
  االستراتيجيمبادئ التخطيط

 

ال شك أن المجتمعات بشتى أشكالها وألوانها وثقافاتها تسعى للتميز وتبوء أعلى المراتب لتكون              
وال شك أن هذا يتطلب الكثير من الجهد والتعب ، إال أن            . موضع أنظار وتقدير األمم األخرى    

 أن فـي  تلك النزعات قد تشتد وتخرج عن طبيعتها بحيث تعتقد بعض الشـعوب أو األعـراق    
تركيبتها ما يجعلها األولى بالقيادة والسيادة على البشرية ، وأن غيرها من األمم ربما كـانوا ال         
يستحقون الحياة ، مما دفع أولئك لحروب دينية أو اقتصادية أو عرقية ضد الشعوب األخرى ،                

 بدا ذلك   وقد. فُأزهقت األرواح ودمرت المقدرات واستُنزفت البشرية فترات طويلة من عمرها         
جلياً في الحروب التي خاضتها النازية ضد جيرانها وغيرهم من شعوب األرض حيث اعتقـد               

والكل يعلم كيف كانت    . األلمان بسيادة الجنس اآلري على بقية األجناس ، وذلك دون وجه حق           
نتيجة تلك الحروب الطاحنة والصراعات الدامية التي استباحت كل الحرمـات ودمـرت دوالً              

وبنفس الطريقة يمكن النظـر إلـى اليهـود ،       . كثر من مرة ، بما في ذلك ألمانيا نفسها        كثيرة أ 
الذين يعتبرون أنفسهم شعب اهللا المختار ، ويحتكرون دينهم فال يدخله البشر ألنهم ال يستحقون               

واليهود أيضاً يعتقدون أن األمم األخرى إنما خلقها اهللا لتكون          . هذه المنزلة ، بحسب معتقداتهم    
ومن الممكن التطرق إلى ثقافات متعـددة       !!. ي خدمتهم وعبيداً لهم ، ال لشيء إال ألنهم يهود         ف

أخرى مصبوغة بالتطرف وادعاء التميز على اآلخرين ولعل آخر تلك الثقافات ما يعرف اليوم              
بالمحافظين الجدد في الواليات المتحدة األمريكية ، ومعاداتهم للعرب والمسلمين علـى وجـه              

ص ، ودعمهم الالمحدود للصهيونية وأفكارها التي ال تعترف بـأخالق وال ديـن وال               الخصو
 .أخوة بين البشر أبناء آدم عليه السالم

أما المسلمون فهم يعلمون أنهم خير أمة ُأخرجت للناس لـيس ألنهـم عـرب أوقرشـيون أو                  
:  وتعالى حيث يقـول  باكستانيون أو هنود أو ماليزيون وما إلى ذلك ، بل تقريراً من اهللا تبارك    

 "}              نآم لَوِباللِّه و تُْؤِمنُوننكَِر وِن الْمع نوتَنْهوِف ورعِبالْم ونرتْ ِللنَّاِس تَْأمٍة ُأخِْرجُأم رخَي كُنتُم
وعليـه فـإن   ". 110  عمرانآل }ن وَأكْثَرهم الْفَاِسقُون َأهُل الِْكتَاِب لَكَان خَيراً لَّهم منْهم الْمْؤِمنُو      

هذه الخيرية التي يعتقد ويؤمن بها المسلمون ليست خيريـة قوميـة وال عرقيـة يسـخرونها                 
الضطهاد واحتقار الشعوب األخرى ، ولكنهم حازوها باألمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر         

اً منهـا   واإليمان باهللا ، بل إن كل البشرية مدعوة للمشاركة في هذه الخيرية وأن تكون جـزء               
وقد أشـار القـرآن الكـريم       . وعلى نفس القدر والتكافؤ مع غيرهم ممن سبقهم من المسلمين         

والسنة المطهرة  في مواضع متعددة إلى أن البشر جميعهم ، عـربهم وعجمهـم ، أبيضـهم                  
ولَقَد { : "وأسودهم ، وحتى مؤمنهم وكافرهم ، مكَرمون بإنسانيتهم ، حيث يقول تبارك وتعالى              



رمنَا بِني آدم وحملْنَاهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْنَاهم من الطَّيباِت وفَضلْنَاهم علَى كَِثيـٍر ممـن                كَ
ولَو يَؤاِخذُ اللَّه النَّاس ِبما كَسبوا ما تَرك علَـى          { : "، وأيضاً قوله    " 70 اإلسراء }قْنَا تَفِْضيالً خَلَ

ظَهِرها ِمن دابٍة ولَِكن يَؤخِّرهم ِإلَى َأجٍل مسمى فَِإذَا جاء َأجلُهم فَِإن اللَّه كَان ِبِعبـاِدِه بِصـيراً                  
يا َأيهـا   { : "كما أشار القرآن الكريم إلى أن معيار التفاضل بين البشر هو التقوى             " . 45فاطر}

 من ذَكٍَر وُأنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَّـِه َأتْقَـاكُم   النَّاس ِإنَّا خَلَقْنَاكُم 
، واألحاديث النبوية كثيرة في هذا الجانب فقوله صـلى اهللا           " 13 الحجرات }ِبيرِإن اللَّه عِليم خَ   

ال فضـل لعربـي علـى أعجمـي وال     :" ه أيضاً وقول" كلكم آلدم وآدم من تراب:"عليه وسلم   
، فادعاء الخيرية من قِِبل المسلمين ليس مرتبطاً بجنس العـرب  " ألبيض على أسود إال بالتقوى   

 .كونهم عرباً ، ولكنه مرتبط ومشروط بتطبيق شروط الخيرية وهي مفتوحة للجميع كما تقدم

 والنهي عن المنكر ، والتي تعني فـي         وألننا نؤمن بتلك الخيرية التي تقتضي األمر بالمعروف       
نفس الوقت تبوء مكان الصدارة والريادة ، وقيادة البشرية المعذبة والمضـطهدة والمظلومـة              
وحمايتها من قوى الشر والحالمين بالسيطرة على شـعوب األرض واخضـاعهم واسـتغالل              

يمان يجب علينا   وفي طريق سيرنا نحو الخير واإل     . ثرواتهم واحتكارها لمصلحتهم دون غيرهم    
َأفَمـن  {: " أن نتبين طريقنا وأال نهيم على وجوهنا دون هدى حيث يقول ربنا تبارك وتعـالى              

، ولذلك رأيـت   " 22الملك }مستَِقيٍميمِشي مِكباً علَى وجِهِه َأهدى َأمن يمِشي سِوياً علَى ِصراٍط         
ة لمساعدة الجيل المسلم الواعي فـي احـتالل         أن أكتب في اآلليات واالستراتيجيات الضروري     

مكانته المتقدمة ، وانتزاع الصدارة التي ال يمكن الوصول اليها باألماني والعشـوائية ، ولكـن        
بالعمل الجاد والتخطيط السليم واتباع أحدث ما توصلت اليه العلوم من آليات فلسفية وتطبيقية ،               

وال أعتقـد أن    . بخطى ثابتة وعلى بصيرة وهـدى     تتيح بمجملها السير نحو ذلك الهدف النبيل        
القارئ يجهل ما آلت إليه أحوال العالم المتقدم من قدرة عالية على التنظيم والتخطيط والتطوير               

 .والمتابعة ، مما أهلَه للتفوق التكنولوجي وقيادة المدنية العالمية في هذه المرحلة من التاريخ

أهمية مركزية ليس فقط في حياة الشعوب ومستقبلها ولكـن  فلم يعد خافياً اليوم ما للتخطيط من     
في جميع مناحي الحياة المتنوعة سواء في المجاالت االقتصادية أو االجتماعيـة أو السياسـية               

فاالنتقال من حال إلى آخر يتطلب خطة واضحة وآليات مفهومة تضـمن تحقيـق              . وغير ذلك 
 .الهدف بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن

التاريخية نجد العديد من علماء االدارة يؤرخون لنشـأة التخطـيط االسـتراتيجي          ومن الناحية   
وقد انتشرت هذه الفكرة إلى الدول      . الحديث إلى األمريكيين ، في أواسط القرن الماضي تحديداً        

الحليفة للواليات المتحدة في أوروبا الغربية ، وبعدها إلى كافة دول العالم وبالذات بعـد إدراج                
م كموضوع أساسي في المناهج الجامعية ، وظهور مراكز تدريب متعددة لخدمة هـذا              هذا العل 



واليوم ال نكاد نلحظ مؤسسة كبيرة أو صغيرة إال وتعتمد التخطيط االستراتيجي للوصول             . العلم
 .إلى أهدافها

 ومن الممكن التمييز بين التخطيط االستراتيجي والتكتيكي ، فاألول يعني التخطيط طويل المدى            
أما الثاني فيمكن أن يطلق عليه التخطيط قصير المدى أو المرحلـي            ) أكثر من خمس سنوات   (
ويكون في خدمة واتجاه التخطيط االستراتيجي ومكوناً مـن         ) من سنة إلى ثالث سنوات عادة     (

ويتميز التخطيط االستراتيجي بأنه ترجمة واقعية لرؤية ورسالة المؤسسة بينما يفَِصل           . مكوناته
يط التكتيكي آليات تحقيق األهداف االستراتيجية واألنشطة والجداول الزمنيـة الالزمـة            التخط
 .لذلك

هذا وقد أصبح التخطيط االستراتيجي علماً واضح المعالم والمرتكزات ، ومهارة ال بـد منهـا             
لمن أراد أن يتصدر القيادة والريادة ، حيث ال يعذَر الجهل بها بل على العكس تماماً فـال بـد                  

قُْل هْل يستَِوي   { : "للقائد أن يدركها إدراكاً تاماً ، ويبرع في استخدامها كما ورد في قوله تعالى             
      ا يِإنَّم ونلَمعلَا ي الَِّذينو ونلَمعي ابِ  الَِّذينلُوا الَْألْبُأو وأيضـاً قـول اهللا تبـارك       " 9 الزمر }تَذَكَّر

 رجلَيِن َأحدهما َأبكَم الَ يقِْدر علَى شَيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله َأينَمـا      وضرب اللّه مثَالً  { : "وتعالى
  ".76 النحل }يوجهه الَ يْأِت ِبخَيٍر هْل يستَِوي هو ومن يْأمر ِبالْعدِل وهو علَى ِصراٍط مستَِقيٍم

ة توضع على ثالثة مستويات وهي المستوى الكلي أو الشـمولي  لقد بات معلوماً أن االستراتيجي   
واعتماد التخطيط االستراتيجي وإقراره علـى      . ومستوى اإلدارات العامة والمستوى الخدماتي    

المستوى الكلي أو الشمولي إنما يوضح التوجه العام للمؤسسـة بكافـة إداراتهـا وفروعهـا                
 الجميع ، ويتجه نحوها التخطيط االستراتيجي في        وخدماتها ، والنقطة التي يجب أن ينظر إليها       

كما أن التخطيط االستراتيجي يجب أن يضمن النجاح في تحقيـق وتطـوير             . المستويات األقل 
 :محاور أساسية ، وذلك كما يلي

 جودة ونوعية الخدمة التي تؤديها المؤسسة . 1

 زيادة االنتاجية وتنوع النشاطات . 2

 عية في المؤسسة األمتفعيل دور المؤسسات الداخلية والفر . 3

 توجيه االعالم لخدمة االستراتيجية . 4

 التنسيق والتعاون مع أطراف أخرى لتحقيق االستراتيجية . 5

 توفير الدعم الالزم للقيام باألنشطة المختلفة . 6

 تنمية الكادر البشري في النواحي المختلفة وتوفير بيئة تعاونية مريحة للعمل . 7



 بة والفعالةاعتماد آليات وطرق قياس األداء المناس . 8
 

 عملية التخطيط االستراتيجي

تتضمن عملية التخطيط االستراتيجي سلسلة من الخطوات المنطقيـة والمنظمـة والهادفـة ،              
وللـدخول إلـى جـوهر عمليـة التخطـيط      . وبمشاركة كافة المؤسسات القيادية في المؤسسة   

ة التخطيط ، وذلك كما     االستراتيجي ال بد من إدراج بعض األسئلة الهامة التي تساعد في عملي           
 :يلي

 أين تقف المؤسسة اليوم؟ . 1

 أين ترغب المؤسسة أن تكون في المستقبل؟ . 2

 كيف نحقق االنتقال إلى المستقبل؟ . 3

 كيف نقيس التقدم في عملية االنتقال؟ . 4

 كيف نصحح المسار ونعدل الطريق إن لزم؟ . 5

انجاز المطلوب ،   كما تتضمن عملية إعداد الخطة االستراتيجية تشكيل فريق عمل مسئول عن            
على أن يتسم الفريق المذكور بالقدرات والمهارات القيادية النوعية ، وأن يكـون مـن أعلـى              

 :ومن مهمات الفريق المذكور القيام بالخطوات التالية. المراتب القيادية في المؤسسة

تكليف من يلزم من الفرق التقنية بجمع البيانات والمعلومات الضرورية عـن وضـع               . 1
 في كافة الجوانب مع تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التـي             المؤسسة

تواجه المؤسسة ، تمهيداً لتقييم وضع الشركة بتنفيذ اختبار سووت المعـروف لتحليـل    
 .البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة في وضعيتها الحالية

لمسـتهدف ومـن ثـم    االستعانة بمن يلزم من الخبراء لتحليل الواقع الحالي والوضع ا          . 2
 .اقتراح العناصر األساسية للخطة االستراتيجية

إعداد مسودة الخطة االستراتيجية وتعميمها على االدارات العليا في المؤسسة لدراستها            . 3
 .وابداء المالحظات والتوصيات بخصوصها

صياغة الخطة االستراتيجية بشكلها النهائي وتعميمها على المستويات االدارية المختلفة           . 4
في المؤسسة لالطالع عليها وإعداد الخطط الفرعية الخاصة بكل إدارة وبما ينسجم مع             

 .الخطة االستراتيجية العامة



متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية والخطط المصـاحبة والمسـاندة لهـا فـي االدارات          . 5
 .المختلفة واتخاذ االجراءات التصحيحية إن لزم
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ومن ذلك يمكن أن نلحظ أن االدارة االستراتيجية ما هي إال مجموعة القرارات والممارسـات               
االدارية التي تحدد األداء طويل األجل للمؤسسة ، حيث يتم صياغة االسـتراتيجية وتطبيقهـا               

كمـا أن االدارة االسـتراتيجية      . وتقويمها باعتبارها المنهجية االدارية وأسلوب العمل الصحيح      
تحدد االتجاه المستقبلي للمؤسسة عبر تحليل البيانات الخاصـة بالبيئـة الداخليـة والخارجيـة          

وبديهي أن يتم اتخاذ القرارات لتحديد الموارد المالية المناسـبة والالزمـة   . المحيطة بالمؤسسة 
لتحقيق االستراتيجية ، على اعتبار أن من شأن ذلك تحقيـق األهـداف التـي تسـعى إليهـا                   

 :ومن الممكن التعبير عن ذلك باستخدام الشكل أدناه. المؤسسة
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ومن الشكل يتبين أن الخطة االستراتيجية هي الوسيلة لسد الفجوة بين الواقع الحالي والوضـع               
 .المستهدف

دارة االستراتيجية يعتبرون أن التخطيط االستراتيجي يجب       كما أن معظم الباحثين في شئون اإل      
أن يضمن للمؤسسة حجم وسرعة االستجابة للتغيرات مع حجم وسرعة تلك التغيـرات ، وإال               

كما أنه بديهي أن يكون القصور المقصود قد يكون علـى           . كان التخطيط االستراتيجي قاصراً   
لممكن أن نعرف القصور في اإلنجازات على       ومن ا . مستوى اإلنجازات أو القدرات أو كليهما     

أنه الوضع الناشئ حينما يكون المتحقق الفعلي أقل مـن المسـتهدف ، بينمـا يعتبـر نقـص                  
 . اإلمكانات المتوفرة عن تلك الالزمة للوصول إلى الوضع المستهدف قصوراً في القدرات



نافسي من الطـراز األول     إن ما يميز المؤسسة الناجحة هو قدرتها على تقديم خدماتها بشكل ت           
بالرغم من المعوقات والتحديات التي تواجهها ، وبالرغم من وجود تنافس قوي بينهـا وبـين                

ولعله من المفيد هنا أن نعود إلى مراجعة أداء         . المؤسسات األخرى التي تريد فرض سيطرتها     
لحركـة  حكومة حماس أي الحكومة العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية ، حيث يعزو أنصـار ا             

فشل الحكومتين في تغيير األوضاع إلى األفضل وتحقيق برنامج التغييـر واإلصـالح الـذي               
رفعته حماس شعاراً لها في االنتخابات إلى المعوقات الكبيرة التي تم وضـعها فـي طريـق                  

وهذا كما يبدو ينافي تعريفنا للمؤسسة الناجحة التي يجب عليهـا تقـديم خـدمات               . الحكومتين
أضـف إلـى ذلـك أن       . رغم من وجود المعوقات ، وذلك عبر عبقرية التخطـيط         تنافسية بال 

المؤسسة ومدى نجاحها يرتبط بالقدرة على توفير التمويل الالزم لتقديم أفضل الخدمات وأكفأها             
ألوسع شريحة ممكنة ، ضمن الظروف الموضوعية والبيئة التي تعمل فيها المؤسسة ، وفـي               

 .خطيط المبدع والمبتكرنفس الوقت ضمن أعلى درجات الت

 :والشكل أدناه يوضح طبيعة المؤسسة الناجحة

 المؤسسة

 البوصلة تعتمد الخصائص العامة

 الرؤيا الخطط المرونة

 الرسالة السياسات التجدد

 الغايات اآلليات االنفتاح

 األهداف األطر اإلدارية التكنولوجيا

 المعايير فرق العمل قبول التغيير

 المقاييس فيزالتح الرقابة
 

 أهداف وأهمية التخطيط االستراتيجي

ال شك أن أهم أهداف التخطيط االستراتيجي يتمثل في تحقيق االنسجام الكامل والتام بين رؤية               
وعلـى  . المؤسسة ورسالتها وغاياتها مع األهداف التي تتبناها تلك المؤسسة لتحقيق طموحاتها          

 على بلورة رؤيتها بشكل واضح وكذلك صـياغة         ذلك فالتخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة    
كما يجب أن يضمن التخطيط االسـتراتيجي إمكانيـة        . رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية   



تطوير المؤسسة ، ووضع القواعد واألنظمة واعتماد األنشطة التي تتوافق مع مكونـات تلـك               
 .االستراتيجية

ارة االستراتيجية حيث يميل معظم الباحثين في هـذا    ومن الممكن تحديد العناصر األساسية لإلد     
 :المجال إلى اختصار تلك العناصر بما يلي

 صياغة االستراتيجية . 1

ويندرج ضمن تلك الصياغة تحديد الرؤيـا والرسـالة والغايـات واألهـداف الخاصـة               
 .بالمؤسسة

 تطبيق االستراتيجية . 2

 .ة االجراءات والميزانياتويشمل ذلك البرامج التفصيلية والمشروعات المحددة وإدار

 الرقابة . 3

 .وذلك عبر تحديد مجاالت القياس ومعايير األداء واإلجراءات التصحيحية

وما دمنا نتحدث عن التخطيط االستراتيجي وصياغة االستراتيجية فلعله من المفيد التفصيل في             
 إلـى   ذلك ، مع ذكر أمثلة محددة توضح المقصود من كل مصطلح وآليات تطبيقه ، وصـوالً               

وكما ذكرت في التقديم فستكون تلك األمثلة متعلقـة      . إسقاط تلك المفاهيم على المؤسسة المعنية     
بالحركة اإلسالمية ومؤسساتها وذلك لغرض مساعدة العاملين في هذا المجال على فهم طريقة             
بناء االستراتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف الحركة ، وبـديهي أن نبـدأ بتفصـيل المقصـود                

 :اصر االستراتيجية وذلك كما يليبعن
 

 الرؤيا: أوالً

والمقصود بالرؤيا من الناحية االستراتيجية أنها التصورات والطموحات لما نصبوا أن تكـون             
وهي عادة تتكون من جملة أو عدة جمل مختصرة ولكنها واضحة           . عليه المؤسسة في المستقبل   

لها اتجاهاً واضح المعالم ، ومنطقـاً قويـاً ،          ، قليلة الكلمات لكنها شاملة ومعبرة ، تتميز بأن          
وعادة ما ينظر إليها على أنها أقرب ما تكون إلى الحلم الممتزج بـالواقع ،               . وثقة في المستقبل  

 .بعيد المنال غير أنه ممكن

والرؤيا هي التي تميز المؤسسات بعضها عن بعض ، وبالذات ما يتعلق بالحركـة اإلسـالمية            
ية ، غير ربحية وال ترويجية ألي طرف غير دين اإلسالم ، وهي بـذلك  حيث أنها خدمية دعو 

 بأحكام اإلسالم وفلسفته وتصوراته ، وبديهي       - قوالً وفعالً    -مؤسسة ناصحة ومبلغة وملتزمة     



ولعله من المفيد قبل أن نتحدث      . أنها ال تخترع رؤيتها بل تستنبطها من أصول الدين والشريعة         
. ة عموماً أن ننظر إلى أمثلة من الرؤى التي ورد ذكرها في السير            عن رؤية الحركة اإلسالمي   

ومن ذلك ما أجاب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خباب بن األرت عندما جاءه يشكو إليـه        
ما أصابه والمسلمين من أذى المشركين وظلمهم ، طالباً من رسـولنا الكـريم أن يـدعو اهللا                  

 عليه أفضل السالم بما هو مشهور مـن الحـديث الشـريف    للمسلمين ، فأجابه الرسول الكريم 
ولَيِتمن اللَّه هذَا اَألمر حتَّى يِسير الراِكب ِمن صنْعاء ِإلَى حضرموتَ ما            : "الذي يقول في آخره   

    خَافُ ِإالَّ اللَّهربيـة  ونفهم من هذه الرؤيا أن اإلسـالم سـيعم الجزيـرة الع      . رواه البخاري » ي
 من بلد إلى بلد بكل حريـة        - رجالً كان أم امرأة      –وينتشر األمن واألمان حتى يسير الراكب       

هذه الرؤيا  . وبمعنى آخر فإن على المسلمين أن يعملوا لتحقيق ذلك وهو كائن ال محالة            . وأمان
صيغت أثناء فترة االستضعاف والضعف الشديد التي كانت سائدة في مكة ، إال أنهـا شـكلت                 

يقاً ، ونقطة إشعاع جذبت إليها أنظار المسلمين ، ومنحتهم األمل للسير في اتجاهها كونهـا                طر
كما وردت أمثلة عديدة للرؤيا االستراتيجية التي تُعبـر عـن           . ممكنة وعظيمة في الوقت نفسه    

فها هو ربعي بن عـامر يـدخل        .  صدق إيمان وشدة فهم الصحابة والتابعين لإلسالم وحركته       
جئنا لنخرج العبـاد  : "ما الذي جاء بكم؟ فأجابه ربعي    : لفرس رستم فيسأله األخير     على عظيم ا  

من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم ومن ضيق الدنيا إلى              
فهذه كلمات تستحق أن تُكتب بمداد من ذهب وهي تعبر عن رؤيا عظيمة             ". سعة الدنيا واآلخرة  

رؤيا تعبر بحق عن فهم عميـق لإلسـالم ،          .  لما يريدنا اإلسالم أن نصل إليه      وتوصيف رائع 
تتميز بالوضوح والجزالة واالختصار ، ولكنها شاملة وممكنة بالعمل الجاد والدؤوب والهمـة             

 . العالية

فيالها من رؤى عظيمة تستنفر المسلمين للعمل من أجلها ، كي ينشروا اإلسـالم فـي ربـوع                
حمته وعفوه وسماحته وأنظمته ومبادئه في كافة ميـادين الحيـاة السياسـية             األرض بعدله ور  

ومن فضل اهللا على أمة اإلسالم أن أرسل لها بالبشائر على           . واالقتصادية واالجتماعية وغيرها  
لسان نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، الذي ال ينطق عن الهوى إن هو إال وحي يوحى ، وهذا مـا                    

ولعـل وعـد   . نا قادرين على تحقيق تلك البشائر طال الزمان أم قصـر يجعلنا مطمئنين إلى أن 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم لسراقة بن مالك بسواري كسرى كان من بين عوامـل النصـر                 
للمسلمين في موقعة القادسية فهم يطلبون النصر أو الشهادة إال أن الرؤيا ستتحقق ال محالـة ،                 

وجد من األمثلة ما ال يتسع المقام لذكره وأرجو أن يكون مـا  وفي الحقيقة ي. وهذا تماماً ما كان  
 .تقدم كافياً ، يفي بالغرض ويوضح الفكرة



ولعله أصبح واضحاً اآلن أن القيادة أقدر على صياغة الرؤيا من غيرها ، فالقائد يتقن قـراءة                 
يوم ،  الخارطة ، ويتبين االتجاه الصحيح ، ويستشرف المستقبل ، مهما تلبـدت السـماء بـالغ               

ولعل اليأس يبدأ بالتسلل إلى بعض األخـوة فهـم          . ومهما ادلهمت الخطوب واشتدت التحديات    
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن ذلك ال ينقص          . غير متأكدين من قدراتهم القيادية وثبات رؤيتهم      

كـن  فمن المم ) وهذا قليل (من قدرهم ، وال يحط من مكانتهم شيئاً ، فالقيادة إن لم تكن فطرية               
. اكتساب مهاراتها بالقراءة والتعلم والتدرب ، وهذا ما أحاول تقديمه بين ثنيات هـذه الدراسـة          

أضف إلى ذلك أن المنطق السليم ربما يؤكد أن زمن القيادات الفطرية قـد انتهـى فـي هـذه      
وهو ما يؤكد أيضاً ضرورة اإللمام بمهارات متعددة        . الظروف شديدة التعقيد والتشابك والتنوع    

علوم مختلفة ودقيقة ، ال يمكن إدراك ماهيتها ، واتقان تفاصيلها ، واسـتخدامها بكفـاءة دون       و
التعلم المطلوب ، وهو بالمناسبة شاق ومتعب في كثير من األحيان لكنه مسـلي وممتـع فـي                 

 .الوقت نفسه

أن لطبيعي  وبعد هل يمكن أن نتحدث عن صياغة للرؤيا االستراتيجية للحركة االسالمية؟ من ا            
دين اإلسالمي الذي هو آخر األديان ، حيث تؤمن به الحركـة كعقيـدة   هذه الرؤيا تنطلق من ال   

راسخة ، وهو أيضاً يشتمل على المبادئ العامة للحكم الصالح ، كالعدالة والمسـاواة والتكـافؤ    
كما أن الغرض من األديان وبالذات اإلسالم يتمثـل  . والشفافية والمحاسبة والشورى وغير ذلك   

أساساً في تحقيق السعادة والطمأنينية للمؤمنين خاصة ، وهو في نفس الوقت رحمة للعـالمين                
وللبشر كامل الحرية في اإليمان به أو رفضه وحسابهم على اهللا ، حيث يقـول تبـارك                 . عامة

ِبالطَّاغُوِت ويْؤِمن ِباللّـِه فَقَـِد      الَ ِإكْراه ِفي الديِن قَد تَّبين الرشْد ِمن الْغَي فَمن يكْفُر            {: "وتعالى
        ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كستَم{: "وأيضاً قوله تعالى  " 256 البقرة }اس لَوو

            تَّى يح النَّاس ِميعاً َأفََأنتَ تُكِْرهج مِض كُلُّهن ِفي اَألرم نآلم كبشَاء ر  ـْؤِمِنينيـونس  }كُونُواْ م 
وعلى ذلك يجب أن تُصاغ الرؤيا لتعبر عن تلك المفاهيم والمعـاني ومـن الممكـن أن                 ". 99

اإلسالم عقيدة ومنهاج حكم رشيد ، أنزله اهللا رحمة للعالمين ،           : " نقترح الصياغة التالية للرؤيا   
رجت للنـاس ، وأبناؤهـا      من شاء آمن به ومن شاء كفر ، واألمة اإلسالمية هي خير أمة أخ             

أخوة في الدين والعقيدة ، يرقبون اليوم الذي ينعم فيه العالم بالسلم واإلسالم والعدل والطمأنينة               
وال شك أن هذه الصياغة هي إحدى الصياغات الممكنـة ولكنهـا بالتأكيـد ليسـت         ". والرخاء
 . الوحيدة

 

 الرسالة: ثانياً
، ومـا هـو     ) الحركة اإلسالمية في حالتنـا    (سسة   وتعبر الرسالة عن الغرض من إنشاء المؤ      

وتصـاغ  . والخدمات التـي تقـدمها    ،  وماهية القيم التي تحكمها ، ومجاالت نشاطها        ،  عملها  



الرسالة على هيئة فقرة أو فقرات مختصرة ، وتركز على األعمال الفعلية الحالية للمؤسسـة ،                
كما تتضـمن  . األهداف المراد تحقيقهاوفي نفس الوقت فإنها تمثل األساس المستخدم في تحديد       

صياغة الرسالة عدة عناصر مثل الفئة المستهدفة ، وطبيعة وأنواع الخدمات التـي تقـدمها ،                
كما يمكن أن تتضمن    . ومكان المؤسسة وهويتها ، والقيم والمعتقدات التي توجه عملها وتميزها         

كي نفهم كيفية صياغة الرسالة فمن      ول. الرسالة التقنيات المستخدمة في أداء األعمال واألنشطة      
 :الضروري أن نعلم أن عناصر الرسالة الفعالة يجب أن تتميز بالخصائص التالية

 قابلية الترجمة إلى خطط وسياسات وبرامج تفصيلية . 1
 إمكانية التطبيق ضمن الظروف البيئية المحيطة واإلمكانات المتاحة . 2

 دفة وإشباع رغباتهممراعاة توجهات كالً من العاملين والفئة المسته . 3

 تحقيق التكامل بين مختلف فرق العمل في المؤسسة . 4

 وضوح الصياغة ودقة تعبيراتها مع مراعاة اإليجاز . 5

 مراعاة عوامل النمو والتوسع المستقبلي . 6

وقد ينظر البعض إلى تلك العناصر واالهتمام الكبير بصياغة الرسالة ومفرداتهـا اسـتطراداً              
 لكن الواقع هو عكـس      ،ب ، وربما تساهلوا في ذلك لهذه األسباب         وتقديساً لألطر أكثر مما يج    

حيث أن صياغة رسالة واضحة ومميزة يعتبر من أهم عناصـر بنـاء وتحقيـق               ،  ذلك تماماً   
إن كل كلمة من الكلمات المستخدمة في الصياغة يمكن استخدامها للداللة علـى             . االستراتيجية

ف واألنشطة والبرامج التي من الممكن للمؤسسة اتباعها        الغايات االستراتيجية ، وبالتالي األهدا    
كما أن كل لفظ من ألفاظ الرسالة يمثل البعد الذي يتجه نحوه كل فرد من               . لتحقيق تلك الرسالة  

ركـز  أنها تحمي المؤسسة من االنحراف وتجمـع حولهـا األنصـار وت           كما  . أفراد المؤسسة 
 .التام والموقف المبررجهودهم على أساس من الفهم المشترك واالنسجام 

 

 كيفية تحديد الرسالة
 :من الممكن اعتماد عدة طرق لتحديد رسالة المؤسسة وذلك بحسب

 نوعها أي كونها مثالً ربحية أم غير ربحية . 1
 طبيعة الخدمات التي تقدمها . 2

 الفئات المستهدفة والمستفيدة من خدمات المؤسسة . 3

فعالة وشاملة ومعبرة تماماً عن طبيعـة  وربما كانت هناك طرق أخرى لتحديد وصياغة رسالة       
وما أميل إليه أن الرسالة يجب أن تتضمن جميع تلك العناصر ، إضافة إلى عنصـر   . المؤسسة

وبالتالي فإنني أرى أن تتمثل رسالة الحركة اإلسـالمية      . العالمية فيما يتعلق بالحركة اإلسالمية    



ل على تطبيق مبادئ اإلسالم والدعوة إلـى   بعودة اإلسالم إلى قيادة الحياة من جديد بمعنى العم        
 :ذلك ، وبالذات ما يلي

 حرية العقيدة والعبادة . 1
 حرية الرأي والتعبير والملكية والحركة والخصوصية . 2

 إحترام مبدأ الشورى والدعوة إليه . 3

حق الشعب في اختيار حاكمه الذي هو وكيل عنه ، ومحاسبته إن خالف هو أو أحـد                  . 4
 .أصول ومبادئ الحكم الرشيدوزرائه والعاملين بإمرته 

المساواة اإلنسانية بين البشر ، والمساواة أمام القانون والقضـاء ، واحتـرام حقـوق                . 5
 اإلنسان في أكمل صورها وأسمى معانيها

 محاربة الفقر والظلم والفساد واستغالل النفوذ . 6

سـالم   قادرة على قيادة المجتمع المعاصـر باإل       – رجاالً ونساء    –بناء طليعة إسالمية     . 7
 دون تقوقع وال تحلل

الدعوة إلى مبادئ اإلسالم وتكوين رأي عام إسالمي يمثل القاعدة الجماهيريـة التـي               . 8
 تقف خلف الدعاة وتؤازرهم

تهيئة المناخ العالمي لفهم حقيقة اإلسالم وحضارته وتخليصه مـن عقـدة التعصـب               . 9
 سيطر عليه ت توالجهل الذي ال زال

مذكورة ما يؤيده من األدلة والشواهد الواضحة والصريحة        ولكل عنصر من عناصر الرسالة ال     
من القرآن الكريم أو السنة المطهرة ، مما يغني عن ذكر التفاصيل ومن الممكن الرجوع إلـى                 
مقاالت وكتب األعالم أمثال الشيخ القرضاوي وغيره من العلماء األفذاذ الذين أغنوا المكتبـة              

ت  جـاء   قد  أعاله هاانت صياغة الرسالة كما عرضنا    وربما ك . اإلسالمية في هذه الموضوعات   
 أكثر مما يجب ، إال أن ذلك جاء بقصد التوضيح والتأكيد وليس الحشـو والتكـرار ،                  مفصلة

كون الدافع في هذه المرحلة يتلخص بالتهيئة المناسبة لصياغة الرؤيا والرسالة وصـوالً إلـى               
: لرسالة وذلك على النحـو التـالي  صر ا وطبيعي أننا من الممكن أن نخت     . صياغة االستراتيجية 

الحركة اإلسالمية تعمل لرفعة الدين اإلسالمي وتطبيق مبادئه والدعوة إليـه ، آخـذة بعـين                "
االعتبار إطالق الحريات وحفظ الحقوق والمسـاواة بـين البشـر وأمـام القـانون ، حكامـاً            

الجتنـاب مـا حـرم اهللا ،    ومحكومين ، ومؤمنة بأن الحالل هو ما أحله اهللا ، وداعية الجميع            
وباذلة ما تستطيع لتحقيق عالمية اإلسالم وتعريف العالم أجمع برسالته التي هي السـبيل إلـى               
تخليص البشرية من الهموم والمشاكل ، وهي بهذا تعتمـد علـى الـدعوة إلـى اهللا بالحكمـة         

 ". روالموعظة الحسنة ضمن أعلى معايير الجودة والموضوعية واإلبداع واحترام اآلخ



وكما نرى فإنه يمكن القول أن الرسالة تتضمن أهم العناصر التـي توضـح ماهيـة الحركـة           
اإلسالمية وماذا تريد والفئة المستهدفة والمستفيدة ، إضافة إلى المنهاج المتبع لنقل تلك الدعوة               

وقد يالحظ البعض أنني لم ُأدرج أية فقرة أو عبـارة عـن المـرأة وحقوقهـا                 . والتعريف بها 
يماني أن الخطاب اإلسالمي إنما يشمل الرجل والمرأة على حد سواء ، حيث يقـول تبـارك              إل

والْمْؤِمنُون والْمْؤِمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعٍض يْأمرون ِبالْمعروِف وينْهون عِن الْمنكَِر          {: " وتعالى
    كَاةَ والز ْؤتُونيالَةَ والص ونِقيميو          ِزيـزع اللّه ِإن اللّه مهمحريس لَـِئكُأو ولَهسرو اللّه ونِطيعي

ِكيما        {: " وأيضاً قوله تعالى  " 71 التوبة }حِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجْؤِمنَاِت جالْمو ْؤِمِنينالْم اللّه دعو
ِلـك هـو الْفَـوز       ِفي جنَّاِت عدٍن وِرضوان من اللِّه َأكْبر ذَ        اَألنْهار خَاِلِدين ِفيها ومساِكن طَيبةً    

ِظيم{وكذلك اآلية   "  72التوبة }الْع         الْقَـاِنِتينْؤِمنَـاِت والْمو ـْؤِمِنينالْماِت وِلمسالْمو ِلِمينسالْم ِإن
  الصاِدقَاِت والصو اِدِقينالصالْقَاِنتَاِت وو  ِقينـدتَصالْماِت والْخَاِشعو الْخَاِشِعيناِت واِبرالصو اِبِرين

والْمتَصدقَاِت والصاِئِمين والصاِئماِت والْحاِفِظين فُروجهم والْحاِفظَاِت والـذَّاِكِرين اللَّـه كَِثيـراً     
فَاسـتَجاب لَهـم    {: "وقوله تعالى ". 35 األحزاب }وَأجراً عِظيماً  مغِْفرةً   والذَّاِكراِت َأعد اللَّه لَهم   

ربهم َأنِّي الَ ُأِضيع عمَل عاِمٍل منكُم من ذَكٍَر َأو ُأنثَى بعضكُم مـن بعـٍض فَالَّـِذين هـاجرواْ                   
وقُِتلُواْ ُألكَفِّرن عنْهم سيَئاِتِهم وُألدِخلَنَّهم جنَّـاٍت       وُأخِْرجواْ ِمن ِدياِرِهم وُأوذُواْ ِفي سِبيِلي وقَاتَلُواْ        

فلـيس  "   195آل عمران  }للّه ِعنده حسن الثَّوابِ   تَجِري ِمن تَحِتها اَألنْهار ثَواباً من ِعنِد اللِّه وا        
 الرجال ال يقوم المجتمـع إال  لدى الحركة اإلسالمية أية توجسات أو تقييد للمرأة فالنساء شقائق         

وهـاجرت  ،  وقاتلت كما قاتل    ،  لقد تعرضت المرأة إلى ما تعرض له الرجل من أذى           . بكليهما
 فـي الخطـاب   جعلتهـا تتسـاوى  وما إلى ذلك من مقارنات ، وصبرت وضحت ،   كما هاجر   

الذي ولعل هذه القيمة للمرأة هي مصدر عز وفخر اإلسالم          . اإلسالمي مع الرجل في كل شيء     
وذلـك  ، أقر حقوقاً متساوية للجنسين وكلفهما بنفس التكاليف ، إال فيما يتعارض مع طبيعتهـا              

 .إكراماً ورفعة لها ال انتقاصاً من قدرها ، كما يدعي بعض الحاقدين أو الجاهلين
 

 الغايات : ثالثاً
الممكـن اآلن   بالنظر إلى الرؤيا والرسالة التي تمت صياغتهما في الصفحات السابقة فإنه من             

. استخالص الغايات أو تحديد األهداف االستراتيجية الالزمة لتحقيق تلـك الرؤيـا والرسـالة             
 لـذلك رأينـا    ، الرؤيا أو الرسـالة  مدى اإلنجاز المتحقق نحو    وبديهي أنه من المستحيل قياس    

بعض الكتابات التي تجمعهما في فقرة واحدة تحـت مسـمى الرؤيـا والرسـالة ، وكأنهمـا                  
ومن المعلوم أيضاً أنه من الصـعب جـداً         . تكامالن ال غنى ألحدهما عن اآلخر     محان  مصطل

قياس الغايات أو األهداف االستراتيجية حيث يندرج تحت كـل غايـة أو هـدف اسـتراتيجي           
إن تلـك   . مجموعة من األهداف الفرعية الضرورية لتحقيق تلك الغاية أو الهدف االستراتيجي          



 بل إنها تتميز بخاصية القياس والمتابعة والتصـحيح         –يمكن قياسها   األهداف الفرعية هي التي     
ولكـل نشـاط أو   ،  حيث أن كالً منها بحاجة إلى خطة عمل وبرامج ونشاطات محددة تماماً     –

 القيام بقياس األداء في تنفيـذ      – أو يجب أن يكون ممكناً       –ومن السهولة   . برنامج جدول زمني  
 .اسي من مكونات الخطة العامةاألهداف الفرعية التي هي جزء أس

واألهداف االستراتيجية يجب أن تجيب على أسئلة مبدئية مثل ماذا نريد أن نحقـق وأولويـات          
 أنـه   – باإلضافة إلى صعوبة قياسه      – عن الهدف الفرعي      الهدف االستراتيجي   وما يميز  .ذلك

الرسـالة ، كمـا أن       في إمكانية تحقيق الرؤيـا و      اًال يمكن التخلي عنه وإال أصبح هناك عجز       
 .الهدف الفرعي ليس مطلوباً لذاته وإنما لتحقيق هدف أكبر منه

ومن الممكن عند تحليل الرؤيا والرسالة المذكورتين فيما يتعلق بالحركة اإلسالمية أن نسـتنبط           
 :ونستخلص الغايات أو األهداف االستراتيجية التالية

اخلي يؤمن به ويطبقـه ويحمـل       الدعوة إلى اإلسالم وتوضيح أصوله وبناء مجتمع د        . 1
 أمانته

الدعوة والعمل على إقامة الحكم الرشيد على أساس مبادئ اإلسالم ودعوته إلى الحرية             . 2
 والعدل والمساواة والشفافية والتكافل وما إلى ذلك

 صون الحريات الشخصية اإلنسانية والطائفية بكل أبعادها كما جاء بها اإلسالم . 3

  اإلسالم وكيفية معالجته للقضايا التي تعاني منها البشرية مخاطبة العالم أجمع بماهية . 4

اإلسالم "حشد الرأي العام المحلي والدولي حول مشروعية الشعار الذي ترفعه الحركة             . 5
 وتوضيح المقصود به" هو الحل

تحرير فلسطين من اإلحتالل وإقامة نموذج لما يمكن أن تكون عليه الدولة اإلسـالمية               . 6
 العصرية

 الزيادة على تلك األهداف أو تقسيمها ألهداف أصغر بغرض تسهيل عملية تحديد             ومن الممكن 
 .األهداف الفرعية

 

 األهداف الفرعية: رابعاً
وفي العديد من المناسبات يطلق البعض على هذا النوع مـن األهـداف مصـطلح األهـداف                 

ا والغـرض منهـا   وهذه األهداف تتعدد وتتنوع وتختلف باختالف دوره     . التشغيلية أو التكتيكية  
 خدمـة    ، ولكن ما يجمعها هو أنها ضرورية لتحقيق متطلبات العمـل والنشـاطات المختلفـة             

 .للغايات
وبناء مجتمـع داخلـي     ،  ولنبدأ بالغاية األولى والمتعلقة بالدعوة إلى اإلسالم وتوضيح أصوله          

م في تحقيق   ولنحاول استخالص أهداف فرعية يمكنها أن تسه      ،  يؤمن به ويطبقه ويحمل أمانته      



ومن . ذلك الهدف االستراتيجي الهام والذي يخدم بدوره تحقيق رؤية ورسالة الحركة اإلسالمية           
 :الممكن في هذا اإلطار سرد األهداف التالية

  ، تأهيل أكبر عدد ممكن من الكوادر اإلسالمية التي تفهم أصول اإلسـالم وشـرائعه              . 1
 ال الدعوة إليهوتحمل همومه وترغب في بذل جهدها وتركيزه في مج

 إقامة المؤسسات الدعوية التي تهتم بتربية النشء على مبادئ اإلسالم . 2

إقامة المؤسسات الخيرية التي تسهم في رفع المعاناة عن الناس وتقديم المثال العملـي               . 3
  واألخوةكافللما يعنيه اإلسالم من التعاون والت

 أفضل طرق الـدعوة     إقامة الندوات والمحاضرات وورشات العمل والمؤتمرات حول       . 4
 إلى اإلسالم وتعظيم شعائره

إقامة المؤسسات اإلعالمية التي تهتم بنشر الثقافة اإلسالمية والترويج لإلسالم والـرد             . 5
 على الشبهات وتقديم البدائل اإلعالمية اإلسالمية 

إقامة المؤسسات المساندة لتلبية حاجات الشباب كاألندية وفرق الكشافة والتخييم ومـا             . 6
 لكإلى ذ

  مع اآلخرين إقامة المخيمات الخاصة لشباب الحركة وأيضاً المخيمات المشتركة . 7

إقامة مراكز الدراسات والبحوث التي تهتم بكيفية معالجة اإلسـالم لقضـايا العصـر               . 8
 المختلفة

 إصدار ودعم إصدار الكتب والمنشورات التي تعرض الصورة الصحيحة لإلسالم . 9

 مناظرة والداعمة والتنسيق وتبادل الخبرات معهاالتعاون مع المؤسسات والحركات ال . 10

وتقـديم الـدعم    ،  توفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين الذين يعتنقون أفكار الحركة           . 11
والعمل على استيعابهم وإنجـاحهم لتقـديم النمـوذج         ،  الالزم لهم أثناء وبعد دراستهم      

 اإلسالمي المطلوب
 

لغاية الثانية والمتمثلة بالدعوة والعمل على إقامة الحكـم   أما األهداف التي يمكن أن نستلها من ا       
الرشيد على أساس مبادئ اإلسالم ودعوته إلى الحرية والعدل والمساواة والشـفافية والتكافـل              

 :فمن الممكن إبراز األهداف التالية
إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة لمناقشة أصـول           . 1

 لصالح وعناصره وكيف عالجها اإلسالمومبادئ الحكم ا
إقامة الدورات العلمية والتدريبية للقيادات الشابة لتعريفها بأصول ومبادئ الحكم فـي             . 2

 اإلسالم



إصدار الكتب والمنشورات التي تهتم بنشر ماهية وثقافـة ومبـادئ الحكـم الرشـيد                . 3
 وأصوله اإلسالمية

يد على مبدأ الحـق فـي المشـاركة         المشاركة الحزبية في العمل السياسي المتاح للتأك       . 4
 وتعميق المنهج اإلسالمي والرغبة في تداول السلطة

إقامة مراكز الدراسات والبحوث التي تعنى بمناقشة القضايا السياسـية واالقتصـادية             . 5
 واالجتماعية والمشاكل المتعلقة بها وتقديم آليات معالجة اإلسالم لهذه القضايا

يق االبتعاث والتدريب والمشـاركة فـي المؤسسـات       إعداد القيادات السياسية عن طر     . 6
 ودعم نجاحها

إصدار المجالت والصحف السياسية التي تعنى بشئون الحكم والعمـل علـى إنشـاء               . 7
 فضائيات خاصة تهتم بقضايا الحكم والدولة في اإلسالم

التعاون مع األحزاب والمؤسسات واألطر التـي تـدعم حقـوق اإلنسـان السياسـية              . 8
 افة مبادئ الحكم الرشيدواالجتماعية وك

 واعتماد الحـوار   المختلفةتربية األفراد والمنتسبين للحركة على احترام وجهات النظر     . 9
 كحل أمثل لتجاوز الخالفات

محاربة الفساد السياسي واإلداري والتأكيد على مبادئ المحاسبة والشفافية والمسـاواة            . 10
 هاأمام القانون ، مع دعم المؤسسات القضائية واستقالليت

دعم استقاللية األجهزة األمنية وعدم تبعيتها لتنظيم أو حزب سياسـي أو شخصـيات               . 11
 وقصر مهمتها على المحافظة على أمن الوطن والمواطن داخلياً وخارجياً، متنفذة 

والتعاون مع المؤسسات المختلفة فـي فضـحه        ،  تجريم االعتقال السياسي ومحاربته      . 12
 لقضاءوكشف أية ممارسات ومتابعة تقديمها ل

 

ومن الممكن أيضاً صياغة األهداف التكتيكية الالزمة لتحقيق الهـدف االسـتراتيجي الثالـث              
والمتمثل بصون الحريات الشخصية اإلنسانية والطائفية بكل أبعادها كما جاء بها اإلسالم وذلك             

 :كما يلي
ـ            . 1 ات إقامة المؤسسات الحقوقية ودعم المؤسسات الموجودة التي تخدم الدفاع عن الحري

 الشخصية وحقوق اإلنسان  بما ال يتعارض مع الشرع
لتقيـيم وضـع حقـوق       إصدار التقارير األسبوعية والشهرية والربع سنوية وغيرهـا        . 2

وتوثيق االنتهاكات وفضحها ومتابعة عرضها على القضاء ، والتأكـد مـن            ،  االنسان  
 محاسبة المسئولين ورد الحقوق إلى أصحابها



 وورش العمل والمؤتمرات للتعريـف بماهيـة الحقـوق          إقامة الندوات والمحاضرات   . 3
 اإلنسانية في الشريعة اإلسالمية ، وكيف ينظر اإلسالم إلى تلك الحريات ويقدسها

 العمل على تضمين المناهج الدراسية لمبادئ حقوق اإلنسان في اإلسالم . 4

نى ذلك  الدفاع عن الحريات اإلنسانية في العالم أجمع والتعاون مع المؤسسات التي تتب            . 5
 على أال تخل تلك الحريات بحقوق اآلخرين أو تتعارض مع الشرع، 

التعريف بالدور الريادي للمرأة وأهمية ذلك في النهضة التـي تسـعى لهـا الحركـة                . 6
اإلسالمية ، وعمل ما يلزم بخصوص تعديل الصورة النمطيـة للمـرأة سـواء فـي                

 المجتمعات الغربية أو اإلسالمية 
 

 والمتمثلة بمخاطبة العالم أجمع بماهية اإلسالم وكيفية معالجته للقضايا التـي            أما الغاية الرابعة  
 وذلك  ،تعاني منها البشرية فمن الممكن اقتراح بعض األهداف التي تسهم في تحقيق تلك الغاية             

 :كما يلي
 إنشاء الفضائيات التي تتحدث بلغات العالم المختلفة للتعريف باإلسالم . 1
ات اإلعالمية التي تهتم بالكتابة فـي الصـحف األجنبيـة أو            إنشاء المراكز والمؤسس   . 2

المشاركة في البرامج التلفزيونية العالمية لتوضيح كيف ينظر اإلسالم إلـى المشـاكل             
 التي تعاني منها البشرية والحل اإلسالمي لها

عقد المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها أعالم الفكر من كافـة دول العـالم حـول            . 3
سالم في التعاطي مع قضايا العصر من أمثال الجريمة واإلرهاب والتفكـك            منهجية اإل 

 األسري والبطالة واحتكار رأس المال والفقر وغيره

 تشجيع ورعاية اعتماد برامج تبادل الطلبة والمفكرين الراغبين بالتعرف على اإلسالم            . 4
  وتنفيذ برنامج تعارفي وفكري للوصول إلى تفاهمات مشتركة،

رات والكتب والمواقع اإللكترونية باللغات األجنبية للتعريف بكيفية معالجة         إصدار النش  . 5
 اإلسالم لقضايا العصر المختلفة ، وفتح المجال الستقبال األسئلة والحوار

واألعـالم  التعاون مع الجاليات اإلسالمية في البلدان المختلفة وإمدادها بالمحاضـرين          . 6
 لتوضيح منهجية اإلسالم في التعاطي مـع         والنشرات اإلعالمية المناسبة   المتخصصين

 المشاكل المجتمعية المتعددة
 

أما الغاية الخامسة والتي تنص على حشد الرأي العام المحلي والدولي حول مشروعية الشعار               
فمن الممكن سرد العديـد مـن   ، وتوضيح المقصود به " اإلسالم هو الحل  "الذي ترفعه الحركة    

 : في تحقيق هذه الغاية وذلك كما يلياألهداف التكتيكية التي تسهم



وذلك في جميع مناحي الحيـاة      " اإلسالم هو الحل  "توضيح مفهوم الحركة لمعنى شعار       . 1
 :السياسية واالجتماعية واالقتصادية والروحية وغيرها وذلك من خالل

 إقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل والمؤتمرات .  أ
 والنشرات والكتب والفضائيات ومواقـع       اإلصدارات المكتوبة في الصحف والمجالت     .  ب

 الشبكة العنكبوتية وكل ما يتوفر من وسائل إتصال

 إقامة مراكز الدراسات إلعداد الدراسات والبحوث التي تناقش كل جزئية من جزئيات             .  ت
 شعارنا باستفاضة وموضوعية وتطبيقية

 أمثـال    بشكل ملح مـن    إظهار وتوضيح كيفية معالجة اإلسالم لموضوعات تهم العالم        . 2
 مرتبطة بشكل مباشر باإلسالم وبدون وجه        هذه األيام  والتي أصبحت ،   قضية اإلرهاب 

 حق
الوضوح في انتقاد التشدد في الدين والغلو في تصدير األحكام علـى اآلخـرين دون                . 3

مبررات وأدلة قطعية ، والعمل على دعم حركة اإلسـالم الوسـطي دون إفـراط أو                
 تفريط

دعوة الدائمة إلى الحوار كمدخل للتفاهم والتعاون بين الشرق         مناقشة الحجة بالحجة وال    . 4
 والغرب

العمل على جسر الهوة بين اإلسالم والغرب وذلك بتوضيح أوجه االلتقـاء المتعـددة               . 5
 واعتمادها كمدخل للتعاون وبالذات في مجاالت النظم السياسـية والحكـم             ، والكثيرة

وحـل  ،  ة الشعوب في اختياراتهـا      وحري،  الرشيد والتركيز على الحق في االختالف       
 المشاكل الطارئة بالتعاون والحوار

 

وبعد فهذه هي األهداف التي أعتقد أن الحركة اإلسالمية من الممكن أن تعمل عليهـا بتـوازن           
ولـيس معنـى ذلـك أن       . لتحقيق غاياتها والوصول في النهاية إلى رؤيتها ورسالتها العادلـة         

المطلوب بمجرد سردها وتفصيلها ولكن على العكس من ذلك         األهداف المذكورة كافية لتحقيق     
هدف تكتيكي من هذه األهداف يحتاج إلـى خطـة عمـل تتضـمن البـرامج      ، فإن كل   تماماً  

وكذلك فهو بحاجة إلى توفير الموارد المالية والماديـة والبشـرية           ،  واألنشطة الكفيلة بتحقيقه    
 أضف إلى ذلك ضرورة وضـع معـايير         .ووضع جداول أولويات األعمال وخالفه    ،  الالزمة  

النجاح والمقاييس الواجب اتخاذها لقياس كفاءة األداء ، وربما احتجنـا إلـى تحديـد بـرامج                 
 يمكننـا بوضـوح مـن    وأنشطة وأعمال أخرى تصحيحية إذا لم نتمكن من تحقيق تقدم مرضٍ   

كمـا أنـه   . قرر سـلفاً  بتجاوز النتيجة لمعيار النجاح الم ، وذلكاالدعاء بأننا حققنا ذلك الهدف   
 تحقيـق   ريجب النظر إلى كل هدف من هذه األهداف كمكون أساسي وعنصر مهم من عناص             



وبمعنى آخر مـن    . االستراتيجية والرسالة وليس حدثاً منعزالً ووحدة قائمة بحد ذاتها أو لذاتها          
يتهـا  المهم أن ننظر إلى أي هدف تكتيكي باعتباره جزءاً من الخطة االسـتراتيجية يخـدم رؤ              

 .ورسالتها إذا تم تحقيقه بنجاح
 قـادراً  – كل في موقعه –وما آمله هو أن يكون القارئ أو المنفذ أو المشارك في تنفيذ الخطة              

دوره وانعكاس ما يقـوم بـه علـى إنجـاز     و  موقعه الدقيق في الخطة االستراتيجية  على تبين 
نجاحـه  وأهميـة   لمنفذ ضرورة   كما أرجو أن يستشعر ا    . األهداف االستراتيجية وصوالً للرؤيا   

ألن مدى نجاحـه  ،  ودقة  – مهما قل العمل أو بدا أنه محدود         -وأدائه لعمله بكل كفاءة وإتقان      
ونجاح غيره من األفراد إنما يعكس في النهاية مدى النجاح في تنفيـذ الخطـة االسـتراتيجية                 

 –في موقعك وعملـك      –واعلم أخي القارئ أنك على ثغر من ثغور اإلسالم          . تحقيق أهدافها و
فشمر عن ساعد الجد وال تقصر في أداء واجبك أو احتقار دورك            . فال يؤتين اإلسالم من قبلك    

وقم بالمهام الموكلة إليك ولو كان ذلك عبر كلمة طيبة أو ابتسامة عابرة فاهللا يحـب إذا عمـل           
 .أحدكم عمالً أن يتقنه

 فإنها تواجه تحديات    –ابههما من البلدان    وما ش  -سالمية في فلسطين أو العراق      أما الحركة اإل  
ك صـراعاً   وط بها والذي تقدم تفصيله فإن هنا      فباإلضافة إلى الدور المن   . إضافية من نوع آخر   

ها أعتى القـوى    قودوت،  عسكرياً وحرباً ال هوادة فيها تستهدف وجود الحركة وأرض اإلسالم           
مية أن تستجيب لهذا اإلعتـداء وتعمـل        ولذلك كان واجباً على الحركة اإلسال     . العالمية الحاقدة 

ونظراً لما لهذا األمر من مخاطر فإنه بدالً من وضـع األهـداف التكتيكيـة    . على رده ودحره 
الالزمة لتحقيق الغاية السادسة ، والمتمثلة بتحرير فلسطين من اإلحتالل وإقامة نمـوذج لمـا               

ذا األمر حقـه فـإنني أعتقـد أن    يمكن أن تكون عليه الدولة اإلسالمية العصرية ، وإلعطاء ه     
ويتطلب ذلـك  . األجدى أن يتم بناء استراتيجية متكاملة ومحددة للوصول إلى هذا الهدف الكبير     

إعادة جميع خطوات تحديد االستراتيجية التي تم اتباعها للحركة اإلسالمية بدءاً مـن صـياغة               
كية ، وإعداد الخطط الالزمة     عناصر االستراتيجية األربعة ، وتفصيل الغايات واألهداف التكتي       

  المعـايير وأدوات القيـاس وانتهـاء       لتحقيق كل هدف تكتيكي على حدة ، ومـروراً بتحديـد          
ن يـدي القـارئ     ونظراً لما لهذا الموضوع من حساسية فسأضع بي       .  باإلجراءات التصحيحية 
 كأساس  - دون تفصيل    – رؤية الحركة ورسالتها وغاياتها       عليه أن تكون وجهة نظر لما يمكن     

 : االستراتيجية ، وذلك كما يليلبناء كامل
 

 الرؤيا . 1
فلسطين عربية إسالمية ، من البحر إلى النهر ، ترفرف عليها رايـات الحريـة               "

 "والكرامة ، وتمثل روح األمة ومالذها وفخرها في كافة المجاالت



 

 الرسالة . 2
وبكافـة  ، تعمل الحركة اإلسالمية على تحرير فلسطين من بحرها إلـى نهرهـا           "

الوسائل التي أباحها الشرع ، وتتعاون مع الجميع في سبيل تحقيق ذلك ، وتنحصر              
. حتى نرد اعتـداءه بأقـل التكـاليف   ، معركتنا العسكرية مع المحتل على أرضنا       

وتسعى الحركة إلقامة دولة حرة أبية تطبق مبادئ الحكم الرشيد التي جـاء بهـا               
كمـا تسـعى   . واألمم بتجاربها عبر التاريخ  واستنبطتها الشعوب   ،  وأقرها اإلسالم   

 "الحركة لتكون فلسطين قبلة للعالم في كافة المجاالت
 

 الغايات . 3
وتتمثل الغايات واألهداف االستراتيجية للحركة في هذا الجانب بكل ما من شـأنه             
أن يسهم في تحقيق الرؤيا والرسالة المذكورتين أعاله ، ومن الممكـن اسـتنباط              

 :الغايات التالية
 توضيح فهم الحركة اإلسالمية لطبيعة الصراع والحق الفلسطيني . 1
حشد وتوفير الرأي العام الداخلي والعربي والدولي والقوة الفكرية والمعنويـة            . 2

 المؤازرة الستمرار العمل حتى التحرير
التوافق مع الفصائل واألحزاب الفلسطينية على برنامج وطني مشترك والعمل           . 3

 من أجله
 ية كافية لصد العدوانبناء قوة عسكر . 4

 بناء وحشد القوة االقتصادية الالزمة للتحرير . 5

حشد كافة الطاقات الفلسطينية والممكنة في الداخل والخارج خلـف الحركـة             . 6
 اإلسالمية كرأس حربة المشروع الوطني

تبني السياسات السليمة في بناء وإدارة المؤسسات الضرورية للمضـي علـى             . 7
 الدولةطريق التحرير وبناء مؤسسات 

 المحافظة على السلم األهلي والبنية الداخلية والوحدة الوطنية وتصليبها . 8

إقامة المؤسسات اإلعالمية لمناصرة القضـية وفضـح ممارسـات المحتـل             . 9
 وهمجيته وتطرفه

إقامة المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والتأهيلية الداعمـة للصـمود فـي            . 10
 د يطول وحتى تحقيق التحرير الكامصراع ق

 
 



 األهداف التكتيكية . 4
ؤيا وإنجاز الرسالة يصـبح روتينيـاً أن        غايات الكفيلة بالوصول إلى الر    وبتحديد ال 

نتجه نحو تحديد األهداف التكتيكية الالزمة لتحقيق كل غاية من الغايات المذكورة            
ونعلم اآلن أن كل هدف من هذه األهداف التكتيكيـة بحاجـة إلـى خطـة          . أعاله

 في ذلك تحديد معايير النجاح وأدوات القيـاس واإلجـراءات           متكاملة إلنجازه بما  
 .التصحيحية ، إن لزم

إال أننا لن نستفيض في هذا الموضوع وسنترك األمر الجتهاد المعنيين ، ألن مـا               
كنا بصدده يتمثل في توضيح الطريقة واألسلوب واآلليات للوصول إلـى الخطـة             

 .االستراتيجية ليس إال

  

 قياس األداء

أن نهتم بمتابعة وقياس أداء األهداف التكتيكية التي تم وضعها لتحقيق غايـات الحركـة     بديهي  
وهذا بحد ذاته ضروري للتأكد بشأن سيرنا نحو إنجاز الرؤيا والرسـالة الخاصـة              . اإلسالمية

بالحركة واكتشاف المواطن التي فشلت فيها األهداف التشـغيلية وأسـباب ذلـك ، واقتـراح                
وهناك عدة طـرق  . ية الالزمة إلعادة تصويب األهداف نحو االستراتيجيةاإلجراءات التصحيح 

من الممكن استخدامها لفعل ذلك إال أننا سنستخدم ما يسمى ببطاقات قيـاس األداء المتـوازن                
 :والتي أقترح أن تستخدم خمسة عناصر أساسية لقياس األداء ، وذلك كما يلي

س مدى كفاءة العمليات المالية التـي       التي تقي مؤشرات  اليتضمن  و : الجانب المالي  . 1
تقوم بها الحركة إضافة إلى مدى استقرار مصادرها المالية التي تعتبر ضـرورية             

 للقيام بأنشطتها نحو تحقيق االستراتيجية
والطريقة المثلى فـي     الفئات المستفيدة وطبيعتها  يهتم بتحديد   و : المستفيدينجانب   . 2

 قطاب أعداد أكبر منهم التعامل معهم وتوسيع تلك الفئات واست

 ويهتم هذا الجانب برضا العاملين وتحفيـزهم        :) الموارد البشرية (جانب العاملين    . 3
للقيام بأعمالهم بكل جودة وكفاءة ، واحترام الجداول الزمنية وغير ذلـك ، كـون               

 الحركة غير ربحية
م ويهـت . الحركـة أهداف   إلى   لوصولوهي العمليات الالزمة ل    : العمليات الداخلية  . 4

لخدمة وإرضاء  واألعمال الممكنة   ألنشطة اإلبتكارية   االقياس المتوازن لألداء بتنمية     
 الفئات المستفيدة



وفيه نقيس قدرة الحركة على مواءمة نفسها ونشاطاتها لالسـتفادة           : النمو والتعلم  . 5
والخـدمات  تطـوير األداء والمهـارات      ل من التكنولوجيا ووسائل االتصال الحديثة    

 .اإلجراءات والنظمواألفراد على مستوى بصورة دائمة 

 

 وكمـا تقـدم فـي    –وقبل أن نخوض في التفاصيل ال بد من التأكيد أن الحركـة اإلسـالمية           
بمعنـى  ( لديها مهمات صعبة ومتعددة وتتسم في كثير من األحيان بالعالميـة            –االستراتيجيات  

، وفـي بعضـها     )  العالم أنها ترغب وتحرص على أن يعم األمن والسالم والتعاون كل أرجاء          
لذلك ال يمكن لقيادة الحركة ذاتها السـيطرة ولعـب دور الموجـه             . اآلخر بالتخصص الدقيق  

وبـديهي أن   . المركزي لكل تلك النشاطات واألفعال بشتى أشكالها وأنواعها ومكانها الجغرافي         
 األعمـال ،  تقوم األطر الفرعية كاألسر والشُعب والمناطق والمراكز والمؤسسات بالكثير مـن   

ومن المؤكد أن تقوم تلك اُألطر      . كل في مجال تخصصه وتنفيذاً لدوره في الخطة االستراتيجية        
ببناء خططها االستراتيجية لتنسجم مع الخطة االستراتيجية العامة للحركة وفيما يختص بعمـل             

ـ  . كل إطار ودوره  ئوالً وإذا كان هذا هو الحال فال شك أن كل إطار من تلك األطر يعتبـر مس
عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييم أدائها واقتراح وتنفيذ االجراءات التصحيحية التـي             

 .يراها مناسبة
من الممكن تعريف بطاقة قياس األداء المتوازن بأنهـا  نظـام إداري             باعتبار ما ذُكر أعاله     و

قيـيم األداء يهـتم     تصميم نظام لت  على   )كل فيما يخصه  (حركة أو اإلطار    يهدف إلي مساعدة ال   
 مجموعة شاملة من مقاييس األداء التي توفر اإلطـار الكامـل            بترجمة استراتيجية المنشأة إلي   

لتنفيذ استراتيجياتها، وال تعتمد علي تحقيق األهداف المالية فحسب ، بل تؤكـد أيضـا علـى                 
لتحسـين  مبـادرات ل  كما تسـمح بـاقتراح   األهداف غير المالية التي يجب أن تحققها المنظمة 

  وهي بذلك تركز على وصف المكونات األساسية لنجاح المنشأة وأعمالها      ،المستمر
 :ويحتوي كل جانب من جوانب بطاقة قياس األداء المتوازن على أربعة محاور هي

 نتائج محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومحددة بوقت زمني: األهداف . 1
حالة الهدف المراد تحقيقه وذلـك عـن        هي تلك التي تحدد     : المؤشرات أو المقاييس   . 2

وغالباً ما تستخدم المسوح الميدانية واالستفتاءات المحـدودة        . طريق قيمة محددة سلفاً   
 .واستطالعات الرأي

وهو مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االنحراف عـن الهـدف            : المعيار . 3
 .المراد تحقيقه

 .يذها لتحقيق الهدف وتعديل الخطة إن لزموهي النشاطات الواجب تنف: المبادرات . 4



 محاور بطاقة قياس األداء المتوازن
 

 الجانب المالي: أوالً
 الجانب المالي

 المبادرات المعايير القياسات األهداف 
المؤشرات التـي   
تقيس مدى كفاءة   
العمليات الماليـة   
التي تقـوم بهـا     
الحركة إضـافة   
إلـــى مـــدى 
ــتقرار  اســـ
مصادرها المالية  

ــ ــر الت ي تعتب
ضرورية للقيـام   
بأنشطتها نحـو   
ــق  تحقيــــ

 االستراتيجية

    

 
 جانب العمليات الداخلية: ثانياً

 العمليات الداخلية 
 المبادرات المعايير القياسات األهداف 

العمليات الالزمة  
ــى  للوصــول إل

. أهداف الحركة 
ــاس  ويهــتم القي
المتوازن لـألداء   
بتنمية األنشـطة   
اإلبتكاريــــة 

لممكنة واألعمال ا 
لخدمة وإرضـاء   
 الفئات المستفيدة

    

 



 جانب المستفيدين: ثالثاً
 جانب المستفيدين

 المبادرات المعايير القياسات األهداف 
الفئـات المسـتفيدة   
وطبيعتها والطريقة  
المثلى في التعامـل   
معهم وتوسيع تلك    
الفئات واسـتقطاب   

 أعداد أكبر منهم

    

 
 يةجانب الموارد البشر: رابعاً

 جانب الموارد البشرية
 المبادرات المعايير القياسات األهداف 

يهتم هذا الجانـب    
ــاملين  ــا الع برض
وتحفيــزهم للقيــام 
بأعمالهم بكل جودة   
وكفاءة ، واحتـرام    

 الجداول الزمنية

    

 
 جانب النمو والتطور: خامساً

 جانب النمو والتطور
 المبادرات المعايير القياسات األهداف 

الحركة على  قدرة  
ــها   ــة نفس مواءم
ونشاطاتها لالستفادة  
ــا  ــن التكنولوجي م
ووسائل االتصـال   
ــة لتطــوير  الحديث
ــارات  األداء والمه
والخدمات بصورة  
دائمة على مستوى   
ــنظم  ــراد وال األف

 واإلجراءات

    

 



 
 مخطط االنتقال من الرؤيا إلى المقاييس

 
 بناء الرؤيا والرسالة

 
 

 

 يجيةبناء األهداف االسترات
 
 

 

 استنباط األهداف التكتيكية
 
 

 

توجيه كل هدف تكتيكي 
 لموضعه الصحيح في البطاقة

 
 

 

لكل طرف من أطراف البطاقة 
 :نحدد

 القياسات) حيز(موضع 
 غايات القياس

 التساؤالت المرتبطة بالقياس
 افتراض المعايير

 تحديد عناصر البيانات
 
 
 



يس التي أعتقد أنها مناسبة لكل محور من محاور بطاقـة  وفيما يلي نعرض لمجموعة من المقاي  
 : قياس األداء المتوازن ، وذلك كما يلي

 

 : مقاييس المحور المالي : أوالً

 العائد على االستثمار وما شـابه       أو  الخسارة/ معتادة للربح   المقاييس  ال وهنا ال يمكننا استخدام   
ت الحركة بغرض تـوفير السـيولة النقديـة         إال لمتابعة مؤسسات أو استثمارات أو وقفيا       (ذلك

وتتركز المقاييس المقترحة في هذا الجانب على كفاءة        ). للصرف على النشاطات التي تقوم بها     
العمليات المالية كالشراء وإيجارات المستلزمات وجمع االشتراكات من األعضاء ، إضافة إلى            

 .)إن وجد(التبرعات ومدخوالت الوقف 
 

( مثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق مجال الرؤية            وفيما يلي بعض األ   
 :المالي ) أو المنظور

  
 إجمالي األصول  -1
 الشهرية تبرعاتال -2

 النشاطات المقررةاإليرادات المتولدة من  -3
  أو عمليات جديدةنشاطاتاإليرادات المتولدة من  -4

 ات الشهرية لألعضاءالمساهم -5

 (%)العائد على االستثمار  -6

 أرباح المؤسسات المساندة -7

 كفاءة عمليات الشراء  -8

 عدد الممولين -9

 القوة المالية للممولين -10

 تنوع الممولين -11

 عدد مقترحات المشاريع الجديدة -12

 (%)نسبة تمويل الحركة المركزية للنشاط بالنسبة للتكلفة الكلية  -13
 

 :محور الفئات المستفيدةمقاييس :  ثانيا 



لفئات المسـتفيدة   في قياس اتجاهات ا   متخصص   ء مركز من الممكن أن تقوم الحركة بإنشا     
ومن المهم أن نصل إلى حقيقـة       .  وما شابه ذلك   بأنواعها وطبيعتها وفئاتها العمرية والجنسية ،     

رؤية الفئات المستفيدة للحركة ونشاطاتها وخدماتها وسياساتها وغيره ، هذا باإلضـافة             وكيفية
  . تإلى ماهية رؤية أعضاء الحركة لتلك الفئا

مثل بعض المؤشرات سلوكهم     من خالل    المستفيدونإننا نتعرف على كيف يرانا      ومن الطبيعي   
اإلقبال على الحضور والمشاركة في النشاطات ، وحث أبنائهم علـى المشـاركة واإلنضـمام            

 واالحتجاجـات ،    الشكاوىألطر الحركة ، والتبرعات والتأييد المعنوي ، كما تتمثل أيضاً في            
 .  من خالل مسوح االتجاهاتبعة كل ذلك ويمكن متا

محـور  وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيـق              
  :المستفيدين

 
 ) .عدد (المستفيدين الجددعدد  -1
  (%).نسبة عدد المستفيدين بالنسبة للعدد اإلجمالي للمهتمين -2
 ة للحركةعدد مرات مشاركة المستفيد في النشاطات المختلف -3

 %). عدد أو (العمالء المفقودون  -4

 ). عدد(متوسط المنفق على عالقات العمالء  -5

 (%) .مؤشر رضا العمالء  -6

 (%) .مؤشر والء العمالء  -7

 ) .عدد(عدد الشكاوى  -8

 متوسط مدة العالقة بالمستفيد  . 9

 عدد العمالء . 10
 مؤشر رضا العمالء . 11

 )لموقع المركز على الشبكة مثالً(عدد زيارات العمالء  . 12

 عدد الشكاوي . 13

 عدد العمالء الذين زاروا المركز . 14

 عدد المنتفعين من الدورات والبرامج التدريبية . 15
 

 :  العمليات الداخلية محورمقاييس : ثالثا 
ويعتبر هذا المحور من أهم المحاور التي تهتم بها الحركة اإلسالمية ، فهي ترغب في تقـديم                 

ل على اسـتقطاب أهـل الـرأي والحكمـة     خدماتها ألكبر شريحة ممكنة وفي نفس الوقت تعم 



وعلى ذلك فمن الواجب أن تتسم أفعال ونشاطات الحركة بالدقـة الكبيـرة والجـودة               . والثقافة
 .العالية واالبتكار المتجدد

 
مقـاييس  وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق             

 : العمليات الداخلية محور
 %اجمالي االيرادات/ات االداريةقيمة المصروف . 1
 انجاز المهمات في الوقت المحدد . 2

 متوسط الوقت المعياري من اصدار الطلب الى التسليم . 3

 عدد الدراسات والبحوث . 4

 عدد ورشات العمل . 5

 عدد المنتفعين من ورشات العمل . 6

 عدد الندوات . 7

 عدد المحاضرات . 8

 عدد المؤتمرات . 9

 إجمالي عدد الحضور في نشاطات المركز . 10

 في االنتاجالتحسن  . 11

 %األوامر الصحيحة/عدد االخطاء االدارية . 12

 استخدام تكنولوجيا المعلومات . 13

 %إجمالي عدد الدراسات/عدد الدراسات التي تم األخذ بها . 14

 عدد الدراسات التي تم نشرها في مجالت محكمة . 15

 عدد الدراسات والبحوث التي تم نشرها على الشبكة العنكبوتية والصحف . 16

 ين المتفرغين بالنسبة للعدد االجماليالنسبة المئوية للموظف . 17

 متوسط التغيب عن العمل . 18
 

 : محور التعلم والنمو واإلبتكار مقاييس : رابعاً

 األفراد العاملين بها    بزيادة قدرات وتأهيل ومنافسة   وتهتم المقاييس في مجال رؤية التعلم والنمو      
 جديـدة ،    المختلفة في مجاالت   عملياتال، أو أداء    القدرة  ، وقد يتمثل التطوير في توسيع دائرة        

عند قياس هذا المنظور يجـب       و .لتنظيم أو نظام الرقابة اإلدارية وغير ذلك       ا تطوير وسائل أو  
 ، أي أن اإلعتماد على مقاييس الموارد المنفقة على التطوير أو التـدريب بـدالً مـن النتـائج      

 .فقياالستثمار في هذا الجانب إنما يتركز على المستوى الرأسي ال األ



 
مقـاييس  وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق             

 : النمو والتعلم محور
 (%) المصروفات الكلية  /  والتدريبمصروفات البحوث والتطوير -1

 (%) إجمالي الموارد / موارد البحوث والتطوير  -2

 )عدد (عدد الدورات التدريبية -3

 )عدد(عدد المبتعثين  -4

  األعضاء الذين يجيدون أكثر من لغةعدد -5

 نفقات تطوير القدرات والمهارات   -6

 ) عدد(مؤشر رضا العاملين  -7

 )عدد(ات الجديدة عدد النشاط -8

 عدد مقترحات المشروعات الجديدة -9
 

 : مقاييس محور الموارد البشرية : خامساً
بشر بكل تعقيـدات    الحركة اإلسالمية تعتبر منظمة غير ربحية تعمل على تقديم خدماتها لكل ال           

حياتهم ولغاتهم وثقافاتهم ومستواهم االجتماعي وغيره ، وهي بذلك بحاجة إلى أكبر كـم مـن                
لهذا ال بد من االهتمام والتركيز على عنصر المـوارد البشـرية     . العاملين وبأعلى المواصفات  

 يعـززان  إنمـا  الموارد البشرية والعمليات الداخليـة   وتؤمن الحركة اإلسالمية أن   . كماً ونوعاً 
  فـي االثنـين  توافق كبيرةبعضهما بصورة متبادلة ، ولكي يتحقق النجاح ، يلزم إحراز درجة        

 . معاً
كما تهتم الحركة برأي وتوجهات أعضائها والعاملين معها ألنهم في النهاية من يقوم باألعمـال      

 .قل توفيرهاالمتعددة ويتحمل األعباء الكبيرة ، بما فيها التكلفة المادية أو على األ
 

مقـاييس  وفيما يلي بعض األمثلة على المقاييس التي يمكن اإلعتماد عليها عند تطبيق             
 :الموارد البشرية محور
 )(%عدد األعضاء / عدد النقباء  -1
  (%)عدد األعضاء / عدد الرقباء  -2
 )عدد (عدد األعضاء -3
  (%)عدد األعضاء / عدد األعضاء الجدد  -4
 ) عدد(الشركة متوسط سنوات خدمة الموظف لدى  -5



 ) عدد (العضومتوسط عمر  -6
 ) عدد(السنة /  األيام –الوقت المنفق في التدريب  -7
  (%) عدد المناصرين / عدد األعضاء -8
 (%)  الحاصلين على مؤهل جامعي األعضاءنسبة  -9

 ) عدد (حضور اللقاءات اإللزاميةمتوسط التغيب عن  -10
  (%) الماجستير الحاصلين على األعضاءنسبة  -11
  (%)الدكتوراة الحاصلين على عضاءاألنسبة  -12
  (%)العاملين في المؤسسات المختلفة األعضاءنسبة  -13
 التكلفة السنوية للتدريب  -14

 
 : تحديد وتطوير خطة العمل 

وفيها يجب تحديد كيفية تقييم النجاح في استخدام بطاقة قيـاس األداء المتـوازن مـن خـالل           
 .صياغة األهداف ، ووضع خطة عمل 

 
 :  األهداف صياغة: أوالً

قيادة كل إطار وبما ينسجم مع الخطة االسـتراتيجية العامـة            من   يتم صياغة األهداف النهائية   
 ة العليـا  قيـاد  تمهيداً للموافقة النهائية عليها من جانـب ال        وتلك الخاصة باإلطار نفسه ، وذلك     

 من  يم األداء تقي بينما يتم     وضع األهداف  أن يشارك كامل الفريق في    ومن المهم أيضاً     .للحركة
 . قبل المسئول عادة

 
 : وضع خطة عمل : ثانياً
 عن   ، وينبغي أن تشمل خطة العمل األفراد المسئولين        فريق عمل في إطاره المحدد    عدها كل   وي

وتكليف مـن يلـزم       لألعمال المختلفة   وجدوالً زمنياً  كل عمل ومستلزماته وتحديد األولويات ،     
 – مقترنة بالمقاييس التي تم إعدادها       – األعمال وتمثل هذه    .ةاد التقارير المرحلية والنهائي   إلعد

 .  العليا الرقابية الرئيسيةقيادةواحداً من مستندات ال
 

 : تحديد األفعال التنفيذية : ثالثاً

 بيان األنشطة واألفعال الواجب البدء في تنفيذها لتحقيق األهداف واإلنتقـال بالخطـة               وتتطلب
 وتوزيع وتخصيص المـوارد ، وتحديـد        يتطلب بدوره تحديد األهداف    وهذا   إلى عالم الواقع ،   

 ويراعى عند ممارسة األفعال التنفيذية      . وربط ذلك بالدافعية   التدريب ، المسئوليات واألدوات ،    



، ومن خاللها تقدم الحركـة   وتتأثر بهم   قياديين بالحركة أيضا أنها تؤثر في كل من العاملين وال       
 .المستفيدة وتعكس صورتهانفسها للجماهير والفئات 

 

 :المتابعة والتقييم : رابعاً

ـ      واة بصورة مت  حركمن الضروري أن تتابع ال      ة األخيـرة  صلة االهتمام بالمقاييس لكي تحقق وظيف
األنشطة وفـي  أن تستخدم المقاييس في جميع   يجب   كأداة ديناميكية لإلدارة ، ولتحقيق هذا الغرض      

ينبغي أن تحتوي على قواعد وأساليب مقترحة       خطة التنفيذ    فإن   لكلذ. الجوانب اليومية لإلدارة  
لضمان تحول  تسجيل درجات قياس األداء المتوازن إلى جزء من العمـل المـنظم للحركـة                 

وتطوير مقاييس أكثر مالءمـة وتمثـيالً       /  بجد للوصول إلى     ومن الضروري العمل  . وأطرها
 جزءاً ديناميكياً عـامالً     دام المقاييس من المأمول أن يصبح استخ    و.  للواقع من تلك المستخدمة   

 .حركة ونشاطاتها المتواصلةمن الحياة اليومية للومستمراً 
 



 "مركز حل النزاعات وشئون الحكم"مثال تطبيقي لبناء استراتيجية ل 
  باستخدام بطاقات قياس األداء المتوازنوذلك

 
 مقدمة

ومن . دارتها إلى استراتيجية واضحة   عند إنشاء أية مؤسسة فمن الطبيعي أن يحتاج تنظيمها وإ         
المؤكد أن غياب مثل تلك االستراتيجية سيدفع بالمؤسسة نحو القيام بأعمال تفرضها األحـداث              
أو ظروف الواقع التي من الممكن أن تفرض نفسها ، وربما تتحكم في طبيعة أعمال المؤسسة                

اإلدارة ضـرورية لجميـع     وإذا كانت االستراتيجية كأداة معنوية للتوجيـه و       . وحرف مسارها 
المؤسسات فإنها أشد ضرورة للمؤسسات الجديدة ، التي عادة ما تواجه تحديات ومشاكل جمـة         

 غيـر   -في بدايات الطريق ، مما يسبب إرباكاً في أولوياتها قد يجعلها تهتم بالمشاكل اآلنيـة                
ى والتي يجـب علـى    بدالً من التحديات والمشاكل بعيدة المد-المرتبطة بخطتها االستراتيجية  

 إضاعة الكثير من الجهـد والمـال دون مـردود ،            – لألسف   –والنتيجة  . المؤسسة مواجهتها 
 .وامتزاج األولويات واهتزاز شخصية المؤسسة ودورها

مركـز حـل   "لذلك رأيت في هذه األسطر أن أقدم رؤية لتطوير االستراتيجية اإلدارية لعمـل           
 م مفهوم بطاقات قياس األداء المتوازن ، الـذي يأخـذ          وذلك باستخدا " النزاعات وشئون الحكم  

وكما هي العادة في مثـل      . بعين االعتبار العوامل األساسية التي تؤثر في وتتأثر بعمل المركز         
هذه األحوال ستتضمن هذه الدراسة التعرف على رؤية المركز المستقبلية والنتائج التي يريـد              

ن اهتمامات المنتفعين والفئات المسـتفيدة ، واإلدارة        تحقيقها ، إضافة إلى التوازن المطلوب بي      
وسأقوم في هذه الدراسـة بتحديـد العناصـر         . المالية ، والعمليات الداخلية ، والتطور والنمو      

ومـن  . الهامة لكل عامل من هذه العوامل وارتباط بعضها ببعض وتأثير أحدها فـي اآلخـر              
وطرق قياسها ما يعـرف باالسـتراتيجية       المفترض أن تشكل جميع هذه العناصر وارتباطاتها        

 .اإلدارية للمركز
ومن فضول القول بأن الرؤية والرسالة التي يتبناها المركز تشكل محور األهداف والنشـاطات         
التي يمارسها ويدعو إليها ، تماماً كمن يرغب في بناء منزل فـإن عليـه أن يقـرر موقعـه                    

وبمعنـى أدق  . ن أجزائه ، وما إلى ذلـك ومساحته وشكله وعدد غرفه ولون طالء كل جزء م      
فإنه ال يمكن بأي حال من األحوال تقدير إذا ما حصل تقدم أم ال دون الرؤية الواضحة للنهاية                  

إن رسالة المركز إنما تعكس الغرض الذي ُأنشئ المركز من          . التي يجب أن يكون عليها العمل     
أما رؤيـة المركـز   .  على الساحةأجل تحقيقه وما سيقدمه المركز من إضافات لما هو موجود         

فتعبر عن ماهية الشكل والصورة المأمولة للمركز في المستقبل ، وبمعنى آخر فـإن الرؤيـة                
مركز مستقل للدراسات   "لقد تم تحديد رؤية المركز على أنه        . تعكس خليطاً بين الواقع والخيال    



 المتعلقـة بالقضـية   والبحوث االستراتيجية للمساهمة في صناعة القرارات وحـل المشـكالت   
الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي وبما يسهم في ترشيد الحكم والسـلطة ضـمن أعلـى     

 ومن الواضح أن رؤية المركز ورسالته هي السبب       ". معايير الموضوعية والمصداقية والجودة   
ركـز  لماذا هذا الم: األساسي لوجوده كما تقدم ، وهي تجيب ببساطة وبشكل مباشر عن السؤال    

بالذات وماذا يفعل وكيف يفعل ذلك؟ وهذا يعني أن رؤية المركز ورسالته تبقى ثابتة حتى لـو                 
تغيرت السياسات واالجراءات والنشاطات والخدمات ، وحتى لو تغيـرت التركيبـة اإلداريـة         

فبـالرغم مـن إمكانيـة تغيـر        . للمركز استجابة للظروف والوقائع المتغيرة ، كما هي العادة        
يجيات المستخدمة في الوصول إلى تحقيق رؤية ورسالة المركز فـإن تلـك الرؤيـة               االسترات

والرسالة نادراً ما تتغير ، وعليه فليس غريباً إذاً أن تمثل الرسالة والرؤية ما يعرف بالبوصلة                
، فهي محط أنظار القائمين على المركز ، وتعتبر بحق الغرض الثابت الـذي تتوجـه نحـوه                  

إن من أفضل األمثلة وأكثرها تعبيراً عن مفهوم        . ميع القرارات والنشاطات  وتسير في اتجاهه ج   
واهللا لَيِتمن اهللا هـذا األمـر   : "الرؤية ما جاء على لسان رسولنا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال           

، بمعنـى  " حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمـه   
وفي العصـر الحـديث     . ي أرجاء الجزيرة العربية وسيعم األمن ربوعها      أن اإلسالم سينتشر ف   

إننـي  : "  حيث يقول  1963ينظر مارتن لوثر كينج إلى مستقبل أمريكا في خطابه الشهير عام            
أحلم في يوم من األيام أن أبنائي األربعة سيعيشون في وطن ال يحكم علـيهم بحسـب لـون                   

هم التحديات التي يمكن أن تعرضها الرؤية هي تلك         إن أ ". بشرتهم ولكن بقدراتهم وخصائصهم   
العبارات القوية والجزلة ، والتي هي في نفس الوقت قابلة للتطبيق واالنجاز ، وهي عبـارات                
قادرة على إثارة الخيال ، ولكنها محددة إلى درجة تسـمح بوضـع االسـتراتيجيات الالزمـة         

مح بتغيير االسـتراتيجيات عنـد تغيـر    إلنجازها ، وهي في نفس الوقت واسعة بمعنى أنها تس   
ويمكن النظر إلى الرؤية والرسالة على أنهما عنصران متكامالن حيث          . الظروف الموضوعية 

وعلى ذلـك فالرؤيـة     . تشرح الرسالة الغرض من المؤسسة بينما تحدد الرؤية شكل المستقبل         
يمكـن أن يكـون     يجب أن تمنح كل فرد من أفراد المؤسسة اإلحساس بالشكل والصورة التي             

 . عليها المستقبل
وبعد االتفاق والوصول إلى الرؤية والرسالة المحددة فإنه من الممكن الشـروع فـي وضـع                

فاألهـداف  . االستراتيجيات الالزمة للوصول إلى تلك الصورة المستقبلية التي ترسمها الرؤيـة       
وفـي حالـة   . محـددة االستراتيجية الموضوعة يجب أن تتوافق تماماً مع الرؤية والرسـالة ال          

بإعـداد الدراسـات    ) الغايـات (المركز موضوع الدراسة فتتمثل تلك األهداف االسـتراتيجية         
 :والبحوث وعقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات وما شابه ذلك في الموضوعات التالية

 ترشيد الحكم وسياسات صناعة القرار  . 1



 القضية الفلسطينية . 2

 الصراع العربي االسرائيلي . 3

 هوة الثقافية بين المجتمع العربي والدوليجسر ال . 4

 ابتكار أساليب تواصل فعالة بين اإلسالم والعالم الغربي . 5

 التوعية المجتمعية . 6

 التدريب . 7

وبعد االنتهاء من وضع االستراتيجيات الالزمة للوصول إلى الرؤية وتحقيق الرسالة ال بد من              
جية وتفصيل األنشطة والجداول الزمنيـة      االنتباه إلى تحديد األهداف الكفيلة بإنجاز كل استراتي       

التي سيتم اعتمادها لتحقيق األهداف ، ويتبع ذلك تطوير واعتماد أدوات قيـاس مناسـبة لكـل     
هدف من أهداف االستراتيجية ، وذلك لتحديد ما إذا كان هنـاك تقـدم فـي طريـق تحقيـق                    

ارة االستراتيجيات بحيث   ومن الممكن اعتبار أدوات القياس األساس المنطقي إلد       . االستراتيجية
يتم اتخاذ الخطوات المناسبة إذا لم يكن هناك تقـدم فـي إنجـاز أي عنصـر مـن عناصـر        

 .  االستراتيجية
 

 األهداف التفصيلية
 

من الواضح أن المركز موضع الدراسة معني بأن يكـون مسـتقالً ، يتـوخى العلميـة                 : أوالً
ركز كافة االحتياطات التي تدعم اسـتقالليته ،        وعليه فمن البديهي أن يتخذ الم     . والمنطق السليم 

 :وذلك عبر إجراءات منها
إشراك أطياف مختلفة من المفكرين والباحثين في العمل بـالمركز واالشـراف علـى      . 1

 نشاطاته
وضع اللوائح المنفتحة بخصوص التوظيف والتشغيل والنشر والمشاركة في نشـاطات            . 2

 المركز

 ال المشروطة بما يخالف رسالة المركز ورؤيتهتنويع مصادر الدخل وعدم قبول األمو . 3

عدم تبني أية آراء سياسية محددة ، وإنما تعبر الدراسات والبحوث ونتائج النشـاطات               . 4
 عن آراء واستنتاجات المشاركين فيها وال تعبر بالضرورة عن رأي المركز

متعـددة  ومن الممكن بناء أدوات قياس لكل عنصر من هذه العناصر وذلك عبر طرق وآليات               
 .كما سنرى الحقاً

 



يقوم المركز بإعداد الدراسات والبحوث االستراتيجية كمـا ورد فـي رسـالة ورؤيـة               : ثانياً
ولعل ذلك من أهم خصائص المركز وسبب وجوده ، ومن البديهي أن يكون المركـز               . المركز

. بقاء والحيـاة  قادراً على القيام بهذا الدور وبشكل دائم ، وهذا يستدعي استمرار المركز في ال             
ومن الممكن ذكر بعض ما من شأنه دعم قيام المركز بدوره في هذه الجوانب ، وذلـك علـى                 

 :النحو التالي
 استمرار استقطاب كتاب وباحثين جدد . 1
 رعاية الكفاءات المتميزة وتشجيعها . 2

إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة والمعمقة التي تهم قطاعات واسـعة ، وعلـى              . 3
 راررأسها صناع الق

 تقديم العون للمؤسسات وصناع القرار في موضوعات اهتمام المركز . 4

القدرة على حشد وتوفير الدعم المالي المطلوب للوصول إلى دراسات وأبحاث ونتائج             . 5
 فعالة ومطلوبة 

 تطوير وتنويع وتوسيع األنشطة والعمل على زيادة نموها باستمرار . 6

حد منها أداة قياس فعالة لتقدير مدى االنجاز        وبالطبع فإن ما تم ذكره من عناصر يتطلب كل وا         
المتحقق والذي يجب أن ينبهنا إلى أي خلل محتمل باالضافة إلى قدرة المركـز علـى النمـو                  

 .وزيادة مصادر التمويل
 

الدراسات والبحوث التي يقدمها المركز إنما يبغي من ورائها المساهمة في صنع القـرار          : ثالثاً
وعلى ذلك يمكن استنباط بعض العناصر الهامة في هـذا          . المركز، كما هو مذكور في رؤية       

 :الجانب ، والتي يجب أن ينتبه إليها المشرفون ، وذلك كما يلي
يجب على المركز أن يكون قادراً على التواصل المباشر أو غير المباشر مع صـناع                . 1

 القرار
 حة لصانعي القراريجب على المركز أن يرتب أولوياته االنتاجية لتلبية الحاجات المل . 2

 االهتمام بالقضايا المستعجلة والملحة المطروحة على بساط البحث . 3

إعداد الدراسات والحلول للقضايا التي يعتقد المركز أنها يمكـن أن تكـون خافيـة أو           . 4
 يتوقع حدوثها مستقبالً

من الضروري وجود كادر مهني متخصص وقـادر علـى انجـاز المهمـات بـأدق         . 5
 رات ، وإال فقد المركز دورهالتفاصيل وأعلى الخب

يجب أن يكون المركز قادراً على استقطاب أو التعاون مع أفضـل الكفـاءات ، ممـا            . 6
 يستدعي توفير الميزانيات المناسبة



وهذه العناصر أيضاً تتطلب أدوات قياس مناسبة وفعالة تسـمح بمراقبـة األداء والتطـور أو                
 .ل إلى مراحل أخرىالعجز في أي منها حتى يتم التصحيح أو االنتقا

 
تشير الرؤية الخاصة بالمركز إلى تركيز البحوث والدراسات على المساهمة فـي حـل             : رابعاً

وهـذا فـي حـد ذاتـه        . المشكالت المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي      
فصـائل  موضوع كبير جداً ومتعدد الجوانب ، فللقضية الفلسطينية جوانب متعددة تتمثل فـي ال        

المختلفة العاملة على الساحة ومشاكل الالجئين والمبعدين واألسرى والمياه والجدار واالحتالل           
كما تتأثر القضية الفلسطينية بالعبين رئيسيين علـى        . والمفاوضات والمقاومة وغير ذلك كثير    

كمـا أن   . المستوى اإلقليمي والدولي وتعاني القضية من اختالل رهيب في مـوازين القـوى            
الصراع العربي االسرائيلي له جذوره وانعكاساته على القضايا المختلفة من اقتصاد وسياسـة             

إن اهتمام المركز بهذه القضايا يفتح أمامه آفاق واسعة للعمـل           . ومالحة وحقوق مائية وغيرها   
واالنجاز ، ويتيح له التوسع المستمر والمتدرج والمدروس بما يالئم قدراته الماليـة وخبراتـه               

غير أن المركز يمكن أن ينتبه في البداية إلى العناصـر       . متوفرة أو تلك التي يمكن استقطابها     ال
 :التالية
 حصر وتبويب الموضوعات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي االسرائيلي . 1
تكوين فرق عمل متخصصة في حيثيات وتطورات القضـية الفلسـطينية والصـراع              . 2

 العربي االسرائيلي
 قواعد بيانات خاصة بكل موضوع من موضوعات القضية الفلسطينية والصراع           إنشاء . 3

 العربي االسرائيلي

التعاون والتنسيق مع المراكز المتخصصة في هذه المجاالت لالستفادة مـن خبراتهـا              . 4
 التراكمية

تشجيع التواصل الفعال بين فرق العمل المختلفة مع قادة المجتمـع المـدني المحلـي                . 5
 ولي ، وكذلك مع المؤسسات األهلية والحكوميةواإلقليمي والد

 التواصل مع التنظيمات الفلسطينية المختلفة ومعرفة اتجاهاتها . 6

التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية والصراع العربـي            . 7
 االسرائيلي

 خاصـة  تطوير مهارات فرق العمل في التواصل الفعال وأساليبه وأهمية العمل كفريق           . 8
 في الموضوعات محل الدراسة نظراً لتشعبها وانعكاساتها على الوضع العام

وفي جميع األحوال يقوم المركز ببناء أدوات القياس الفعالة للتحقق من تنفيذ كل عنصـر مـن        
 .هذه العناصر ، وصوالً إلى تحقيق االستراتيجية
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 خطوات تنفيذ نظام بطاقات األداء المتوازن

 
 تحديد الرؤيا .1
 تحديد االستراتيجيات .2

 تحديد العناصر الحرجة في النجاح .3

 تحديد القياسات أو المؤشرات .4

 تحديد وبناء خطة العمل .5

 تحديد األفعال التنفيذية .6

 ييمالمتابعة والتق .7
وقبل البدء بدراسة وبناء بطاقات األداء المتوازن ربما كان من المفيد االنتباه إلـى مـدلوالت                

 :المصطلحات الرئيسية المستخدمة وذلك على النحو التالي
 نتائج محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومحددة بوقت زمني: األهداف . 5
مراد تحقيقه وذلـك عـن      هي تلك التي تحدد حالة الهدف ال      : المؤشرات أو المقاييس   . 6

وغالباً ما تستخدم المسوح الميدانية واالستفتاءات المحـدودة        . طريق قيمة محددة سلفاً   
 .واستطالعات الرأي



وهو مقدار محدد يتم القياس بناء عليه لتحديد مقدار االنحراف عـن الهـدف            : المعيار . 7
 .المراد تحقيقه

 .لهدف وتعديل الخطة إن لزموهي النشاطات الواجب تنفيذها لتحقيق ا: المبادرات . 8

 
أحـد المحـاور   (وكمثال لقياس األداء باستخدام بطاقات األداء المتوازن في محـور التمويـل    

، يمكن القول أن االستراتيجية تقتضي أن ينجح المركز ماليـاً           ) األربعة المستخدمة في القياس   
ق تحقيـق الرؤيـة     كي يستمر في عمله ويتمكن من تطوير قدراته وتوسيع خدماته ، في طري            

 :ومن الممكن بناء الجدول التالي. االستراتيجية
 

 محور التمويل
 

مجال 
 االستراتيجية

األهداف 
 االستراتيجية

 المبادرة المعيار تدقيق المؤشر المؤشر

ــرادات  استمرار التمويل التمويل ــم االي حج
 العامة

ــرادات  ــم االي حج
المتوفرة من عمليات   

 ونشاطات جديدة
 عدد الممولين

ــة  القـــوة الماليـ
 للممولين

 تنوع الممولين

   المدير التنفيذي

ــات   زيادة حجم التمويل  ــدد مقترح ع
 المشاريع الجديدة 

   المدير التنفيذي

زيادة قيمة األصول    
 المالية

قيمـــة إجمـــالي 
 األصول

   المدير المالي

ــادة الحــوافز    زي
 والبدالت

ــرادات  ــم االي حج
المتوفرة من عمليات   

 دةونشاطات جدي

   المدير المالي

بناء نظم تكنولوجيـا     
 معلومات

 عدد أوامر الشراء 
ــة   ــبة المئوي النس
لالنفاق على البنـد    
المذكور من قيمـة    

   المدير المالي



 الميزانية
ــزام ببنــود   كفاءة االنفاق  االلت

 الموازنة
   المدير المالي

ــات    ــاءة العملي كف
 الشرائية

الشـــراء عبـــر 
 عروض أسعار

ض الشــراء بعــرو
ــعار ــة /أسـ قيمـ

المشـــــتريات 
 %االجمالية

   المدير المالي

 
وبنفس الطريقة يمكن بناء الجداول المناسبة لتتبع بقية محـاور القيـاس حيـث يمكـن سـرد         

 :المؤشرات أو المقاييس التالية
 

 :محور الفئة المستهدفة
 عدد العمالء . 1
 مؤشر رضا العمالء . 2

 )مثالًلموقع المركز على الشبكة (عدد زيارات العمالء  . 3

 عدد الشكاوي . 4

 عدد العمالء الذين زاروا المركز . 5

 عدد المنتفعين من الدورات والبرامج التدريبية . 6

 عدد العروض المقدمة للمركز . 7

 حجم العروض المقدمة للمركز . 8

 متوسط حجم العميل . 9

 عدد الساعات االضافية التي سجلت للعاملين في المركز . 10

 
 :محور العمليات الداخلية

 %اجمالي االيرادات/داريةقيمة المصروفات اال . 19
 انجاز المهمات في الوقت المحدد . 20

 متوسط الوقت المعياري من اصدار الطلب الى التسليم . 21

 عدد الدراسات والبحوث . 22

 عدد ورشات العمل . 23



 عدد المنتفعين من ورشات العمل . 24

 عدد الندوات . 25

 عدد المحاضرات . 26

 عدد المؤتمرات . 27

 إجمالي عدد الحضور في نشاطات المركز . 28

 نتاجالتحسن في اال . 29

 %األوامر الصحيحة/عدد االخطاء االدارية . 30

 استخدام تكنولوجيا المعلومات . 31

 %إجمالي عدد الدراسات/عدد الدراسات التي تم األخذ بها . 32

 عدد الدراسات التي تم نشرها في مجالت محكمة . 33

 عدد الدراسات والبحوث التي تم نشرها على الشبكة العنكبوتية والصحف . 34

 تفرغين بالنسبة للعدد االجماليالنسبة المئوية للموظفين الم . 35

 متوسط التغيب عن العمل . 36

 
 محور التعلم والتطوير

 مصروفات البحوث والتطوير . 1
 %إجمالي المصروفات/مصروفات البحوث والتطوير . 2

 %إجمالي الموارد/موارد البحوث . 3

 مؤشر رضا العاملين . 4

 نسبة عدد العاملين بالمركز من حملة الدكتوراة . 5

  من حملة الماجستيرنسبة عدد العاملين بالمركز . 6

 نسبة عدد العاملين في المركز من حماة الدرجة الجامعية األولى . 7

  نسبة عدد العاملين الذين يجيدون أكثر من لغة . 8

 مصروفات تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات . 9

 
 – في رأيي    –وفي النهاية ال بد من اإلشارة إلى أن ما ورد في هذه الدراسة يمكن أن يستخدم                 

ارة المركز في قياس مدى كفاءة عمليات المركز ، وصوالً إلـى تحقيـق الرؤيـة                كمرشد إلد 
وال بد إلدارة المركز من تحديد معايير افتراضية بدايـة حتـى   . والرسالة التي ُأنشئ من أجلها  

 .التصحيحية التي تجدها مناسبة" المبادرات"تتمكن في المستقبل من رفع سقفها عبر 
 



 


