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إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي في القطاع العام )دراسة حالة دولة قطر)
Performance management to achieve institutional excellence in the public sector
)(Case study State of Qatar
الباحثة /فاطمه عبدهللا الشهراني
طالبة ماجستير إدارة عامة ،مسار التنمية اإلدارية ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،الدوحة ،دولة قطر

إهداء
إلى أطهر قلبين في حياتي ...والد َّ
ي العزيزين
إلى من شاركني السرَّاء والضراء ....زوجي المخلص "عيد"
إلى من أتش َّوق ألن أرى مستقبلهما المشرق بإذن هللا .......أبنائي الغاليين "لولوه وصالح"
إلى سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني ....إخوتي الغاليين
إلى الدكتور الفاضل /فريد الصحن
إلى جموع األقارب واألصدقاء
أهديكم بحثي ،وأدعو هللا أن يحوز على إعجابكم.

الملخص:
لعل أبرز عناصر اإلدارة االستراتيجية تتمثل في إدارة األداء ،نظراً ألنها عملية تكاملية تبدأ منذ صياغة المؤسسة
الستراتيجيتها إلى أن يتم تنفيذ األهداف وتقييمها والحصول على تغذية راجعة .إذ أن هذه العملية تتم بشكل متواصل
ومستمر لتحقيق استدامة المؤسسة ودفعها قُدما ً لتحقيق األفضل دائماً .يلخص هذا البحث عدة جوانب لتأكيد دور إدارة
األداء كعنصر هام لتحقيق التميز المؤسسي بالتأكيد على أهمية العنصر التكنولوجي.
استخدم هذا البحث المنهج النوعي بالرجوع لألدبيات السابقة ذات الصلة ،فهو بحث استكشافي يهدف لوضع رؤية
عامة لدور إدارة األداء في تحقيق التميز المؤسسي مع ربطها بإدارة الجودة الشاملة لتعزيز كفاءة المؤسسة،
وهو يركز على المجتمع القطري بدراسة نماذج مختلفة حول العالم ومحاولة بلورة النموذج القطري بما يتناسب مع
البيئة المحلية في رفع كفاءة إدارة القطاع العام.
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 وال توجد جائزة للتنافس حتى بين مؤسسات،استنتجت الدراسة بأنه ال يوجد تشبيك مؤسسي بين قطاعات الدولة
 لذا أوصت الدراسة الحكومة القطرية بضرورة التركيز على إدارة األداء أثناء صياغة الخطة الوطنية.القطاع العام
 مع ضرورة إشراك، ومن جانب آخر البد من تأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال،الثالثة والمرتبطة برؤية قطر
.أصحاب المصلحة في العملية االستراتيجية لما لهم من دور فعال في توجيه الخطط والسياسات نحو الصالح العام
. اإلدارة االستراتيجية، الجودة الشاملة، التميز المؤسسي، إدارة األداء:الكلمات المفتاحية

Performance management to achieve institutional excellence in the public sector
"(Case study "State of Qatar)
Executive Summery
Perhaps the most prominent element of strategic management is performance
management, since it is an integrative process that begins from the institution’s strategy
formulation until the goals are implemented, evaluated and feedback is obtained. As this
process takes place continuously and integrated to achieve the sustainability of the
institution and push it forward to always achieve the best. This research summarizes
several aspects to emphasize the role of performance management as an important
element in achieving organizational excellence by emphasizing the importance of the
technological component.
This research used the qualitative approach with reference to the relevant previous
literature. It is an exploratory research that aims to develop a general vision of the role of
performance management in achieving institutional excellence while linking it to total
quality management to enhance the efficiency of the institution. It focuses on the Qatari
society by studying different models around the world and trying to develop the Qatari
model in line with the local environment to raise the efficiency of public sector
management.
The study concluded that there is no institutional networking between Qatari’s sectors,
and there is no prize for competition even between public sector institutions. Therefore,
the study recommended that the Qatari government should focus on performance
management during the formulation of the third national plan related to Qatar's vision. On
the other hand, national human resources must be qualified in this field with the need to
www.ajrsp.com
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involve stakeholders in the strategic process because of their effective role in directing
plans and policies towards the public benefits.
Key Words: Performance Management, Institutional Excellence, Total Quality, Strategic
Management.

المقدمة
إن من أهم الوظائف التي تقوم بها المؤسسات بكل فئاتها هو وظيفة اإلدارة االستراتيجية للمنظمة ،والتي نعني بها
عملية اتخاذ القرارات ذات أهمية على المستوى البعيد وذلك عن طريق تحقيق االستغالل األمثل للموارد المتاحة
وتنميتها من خالل دراسة العوامل البيئية المحيطة والتي تكون على المستوى الداخلي والخارجي للمنظمة .إذ أن هذه
الدراسة المسبقة تساعد المؤسسات في وضع استراتيجيات وسيناريوهات دقيقة بهدف تحقيق رؤية المنظمة ورسالتها
و غاياتها وأهدافها المعلنة .وأحد أهم عناصر اإلدارة االستراتيجية هي عملية مساهمتها في ربط المشاريع باألهداف
االستراتيجية للمنظمة ،والتي يتم من خاللها توجيه الكوادر والموارد لتتوافق مع المخرجات المطلوبة.وهي عملية
متكاملة منذ بدء اإلعداد في وضع رؤية إلى عملية التقييم لمعرفة ما إذا تم تحقيق األهداف من عدمه .حيث تقوم هذه
الدراسة االستكشافية بتحديد أهم خصائص ومهام إدارة األداء لتدعيم دورها االستراتيجي في تحقيق التميز والتنافس
المؤسسي .وذلك من خالل الكشف عن أهم اآلليات المستخدمة في ربط األعمال باألهداف االستراتيجية ،ليتم تسهيل
عملية المتابعة والمراقبة الفعالة لألداء .بالتالي فإن أهم أهداف الدراسة تتمثل في تقديم حلول مؤسسية لمتابعة تحقيق
أهدافها االستراتيجية وكيف يمكن تطوير النمط السائد تبعا ً ألغراض المنظمة وغاياتها ،حيث ستتم دراسة حالة
النموذج القطري في تحقيق التميز المؤسسي في القطاع العام .سيتم استخدام المنهج النوعي لغرض الدراسة بالرجوع
لألدبيات السابقة ذات الصلة ،وبناء على ذلك سيتم تحليل البيانات الثانوية ومناقشتها والربط بينها إلثراء الموضوع
البحثي .ومن ثم سيتم تقديم مجموعة من التوصيات والحلول المؤسسية المساعدة في عملية متابعة األداء .وبما أن
حدود الدراسة محصورة في اإلطار النظري ونظراً لوجود أبعاد أخرى لم نستطيع من تغطيتها في هذا الموضوع
بسبب الحدود الموضوعة؛ سيتم عرض مجموعة من المقترحات في نهاية الدراسة للتوسع في هذا الجانب لبحوث
مستقبلية في الجانب التطبيقي.

مشكلة الدراسة
تشير إحدى الدراسات العربية إلى أن هناك ضعف في عملية التغذية الراجعة داخل المؤسسات التعليمية ،وندرة في
البرامج التدريبية المتخصصة في عملية المتابعة ،مع غياب وظائف إدارة األداء واتباع المؤسسات أساليب تخطيط
تقليدية غير فعالة (عيداروس ،نصيـــف ،و أحمد.)9102 ،
مما يعني أن الوضع القائم في المؤسسة ال يعكس ما تريد أن تصبو إليه ،وهذا يؤثر في عملية الوصول لألهداف
االستراتيجية بشكل سلبي؛ نظراً لعدم تهيئة الظروف المحيطة لهذا الغرض بعيد المدى .فإدارة األداء قائمة على ربط
األعمال اليومية التي يقوم بها موظفو المنظمة باألهداف الموضوع مسبقا ً (درويش،)9101 ،
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وفي حال االنحراف يتم تقويمها حسب التوجه االستراتيجي للمنظمة .لذلك يهدف هذا البحث الكتشاف أهم خصائص
إدارة األداء ودورها في تعزيز تحقيق المنظمة ألهدافها االستراتيجية بكل فعالية ،والتي تؤدي إلى تميز المنظمة عن
منافسيها في القطاع لبلورة النموذج العام القطري .هذا باإلضافة إلى تحديد مهام اإلدارة بالتوازي مع مراحل اإلدارة
االستراتيجية منذ بداية التخطيط ووضع األهداف إلى عملية التقييم والتطوير وتحقيق الجودة الشاملة .لذا نلخص
المسألة البحثية في السؤال اآلتي :ما هو نموذج إدارة األداء الفعال لتحقيق التميز المؤسسي في المنظمات العامة
القطرية؟

تساؤالت الدراسة
عطفا ً على ما سبق نقدم مجموعة من التساؤالت البحثية المتفرعة من السؤال الرئيسي في التالي:
 .0ما هي أهم خصائص إدارة األداء كأحد عناصر اإلدارة االستراتيجية؟
 .9ما هي آليات تطبيق إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي؟
 .3ما عالقة األداء المتميز بالجودة الشاملة؟

تصميم منهجية الدراسة
يعتبر نوع هذا البحث استكشافي ،حيث يهدف إلى الكشف عن أهم سمات إدارة األداء .ويأخذ الطابع النظري نظراً
الستناده على مراجعة األدبيات السابقة للتوصل لفهم عام وللمساعدة في وضع رؤى مبدئية لإلجابة على التساؤل
البحثي .وبالنسبة للمراجع المستخدمة فهي عبارة عن بيانات ثانوية منشورة من كتب ودوريات ومقاالت وتقارير ذات
الصلة بالموضوع .نظراً لذلك سيتم استخدام المنهج النوعي بتحليل الدراسات السابقة للتوصل لمجموعة من
االستنتاجات والتي ستساعد في تقديم التوصيات ذات الصلة.

حدود الدراسة
-

حدود موضوعية :يركز البحث بالتعرف على أهم خصائص إدارة األداء كأحد عناصر اإلدارة
االستراتيجيةوربطها بالتميز المؤسسي والجودة الشاملة لإلدارة.

-

حدود مكانية :يغطي هذا البحث دراسة إدارة األداء ومدى فعاليتها في المنظمات العامة بالتركيز على
منظمات القطاع العام القطري.

-

حدود زمانية :استغرق هذا البحث إلعداده مدة شهر من أكتوبر  9191إلى نوفمبر .9191

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة بتسليط الضوء على جوانب محددة تتمثل في اآلتي:
 .0التعرف على أبرز خصائص ومميزات إدارة األداء ودورها في تفعيل أداء المنظمات العامة.
 .9التعرف على بعض النماذج العالمية في مجال إدارة اإلدارة االستراتيجية والجودة الشاملة.
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 .3تسليط الضوء على آليات تطبيق إدارة األداء بشكل فعال ومتميز في المنظمات العامة.
 .4تقديم توصيات للحكومة القطرية ولإلدارة العليا في تفعيل الدور االستراتيجي للمؤسسات العامة.

أهمية الدراسة
لهذه الدراسة أهميتين من الناحية األكاديمية ومن جانب آخر من الناحية التطبيقية .أما الجانب األكاديمي فسيثري مجال
البحث العلمي في مواضيع إدارة االستراتيجية والتي تعد شحيحة في مصادرها العربية ،وله أهمية في توسيع مدارك
الباحثين بتوجيههم إلى مواضيع بحثية ذات صلة بالموضوع آخذين بعين االعتبار محددات هذا البحث.
أما الجانب التطبيقي فسيفيد صناع القرار في الجهات الحكومية القطرية بضرورة التركيز على إدارة األداء بمتابعة
العملية التخطيطية بالمنظمة العامة وضرورة ربطها باألهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل مع إعطائهم توصيات
عملية لوضع إجراءات دقيقة تهدف بتفعيل دور إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي.

المصطلحات العلمية للدراسة
 اإلدارة االستراتيجية
إن عملية اإلدارة االستراتيجية تتمثل في إنها عملية شاملة ومستمرة لوضع الخطط وتنفيذها وتقييم أدائها لغرض
التطوير والتحسين .وقد عرفها ياسين في كتابه على أنها مجموعة من القرارات واألفعال الصادرة من المؤسسة
لتحقيق هدف ما بتكاتف جهود العاملين فيها ،وهي عملية قائمة على تحليل معطيات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة
بهدف الحصول على قرارات سليمة ومالئمة للمتغيرات المحيطة لتحقيق النفع العام للمنظمة(ياسين.)0221 ،
 إدارة األداء
إن إدارة األداء هي ليست إدارة لها كيان مادي مستقل كباقي إدارات المؤسسة ،إنما هي تدخل ضمن أحد عناصر
اإلدارة االستراتيجية .يعكس هذا المفهوم جهود المنظمة والعاملين بها في توجيه الموارد البشرية والمالية والمادية
لوضع الخطط االستراتيجية حسب معايير واضحة لقياس النتائج الحقاً ،وبذلك يتم تقويم أنشطة المؤسسة لتتسق مع
الرؤية والرسالة الموضوعة مع مراعاة عملية التطوير والتحسين المستمر بتقييم مراحل االستراتيجية للحصول على
تغذية راجعة (تيشوري.)9112 ،

اإلطار النظري للدراسة
 المكونات الرئيسية إلدارة األداء
إن عملية إدارة األداء تتكون من مجموعة من العناصر المتكاملة والمتشابكة ،حيث تتم هذه العمليات بقصد للوصول
نحو غاية معينة .تتألف إدارة األداء من العناصر التالية :التخطيط ،التوجيه ،التشخيص ،التحسين ،وأخيراً
التطوير(فليح .)9100 ،أما التخطيط فيعني مرحلة اإلعداد لما تنوي المؤسسة أن تكون خالل فترة زمنية تمتد ألكثر
من سنة.
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ثم التوجيه فيكون بتوجيه أنشطة وأعمال المؤسسة لألهداف مع مراعاة اإلمكانيات والموارد المتاحة والممكنة بعد
التوسع االستراتيجي .ثم يأتي دور التشخيص للمشاكل التي تواجه المنظمة مثل انخفاض اإلنتاجية،نقص الموارد،
التسيب الوظيفي ،وغيرها .بعد ذلك يأتي دور التحسين بمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها المنظمة بناء على
نتائج عملية التشخيص السابقة .وأخيراً يأتي دور التطوير المؤسسي والذي يهدف بتمكين الكفاءات البشرية وتطوير
األنظمة والسياسات واإلجراءات بناء على التغيرات الداخلية والخارجية للمؤسسة.
بناء على ذلك يمكن تلخيص مكونات األداء والتقييم المؤسسي في وجود ثالثة عناصر أساسية وهي كاآلتي :المؤسسة،
منهجية التقييم ،المعايير ومؤشرات األداء (رضوان .)9103 ،إذ أن المؤسسة تستطيع من خالل إدارة األداء قياس
نسبة نجاحها في إنجاز المشاريع واألهداف باالستغالل األمثل للموارد في الوقت المحدد.
فالعنصر األول يتمثل في وجود الشخص االعتباري وهي المؤسسة بهيكلها التنظيمي الذي يحدد الوظائف بتوزيع
المسؤوليات والمهام حسب المستويات اإلدارية .وأما العنصر الثاني فيتمثل في وجود خطة ممنهجة لعملية تقييم األداء
حسب المشاريع والبرامج مع ربطه بأداء الموظفين خالل العام بتحقيق األهداف االستراتيجية .وأخيراً العنصر الثالث
يتمثل في وضع معايير ومؤشرات أداء رئيسية تهدف لقياس نسبة إنجاز األهداف وما إذا تم تحقيقها بفاعلية وكفاءة
ومدى وجود انحراف عما كان مخطط له ومعرفة حجم الفجوة االستراتيجية.
 متطلبات إدارة األداء المؤسسي
إن إدارة األداء تحتاج لمتطلبات موجودة فعليا ً في المؤسسة ليتم أخذ اإلجراءات الالزمة بعملها .فعند اتخاذ المؤسسة
قرار بإدارة أدائها وقياس مدى فعاليتها ووصولها لألهداف المرجوة ،البد أن تأخذ بعين االعتبار أن المؤسسة قد
استوفت كل الشروط مسبقا ً والتي ممكن حصرها في النقاط التالية (جابر:)9191 ،
-

وجود استراتيجية واضحة للمنظمة ،تتضمن الرسالة والرؤية ومجموعة القيم واألهداف االستراتيجية.

-

تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية للقيام بالعمل على أكمل وجه للوصول لألهداف المرجوة.

-

وضع نظام إلكتروني موحد يسهل عملية تجميع البيانات والمتابعة ومراقبة األداء ويبين مدى االنحراف
عما هو مخطط لهمع وجود آلية لتبرير االنحراف والتحسين المستمر.

-

التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء.

-

التحول من مبدأ المحاسبة النقدية إلى مبدأ االستحقاق.

-

وجود وعي كافي لدى القيادات العليا والموظفين التنفيذيين بضرورة االلتزام بالخطط الموضوعة مسبقاً
وتنفيذ المشاريع بالمواعيد المحددة.

-

تأهيل الكوادر البشرية على عملية الرقابة المستمرة وتوسيع نطاقها من المراقبة على الصرف إلى التأكد
من تحقيق األهداف بفاعلية وبكفاءة عالية.

-
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-

تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية لدى العاملين في المؤسسة وذلك عن طريق نشر ميثاق سلوك الموظفين ويكون
ملزم بعقوبات تأديبية في حال مخالفة أحد البنود.

 أهم خصائص إدارة األداء المؤسسي
تتمثل خصائص إدارة األداء المؤسسي في اآلتي):(Performance Management - Characteristics, n.d.
 .0ينصب صلب اهتمامها في المدخالت المؤسسة لالستراتيجية مع ربطها بالقيم والسلوكيات والمهارات
المطلوبة لتحقيق النتائج المؤسسية من قبل العاملين.
 .9تتمثل إدارتها في إنها عملية تشاركية بين األطراف ذات العالقة ،بالتالي فهي بعيدة كل البعد عن استخدام
أسلوب األمر واإلكراه؛ وإنما تقوم على مبادئ التوافق والتكامل.
 .3تركز العملية على تخطيط الستراتيجية المؤسسة ورسم مالمح أدائها المستقبلي والعمل على تحسينه في جميع
مراحل اإلدارة االستراتيجية ،على عكس التقييم بأثر رجعي فيكون في المرحلة األخيرة فقط من العملية
االستراتيجية.
 .4تقوم إدارة األداء بقياس المخرجات وتقارنها باألهداف الموضوع سابقاً ،بل وتتوقع كيف سيكون أداء المؤسسة
بناء على تحليلها ،فهي تقارن التوقعات باألداء المتحصل عليه.
 .5إدارة األداء هي عملية مستمرة ومتصلة في جميع مراحل اإلدارة االستراتيجية ،وتشرك جميع العاملين فيها
من المدراء ومرؤوسيهم والموظفين التنفيذيين ،حيث يتم تحديد أطر عمل كل مستوى إداري للوصول للنتائج
المطلوبة.
 مميزات إدارة األداء االستراتيجي
إن أبرز ما يميز إدارة األداء عن غيرها من عناصر لإلدارة االستراتيجية ،تتمثل في اآلتي (Performance
):Management - Characteristics, n.d.
-

تهدف للعمل ضمن بيئة متغيرة ومتطورة لذا فالعملية تكون مستمرة.

-

ممكن أن يتحسن أداء المؤسسة خالل فترة زمنية ملحوظة وذلك نظراً للمتابعة الشاملة.

-

تشارك جميع األطراف فيها يؤدي إلى وضع أسس منتظمة في الحوار وإبداء الرأي حول احتياجات
المؤسسة وسبل تطويرها.

-

تعمل بالتوازي بين تحسين أداء المؤسسة مع تنمية اإلمكانات البشرية لدى العاملين فيها.

-

تستند على معايير واضحة ومقاييس لألداء لقياس نسبة تحقيق األهداف مما يسهل عملية المقارنة في
األوضاع بين المؤسسات أو للمؤسسة ذاتها عبر سنوات ماضية.

 أبعاد إدارة األداء
تستند إدارة األداء االستراتيجية على بعدين رئيسيين :البعد األول يتمثل بالجانب المعرفي المتمثل بالتطور للذاكرة
المؤسسية من خالل التعلم المزدوج وأما الثاني متعلق بالتنظيم االجتماعي بين األفراد والذي يتمثل في تحقيق
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رضا العاملين ،حيث استخلصت دراسة ) (Thorpe & Beasley, 2004إن تطبيق الجانب المعرفي ألداء
المؤسسة هو أصعب من الجانب االجتماعي التي تتصف بالتقارب .وأشارت دراسة أخرى المنظمات التي تعتمد
في استراتيجيها على إدارة األداء فإنها تكتسب ميزة مؤسسية لتطبيقها نظام اإلدارة االجتماعي (de Waal,
) .Kourtit, & Nijkamp, 2009إلى جانب ذلك هناك أبعاد أخرى من الضروري اإلشارة إليها مثل البعد
االقتصادي ،التنظيمي والبيئي .حيث يمكن قياس البعد االقتصادي من خالل مراجعة القوائم المالية الدورية
للمنظمة ،وأما البعد التنظيمي فهو يتعلق بالهيكل التنظيمي للمستويات اإلدارية بالمؤسسة وما هي الطرق
المستخدمة في تحقيق األهداف ،وأما البعد البيئي فهو نتاج تفاعل المنظمة بمحيطها الداخلي والخارجي للمساهمة
في تنمية وتطوير األداء (شرف الدين.)9102 ،
 معوقات تطبيق إدارة األداء
قبل أن تبدأ المؤسسة بتطبيق نظام إدارة األداء ،البد أن تأخذ باعتبارها بعض التحديات التي يمكن أن تواجهها .إضافة
إلى تهيئة الظروف المحيطة بوجود بيئة عمل تعمل على نظام التخطيط االستراتيجي .وهنا نلخص أهم المعوقات
المؤسسية إلدارة األداء(كردي:)9101 ،
 -0يكمن التحدي الرئيسي في المورد البشري ومقوماته األساسية في وجود كفاءة مهيئة للتعامل مع
أنظمة المتابعة المستمرة ،والتي تقوم على مبدأ الشفافية والرقابة.
 -9عدم وجود رغبة حقيقة ودافعية من الموظفين التنفيذيين بتطبيق إدارة األداء ،وذلك لضعف عمليات
التواصل بين المستويات اإلدارية في تعزيز أهمية اإلدارة االستراتيجية.
 -3ضعف التنسيق أو الفصل بين عمليات اإلدارة االستراتيجية للمؤسسات العامة ،وضعف التشبيك
المؤسسي بين القطاع ذاته.
 -4صعوبة تحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة ليتم القياس عليها ،خصوصا ً المؤشرات النوعية التي
يمكن أن تختلف عملية تقييمها من شخص آلخر.
 -5وجود ضغط في العمل وانشغال الموظفين بأداء المهام اليومية بدل من تفكيرهم في تنفيذ أهداف
المؤسسة بعيدة األجل.
 -2تجاوز بعض المسؤولين للكثير من الزالت واألخطاء بهدف االنتهاء من إنجاز األعمال ،وهذا له أثر
سلبي على النتائج العامة إلدارة األداء.
 -7عدم وجود إجراءات دقيقة وواضحة ألداء األعمال ،األمر الذي يضعف من عملية تأديتها على أكمل
وجه وبالتالي تكون النتائج ضعيفة وال تتسم بالفعالية.
 -1عدم وجود أنظمة تكنولوجية متطورة لمتابعة أداء اإلدارات وربطها مع بعضها بشكل مؤسسي،
وتحليل النتائج بشكل إحصائي ودقيق مع صيانتها بطريقة مستمرة.
 -2عدم ربط أداء الموظفين بإنجازهم لألعمال الموكلة إليهم ،وهذا يضعف من عملية إدارة األداء بشكل
فعال.
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 -01تحتاج عملية متابعة تطبيق األهداف وربطها باالستراتيجية إلى توفير العنصر المالي ،والذي تحتاجه
المؤسسة في أكثر من جانب خصوصا ً في مرحلة التدريب والتطوير.
 تنمية وتطوير األداء المؤسسي
كما ذكرنا سابقا ً إن عملية التطوير المؤسسي مستمرة لجميع مراحل اإلدارة االستراتيجية حتى قبل الحصول على
تغذية راجعة من المعنيين باإلدارة العليا في المنظمة .إذ أن عملية المتابعة البد أن تنعكس بمدى عالقة المؤسسة
بموظفيها وتصوراتهم نحو األهداف المرسومة وأن تكون بطريقة مباشرة وغير مباشرة .فقد قامت إحدى الدراسات
بتسليط الضوء على هذا الجانب بدراسة خصائص أنظمة األداء المؤسسي وعالقتها بالموظفين حيث أشارت بضرورة
تواتر عملية التقييم والتعليق على أداء المهام بطرق رسمية وغير رسمية والذي يعكس مدى التزام الموظفين بتحقيق
أهد اف المنظمة ،حيث أكدت أن مراجعة األداء بمشاركة الموظفين في عملية التقييم يعكس العدالة في التقييم وظهور
نظام فعال ،باإلضافة إلى التأكيد على دور أنظمة الموارد البشرية في تفعيل الدور االستراتيجي للمؤسسة وأن التغذية
الراجعة البد أن تتم بصورة مستمرة ،إلى جانب نتيجتها أن المراجعات غير الرسمية حققت نتائج أفضل فيما يتعلق
نظام إدارة األداء ) .(Dewettinck & van Dijk, 2013أما جانب التطوير فقد أشارت دراسة أخرى لضرورة
وجود توجه استراتيجي للمنظمة وأن يكون مؤطر في جوانب محددة والتي تشمل :الجانب التنظيمي ،التكنولوجي،
االبتكار والتصميم ،حيث أن هذه العناصر تعمل على زيادة كفاءة العاملين في المؤسسة العامة وبالتالي ينعكس عليها
بتقديم خدمات أفضل للجمهور) .(Antonio & Gregorio , 2005إذ أن هذا التوجه االستراتيجي يقود المنظمات
العامة نحو االستدامة في األداء.
 قياس وتقييم األداء المؤسسي
إن مبادرات التطوير والتحسين لألداء المؤسسي في المنظمات العامة تدور حول العالقة بين توقعات األداء واألفعال
التي تم تحقيقها ،وذلك من خالل االعتماد على وسائل القياس للتحكم بصلب العملية االستراتيجية وللحصول على تغذية
راجعة من شأنها تقويم األداء وتوجيهه في االتجاه الصحيح ) .(Boland & Fowler, 2000ومن جانب آخر فإن
عملية تقييم األداء ما هو إال نتاج تفاعل المنظمة مع التغييرات المستمرة في البيئة المحيطة .فالمنظمة التي تود تحقيق
أداء أفضل يجب عليها أن تكون مرنة بقدرتها على التكيف مع الظروف المحيطة ،والتي هي نتاج تحديد أثر العوامل
على قدرتها التنافسية مع منظمات القطاع ذاته ،والتي في المجمل ممكن ذكرها أنها تتلخص في حجم المؤسسة وهيكلها
التنظيمي والرأسمال وأثر تطبيقه بشكل يتسم بالفاعلية).(Rajnoha & Lesníková, 2016من ناحية أخرى قامت
إحدى الدراسات بقياس فعالية إدارة األداء ألحد المؤسسات العامة في مصر واستنتجت أن المنظمات العامة هناك
تواجه ضعفا ً في عملية التواصل بين اإلدارة العليا والموظفين ،إلى جانب تهميش عملية التدريب والتطويربسبب قلة
البرامج التدريبية ،وغياب أسلوب التخطيط االستراتيجي الحديث(عيداروس ،نصيـــف ،و أحمد .)9102 ،من هنا
نؤكد على دور التغذية الراجعة بعد تقييم األداء ،لما لها من أهمية في تقويم وتوجيه السلوك العام نحو أهداف المؤسسة
لتحقيقها بشكل فعال.
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 oالفرق بين المعيار والمؤشر
مما ال شك فيه أن يوجد اختالف واضح بين مصطلحي المعيار والمؤشر .حيث يقصد بالمعيار بأنه ما يقاس عليه وهو
يتصف بالثبات على عكس أداء المؤسسة فيمثل العنصر المتغير(محمد ،)9102 ،حيث يتم مقارنة األداء بمعيار ما
للتأكد من أن الوضع الحالي للمؤسسة مقبول لدى القطاع .وهو يعكس مستوى الحد المطلوب من األداء لتحقيق
األهداف بترشيد الموارد البشرية والمالية والمادية .والغرض الرئيسي من هذه العملية هو تقييم أداء المنظمة والعاملين
فيها ،وتوفير معلومات مهمة لإلدارة العليا فيما يخص تحقيق األهداف االستراتيجية ،وأخيراً تهدف إلى تحديد المشاكل
التي تواجهها المنظمة في سبيل معالجتها من قبل المعنيين(محمد .)9102 ،أما المؤشر فهو يقيس مدى تقدم المؤسسة
وإنجازها لهدف ما سواء باستخدام المؤشرات الكمية أم النوعية ،ويتم مقارنتها باألهداف الموضوعة مسبقاً ،وعليه يتم
تقديم تبريرات لالنحرافات بين الصياغة والتطبيق وذلك بغرض التصحيح وعالج الالزم في الوقت المناسب،
وهي بمثابة أدلة اللتزام المؤسسة بتطبيق استراتيجيتها(محمد .)9102 ،بالتالي فإن عملية تحديد نظم القياس تعتبر
مهمة لتوجيه المؤسسات العامة نحو التخطيط االستراتيجي ،وذلك من خالل العمل بمنهجية وحرفية عالية ،بحيث
تصاغ هذه المعايير والمؤشرات بطريقة دقيقة وواضحة لتعزيز الكفاءة والفاعلية.
 oمعايير اختيار مؤشرات األداء الرئيسية KPI’s
هناك العديد من المعايير التي البد أن تراعيها المؤسسة أثناء وضع مؤشرات قياس األداء الرئيسية ،سواء نوعية كانت
أم كمية وهي كاآلتي (معهد تطوير الكفاءات:)9101 ،
 -0البد للمؤشرات أن تكون دقيقة ليتم القياس عليها بسهولة وبطريقة محددة.
 -9البد أن تصاغ بصورة مبسطة ومفهومة للجميع وذلك حتى يتحقق مبدأ الوضوح.
 -3التأكيد على مبدأ المشاركة من خالل االتفاق التام من جميع المستويات اإلدارية على األهداف
الموضوعة وذلك بمشاركة جميع األطراف ذات العالقة.
 -4البد من وجود طرق وأساليب الكتشاف أسباب األداء الضعيف والعمل على معالجته.
 -5العمل على ربط نظام إدارة األداء باإلطار الزمني وترشيد الوقت من خالل وضع إجراءات مبسطة
وواضحة.
 -2البد من وجود نظام إلكتروني فعال ومرن يهدف لجمع البيانات وتحليلها للحصول على معلومات
تساعد المدراء على اتخاذ قرارات صحيحة.
 -7البد أن تكون هناك نظام تخطيط استراتيجي على مستوى المؤسسة موضحا ً فيه الرسالة والرؤية
والقيم واألهداف ،وذلك حتى تستمد إدارة األداء أنشطتها منه.
 -1البد من ربط نظام الحوافز بأداء العاملين للوصول لألهداف بطريقة فعالة ،وذلك عن طريق تحديث
أنظمة الموارد البشرية.
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 ثقافة الجودة الشاملة
إن عملية الجودة المؤسسية في القطاع العام تهدف إلى لفت االنتباه لجميع مراحل االستراتيجية حتى يتم تطبيقها بشكل
فعال وبطريقة شاملة للمراحل الرئيسية الثالث ،المتمثلة في الصياغة ،التنفيذ ثم التقييم ،وذلك من أجل تعزيز فرصتها
بتطبيق نظام إدارة األداء بشكل ناجح ) .(de Waal A. , 2007وقد تم تعريف مصطلح الجودة الشاملة على أنها
مشاركة جميع العاملين وتكاتفهم لتطوير وتحسين أداء المنظمة ،ومن جهة أخرى تعكس قدرة المنظمة على تلبية
احتياجات موظفيها وتوقعات المستفيدين من أنشطتها فتقوم المنظمة برسم خطط تفصيلية إلدارة األنشطة في لتحقيق
أهدافها (محمد .)9101 ،لعل أبرز شهادات الجودة على مستوى العالم هي شهادة األيزو .وأبرز ما يميزها هي أنها
وضعت مواصفات عالمية لتطبيق معايير الجودة لكل أنشطة المؤسسة باختالف القطاعات المنتمية إليها ،وهذه
المواصفات تهدف إلى ضبط العملية في تقديم المنتجات أو الخدمات للمستفيد ،بغض النظر عن حجم المؤسسة وطبيعة
عملها ) .(Al Dhaafri, Bin Yusoff , & Al Swidi , 2014فهي تمتاز بالمرونة وقدرتها على التكيف
واالنخراط في مجاالت عديدة وبأشكال منظمات مختلفة.
 التميز والتنافس المؤسسي
لقد تعدى دور إدارة األداء االستراتيجي في تحقيق أهداف المنظمة وبجودة عالية ،إلى أن وصل لمرحلة التنافس
المؤسسي وذلك من خالل استحداث جوائز خاصة على مستوى القطاع العام .إذ أن هذه الجوائز قد تكون على مستوى
وزارات الدولة ،أو على المستوى القطاعات ،أو حتى على المستوى الدولي .وفي هذه الجزئية من البحث سنستعرض
أهم النماذج العالمية بهذا الخصوص من بيئات إلثراء جانب التنوع الثقافي وربطه بالعملية االستراتيجية .حيث سيتم
غربلة هذه النماذج والعمل على االستفادة من تجاربهم في محاولة إيجاد نقاط تميزها لوضع نموذج يمكن االستفادة منه
وتطبيقه على مستوى دولة قطر ،وذلك بالتزامن مع خطة الدولة المرحلية المتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية.
 نماذج لجوائز األداء المؤسسي:
أوالً جائزة ديمينج اليابانية حيث تم اإلعالن عن هذه الجائزة عام 0250م وكانتعلى نطاق الشركات اليابانية في بداية
تأسيسها ،إلى أن توسع اليابانيون فيها بجعلها برنامج وطني للجودة،
وأصبحت جائزة عالمية للتنافس بين المنظمات (الخطيب .)9101 ،يوضح الشكل رقم ( )0في الملحق ،شروط تقييم
هذه الجائزة استناداً على معايير محددة .ولدينا أيضا ً النموذج األمريكي المتمثل في جائزة بالديرج ،فقد تأسست هذه
الجائزة في الواليات المتحدة عام 0217م(الحاج و نوري،)9102 ،والهدف منها بوجه عام هو تعزيز مبادئ الجودة
المؤسسية لتمييزها عن باقي المؤسسات المنافسة .يبين الشكل رقم ( )9في الملحق عناصر التقييم والتي تعتمد على
سبع عناصر رئيسية ولكل عنصر نقاط فرعية .ويليه النموذج األوروبي الذي يهدف بتوجيه المؤسسات نحو اإلبداع
واالبتكار باكتشاف جوانب ملهمة في الشخصيات االعتبارية للمنظمات ،وهذا من أجل االلتزام بالمبادئ االستراتيجية
مع القدرة على تطويره وتنميته استجابةً للظروف المحيطة ) ،(The EFQM Model, 2020حيث يبين الشكل رقم
( )3أهم العناصر التي يركز عليها هذا النموذج.
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أما النموذج العربي فيمكن تسليط الضوء على برنامج دبي للتميز الحكومي حيث تُمنح المؤسسات الحكومية جوائز
وفقا ً لمعايير تفصيلية خاصة بالتميز الحكومي (المجلس التنفيذي.)9191 ،



دراسة حالة دولة قطر :إدارة األداء والتميز المؤسسي في القطاع العام

في هذا المحور سندرس حالة دولة قطر ودور الحكومة في تعزيز ثقافة إدارة األداء على المستوى الكلي للدولة وعلى
المستوى الجزئي لألجهزة اإلدارية فيها .وذلك من خالل ربط ما تم ذكره في رؤية قطر واالستراتيجية الوطنية الثانية
في مجال إدارة األداء للمؤسسات العامة وإحرازها لألهداف السابقة ،واستعراض مجموعة من الجوائز لوزارات
قطرية ،وجوائز للتنافس المؤسسي على مستوى الشركات الخاصة .حيث ستقودنا هذه األجزاء لوضع رؤية في فهم
طبيعة النموذج المحلي للقطاع العام مع تنمية بطريقة تالئم البيئة المحيطة لرسم خارطة طريق واضحة للتميز
المؤسسي.

 oرؤية قطر 0202
تم إطالق رؤية قطر عام 9111م للوصول لنتائجها في عام 9131م أي فارق زمني يمثل  99سنة وهي فترة كافية
للتخطيط االستراتيجي طويل األجل ،حيث تستند الرؤية الوطنية على أربعة ركائز أساسية والتي تتمثل في اآلتي:
التنمية البشرية ،التنمية االجتماعية ،التنمية االقتصادية ،والتنمية البيئية (رؤية قطر الوطنية  .)9111 ،9131فالرؤية
بشكل عام تهدف لتحول االقتصاد القطري نحو اقتصاد المعرفة وتعزيز جانب التنمية المستدامة لضمان حياة كريمة
وبنفس المستوى الحالي لألجيال القادمة.
 oاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (إدارة األداء)
انبثقت مجموعة من االستراتيجيات المرحلية لتطبيق رؤية قطر الوطنية ،ونحن اآلن نقع ضمن اإلطار الزمني
الستراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي يتم إنجازها ابتدا ًء من عام  9101وتنتهي بعام (9199استراتيجية التنمية
الوطنية ،)9101 ،بفارق  5سنوات وهو ما يمثل رسم أهداف متوسطة األجل.
حيث يوضح الشكل رقم ( ) 4مراحل االستعداد االستراتيجي للجهات المعنية في عملية جمع البيانات الالزمة للحصول
على رؤية واضحة والبدء في العملية التخطيطية .وفيما يخص جوانب االستراتيجية العديدة ،فتركز هذه الدراسة على
جانب إدارة األداء لالستراتيجية .ففي هذه الجزئية ذكرت وثيقة االستراتيجية أن هناك مجموعة من التحديات في عملية
رصد األداء للمرحلة السابقة والتي يمكن تلخيصها في اآلتي كما ذكرها المصدر (استراتيجية التنمية الوطنية،
:)9101
 .0هناك تفاوت بين المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بفاعلية األداء.
 .9صعوبة قياس نسبة التقدم واإلحراز لعدد من األهداف.
 .3ضعف التواصل والتنسيق الحكومي بين األجهزة اإلدارية.
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نتيجة للنقاط المذكورة أعاله قامت الجهة المعنية برسم االستراتيجية للمرحلة الثانية ،بأخذ هذه النقاط بعين االعتبار
لتجنب احتمالية حدوثها في المراحل المقبلة .فقد تم معالجة هذه التحديات بإجراءات واضحة تتمثل في اآلتي :استحداث
نظام إلكتروني موحد خاص بمتابعة سير العملية في الجهات الحكومية وذلك لتسهيل عملية جمع البيانات وتحليها
ومقارنة األداء ،أيضا ً تحديد مجموعة من مؤشرات القياس لضمان توحيدها بين الجهات المنفذة وتعزيز جانب التناسق
والتنظيم ،إلى جانب تواتر عملية التقييم الشامل بجعلها في منتصف المدة وذلك إلعطاء أولوية لتطبيق االستراتيجية
في الجهات العامة وتوفير الوقت والجهد بفرصة التعديل المرحلية بناء على التغذية الراجعة (استراتيجية التنمية
الوطنية .)9101 ،وفي هذا السياق يبين الشكل رقم ( )5هذه العملية ضمن سلسلة متصلة من المتابعة والتنسيق لخلق
ثقافة التطوير المؤسسي.
 oخارطة الطريق لتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي
تماشيا ً مع رؤية واستراتيجية قطر الوطنية ،البد من توحيد لغة الجودة في المؤسسات الحكومية القطرية في سبيل
تعزيز جانب التميز المؤسسي وذلك من خالل وضع جوائز معتمدة للتنافس .إن النماذج التي تمت اإلشارة إليها أعاله
باختالف بيئاتها البد من االستفادة منها بمحاولة أخذ نقاط القوة فيها للسعي وراء محاولة بلورة النموذج القطري .ومما
ال شك فيه أن هناك أدا ًء متميزاً لدى العديد من الوزارات في الدولة ،وقد نالت عدد منهم جوائز خارجية ،نذكر منها
هاتين الجائزتين:
 وزارة الداخلية :حصدت وزارة الداخلية على عد ٍد من الجوائز لعل أهمها شهادة الجودة
العالمية والتي نالتها عام 9105م (شهادة الجودة العالمية في مجال التدريب،)9105 ،
والتي تعكس مدى التنظيم المؤسسي في عملية تقديم الخدمات العامة.
 وزارة الصحة :حصدت مؤسسة حمد الطبية-كأحد المؤسسات التابعة لوزارة الصحة-
جائزة التميز في األداء التشغيلي في سنة  9101كأفضل المؤسسات الصحية العربية وذلك
خالل ملتقى اتحاد المستشفيات العربية ،حيث تم التأكيد على ضرورة وضع رؤى
واستراتيجيات مشتركة لتطوير القطاع الصحي العربي (البلوشي.)9101 ،
من جانب آخر البد من ربط مشاريع الدولة بعملية تمويلها ،وهنا نذكر أن دولة قطر تستند على موازنة البنود لكل
الجهات الحكومية فيما عدا القطاع الصحي ،وهذا النوع من الموازنات له أثر سلبي بعدم وجود أليات واضحة لربط
المصروفات باألهداف (جابر .)9191 ،وهذا يستوجب من الحكومة القطرية إلى التحول نحو موازنة البرامج واألداء
بالتمويل حسب األوليات للبرامج التي تحقق أهداف الدولة ،وهذا يستلزم عملية رقابة أوسع من عملية متابعة تدفق
األموال إلى الرقابة على إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة وحسب اإلمكانيات المادية والبشرية .وفي هذا السياق
البد أن تضع الحكومة إجراءات تفصيلية تابعة لعملية التحول للموازنة العامة.
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 oجائزة قطر للجودة للشركات الخاصة القطرية
قامت دولة قطر بإنشاء جائزة معنية بالجودة المؤسسية تحت مسمى "جائزة قطر للجودة" ،والتي تم إطالقها سنة
 9113تبعا ً للقانون رقم ( )7من تلك السنة بإنشاء الجائزة بأمر من نائب األمير الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني (القانون
رقم  .)9113 ،7هذه الجائزة تمنح بشكل سنوي للشركات والمؤسسات القطرية -سواء التي تقدم خدمات أو منتجات
في السوق القطري-التي تتميز بجودة عالية في أداءها وذلك بعد تحليل خطتها االستراتيجية وسياسة ضبط الجودة
لديها ،ونظم التدريب والتطوير المؤسس ،مع النظر في أسلوب قيادتها وخطة تنمية الموارد البشرية فيها (القانون رقم
 .)9113 ،7والشركة أو المؤسسة الفائزة تمنح شهادة خاصة بذلك ،ويحق لها وضع شعار الجودة للجائزة على
منتجاتها ومطبوعاتها لمدة عام .وتهدف هذه المبادرة المقدمة من الحكومة القطرية إلى تشجيع القطاع الخاص
المملوك من مواطنين البلد في رفع مستوى الجودة المقدم وتعزيز روح التنافس الشريف بينهم لتعزيز مبدأ الميزة
التنافسية،
إضافة إلى دع م التجار القطريين ودفعهم لألمام للتنافس على مستوى عالمي في ظل وجود بيئة تنافسية عالية وفق
االتفاقيات الدولية المبرمة ،أيضا ً مثل هذه الجوائز تساعد المؤسسات في ترسيخ أسس اإلدارة االستراتيجية الفعالة
(القانون رقم .)9113 ،7
 oآلية لتأسيس نموذج قطري شامل
بالنظر إ لى رغبة الحكومة القطرية في التطوير وتحقيق التنمية الشاملة ،وبالرجوع لنماذج جوائز عالمية ومحلية
ُمنحت لوزرات وشركات محلية؛ نؤكد على ضرورة التركيز على إدارة األداء لتحقيق التميز المؤسسي بالتركيز على
القطاع العام .حيث لوحظ أن معظم الجهات تبنت نماذج عالمية في الجودة مثل شهادة األيزو لضبط الجودة ،في حين
نرى جائزة قطر للجودة منصب تركيزها على الشركات القطرية فقط؛ لذا ل َم ال تكون هناك جائزة على مستوى الدولة
للتميز المؤسسي بفئات مختلفة تشمل :العام والخاص والمختلط .وهذه الجائزة البد أن تحقق مبادئ اإلدارة
االستراتيجية فتشمل مدى استعداد المنظمات لعملية التخطيط االستراتيجي ،وكيفية صياغة الخطة االستراتيجية
بشمولها على العناصر الرئيسية .من ثم يتم تقييمها ولفقا ً للخطة االستراتيجية الموضوعة ومدى إحرازها لألهداف وفق
اإلطار الزمني المحدد ،إلى أن نصل لمرحلة تقييم المراحل ككل ومدى انخراط العاملين في هذه العملية واالهتمام
بعنصر التغذية الراجعة من الجهتين .عندما تقوم المنظمة باجتياز كل هذه المراحل وبجودة عالية في التنفيذ ،فإنها
تستحق جائزة التميز المؤسسي نظراً لحسن إدارتها الفاعلة لألداء والتي هي عنصر هام في العملية االستراتيجية.

االستنتاجات
 .0إن إدارة األداء عنصر حيوي في اإلدارة االستراتيجية وال تقتصر على عملية التقييم فقط ،بل إنها تبدأ من
مرحلة صياغة الخطة االستراتيجية إلى أن يتم تنفيذها وتقييمها والحصول على تغذية راجعة بأدائها ومقارنته
بما تم وضعه سابقاً.
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 .9إن إدارة األداء لها بعدين رئيس ين وهما :البعد المعرفي واالجتماعي .فالبعد المعرفي يتمثل في التعلم المزدوج
الذي تحققه المؤسسة في عملية إدارتها للخطة االستراتيجية وهو يمكن قياس تبعاته بصورة تتسم بالدقة على
عكس البعد االجتماعي الخاص بعملية إدارة العاملين فهو أكثر صعوبة في قياسه بأساليب علمية.
 .3إن التوجه االستراتيجي للمؤسسات يعكس مدى استدامة أدائها ،حيث يتطلب ذلك جهوداً في االبتكار واإلبداع
وذلك عن طريق االستخدام األمثل لعنصر التكنولوجيا مع وجود كوارد بشرية مدربة على ذلك.
 .4استناد دولة قطر على موازنة البنود في الوضع الحالي وعدم ربط األداء المتميز للموظفين الحكوميين
بالحوافز المادية ،يضعف دور إدارة األداء في تحقيق األهداف االستراتيجية.
 .5وجود نظام إلكتروني موحد بين مؤسسات الدولة لقياس إنجازها لألهداف الموضوعة حسب االستراتيجية
الوطنية ،يسهل عملية رصد البيانات والتواصل والرقابة على األداء.
 .2ال يمكننا الفصل بين مفهومي إدارة األداء وإدارة الجودة ،حيث إنهم وجهين لعملة واحدة فكال الجانبين
يعززون فكرة التميز المؤسسي وتحقيق الميزة التنافسية بين منظمات القطاع.
 .7البد من االستفادة من التجارب األجنبية في طريقة صياغتها لنماذج التميز المؤسسي ،وذلك بوضع نموذج
مح لي منافس لها يتعامل مع متغيرات البيئة الداخلية في مؤسسات الدولة الحكومية ،على أن يكون هناك
وضوح في الرؤية وتدعيم عنصر الشفافية بالتفريق بين المعايير والمؤشرات التي يتم القياس بها.
 .1لتحقيق رؤية قطر  9131البد من اتباع خطط الدولة الوطنية الخاصة بذلك ،حيث تم التركيز على التنمية
المستدامة في جميع القطاعات لضمان حياة كريمة لألجيال القادمة ،وهذا األمر يتطلب تكاتف جميع الجهود
بحسن إدارتها للموارد بشتى أنواعها لتحقيق ذلك الهدف.
 .2جائزة قطر للجودة إحدى النماذج الهامة في سبيل تحقيق إدارة أداء فعالة بالتركيز على التخطيط االستراتيجي،
ولكنها مقتصرة في منحها على الشركات القطرية لرفع مستويات الجودة فيها.
 .01نالت العديد من الجهات العامة القطرية جوائز إقليمية وعالمية في مجال الجودة الشاملة وتميزها في جانب
معين ،إال أن الدولة ينقصها نموذج شامل لكل القطاعات لتحقيق التنافس بينهم لتعزيز دور إدارة األداء ضمن
العملية االستراتيجية للمنظمات.

التوصيات
بناء على ما تم ذكره من استنتاجات ،فيقدم هذا البحث مجموعة من التوصيات موجهة للحكومة القطرية بضرورة
تعزيز الدور االستراتيجي إلدارة األداء من خالل اآلتي:
 .0عند صياغة خطة التنمية الوطنية للمرحلة الثالثة ،البد من مراجعة ما تم إنجازه في األعوام السابقة ابتدا ًء من
مراحل الخطة األولى والتحديات التي تمت مواجهتها في جميع المراحل ودراستها بشكل جدي ليتم التغلب
عليها أو تجنبها في األعوام المقبلة.
 .9ضرورة تحول دولة قطر من موازنة البنود إلى موازنة البرامج واألداء ،وتغيير النظام المحاسبي من النقدي
إلى االستحقاق لمتابعة تحقيق األهداف بفاعلية وكفاءة عالية.

384

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والعشرون | تأريخ اإلصدار0201-1-5 :م
ISSN: 2706-6495

 .3تدريب الكوادر الوطنية على كيفية تقييم كل مرحلة من مراحل اإلدارة االستراتيجية بمؤشرات واضحة كمية
ونوعية ،وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم عنصري اإلبداع واالبتكار.
 .4تهيئة المؤسسات العامة بكيفية تحويل خطتها االستراتيجية إذا واجهت بعض التحديات في أي مرحلة من
المراحل ،وذلك بوجود دعم مركزي في الدولة يزود الجهات الحكومية بالخطط البديلة لضمان سير العملية
بسالسة وفاعلية.
 .5تشجيع المؤسسات العامة على التنافس الفعال بابتكار نموذج قطري أو جائزة تهدف إلى تحفيز القطاع العام
بتنفيذ استراتيجيته بما يتناسب مع الظروف المحلية.
 .2تعزيز مبادئ إدارة الجودة بالتزامن مع إدارة األداء في المؤسسات العامة القطرية ،لتعزيز مبدأ التكامل
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
 .7البد من إشراك أصحاب المصلحة في عملية إدارة األداء الحكومي ،ولذلك حتى تتبصر المؤسسة بجوانب
ضعفها فتحولها لنقاط قوة مع استغالل الظروف المحيطة واقتناص الفرص الممكنة للتوسع االستراتيجي مع
تجنب األثر السلبي للتهديدات قدر اإلمكان وتنمية نقاط القوة.
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