءات التأسيذ بعد اال تهاء من

األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

مخطط األعمال كمدخل استشاري في تطوير األداء المؤسسي في عصر ما بعد الصناعة في منظمات األعمال األردنية( نموذج ريادي مقترح )

تح ير المشروع على المستوى التجار  ،المالي والقا و ي ،أصب ممك ا القياع باإلجراءات المفرو ة حسب
طبيعة ال شاط وحسب الهيكلة القا و ية المختارة.
 .9الخطوة التاسعة  :تحليل وإدارة المخاطر والتخفيف من حدتها .
 .10الخطوة العاشرة  :إقامة المؤسسة( التنفيذ)  :أول هدف في هذه المرحلة ،هو الحفاظ على العالقة بين
الزبائن ،التي تحققت ع د بداية تأسيذ المشروع ألجل الحصول في أقرب فرصة ممك ة على الطلبات األولية،
ع ت ظيع أسلوب اإل تا  .من جهة أخرى ،يجب مالحظة بعض مبادئ االدارة وو ع بعض األساليب التي
تسمى " دليل" ،والتي تمكن من مراقبة صعود المؤسسة وكذلو تزيل وتصح كل اال حرافات التي يمكن أن
تحدث.أ شطة األشهر األولى كل موجهي المؤسسة ،مخولون ألخذ بعض القرارات سواء المالية ،الحسابية
للمؤسسة .لالبتعاد عن المفاجآت ،وليكون في مقاع الحوار مع جميع اإلدارات المع ية ،ولاللتزاع بجميع
اإلجراءات التي تفرض ،يجب على مسير المؤسسة ،أن يكون على دراية بالمبادئ األساسية للمالية والدارة
المؤسسات.
خطوات محتوى مخطط األعمال عن

بعد .سDugan, J. & Graphis, T., 2006

و

سGerloff, E. A., 2008

 .1معلومات وبيا ات عامة تخ المخطط أو صاحب المؤسسة.
 .2المؤسسة وتشمل ال شاط المبرمج  /مساحة المقسع والمحالت  /التأ يرات على المحيط  /المساهمة األج بية.
 .3الم تجات أو الخدمات تعريف الم تجات أو الخدمات  /خصائصها  /بر امج البحث للت مية والتطوير /
حماية الملكية الص اعية.
 .4دراسة السوق القطاع  /أهمية القطاع  /آفاق تطور القطاع  /و عية أهع الم تجات  /و عية أهع األسواق /
سبل ومقاييذ شراء الم تجات أو الحصول على الخدمات  /الم افسة  /أهع الم افسين.
 .5إستراتيجية التسويق ألسواق المستهدفة  /التموقع واألسعار  /الترويج  /التوزيع.
 .6الدراسة الف ية التق ية المعتمدة  /التك ولوجيا المعتمدة  /طريقة اإل تا  /المعدات األساسية.
 .6التصرف في الموارد البشرية الت ظيع الهيكلي  /فريق التصرف  /الفريق التق ي  /الموارد البشرية
ال رورية.
 .7دراسة المخاطر مخاطر السوق  /مخاطر االستخال  /المخاطر الف ية  /مخاطر أخرى
 .8مخطط العمل األعمال وتواريخ ت فيذها.
 .9الدراسة المالية معلومات عامة  /مطبوعات للدراسة المالية للمشروع – التمويالت ال رورية المر
دودية – االفترا ات و التحسبات .
مخطط تيمونز ( )Timmonsلريادة األعمال  .جيفر تيمو ز س Jeffery Timmonsمن جامعة سBabson
في والية ماشستوذ قاع بتطوير مخطط لريادة األعمال وأسماه س Timmons Model of
 Entrepreneurshipو الذ يشرح فيه تصوره بأن ريادة األعمال تعتمد على الث محاور رئيسية هي
ذلو.
والشكل س 1يو
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أو الفكرة الجديدة و التي يعتقد الك يرين بأ ها فرصة
 .1الفرصة حيث بداية االرتكاز تكون على سالفر
لب اء عمل جديد و اج هي التي تحرو بالغالب رياد األعمال أو كما وصف رياد األعمال بأن ما يحفزهع
أو يسيرهع هي الفر س opportunity drivenالن يكو وا بالعادة في قلب أو بالقرب من العمليات و
يملكون المهارة لتحليل الفرصة أو مالحظتها حتى يقت صوها والذ ال يعلمه رياد األعمال الجدد بأن أ
عمل اج يحتا أوال لتحويل تلو الفكرة إلى خدمة أو سلعة لتصب م تج هائي يتع ب اء عمل عليه وتسويقه
لي ج ولذا فإن رياد األعمال المسيرين بالفر أقل جاحا من رجال األعمال التقليدين والذ يقوموا
بالتخطيط المسبق وب اء دراسات الجدوى ومن ع اختيار العمل الم اسب والم تج الم اسب ب اء على اإلمكا يات
المتوفرة فكع من شخ قد قاع بالعرض عليو فكرة مشروعه ال اجحة والتي تكون بالعادة في مجال عمله فذاو
يعمل في محل قطع للغيار يذكر لو أن ه او فرصة وأخر يعمل في مجال تجارة األت اع وأخر في مجال ال قل
العاع فكل عمل ه او فرصة يفهمها أهلها ويستطيعوا بشيء من الجد والعمل اقت اصها والعمل عليها ولذا فإن
موذ س Timmonsكان حال وسطا ففي البداية علي ا بتحديد أو تحليل فرصة التسويق أو السوق المتاح
للفكرة وعليه يتع ب اء خطة العمل ودراسات الجدوى.
 .2فريق العمل بمجرد أن يجد رائد األعمال الفرصة فإ ه يسارع للبحث عن فريق العمل الذ سيساعده في
اقت ا هذه الفكرة وقد يكون حجع الفريق بحجع الفر ولكن بالعادة يبحث الشخ عن الموجودين حوله
من أصدقاء ومعارف وممن يعتقد بأ هع م اسبين ومستعدين للعمل وه ا تأتي عملية التواصل واإلق اع وقد
يكون هذا الشخ مفوها وحسن السيرة فيق ع الفريق بالعمل معه أل ه بمجرد تحليل الفرصة يصب يعشقها
بدرجة أ ه قد يبالغ أحيا ا في وصفها ليق ع ا خرين بها وه ا يجب علي ا أن كون أك ر واقعية وال ظر إلى خطة
العمل والتي تؤكد ادعاءات صاحب ا من عدمه وب فذ الوقت على رائد األعمال البحث عن فريق العمل الذ
سيساعده في عمله على أن يحملوا فذ أفكاره ورؤيته ومستعدين لتحمل العمل الك ير والمسؤوليات الكبيرة
الملقاة على عاتقهع لكي ال ي يعوا هذه الفرصة.
 .3الموارد واالمكانيات  :البحث عن الموارد م ل األموال الالزمة للتأسيذ هي أك ر ما يقلق رواد األعمال
الجدد ولكن رواد األعمال الحقيقين يعلمون بأن العمل ال يعتمد باألساذ على وجود أموال فريادة األعمال
تختلف عن االست مار فكلما كا ت الموارد المستخدمة قليلة كلما كا ت فر ال جاح واالستمرار أكبر  ,فلذا
ي ص الكل بأن يبدأ من بيته م ال بدال من استئجار مكتب ودفع تكاليف لست بحاجة لها كذلو الحال ال بد من
تأسيذ العمل و شره بين ال اذ وتسويقه قبل أن يكون ه او مقر حيث أن رائد األعمال يعتمد على عالقاته
ولربما سمعته في الوصول لألسواق وأ ا أ ص الجميع بأن يقوموا بتجربة التسويق لم تجاتهع بجدية قبل أن
يدفعوا أ مبالغ قدية وذلو لعمل اختبار تقبل السوق لفكرتهع فك ير من األفكار الجديدة قد ال يكون قد حان
زما ها ولذا فإن الفكرة الجديدة قد تكون إبداعية لدرجة عدع تفهع ال اذ لحاجتهع لها ولذا لن يقبلوا عليها قبل أن
تعلع ال اذ وت قفهع بحاجتهع لها.
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المصدر ) Hodge, B. J. and Anthony, W. P, L, 2009( :

ثالثا :دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشاريع ) squire, L. & Vonder, H., 2005) .
إن دراسة الجدوى االقتصادية وتقييع المشاريع أصبحت اليوع من األدوات الهامة للتخطيط االستراتيجي
بل والم هجية الفعالة لإلدارة اإلستراتيجية للمشاريع في مختلف األ شطة االقتصادية واالست مارية
وصوالً إلى ص ع القرارات االست مارية وعلى المدى االفترا ي للمشروع وبأقل درجة من المخاطرة .
س شقير موسى وأسامة سالع 2011 ،
هو كل ت ظيع له كيان مستقل بذاته يملكه أو يديره فقط م ظع
إن المشروع االقتصاد س االست مار
يعمل على التأليف والمز بين ع اصر اإل تا س العمل  ،األرض  ،رأذ المال  ،الت ظيع ويوجهها
إ تا وتقديع م تج لتحقيق أهداف معي ة في فترة معي ة  .س شقير موسى وأسامة سالع 2011 ،
وعرف بأ ه ذلو الحدث االقتصاد الذ يمكن قياذ آ اره ماديا ً والذ يتطلب است مار أموال وجهود
بشرية وطاقة ميكا يكية لتحقيق تائج تخدع جميع األطراف ذات المصال المتعار ة في الحدث  .س
سليمان أللوز ويوح ا آل ادع 2011 ،

إن دراسة الجدوى االقتصادية هي عبارة عن تسلسل فكر لمشروع ما وعرفت أي ا بأ ها تلو الدراسة
التي تحدد الطاقة اإل تاجية للمشروع في موقع مختار وباستخداع طريقة ف ية محددة لإل تا ومالئمة
للمواد الخاع وبكلف است مارية وتشغيلية مقررة وبإيرادات متوقعة تحقق عائداً محدداً على االست مار  .س
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 22-21وهي
شقير موسى وأسامة سالع ، 2011،
وت فيذها وعليه فإن متطلبات دراسة الجدوى االقتصادية هي

رورية للمشاريع قبل و ع الخطط

 الحدث االقتصاد . صا ع الحدث االقتصاد . است مار األموال .البدائل االست مارية  .س سليمان أللوز ويوح ا آل ادع 2011 ،
إن مداخل دراسة الجدوى االقتصادية هي المدخل الف ي القائع على الم فعة للفرد ولالقتصاد القومي
والمدخل الوظيفي القائع على الوظيفة البيئية والقا و ية والف ية والتسويقية والمالية واالجتماعية  .س شقير
 . 29-28وه او عدة مجاالت تطبيقية لدراسة الجدوى االقتصادية
موسى وأسامة سالع ، 2011،
ولعل أهمها دراسة الجدوى للمشاريع االست مارية الجديدة ودراسة الجدوى للتوسع في المشاريع القائمة
ودراسة الجدوى للتجديد واإلحالل ودراسة الجدوى للتطوير التك ولوجي  .س شقير موسى وأسامة سالع
30-29
، 2011،
إن مراحل دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع يقصد بها المراحل الزم ية المتتابعة التي يمر بها
المشروع االست مار من بداية أن يكون فكرة ع د مالو المشروع إلى أن يصب مشروعا ً قائما ً م تجا ً
للسلعة أو مؤديا ً للخدمة لمجموعة الزبائن وهذه المراحل هي س شقير موسى وأسامة سالع ، 2011،
115 - 36
  -مرحلة الفكرة س التعرف على الفر االست مارية .  -مرحلة إجراء دراسة الجدوى المبدئية .  -مرحلة إجراء دراسة الجدوى التفصيلية  ،وتشمل .1دراسة الجدوى البيئية للمشروع  ،تهتع بدراسة العالقة بين البيئة والمشروع حيث أن
العالقة بي هما تبادلية .
 .2دراسة الجدوى القا و ية للمشروع  ،تهتع بدراسة وبحث ا ار المختلفة للقوا ين
وتشريعات االست مار .
 .3دراسة الجدوى التسويقية للمشروع  ،تهتع بدراسة حال السوق وإشباع الطلب واإليرادات
المتوقعة .
 .4دراسة الجدوى الف ية للمشروع  ،تهتع بدراسة كل ما يتعلق بإ شاء المشروع من حيث س
تحديد حجمه ،وإعداد تصميمه الداخلي وتوفير المعدات وا الت ومستلزمات اإل تا
والعمليات والرقابة على الجودة واإل تا .
 .5دراسة الجدوى المالية للمشروع  ،تهتع بدراسة مصادرا لتمويل وتقدير الكلف والهيكل
المالي للمشروع والتدفقات ال قدية .
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 .6دراسة الجدوى االجتماعية للمشروع  ،تهتع بتحديد أهمية المشروع إلجمالي المجتمع
واالقتصاد القومي .
 - -مرحلة الترويج للمشاريع ال اجحة عن طريق اإلعال ات أو االتصال المباشر مع المست مرين .

رابعا  :تطوير األداء المؤسسي .
األداء المؤسسي ،وحسب تعريف بترسون وآخرون س ، Peterson, et al ,2008,p55يقيذ قدرة
الم ظمة على استخداع مواردها بكفاءة ،وإ تا مخرجات مت اتمة مع أهدافها وم اسبة لمستخدميها .إال
أن ه او تعدداً في المفاهيع العلمية التي تسعى لتحديدها ،ولك ها ،عموما ،تشمل مفهومي الفاعلية،
والكفاءة ( سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم  .)2011 ،وفيما يتعلق بالفاعلية ،فالمشكلة ال ظرية حاليا ً تتم ل في
تعدد مداخل تعريفها ،ومن ذلو ،مدخل األهداف الذ يقيذ الفاعلية بمدى تحقيق الم ظمة ألهدافها
الرسمية ،وأهدافها العملياتية (قاسم كناكري ،2009 ،ص ، )76ومدخل الموارد الذ يرى بأن الفاعلية تعكذ
قدرة الم ظمة في الحصول على الموارد التي تتصف بال درة وذات القيمة والتي تحتاجها لتحقيق أهدافها
(قاسم كناكري ،2009 ،ص .)43والمدخل ال الث هو مدخل العمليات الداخلية ،والذ يرى أتباعُه بأ ه يجب
تقدير الفاعلية في وء مدى قدرة الم ظمة على امتالو عمليات داخلية كفؤة ومر ة ل مان مستوى
عال من اإل تاجية لتكون قادرة على إر اء حاجات ورتبات العاملين فيها .ولدى تقييع هذه المداخل،
ٍ
يرى موذ الت اق ات بأن الحكع على م ظمة ما بكو ها فاعلة ،أو تير فاعلة هو أمر صعب ،خاصة
إذا كا ت م ظمة معقدة فقد تكون فاعلة في مجال وتير فاعلة في مجاالت أخرى(قاسم كناكري،2009 ،
ص ، )43كأن تكون أجزاء م ها تعمل بشكل جيد مما يوحي بأ ها فاعلة في حين يكون أداء أجزاء أخرى
عيفاً ،أ قد تكون فيها ت اق ات .ي اف إلى ذلو أن المع يين بمساعدة الم ظمة في إعداد قائمة
متواز ة ب تائجها  balanced score cardلرصد أدائها يرون بأن م ل هذه القائمة يجب أن تت اول
مؤشرات تت اول كل من ال جاح في تحقيق األهداف الرسمية والعملياتية التي تلتزع بتحقيقها ،والتحسين
في عملياتها الداخلية ،والتحسين في قدراتها في الحصول على الموارد ال ادرة التي تحتاجها ،باإل افة
إلى تحسين فرصة الم ظمة في البقاء وال مو .أ أن التقييع الدقيق والمتوازن ألدائها ،ال بد وأن يراعي
التحسن في جميع هذه المجاالت .
مقاييس األداء المؤسسي .يعتبر األداء العاع للم ظمة هو المحصلة المتكاملة ل اتج أعمال الم ظمة
وتفاعلها مع البيئة وي ع كل من ( سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
 أداء األفراد في وحدتهع الت ظيمية.
 أداء الوحدات الت ظيمية في اإلطار العاع للم ظمة.
 أداء المؤسسة في إطار البيئة الخارجية ساالقتصادية واالجتماعية وال قافية....الخ .
وأداء الفرد يقاذ بمجموعة مت وعة من المقاييذ يتع من خاللها تقييع أدائه وصوالً إلى التأكد من أن
أ ظمة العمل ووسائل الت فيذ في كل إدارة تحقق الكفاءة والفعالية وعلى مستوى م اسب من الجود.ويقاذ
أداء كل إدارة بمجموعة أخرى من المعايير إال أن المقاييذ التي تستخدع في أتلب األحيان هي مقاييذ
فعالية الم ظمة لقياذ األداء فيها للوقوف على مدى قرب الم ظمة من الفعالية وتشمل كل من مقاييذ
الفعالية االقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية والرقابية والبيئة.و ظراً إلى وجود عوامل خارجية
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كبيرة تخر عن طاق إدارة الم ظمة ت عكذ بال رورة على أدائها فكان البد من االهتماع بقياذ األداء
المؤسسي الذ ي ب ي أساسا ً على قياذ أداء الفرد واإلدارة في وء التأ يرات الداخلية والخارجية معا ً.
وهذا ما يميز بين قياذ األداء المؤسسي والقياذ التقليد لألداء ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
األداء الفردي:األعمال التي يمارسها الفرد للقياع بمسئولياته التي ي طلع بت فيذها في الوحدة الت ظيمية
وصول التحقيق األهداف التي و عت له ،والتي تساهع بدورها في تحقيق أهداف الوحدة الت ظيمية·
يقوع بتقييمه الرئيذ المباشر يقاذ فيه ،والوقت المست فذ ،والتكلفة ،والجودة ومؤشرات القياذ الوقت
المعيار  ،والتكلفة المعيارية ،واألهداف المعيارية.
أداء الوحدات التنظيمية:األعمال التي تمارسها الوحدة الت ظيمية للقياع بدورها الذ ت طلع بت فيذه في
المؤسسة ،وصوال ًلتحقيق األهداف التي و عت لها على وء األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة
وسياساتها العامة ،يقوع بتقييمه اإلدارة العليا وأجهزة الرقابة الداخلية يقاذ فيه الفعالية االقتصادية
والفعالية اإلدارية ومؤشرات القياذ ،درجة تقسيع العمل ،ودرجة التخص  ،ودرجة ا لية ،و ظع إ تا
المخرجات ودرجة المركزية وأ ظمة الجزاء وتدرجها وفعالية االتصاالت.
األداء المؤسسي  :الم ظومة المتكاملة تا أعمال الم ظمة في وء تفاعلها مع ع اصر بيئتها الداخلية
والخارجية ،يقوع بتقييمه أجهزة الرقابة المركزية والوزارات المع ية وأجهزة السلطة التشريعية وأجهزة
الرقابة الشعبية .يقاذ فيه الفعالية البيئية والفعالية السياسية ومؤشرات القياذ ،درجة القبول االجتماعي
لقرارات الم ظمة ودرجة االستقاللية في عمل الم ظمة ومدى توافر أيديولوجية محددة للعمل و مدى
التم يل االجتماعي في الم ظمة( .قاسم كناكري ،2009 ،ص)127 -123
فوائد قياس األداء المؤسسي ) Peterson, W. and Gijsbers, G. and Wilks, M., 2003):
 .1تفاد مشكلة عدع الواقعية في تحديد األهداف ،مما يجعلها أهدا ًفا هالمية بعيدة عن أ قياذ أو تقويع
مو وعي.
 .2االرتكاز على أهداف وا حة قابلة للقياذ إلعطاء توصيف دقيق لألعمال المطلوب القياع بها
إل جاز
تلو األهداف ،وبالتالي وصف المسؤوليات وااللتزامات الوظيفية.
 .3اتخاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية والتحفيزية في أوقاتها الم اسبة.
 .4تفعيل دور اإلدارة المتواصل في تحقيق ر اء المستفيد من الخدمة وتجاوز توقعاته واالرتقاء بجودة
الخدمات المقدمة.
 .5المساعدة في إعداد ومراجعة الميزا ية إ افة إلى المساهمة في ترشيد ال فقات وت مية اإليرادات.
 .6تحدد وحدات قياذ ممك ة ال تتعرض لمشكالت قياذ األداء في وحدات الجهاز الحكومي التي تقوع
بمسؤولية أداء الخدمات ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
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يتطلب و ع وتحديد مؤشرات قياذ األداء المؤسسي الدقة كع صر أساسي في جاح عملية القياذ و
ويسبقها و ع مجموعة األسذ الالزمة الختيار المؤشرات و تليها عملية متابعة ورقابة مستمرة .ومن
خالل هذه المؤشرات يمكن متابعة األداء وتحديد ا حرافات سيره أ اء الت فيذ بهدف تالفيها ومعالجتها.
صعوبات قياس األداء المؤسسي :ترجع صعوبة قياذ أداء في أية م ظمة إلى الصعوبات التي لها
عالقة بطبيعة العمل في م ل تلو الم ظمات  ،و ورد ه ا أهع تلو المشاكل والصعوبات
 .1طبيعة الخدمات وجودتها :من المعلوع أن مفهوع جودة الخدمة في مجال الخدمات التي تقدمها
األجهزة  ،هو مفهوع مجرد يصعب تعريفها وإخ اعه للقياذ ،وذلو ا طال ًقا ً من عدع دقة تائج التقويع
والقياذ الذ يعتمد على المعايير تير الكمية.و ظرً ا إلى أن الم تج الذ تقدمه الوحدات الحكومية هو
م تج تير ملموذ ،وتوجد صعوبة في قياذ عوائد هذه البرامج في شكل م تجات هائية ،وبالتالي
يصعب تحديد درجة العالقة بين تكاليف هذه البرامج والعوائد ال اتجة م ها ،ولكن على الرتع من ذلو
فمن ال رور إجراء م ل هذا القياذ ،أل ه من المتطلبات األساسية لقياذ فعالية البرامج الحكومية.
وهذا ما يسهل على الحكومة تقييع البرامج البديلة المقترحة بهدف اختيار البر امج الذ يحقق م افع
أك ر من تيره.
 .2تعدد وتعارض األهداف واألولويات:عادة ما يوجد للم ظمات أهداف متعددة في الوقت الذ يوجد
فيه هدف محدد لكل م شأة خاصة .وبالتالي فإن تعدد األهداف في الوحدة ي يف إلى صعوبة قياذ
األداء ،وذلو بعدع إمكا ية تحديد الوزن الذ يعطى لكل هدف من األهداف المتعددة.
 .3غياب التحديد الدقيق لمهام األجهزة:عدع و وح مهاع كل وحدة يقود إلى خلق الك ير من
الصعوبات التي تؤد إلى التسيب في المسؤولية وتياب المساءلة ذكر م ها ما يلي(قاسم كناكري،2009 ،
ص)96-88

أ التداخل في اختصاصات األجهزة.
ب االزدواجية والت ارب في االختصاصات باألجهزة.
تياب الت ظيع السليع لألجهزة ،وعدع التوصيف الدقيق لواجباتها.
 .4الروتين في األجهزة:ك تيجة طبيعية لغياب المعايير الكمية التي يمكن االعتماد عليها في قياذ
األداء في ظل تياب األهداف القابلة للقياذ الكمي جد أن اإلدارة تهتع بتطبيق اإلجراءات ،في حين
تركز أجهزة المساءلة في المحاسبة على االلتزاع بمتابعة سير تلو اإلجراءات.
 .5الصعوبات المرتبطة بعنصر العمل :تتم ل الصعوبات واالختالالت المتعلقة بع صر العمل في ا تي
أ الت خع الوظيفي وسلبياته العديدة من ازدواجية في المسئولية اإلدارية وطول اإلجراءات وخلق
مستويات ت ظيمية تير رورية.
ب ازدواجية وتداخل االختصاصات الوظيفية.
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صعوبة تحديد ما يلزع من عمالة ،وذلو لعدع وجود معايير موذجية ألداء العاملين لتستخدع
كمؤشرات إرشادية في تحديد العمالة.
د خلق وظائف جديدة دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي.
 .6غياب رقابة الملكية الخاصة:تسود في األجهزة حالة م عدع المباالة أو اإلهمال في قياذ األداء تيجة
عدع توفر الرقابة الفاعلة التي تمارذ في القطاع الخا .
 .7الضغوط السياسية:عادة ما تمارذ األجهزة اختصاصاتها في إطار من القرارات السياسية التي
تسعى الحكومة من ورائها إلى تعظيع مكاسبها السياسية واالجتماعية أ المردود السياسي واالجتماعي
للحكومة الذ يصعب إخ اعه للقياذ الكمي ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
.8التداخل في تقديم نفس الخدمة بين القطاعين الحكومي والخاص:لقد أدى التداخل في تقديع فذ
الخدمة بين القطاعين الخا والحكومي خاصة ع د إشراو القطاع الخا في أداء جزء من الخدمة
للمواطن إلى صعوبة قياذ األداء المؤسسي لألجهزة الحكومية.
 .9قياس األداء المضلل:في ظل تياب الشفافية جد أن اإلدارة تتب ى ازدواجية في القياذ فه او قياذ
داخلي تعتمد اإلدارة فيه على الحقائق ،وقياذ خارجي تقدع اإلدارة فيه صورة تير واقعية لت ليل
القياذ الخارجي المتم ل في الرأ العاع أو المستفيد من الخدمة ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
 .10غياب المعيار الكمي للمخرجات.
إن معايير تقييع معدالت األداء الكلي للمشروع هي س سليمان أللوز ويوح ا آل ادع ، 2011 ،
242-237
 . 1اإل تاجية .هي ذلو المقياذ الذ يستخدع لتحديد مستوى اإل جاز من المخرجات س سلع وخدمات ،
والتي تأتي من المدخالت س المواد الخاع المحددة في ال ظاع الكلي للمشروع .
 .2الفعالية  .وهي سبة الهدف المتحقق إلى الهدف المخطط له مسبقا ً .
 .3الكفاءة  .وهي اإل تا بأقل كلفة وأقل جهد وأقل هدر للطاقات .
مؤشرات قياس األداء المؤسسي  :تهتع مؤشرات القياذ المستخدمة حاليًا بقياذ العمل عن طريق
تطبيق األساليب الف ية لتحديد الوقت الالزع لعامل مؤهل لي جز وظيفة محددة بمستوى أداء معين .كما
يستخدع القياذ في تحديد أوقات مطية لت فيذ العمل ،ولمعرفة أ وقت ائع لفصله عن الوقت الفعال.
و ظرً ا إلى أن مؤشرات األداء الحالية لعمليات القياذ ال تكفي ،وذلو ألن األ شطة ك يرة ومتعددة وم ها
ماال يمكن قياسه بوحدات كمية ،أو يصعب قياسه فلذلو تعد مؤشرات األداء المؤسسي هي أقرب وسيلة
لمعالجة هذا القصور .فإذا كان األداء في م ل هذه الحاالت ال يمكن قياسه ،إال أ ه يمكن الوصول إلى
طرق جديدة لجمع البيا ات والحقائق التي تساعد في الحصول على صورة م اسبة عن حجع العمل
وحالة األداء و تائجه ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
أوالا :جوانب القصور التي تعالجها مؤشرات القياس:تعتبر مؤشرات قياذ األداء الحكومي من
العمليات الصعبة وذلو لألسباب التالية ت وع األ شطة.اختالف األهداف في األجهزة الحكومية.
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اختالف الهيكل الت ظيمي في األجهزة الحكومية .صعوبة تحديد وحدات قياذ موحد لكل األجهزة.
صعوبة و ع مؤشرات أداء لبعض األعمال.
ثانيا ا :الخصائص المميزة لمؤشرات القياس:أهع خصائ

مؤشرات القياذ ما يلي

سi

أ تقوع المؤشرات بدراسة الطرق التي تؤد بها األجهزة الحكومية أعمالها من أجل التوصية بإتباع
أف لها.
ب تهتع المؤشرات بتقسيع العمل إلى ع اصره المختلفة وخطواته المتبعة من أجل اختصارها وإلغاء
تير ال رور م ها.
تهتع المؤشرات بدراسة ظروف العمل وأ رها على الوقت والتكلفة.
د تهتع المؤشرات بإمكا ية و ع معدل أداء العاملين لكل ع صر من ع اصر التحليل.
هـ تهتع المؤشرات بإظهار الهيكل الت ظيمي لتطويره ليتماشى مع أسلوب البرامج واألداء.
ز تهتع مؤشرات األداء بتحليل العمل الحكومي الذ يقود إلى تحديد الوقت المعيار ومقدار التكاليف
الالزمة والطريقة السليمة ألداء العمل وتحديد متوسط األداء ،ع الوصول إلى مؤشرات األداء.
ثالثا ا :المجاالت التي تغطيها مؤشرات القياس:إن المجاالت التي يغطيها مؤشرات القياذ تت من
مجاالت مت وعة يمكن حصرها في األ شطة التالية األ شطة التي يمكن قياسها واأل شطة التي يتعذر
قياسها.األ شطة الرئيسية واأل شطة المساعدة .األ شطة المحددة واأل شطة تير المحددة.األ شطة ال ابتة
واأل شطة المتذبذبة ( .قاسم كناكري ،2009 ،ص.)243

خامسا  :دور مخطط األعمال كمدخل لالستشارات في تطوير األداء المؤسسي.
 .1اإلطار العام والمقومات :ويشمل :الخدمة االستشارية هي ارتباط تزاوجي ذو عالقة خاصة بين
خبير استشار ذو مواصفات خاصة وتأهيل عملي بخبرات ف ية وبين الشركة في حاجة ماسة إلى
خبرات وتق يات ذلو الخبير  .وأ واع الخدمات االستشارية هي الخدمات االستشارية اإلدارية
والمحاسبية والمالية والتك ولوجية والقا و ية والتدريبية والتسويقية والطبية واله دسية ( .شقيري موسى
وأسامة سالم 2011 ،

 -دور المعرفة في تمويل الخدمات االستشارية:

( سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،

 .1خبراء التدريب والتطوير من داخل المنظمة أو المجتمع المحلي  :يفترض أن تتوافر لديهع المعرفة
الكافية عن المشاكل التي تتعرض لها الم ظمة التي يعملون بها ،كما أ هع يكو ون أك ر إلماما ً بظروف
وإمكا يات الم ظمة وهيكلها الت ظيمي وإجراءات العمل بها وال قافة الت ظيمية التي تسودها ،لما يتمتعون
به من خبرات فردية في مجاالت البحوث واالستشارات.
 .2المكاتب والمؤسسات االستشارية الخارجية :وتأخذ المكاتب والمؤسسات االستشارية الخارجية في
الوطن العربي أشكال أجهزة البحوث واالستشارات الحكومية والمكاتب والمؤسسات االستشارية األهلية
والمكاتب والمؤسسات االستشارية األج بية وفرق العمل التي تشكل من الخبراء الداخليين والخارجيين.

األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

مخطط األعمال كمدخل استشاري في تطوير األداء المؤسسي في عصر ما بعد الصناعة في منظمات األعمال األردنية( نموذج ريادي مقترح )

دور االستشارات في تطوير األداء المؤسسي لمنظمات:تؤد االستشارات دوراً هاما ً وبارزاً في
إحداث ال ماء الكيفي في اإلدارة ،وذلو بجهودها المتميزة في ترشيد عمليات ص ع اتخاذ القرارات في
الم ظمات المختلفة ،وبمساعداتها المو وعية في تشخي حقيقة ما تواجهه هذه الم ظمات من
مشكالت ،ومقدرتها على قل حصيلة الخبرات الم يلة الستخدامها في تحليل المشكالت وو ع
التوصيات واالقتراحات التي تساهع في حلها .واالستشارات عن هذا الطريق ال تساهع فقط في حل
مشكالت موجودة بالفعل ولك ها في الوقت فسه تساعد الم ظمات في ت مية إدراو مسئوليها بالمشكالت
التي تتطلب المواجهة والتحليل ،ع ت ير لديهع الرتبة في هذه الواجهة وإحداث التطور المطلوب.
وهكذا ،وعن طرق هذه الروافد وروافد أخرى ك يرة ،يحدث ال ماء الكيفي في إدارة الم ظمات التي
تستعين باالستشارات ،ع دما ت ع ما تقبله من آراء االستشاريين مو ع الت فيذ ،وهكذا تتحقق الت مية
اإلدارية .ويمكن حصر األدوار التي تؤديها االستشارات في الت مية اإلدارية من خالل المحاور التالية
*دورها في الت ظيع ووصف الوظائف.
*دورها في تطوير أساليب العمل وتطوير الخدمة.
*دورها في التدريب.

( شقيري موسى وأسامة سالم 2011 ،

منهجية تقديم الخدمات االستشارية:
أوالا :تحديد موضوع االستشارة باالتفاق بين االستشاري والجهة الطالبة :ويتطلب هذا التحديد مسحا ً
استطالعيا ً استكشافيا ً للتعرف على أبعاد المو وع وجوا به المختلفة ومداه الزم ي و طاقه الجغرافي
حتى يمكن الخرو بالبر امج الزم ي للدراسة ،والوحدات التي سوف تتع فيها ،واألفراد الذين سوف
يتعامل معهع االستشار  ،والبيا ات والمعلومات الالزمة إلجراء الدراسة مع رورة االهتماع بالتعرف
على األبعاد الحقيقية للمو وع ،وعدع الخلط بين أعراض المشكالت وأسبابها من احية ،والمشاهدات
الفردية تير المتكررة والظواهر التي بطبيعتها تم ل مشاهدات متكررة من احية أخرى.
ثانيا ا اختيار األساس الذي سوف يتم الحكم به على نتائج االستشارة :لكي يكون هذا األساذ هو
الموجه الدائع لكل المجهودات التي تبذل خالل إجراء الدراسة ،أل ه إذا كا ت تائج االستشارة سوف تقيع
بعد إجرائها من قبل الجهة التي طلبتها ،فعلي المستشار أن يتحرو أ اء مراحل إجرائها علي وء ما
يعتقد أ ه سوف يقيع من خالله.وأسس الحكم علي النتائج كثيرة ومتعددة لعل أشهرها وأهمها:
س 1الوفر المالي الذ سوف يتحقق إذا فذت االستشارة كما أعدها االستشار .
س 2التوافق األقصي مع المحددات الخارجية التي يمكن أن تفرض علي العمل ،والذ يمكن تحقيقه
إذا فذت االستشارة.
س 3تحقيق خدمة أف ل كما ً وكيفاً ،بحيث يستطيع متلقي الخدمة اإلحساذ بأن الخدمة التي تؤد إليه
بعد ت فيذ االستشارة أف ل من تلو التي كا ت تقدع له قبل ت فيذها.
س 4تح قيق رقابة أف ل علي جودة الخدمات المقدمة ،األمر الذ يؤد إلي توقع أدائها بطريقة أك ر
تميزاً بعد ت فيذ االستشارة ( .سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم )2011 ،
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ثالثا ا اختيار أفضل المجاالت إلحداث التغيير:وفي هذا الصدد ي بغي أن يؤمن االستشار بأن استشارته
يجب أن يترتب عليها تغيير في المقدمات ،لكي يتحقق من خالله تغيير في ال تائج ،والتغيير المقصود
ه ا ليذ تغييراً لمجرد التغيير ،ولك ه ي قل الجهة الطالبة للخدمة االستشارية من حال إلي حال أف ل،
حالً لمشكلة ،أو تحقيقا ً لطموح .ويتطلب هذا التغيير المرور بالخطوات التفصيلية التالية
س 1إعداد قائمة بالتغييرات التي يمكن إحدا ها حالً للمشكلة المطروحة أو تحقيقا ً للطموح الم شود.
س 2تحديد ال تائج المترتبة علي كل تغيير مقترح.
رابعا ا جمع وتسجيل الحقائق والبيانات الستحداث قاعدة معلومات:ي بغي أن يتع تجميع وتسجيل جميع
الحقائق والبيا ات المتعلقة بكل األمور السابق ذكرها في الب ود ال ال ة السابقة ،وتحديد الجهات التي
سوف يتع تجميعها من خاللها ،واألفراد الذين سوف ي اط بهع لتوفير هذه البيا ات والحقائق ،وفي هذا
الصدد ي بغي أن يدرو االستشار أن الق ية ه ا ال تكون مجرد إتاحة البيا ات والحقائق ،ولكن
بتحويلها إلي معلومات تؤد إلي أ شطة ب اءة وهادفة وفعالة ،ويجب أن يدرو االستشار أي ا ً أن
الك ير من الوحدات واألجهزة في الم ظمة طالبة الخدمة قد تحجع عن إعطائه البيا ات المطلوبة،
وبالتالي في بغي أن يكون لديه القدرة الذاتية علي الحصول عما يريده من بيا ات وحقائق.س Jones, G. R,
2009

خامسا ا إعداد الخطة التنفيذية لالستشارة من خالل تحليل البيانات والحقائق واستخالص
المعلومات:وتتضمن الخطة التنفيذية لالستشارة تحديداا دقيقا ا للبنود التالية:
س 1المهاع الرئيسية والفرعية التي سوف تت م ها االستشارة والترتيبات الخاصة بت ظيع العمل حتي
يمكن القياع بها بالطريقة الم لي.
س 2الجدول الزم ي ال جاز كل مهمة رئيسية وفرعية.
س 3األهداف المحددة لكل مهمة ومواصفات العمل المطلوب ت فيذه.
س 4آليات ومتطلبات الت فيذ.
المستشار أع اء فريق العمل ووظائفهع وأسماءهع
س 5مواز ة العمل والجهد البشر وفيها يو
وفترة العمل المكلف بها كل م هع والجهة التي ي تمي إليها.
سادسا ا مناقشة الحلول والبدائل مع المسئولين لدي الجهة طالبة الخدمة.
سابعا ا إعداد التقرير النهائي.
ثامنا ا متابعة التنفيذ.
وزكريا عزام )2011 ،

( سليمان أللوزي ويوحنا آل ادم  )2011 ،و( شقيري موسى وأسامة سالم  2011 ،و(علي الزعبي
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سادسا  :نموذج ريادي مقترح للعالقة التوافقية بين مخطط األعمال واألداء المؤسسي.
أن التحديات والتغييرات الذ تواجه م ظمات األعمال األرد ية وال جاح في أدارة هذه التغييرات
أصب مطلبا ً روريا ً لعمل مخططات األعمال لكي تتمكن الم ظمات من االستمرار والبقاء في بيئة
األعمال .و من إطار التوجه االستراتيجي فان التغييرات تبدأ من الرؤيا والرسالة والفر وهي
أساذ مخطط األعمال  ،لذلو ي بغي على الم ظمة أن تدرذ من عملية صياتة الرؤيا والرسالة
والفر الجديدة التي تستجيب للتحديات البيئية درجة ا سجاع الرؤيا والرسالة والفر الجديد وتوافقها
مع القدرات واإلمكا يات والموارد التي تمتلكها .لكي تتمكن من توفير متطلبات ال جاح األساسية ع دما
ت تقل من الصياتة اإلستراتيجية له إلى الت فيذ .لذلو ي بغي أن يتع دراسة توافق الموارد والقدرات
والكفايات مع الرؤيا والرسالة والفر ودراسة توافق الرؤيا والرسالة والفر مع مخطط األعمال
ومن ع دراسة توافق كل من الرؤيا والرسالة والفر والموارد والقدرات والكفايات مع بعض لكي
تمكن من ص اعة خيارات و صياتة استراتيجيات ت سجع مع مستوى الطموح وقريبة من الموارد التي
ذلو .وكما يظهر من الشكل يمكن أن تواجه الم ظمة أربعة حاالت
تمتلكها الم ظمة والشكل س 2يو
ع دما تحاول أن تدرذ التوافق بين الرؤيا والكفايات الجوهرية وهي
 حالة التفوق ع دما تمتلو رؤيا ورسالة وفرع اصر مخطط األعمال.

وموارد وقدرات وكفايات م سجمة بشكل مالئع مع

 حالة فقدان االتجاه ع دما تواجه الم ظمة رؤيا ورسالة وفرولك ها تتمتع بموارد وقدرات وكفايات المطلوبة.

ال ت سجع مع ع اصر مخطط األعمال

 حالة الطموح ويمكن أن تواجه الحالة ال ال ة وهي طموح ال ي سجع مع الواقع ،ع دما تمتلو رؤيات سجع مع ع اصر مخطط األعمال ولكن الموارد وقدرات وكفايات التي تمتلكها ال
ورسالة وفر
تستجيب لع اصر مخطط األعمال.
 حالة الفشل و أخيراً يمكن أن تواجه الم ظمة حالة الفشل ع دما ال تمتلو رؤيا ورسالة وفروموارد وقدرات وكفايات لع اصر مخطط األعمال.
الشكل () 2
نموذج مقترح
للعالقة التوافقية بين مخطط األعمال واألداء المؤسسي
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الرؤيا والرسالة والفرص

س2

س1

فاعلة
عناصر
ريادية
مخطط

س4

األعمال
س3

تير مالئمة

تير فاعلة

مالئمة

القدرات والموارد والكفايات

المصدر( :من أعداد الباحث)2012 ،
ه ا أن الحالة الوسط تع استبعادها من
هذه الحاالت بشكل مفصل ي بغي أن و
وقبل أن و
التحليل ،وذلو الن هذا الموقف ال قيمة له في التحليل االستراتيجي في مو وع الرؤيا والرسالة
 .اذ بدالً من أن يكون لدي ا تسعة خاليا  ،تع االكتفاء بأربعة خاليا فقط .وجوهر الفكرة ه ا
والفر
هو ان الم ظمة يجب أن تكون حاسمة في تحديد موقفها  ،وال تبقى عالقة في الم تصف تير قادرة على
تحديد االتجاه االستراتيجي الحالي فيما إذا كان م اسب أع ال  .ولهذا لع يتع استخداع كلمة عيف وجيد
حتى ال ي صرف اال تباه إلى الحالي الوسطى وتع استخداع تعبير مالئع و تير مالئع .و األتي شرح
مفصل للحاالت التي تع ذكرها في أعاله.
 الخلية رقع س 1فاعلة تتمكن الم ظمة من صياتة رؤيا ورسالة وفر جيدة تستجيب للتحدياتولتكون ملهمة لآلخرين وتحتو على القوى الكافية التي تمكن ا خرين من ا جاز عملهع عبر العمل
الفاعل وا سجاع هذه الرؤيا والرسالة والفر مع موارد وقدرات وكفايات التي تتسع باستجابتها
للتحديات والو ع الجديد الذ تواجه الم ظمة .وأن ال قطة المهمة ه ا في كيفية الحفاظ على هذه
الفاعلية ،اذ أن االستمرار في هذا الموقف يتطلب من الم ظمة أن تمتلو قدرة على مواكبة التغييرات
وتب ي موقف دي اميكي فيما يتعلق بالت افذ مع ا خرين ،وه ا يرى  Porterأذا كان من السهل على
الم افسين ان يقلدوا الموقف الت افسي للم ظمة ي بغي ان تكون اإلستراتيجية التي تتبعها الم ظمة ليذ
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من السهل على الم افسين تقليدها.لهذا اذا اتسمت أالستراتيجيه لت افسية التي ت ب اها الم ظمة بالدي امكية
من خالل التحديث المستمر فا ها ستتمكن من المحافظة على موقع التفوق.
إستراتيجية
 الخلية رقع س 2تير فاعلة تواجه الم ظمة هذه الحالة ع دما تمتلو رؤيا ورسالة وفرال ت سجع مع مخطط االعمال وفي فذ الوقت تمتلو موارد وقدرات وكفايات تستجيب بشكل جيد
لمخطط االعمال .لذلو لن تستطيع الم ظمة من توجيه هذه الموارد والقدرات والكفايات التي تمتلكها
باتجاه تحقيق أهداف تؤد إلى االرتقاء بواقع الم ظمة حو األف ل ألن رؤيا ورسالة وفر التي
تمتلكها الم ظمة هي تير مالئمة للو ع الجديد .وأن هذا الو ع ي طبق على العديد من م ظمات
االعمال .إذ تعمل م ل هذه الم ظمات على تعزيز قدراتها والكفايات التي تمتلكها بدون امتالو رؤيا
 ،ولهذا فأن كل المجهودات التي تقوع بها ال ت عكذ على واقع الم ظمة بالشكل
ورسالة وفر
المطلوب أو المتوقع .ولهذا فان الخيار المتاح أماع الم ظمات ه ا هو العمل على صياتة رؤيا ورسالة
استراتيجيه تستجيب لمخطط االعمال أوالً ،ومن ع العمل على توفير موارد وقدرات وكفايات
وفر
التي تدعع هذه الرؤيا والرسالة والفر الجديدة.
جديدة لكن
 الخلية رقع س 3مالئمة تواجه الم ظمات هذه الحالة ع دما تمتلو رؤيا ورسالة وفرفي فذ الوقت ال تمتلو موارد وقدرات وكفايات تمك ها من ال جاح و تحقيق التفوق .وفي الواقع أن هذه
الحالة هي الخطوة األولى باالتجاه الصحي  ،فع دما تستطيع الم ظمة من صياتة رؤيا ورسالة وفر
جديدة تستجيب للتحديات  ،فأن الخطوة الالحقة هي تعديل الموارد والقدرات والكفايات التي تمتلكها
الم ظمة من اجل التحول إلى الخلية رقعس 1فاعلة .ولكن االستمرار في هذا الموقف سيؤد إلى فقدان
قيمة الرؤيا والرسالة والفر التي تمتلكها الم ظمة .إذ أن الم ظمات التي ال تستطيع أن تحقق رؤيتها
فأن االلتزاع الت ظيمي من قبل األفراد سي خفض وبالتالي تصب هذه الرؤيا عيفة و ت تقل الم ظمة إلى
الخلية رقع س. 4
ت سجع
 الخلية رقع س 4تير مالئمة تواجه الم ظمات هذه الحالة ع دما ال تمتلو رؤيا ورسالة وفرمع مخطط االعمال  ،وكذلو الت سجع مع الموارد والقدرات والكفايات .وبالتأكيد أن المحصلة ال هائية
لم ل هذا الموقف هو الفشل .وهو حال اتلب الم ظمات التي ال تعمل بدون امتالو وعي استراتيجي أو
وجود توجه استراتيجي يقود مجهود الشامل للم ظمة .ولهذا تظهر العديد من الم ظمات في السوق و
تختفي بعد فترة قصيرة و القليل من هذه الم ظمات تستطيع البقاء في عالع األعمال .

االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات :
  -يجب على م ظمات األعمال األرد ية أن تتفهع القوى التي شكلتها في الما ي والتي تشكلها فيالحا ر والتي ستشكلها في المستقبل ،وان احد أسباب فشل الم ظمات وخروجها من السوق هو عدع
قدرتها على امتالو هذا الحذ واستيعاب هذه المعطيات.إذ أن الما ي هو الحا ر  ،ومن أخطاء
الما ي تعلع حكمة المستقبل.
  -إن خالصة ما ي تهي إليه استعرا ا لمالم الفكر اإلدار الجديد سالمستقبل وتأ يراتها علىاإلدارة في مؤسسات األعمال األرد ية العامة والخاصة هي أن ه او بدايات جادة لتكوين إطار
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-

-

-

فكر جديد لإلدارة ي ع المفاهيع والتوجهات ويدعع األساليب واألدوات التي تت اسب مع العصر
الجديد ومتطلباته ،وتهيئ لال طالق اإل تاجي سللسلع والخدمات في أسواق العالع المتكاملة في سوق
واحد كبير ،مع االستعداد للمستقبل ا خذ في التشكل حاليا ً.
 إن دراسة الجدوى االقتصادية وتقييع المشاريع أصبحت اليوع من األدوات الهامة للتخطيطاالستراتيجي بل والم هجية الفعالة لإلدارة اإلستراتيجية للمشاريع في مختلف األ شطة االقتصادية
واالست مارية وصوالً إلى ص ع القرارات االست مارية وعلى المدى االفترا ي للمشروع وبأقل درجة
من المخاطرة .
هو كل ت ظيع له كيان مستقل بذاته يملكه أو يديره فقط
 إن المشروع االقتصاد س االست مارم ظع يعمل على التأليف والمز بين ع اصر اإل تا س العمل  ،األرض  ،رأذ المال  ،الت ظيع
ويوجهها إ تا وتقديع م تج لتحقيق أهداف معي ة في فترة معي ة.
 وبعد أن تمكن من أعداد مخطط أعمال يعتمد على رؤيا ورسالة قادرة على استيعاب معطياتالتغيرات والتحديات فأن التساؤل الذ يظهر هو هل إن ذلو ي من ال جاح في عملية التكيف مع
البيئة؟ بالتأكيد أن وجود رؤيا ورسالة جيدة فقط هو عامل مساعد في ال جاح مع التكيف ولكن ال
يمكن للرؤيا وحدها أن تحدث هذا األ ر المطلوب و ترتقي بواقع الم ظمة وأن الع صر األخر
المكمل لهذه المعادلة هو القدرات والموارد والكفايات التي تمتلكها الم ظمة .إذ البد من أن ت سجع
وتستجيب هذه القدرات مع الواقع الجديد الذ تفر ه الرؤيا استجابة للتغيرات والتحديات .
 وأن دراسة التوافق بين الرؤيا والرسالة والفر في أطار مخطط األعمال هو ال قطة األساسيةالتي تبح ها الدراسة الحالية .إذ أ ا رى بان ع اصر ال جاح الحرجة في أدارة عملية مخطط األعمال
من الم ظور االستراتيجي هو امتالو رؤيا و قدرات تستجيب للتغيرات  ،وان ال جاح في عملية
التكيف مع البيئة يكمن في تحقيق درجة توافق وا سجاع مرتفعة بين كل من الرؤيا والرسالة والفر
والموارد والقدرات والكفايات.ومن ه ا تواجه الم ظمة أربعة حاالت وهي
 حالة التفوق ع دما تمتلو رؤيا ورسالة وفرمع ع اصر مخطط األعمال.

وموارد وقدرات وكفايات م سجمة بشكل مالئع

 حالة فقدان االتجاه ع دما تواجه الم ظمة رؤيا ورسالة وفراألعمال ولك ها تتمتع بموارد وقدرات وكفايات المطلوبة.

ال ت سجع مع ع اصر مخطط

 حالة الطموح ويمكن أن تواجه الحالة ال ال ة وهي طموح ال ي سجع مع الواقع ،ع دما تمتلو رؤيات سجع مع ع اصر مخطط األعمال ولكن الموارد وقدرات وكفايات التي
ورسالة وفر
تمتلكها ال تستجيب لع اصر مخطط األعمال.
 حالة الفشل و أخيراً يمكن أن تواجه الم ظمة حالة الفشل ع دما ال تمتلو رؤيا ورسالة وفروموارد وقدرات وكفايات لع اصر مخطط األعمال.
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ثانيا :التوصيات :
 العمل على جعل مخطط األعمال قطة اال طالق أل ه سيكون األساذ في تشكيل رؤيا جديدةللم ظمة تستوعب الما ي وقادر على إحداث التغيرات المطلوبة من خالل امتالكه لطاقة محفزة لجهود
األفراد وقابليتهع .وتكامله مع قدرة اإلدارة على تشخي الخصائ المميزة للرؤيا وفهع كيفية عملها و
القدرة على استح ارها لمعالجة مشاكل العمل.
 العمل على رورة تطبيق واعتماد معايير تقييع معدالت األداء الكلي للمشروع اإل تاجية والفعاليةوالكفأة ألهميتها ووصوال إلى التميز في السوق .
 االهتماع باالستشارات أل ها تؤد دوراً هاما ً وبارزاً في إحداث ال ماء الكيفي في اإلدارة ،وذلوبجهودها المتميزة في ترشيد عمليات ص ع اتخاذ القرارات في الم ظمات المختلفة ،وبمساعداتها
المو وعية في تشخي حقيقة ما تواجهه هذه الم ظمات من مشكالت ،ومقدرتها على قل حصيلة
الخبرات الم يلة الستخدامها في تحليل المشكالت وو ع التوصيات واالقتراحات التي تساهع في حلها.
 العمل على تكوين إطار فكر جديد لإلدارة ي ع المفاهيع والتوجهات ويدعع األساليب واألدوات التيتت اسب مع العصر الجديد ومتطلباته ،وتهيئ لال طالق اإل تاجي سللسلع والخدمات في أسواق العالع
المتكاملة في سوق واحد كبير.
 العمل على اعتماد دراسات الجدوى االقتصادية بمراحلها المتكاملة تلو المراحل الزم ية المتتابعة التييمر بها المشروع االست مار من بداية أن يكون فكرة ع د مالو المشروع إلى أن يصب مشروعا ً قائما ً
م تجا ً للسلعة أو مؤديا ً للخدمة لمجموعة الزبائن.
 رورة العمل على تطبيق مصفوفة موذ ريادة األعمال بخالياه األربعة الم ظمة الفاعلة وتيرالفاعلة والم ظمة المالئمة وتير المالئمة .
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