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Abstract:  

The subject of our study focuses on highlighting the role of the future or ideal dashboard in discovering, 
predicting and forecasting crises before they occur , a set of measurements and indicators of their dimensions 
can used in the aime of that .in order to understand the pattern of this role, we summairised a literature review 
of the early warning system for the detection of crises and the future and ideal dashboard through its 
dimensions , measurements and indicators for each dimension, and through the analysis of those measurements 
and indicators and link the relationship that combines the early warning system and the future dashboard. 
 

  :مقدمة
ضوء  تعترب لوحة القيادة املستقبلية منهجية رقابية إسرتاتيجية تستخدم إطار متعدد األبعاد لوصف وتنفيذ اإلسرتاتيجية على

األهداف والرؤى املوضوعة مسبقا من قبل املؤسسة، حيث تساهم لوحة القيادة املستقبلية يف تقدمي رؤية واضحة للمؤسسة عن 
الوضع احلايل واملستقبلي هلا، كما أ�ا تويل أمهية كبرية لفرضية أن القياس هو متطلب رئيسي لإلدارة اإلسرتاتيجية فالذي ال ميكن 

بدأ كأداة لقياس األداء وحتسينه تطور ليصبح كمنهج لتحسني منط اإلدارة، وذلك بإعطاء  ما ته بوضوح، إذنقياسه ال ميكن إدار 
أبعاد أخرى أكثر متحور لنظام مراقبة التسيري، ونظرا ملا القته هذه األداة من استحسان ورواج من قبل الشركات العاملية الكربى، 

وسع يف البحوث حول هذا النمط اإلداري اجلديد فقد دفع هذا بتصنيف لوحة القيادة وما آلت إليه األمور يف ذلك الوقت من الت
  1.كأحد أهم األفكار احلديثة يف جمال إدارة األعمال واليت ظهرت يف الساحة االقتصادية خالل القرن األخري) املتوازنة(املستقبلية 
دا ومنظمات و حىت جمتمعات، ألن األزمة أصبحت جزءا لعل األزمات من األحداث املهمة واملؤثرة يف حياة الشعوب أفراو

مرتبطٍا حبياة الناس وتشكل مصدر قلق للقادة واملسئولني واملواطنني على حد سواء، وذلك لصعوبة السيطرة عليها بسبب التغريات 
دارات املسئولة يف القدرة على احلادة واملفاجأة يف البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتكنولوجية من ناحية، وضعف اإل

  .تبين منوذج إداري مالئم لتلك التغريات من ناحية أخرى
ومن خالل ما تقدمنا به جاءت هذه الدراسة من أجل معرفة دور لوحة القيادة املستقبلية يف إنشاء نظام إنذار مسبق : اإلشكالية

  :اجلوهري التايل الكتشاف األزمات والتنبؤ �ا، وهذا ما يستدعي بنا طرح التساؤل
  ما هو الدور الذي تلعبه لوحة القيادة المستقبلية في إنشاء نظام إنذار مبكر الكتشاف األزمات والتنبؤ بها؟

  .ومن خالل اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية
  ماذا نعين بنظام اإلنذار املبكر لالزمات وما هي وظيفته؟ -
  ملقاييس بنظام اإلنذار املبكر؟ما عالقة املؤشرات وا -
  ما هي طبيعة العالقة اليت تربط بني نظام اإلنذار املبكر لالزمات ولوحة القيادة املستقبلية؟ -
  : استنادا لإلشكالية املطروحة ميكن تقدمي الفرضيات التالية: لفرضياتا
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  ؛إن نظام اإلنذار املبكر هو جمموع اإلشارات و الدالئل اليت تنبئ بوجود أزمة -
  هناك عالقة طردية جوهرية بني لوحة القيادة املستقبلية ونظام اإلنذار املبكر وهي املقاييس واملؤشرات؛ -
إن أساس لوحة القيادة املستقبلية هي مقاييس ومؤشرات أبعادها، واليت هي بالتايل مركز وجوهر التحليل يف نظام اإلنذار املبكر  -

  الكتشاف األزمات قبل وقوعها؛
تكمن أمهية البحث يف ما تواجهه املؤسسات من أزمات متعددة مما يتطلب إجياد نظام إنذار مبكر يسمح : سةأهمية الدرا

باكتشاف األزمات قبل وقوعها مما يضمن جتنب املؤسسة هلذه األزمات أو التصدي هلا باالستعداد اجليد، وهذا كله يقع على 
احللول والطرق املناسبة الكتشاف األزمات، ولوحة القيادة املستقبلية من عاتق علم أو فن إدارة األزمات اليت من شا�ا إجياد 

  .األنظمة املستحدثة من قبل باحثي إدارة األعمال وبالتحديد الباحثني املختصني باإلدارة اإلسرتاتيجية وإدارة األزمات
اه يف اإلشكالية الرئيسية أو األسئلة �دف من خالل دراستنا هذه إىل إجياد أجوبة مقنعة للتساؤل الذي طرحن: هدف الدراسة

الفرعية، والذي مفاده أن نبني الدور الذي تلعبه أو متثله لوحة القيادة املستقبلية يف إنشاء نظام إنذار مسبق الكتشاف األزمات 
  .من خالل املقاييس واملؤشرات العامة ألبعاد لوحة القيادة املستقبلية

ا هذا سنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي، حيث نستعمل املنهج الوصفي من خالل ملعاجلة موضوع حبثن: منهجية الدراسة
تقدمي تأصيل نظري حول موضوع نظام اإلنذار املبكر لالزمات ولوحة القيادة املستقبلية، وسنعتمد على املنهج التحليلي من 

  . قتها بنظام اإلنذار املسبق الكتشاف األزماتخالل حتليل النتائج اخلاصة مبقاييس ومؤشرات لوحة القيادة املستقبلية وعال
من خالل ما ذكر سابقا ولدراسة اإلشكالية الرئيسية لبحثنا هذا و لإلجابة على األسئلة الفرعية ميكن تقسيم : محاور الدراسة

  :حبثنا إىل ثالثة حماور رئيسية
  ؛ )المثالية( اإلطار المفاهيمي للوحة القيادة المستقبلية : المحور األول
  نظام اإلنذار المبكر لالزمات ؛: المحور الثاني
  .مكانة مقاييس ومؤشرات لوحة القيادة المستقبلية في نظام اإلنذار المبكر لالزمات: المحور الثالث
  ):المثالية(اإلطار المفاهيمي للوحة القيادة المستقبلية : المحور األول

ت الصناعية واخلدمية، وقد تطلب هذا االزدهار تطورًا مماثًال يف الفكر شهدت العقود األخرية تطورًا كبريًا يف شىت ا�اال
اإلداري خاصة بعد ظهور املؤسسات الكبرية وزيادة حدة املنافسة واملخاطرة وحالة عدم التأكد يف البيئة احمليطة باملؤسسة، وعليه 

ماشى والصحوة االقتصادية السيما والتوجه فقد زادت توجهات الباحثني واالقتصاديني الستحداث أساليب إدارية حديثة تت
االسرتاتيجي الذي يقود املؤسسة حنو النجاح وحتقيق غايا�ا وأهدافها، وذلك باالعتماد على فهم وإدراك متطلبات املتغريات 

، ومن هنا هديداتلفرص والتالبيئية احمليطة �ا سواء البيئة الداخلية املتمثلة يف نقاط القوة والضعف أو البيئة اخلارجية املتمثلة يف ا
  .2نبعت فكرة اعتماد أكثر من مدخل إداري حيقق التوازن يف األداء بني االعتبارات املالية وغري املالية 

  :تعريف لوحة القيادة المستقبلية -أوال
  :هناك عدة تعاريف للوحة القيادة املستقبلية نذكر أمهها

عة من املقاييس املالية وغري املالية اليت تعطي للمديرين يف اإلدارة العليا صورة جممو : تعرف لوحة القيادة املستقبلية على أ�ا -1
  3.واضحة وشاملة عن أداء منظما�م

إطار عمل منظم ملقاييس متكاملة مشتقة من اإلسرتاتيجية، وحتتوي على املقاييس املالية لألداء يف : كما تعرف على أ�ا   -2
  4.غري املايل وهي الزبائن والعمليات الداخلية والتعلم والنمواملاضي والتوجهات املستقبلية لألداء 
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حيث يتم من خالهلا ترمجة األهداف بكيفية صحيحة من  أداة للتسيري ونظام للقياس اجليد،: يف حني هناك من يعرفها بأ�ا  -3
  5.خالل االعتماد على األبعاد املالية وغري املالية

ظام رقايب شامل ومتكامل جيمع بني املعايري املالية وغري املالية ضمن أربعة أبعاد ن: كما ميكن تقدمي تعريف آخر على أ�ا   -4
  6.أساسية وهي البعد املايل، بعد الزبائن والبعد الداخلي لعمليات املنظمة وبعد التعلم والنمو

  :مكونات لوحة القيادة المستقبلية - ثانيا
  : 7حة القيادة املستقلة كاأليتالعناصر املكونة للو ) Norton and Kaplan(قدم كال من 

  .واليت تعين إىل أين تتجه املؤسسة وما هي اهليئة اليت ستكون عليها يف املستقبل :الرؤية المستقبلية: 1
  .تتكون من جممل األهداف واخلطط طويلة األجل :اإلستراتيجية: 2
رؤية املؤسسة، حبيث يتم توزيع األهداف على احملاور  تشمل على النتائج املراد حتقيقها واليت تساهم يف الوصول إىل :األهداف: 3

  .األربعة للوحة القيادة املستقبلية شريطة أن تكون هذه األهداف واقعية وقابلة للتحقيق والقياس وحمددة بإطار زمين
  .تعكس مدى التقدم يف حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية :المؤشرات: 4
  .ياس عليه لتحديد مقدار االحنراف عن القيم احملققةمقدار حمدد يتم الق :القيم المستهدفة: 5
ويسجل فيها اخلطوات و اإلجراءات اليت ستقوم �ا املؤسسة لتحقيق اهلدف الرئيسي واألهداف  :المبادرات اإلستراتيجية: 6

ياس نتيجة فمثال قد يكون اهلدف زيادة رضا العمالء عن مستوى اخلدمة فيكون املؤشر هو ق الفرعية اخلاصة بالوحدات،
  استطالع للرأي مت تنفيذه بشكل شهري أو نصف سنوي مثال، و ال يشرط أن تكون مؤشرات األداء كمية بل قد تكون نوعية

  .أو وصفية مثال
  :وظائف لوحة القيادة المستقبلية في المؤسسة - ثالثا

  8:اإلسرتاتيجية سالتها و أهدافهاتلعب لوحة القيادة املستقبلية والتنبؤية ثالث ادوار رئيسية يف املؤسسة لتحقيق ر 
املقاييس أو املؤشرات ( لمؤشرات التابعةل يظهر دور النموذج هنا كمتمم:نموذج لوحة القيادة المستقبلية كأداة للقياس: 1

، واليت هي عبارة عن نتائج لألفعال اليت حصلت يف املاضي، وذلك من خالل حمركات األداء املستقبلي واليت تسمى )املالية
  ).الرائدة(ملؤشرات القائدة ا

وتشتق كال من املقاييس الرائدة والتابعة من إسرتاتيجية املنشاة واليت تعمل معا على ترمجتها، و متثل رؤية املؤسسة وإسرتاتيجيتها 
توفري إطار نقطة االرتكاز يف نظام لوحة القيادة املستقبلية، ويسمح النموذج للمؤسسة بتحويل رؤيتها و إسرتاتيجيتها عن طريق 

جيد يعرب عن إسرتاتيجيتها من خالل األهداف واملقاييس اليت مت اختيارها، فبدال من الرتكيز على أدوات الرقابة املالية وحدها فانه 
يستخدم القياس كأسلوب جديد لوصف العناصر األساسية اليت تساهم يف حتقيق اإلسرتاتيجية من ) نظام لوحة القيادة املستقبلية(

  .قاييس األربعةخالل امل
لقد مت تطوير هذا النموذج بالنسبة للعديد من املؤسسات من   :نموذج لوحة القيادة المستقبلية كنظام إدارة استراتيجي: 2

اإلسرتاتيجية، على الرغم من أن التوجه احلقيقي لنظام لوحة القيادة املستقبلية هو  كونه جمرد أداة للقياس إىل نظام حقيقي لإلدارة
وجدت املؤسسات أن هذا النظام  التوازن بني األرقام املالية مع حمركات القيمة املستقبلية للمؤسسة، إال انه ومع مرور الوقتحتقيق 

  .ميكن استخدامه كوسيلة أساسية يف موائمة التصرفات قصرية املدى مع إسرتاتيجيتها و رؤيتها طويلة املدى 
يعترب هذا النموذج املعد خصيصا ألجل توضيح اإلسرتاتيجية وجعل جماالت  :النموذج لوحة القيادة المستقبلية كأداة اتص: 3

الرؤية واالسرتاتيجيات الغامضة وغري الدقيقة إىل جماالت واضحة من خالل مقاييس األداء واألهداف الواضحة اليت مت اختيارها، 
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عند معرفة العاملني اجلدد كيف ميكن هلم أن يسامهوا ويساعد فهم إسرتاتيجية املؤسسة يف كشف القدرات التنظيمية اخلفية، فمثال 
  .من خالل عملهم يف حتقيق األهداف فان هذا األمر سيدفع �م حنو حتقيق املزيد من االجنازات والبذل والعطاء

  مكونات لوحة القيادة المستقبلية: رابعا
  : 9قة سببية، و تتمثل هذه احملاور فيما يليبعال كل بعد مرتبط باآلخر أبعاد تتكون لوحة القيادة املستقبلية من أربعة

يقيس هذا البعد رحبية اإلسرتاتيجية، ألن حتقيق األرباح ميثل احملرك األساسي للمبادرات اإلسرتاتيجية اليت : البعد المالي -1
واستمرارها مرهون مبدى  متارسها املؤسسة، ويعتمد اجلانب املايل على كمية الدخل التشغيلي والعوائد احملققة الن بقاء املؤسسة

  .احملققة العوائد واألرباح
حيدد هذا اجلانب قطاعات السوق املستهدفة ويقيس جناح املؤسسة يف هذه القطاعات، لتتحكم يف  ):الزبائن(بعد العمالء -2

) رضا الزبون( احلصة السوقية، عدد العمالء اجلدد، رضا الزبون وهذا األخري: أهداف منوها وتستخدم املؤسسات مقاييس مثل
  .يضمن املؤسسة ما دام هناك زبائن تتعامل معهم وحتقق معهم أرباحا و عوائد يعترب مقياس مهم جدا ألنه

يعتمد هذا اجلانب على العمليات الداخلية اليت تؤيد كال من جانب العميل عن طريق خلق قيمة :بعد العمليات الداخلية -3
روة املسامهني، ويركز هذا البعد على عمليات االبتكار، التشغيل والتحويل وكذا على للعمالء واجلانب املايل بواسطة زيادة ث

  .اخلدمات املقدمة للعميل
حيدد هذا اجلانب القدرات اليت جيب أن تنمو فيها املؤسسة من اجل حتقيق عمليات داخلية عالية : بعد النمو والتعلم -4

األفراد ومستوى مهار�م  ويركز هذا اجلانب على قياس قدرات كل من العاملني أواملستوى، واليت ختلق قيمة العمالء واملسامهني، 
  .ورضاهم عن املؤسسة ويقيس كذلك قدرات نظام املعلومات وكذلك نظام املكافآت واحلوافز

  :لألزمات المبكر اإلنذار نظام: الثاني المحور
يب غري مرغوب فيه رمبا يفسرونه أو بتعبري أصح يؤول قبل وقوع األزمات توجد عدة دالئل أو إشارات تنبأ حبدوث شيء غر 

تأويال خاطئا مما يؤدي يف النهاية إىل وقوع مشكلة حقيقية إن مل تعاجل قد تتطور إىل كارثة أو أزمة حقيقية يصعب إجياد حلول هلا 
  . 10ذاك مما يؤدي إىل خسائر فادحة على املؤسسة حني
  :مفهوم نظام اإلنذار المبكر لألزمة: أوال

ويقصد به رصد وتسجيل إشارات وحتليلها، واليت توحي بعالمات أزمة تلوح يف األفق أو اقرتاب وقوع أزمة حقيقية شديدة، وهذا 
النظام مهمته احلقيقية التفرقة بني اإلشارات اليت تشري إىل قرب وقوع األزمة وبني األحداث العرضية والضوضاء الناجتة عن 

  11.سة يف عمليا�ا اليوميةمشكالت عادية تواجهها املؤس
  :و ميكن أن يفسر النظام أربع احتماالت من حتليل املعلومات واإلشارات وهي

  .و يعين ثبوت وصدق املعلومات و اإلشارات يف التعرف على بوادر األزمة الوشيكة الوقوع: التوفيق-1
علومات واملعطيات حتليال صحيحا، مما قد يؤدي إىل ويعين هذا فشل املسريين أو املديرين هلذه املؤسسة يف حتليل امل: الفشل -2

  .أزمة وكارثة حقيقية 
ويقصد به حماولة تظليل متخذ القرار أو املدير بشان حدوث أزمة وشيكة الوقوع، حيث تكون هذه : اإلنذار الكاذب -3

  .املعلومات يف األخري مغلوطة أو كاذبة بشكل مقصود أو غري مقصود
انه يف هذا الوضع يعزم املسري أو املدير على عدم صحة املعلومات بشان حدوث أزمة أو بوادرها حيث : الرفض الصريح -4

على األقل، وهذا ما يؤكد فيما بعد على حنكة وخربة املدير يف مثل هذه األوضاع وحسن اختيار القرارات الصائبة يف املكان 
  .والزمن املناسبني
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  :اإلنذار المبكرالعوامل المؤثرة في فعالية نظام  - ثانيا
  :توجد عدة عوامل مؤثرة يف زيادة فعالية نظام اإلنذار املبكر أو بالعكس التقليل من فعالية واحلد من نشاطه نذكر أمهها    
إىل كم هائل ومتنوع من املعلومات ومتابعة تطورها ) نظام اإلنذار املبكر(حيتاج هذا النظام  :فاعلية نظام المعلومات-1

رها، وهذا ما مييز لوحة القيادة املثالية باعتبارها كم هائل ومتنوع من املعلومات، واليت تساعد نظام اإلنذار املسبق وسلوكيات مصاد
  12.ألداء الدور املوكل إليه على أكمل وجه 

هلا، وهي ويقصد باالتصال الوسيلة اليت من خالهلا يتم إيصال املعلومات إىل الطرف األخر أو تباد: فعالية نظام االتصال -2
من اإلدارة (القناة الناقلة لألوامر والتعليمات من اإلدارة العليا إىل الدنيا  أو إبداء الرأي و تقدمي االستشارات من اجلهة العكسية 

تؤدي دورها بشكل سريع وفعال كلما ساعد يف كفاءة ) االتصال(، حيث انه كلما كانت هذه الوسيلة )الدنيا إىل اإلدارة العليا
  13.ام اإلنذار املبكر عن طريق اكتشاف األزمات مبكراً وحصرها أو تداركهاعمل نظ

يعد فريق إدارة األزمات من أهم العوامل اليت تساعد يف تعزيز وتفعيل نظام اإلنذار : مهارات و كفاءة فريق إدارة األزمات-3
كلما   إداريةص مؤهلني وذوي خربة وحنكة املبكر الكتشاف األزمات، حيث انه كلما كان فريق األزمة أو إدارة األزمة أشخا

أضفى على نظام اإلنذار املصداقية والسرعة يف حل املشكالت ومواكبتها قبل استفحاهلا وخروجها عن السيطرة، والعكس صحيح 
  14.يف حال فريق إدارة األزمات ذو خربة قليلة وكفاءة متدنية

وحسن عمل فريق إدارة األزمات يف احتواء األزمة واخلروج بأقل  إن جناعة: فعالية القيادة في اتخاذ القرارات الحاسمة-4
األضرار واخلسائر، مرهون حبسن اختيار القائد يف هذه املهمة أو من هو مسؤول عن تسيري هذه املؤسسة، حيث أن سلوكيات 

  .15قبل فوات األوان  القائد الفطرية أو املكتسبة كلها مميزات تساعده على استشعار األزمات و إجياد احللول املبكرة
  :محددات العالمات المبكرة لألزمة:ثالثا 

  16:تعتمد معظم املؤسسات املتفوقة يف جمال إدارة األزمات واكتشافها على مجلة من احملددات نذكر أمهها حسب ترتيب أولويا�ا
ت واملقاييس املساعدة يف إثبات حتديد نقاط الضعف باملؤسسة واليت جتعلها عرضة لالزمات، باإلضافة إىل حتديد املؤشرا -1

  .وجود أزمات من عدمها وهذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل الحقا
بعد حتديد نقاط الضعف يف املؤسسة وجب مجع املعلومات واستيفائها حول نقاط الضعف احملددة مسبقا، وذلك من خالل  -2

  .طرق مجع البيانات وحتليلها
لة اختبار تلك املعلومات ملعرفة صحتها من عدمه حول وجود عالمات أزمة، وذلك عن املعلومات تأيت مرح بعد مرحلة حتني -3

  .طريق معايري ومقاييس حمددة لتشخيص نوع املعلومات ومدى خطور�ا
بعد حتليل املعلومات واختبارها، وجب التخطيط العلمي املسبق يف حالة صدق وثبات املعلومة، وذلك عن طريق التلطيف من  -4

مة وحماولة حتويل مسارها يف حالة قر�ا، أما يف حالة وقوعها وجب التعلم واالستفادة منها وحتويلها إىل فرصة بدال عن حدة األز 
  .�ديد

  :مكانة مقاييس ومؤشرات لوحة القيادة المستقبلية في نظام اإلنذار المبكر لألزمات: المحور الثالث
ات اخلاصة بلوحة القيادة املثالية أو املستقبلية ودورها األساسي يف توضيح سنتطرق يف هذا اجلزء إىل أمهية املقاييس واملؤشر 

أو تشخيص الوضعية احلالية واملستقبلية للمؤسسة بتعبريها الرقمي أو الكمي، أي أن النتائج احملصل عليها تكون نتائج كمية حلالة 
هي األخرى انطالقا من املعادالت احلسابية والنسب املؤسسة ووضعيتها يف الوقت الراهن أو تنبؤات وتكهنات مستقبلية كمية 

  .واملؤشرات واستنادا إىل سنوات سابقة 
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 100* رأس المال المستثمر = معدل العائد على رأس المال 

البعد املايل، ( وتقوم فكرة لوحة القيادة املثالية أو املستقبلية على توزيع جمموعة األهداف اإلسرتاتيجية على األبعاد أو احملاور 
، وقد يزيد عدد هذه األبعاد أو ينقص من مؤسسة إىل أخرى حسب  )النموبعد العمالء، بعد العمليات الداخلية، بعد التعلم و 

كرب حجم املؤسسة وتنوع نشاطها أو إىل أسباب أخرى، لكن غالبيتها تشرتك يف هذه األبعاد األربعة وعليه سيكون التوزيع 
  :انطالقا من املقاييس واملؤشرات كاآليت

  :مقاييس ومؤشرات البعد المالي: أوال
لبعد بوضع املقاييس الداخلية واخلارجية ومعرفة مدى مسامهة لوحة القيادة يف حتقيق نتائج اجيابية يف اجلانب يهتم هذا ا

 املايل، مبعىن أدق كيفية عمل املؤشرات واملقاييس املالية التابعة للبعد املايل من خالل مراقبة اخلسائر واألرباح والقوة املالية يف
  .17املؤسسة

هذه املقاييس واملؤشرات ميكن احلكم على وضعية املؤسسة من اجلانب املايل حاليا أو مستقبليا، ويف ما يلي وعليه وانطالقا من 
  .سنورد هذه املقاييس و املؤشرات وكيفية استخالص النتائج بشيء من التفصيل

عدل العائد على حيث ميكن معرفة رحبية أي مؤسسة عن طريق عدة مؤشرات منها الدخل التشغيلي، م: مقاييس الربحية -1
 .18االستثمار أو عن طريق القيمة املضافة

 

  المصاريف التشغيلية -اإليرادات التشغيلية   ═الدخل التشغيلي 

  .حيث يعكس هذا املؤشر، عائد جممل املصاريف اليت مت استخدامها يف العملية اإلنتاجية
      

    

  .سيحصل عليه رب العمل من استثمار رأس ماله حيث يعكس هذا املؤشر معدال لعائد أو املرودية املتوقع الذي
  
  

  .ويستخدم هذا املؤشر لتقييم أداء املؤسسة مبختلف جوانبها
وعليه فان مقياس الرحبية عموما يبني لنا عائد املؤسسة من جراء استثمار رأس ماهلا يف العملية اإلنتاجية بشكل جممل، 

يف اكتشاف األزمات، ومبفهوم آخر ما هي العالقة اليت تربط بني  ولكن موضوع دراستها ينصب حول دور مؤشرات الرحبية
  .مؤشرات الرحبية و نظام استشعار األزمات واكتشافها قبل وقوعها 

وعليه ميكن القول أن هذه املؤشرات الثالث ملقاييس الرحبية ويف أوهلا صايف الدخل التشغيلي والذي هو عبارة عن طرح املصاريف 
التشغيلية من اإليرادات التشغيلية، والذي يعكس بدوره عائد العملية اإلنتاجية يف املؤسسة فإذا كانت النتيجة من تلك العملية 

من رأس املال  %20كان املستوى العام لألرباح يف ذلك القطاع ميثل مثال ما نسبته أكثر و  ة معينة أو مقبولة،احلسابية اجيابية بنسب
مساوية أو أعلى للمستوى العام لألرباح، ) املصاريف التشغيلية –اإليرادات التشغيلية (وعليه، فإذا كانت القيمة من عملية الطرح 

 %20 مستوى حسن و حالتها مستقرة نوعا ما،  أما إن كانت النتيجة أو النسبة أقل من فانه ميكن احلكم على املؤسسة بأ�ا يف
فإن العائد من تشغيل رأس املال مل يأيت بالنتائج املتوقعة والكافية، وعليه فان هناك خلل ما جيب تصحيحه ألن املصاريف 

ائبة لتصحيح اخللل كاالستدانة من اخلارج  أو اإلفالس التشغيلية تكاد تساوي اإليرادات التشغيلية ما يؤدي إىل قرارات غري ص
  .حىت، وهذه كلها حلول غري مرغوبة واوجب على املؤسسة تغيري اسرتاتيجيا�ا واخلطط املتبعة إلجياد حلول سريعة وفعالة

  مال المستثمرال رأستكلفة  -الدخل قبل طرح الضرائب  صافي ═ )القيمة االقتصادية المضافة ( القيمة المضافة 
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ت يف اجلانب املايل، وعليه ميكن القول أن مقياس أو مؤشرات الرحبية مثال  قد سامهت بشكل كبري يف اكتشاف االختالل والفجوا
  ).البعد املايل( و ذلك من خالل أبعاد لوحة القيادة املستقبلية أو املثالية 

اإلنتاجية هي العالقة بني املخرجات احملققة واملدخالت املستنفذة، حيث تعرب اإلنتاجية عن قدرة : 19مقاييس اإلنتاجية -2
ن املخرجات املستهدفة من احد عناصر املدخالت، و اهلدف من الوحدة االقتصادية على اإلنتاج أو حتقيق اكرب قدر ممكن م

 :حساب هذا املؤشر هو احلكم على كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج ومن هذه املؤشرات ما يلي
  :واليت تعطى بالعالقة التالية: قيمة اإلنتاجية الكلية: أ

    
                     

  
    

  .القتها مبجموع عوامل اإلنتاج متحدة و مستلزمات اإلنتاج األخرىوتعرب هذه العالقة عن جمموع املخرجات وع
  :واليت تعطى بالعالقة التالية: قيمة اإلنتاجية الجزئية: ب

  
  
  
  

  . وتعرب هذه العالقة عن إنتاجية أحد عوامل اإلنتاج كالعمل أو املادة األولية
على كفاءة استخدام عوامل اإلنتاج، فمن خالل وكما اشرنا سابقا أن اهلدف من حساب مؤشرات اإلنتاجية هو احلكم 

النتائج النهائية للمؤشرات يتبني لنا هل أن املؤسسة قامت باالستغالل األمثل ملواردها، أو مبعىن آخر هل هناك ترشيد يف استخدام 
ك تسيب وإسراف يف عوامل اإلنتاج وأ�ا كلها موجهة يف مكا�ا املناسب على حسب احلاجة و يف وقتها املناسب، أو أن هنا

  .استخدام عوامل اإلنتاج و هذا ما ينعكس سلبا على حالة املؤسسة و نتائجها
فمثال هل أن استثمار جزء من عوامل اإلنتاج أو كلها يف العملية اإلنتاجية  يولد كم هائل من املخرجات، أو على األقل ما 

ما هي قيمة املخرجات من استخدام عنصر واحد من يضمن عائد مناسب على استخدام تلك العناصر، أو من جهة أخرى 
  .عناصر اإلنتاج يف العملية اإلنتاجية أو جزء منه، وما هي قيمة مسامهته يف العملية اإلنتاجية

فإن كانت النتيجة اجيابية ومرضية فهذا يعين أن هناك وعي وترشيد يف استغالل الطاقات املتوفرة بشكل سليم أو صحيح، أما أن  
تيجة سلبية أو ضئيلة فهذا يعين أن هناك تسيب يف استغالل مصادر الطاقة أو عوامل اإلنتاج، وعليه هناك بوادر أزمة أو كانت الن

  .مشاكل حادة تلوح يف األفق وجب على املؤسسة تداركها قبل فوات األوان
املبيعات للسنة احلالية بالنسبة  إن اهلدف من قياس نسبة املبيعات هو مقارنة منو: 20مقاييس المبيعات والتدفقات المالية -3

  :للسنة أو السنوات السابقة ومن أهم مؤشرا�ا
 :وتعطى بالعالقة التالية: نسبة تطور المبيعات: أ

  
  
  

  =  الكلية اإلنتاجيةقيمة 
 

قيمة الكلي  
       اإلنتاجمجموع عوامل 

  =الجزئية   اإلنتاجية     
 

 )قيمة أو كمية( المخرجات
       )قيمة أو كمية( اإلنتاجعوامل  أحد

  =نسبة تطور المبيعات      
 

× 100  
 

 المبيعات للسنة الحاليةقيمة 
 قيمة المبيعات للسنة السابقة
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أي مقياس التدفقات النقدية فيعكس مدى قدرة املؤسسة على توليد السيولة النقدية املستقبلية والوفاء : رصيد آخر المدة: ب
  :الية جتاه املوردين واملسامهني، وحتسب السيولة النقدية عن طريق مؤشر التايلبااللتزامات امل
  
  

وكال املؤشرين السابقني هلما دور مهم ومؤثر يف اجلانب املايل للمؤسسة وللوحة القيادة املستقبلية بصفة خاصة، فمؤشر 
حالة املؤسسة أما باإلجياب عن طريق تطور تطور املبيعات مثال هو مقياس يعرب عن وضعية املبيعات خالل سنوات معينة و 

املبيعات وزياد�ا أو تراجعها واحنسارها عن طريق تراجع املبيعات، ومن هنا ميكن احلكم على منتجات املؤسسة من ناحية جود�ا 
ملؤسسة وشهر�ا والطلب عليها فان زادت قيمة املبيعات من سنة إىل أخرى فهذا دليل على قوة املنتج وجودته وكذا على عالمة ا

لسبب من ) احلصة السوقية(صت حصة املبيعات ومكانتها يف السوق، والعكس صحيح وهذا نذير على أزمات وشيكة كلما تناق
  .تداركها قبل فوات األوانو األسباب الواجب تصحيحها 

على قدرة املؤسسة  وكذلك نفس التحليل ينطبق على مؤشرات التدفقات النقدية، فإن كانت قيمة الرصيد كبرية دل ذلك
بالوفاء بالتزاما�ا جتاه مورديها واملسامهني فيها وتوفري السيولة الالزمة  يف الوقت املناسب وحبسب احلاجة، أما إن كانت النتيجة 
 سلبية فان هذا يدل على عجز املؤسسة يف االلتزام بديو�ا جتاه مورديها وحقوق وأرباح مسامهيها، مما قد يولد نوع من تذبذب
صورة املؤسسة أمام املتعاملني االقتصاديني معها جتاه الوفاء بالتزاما�ا، وعليه وجب تدارك املوقف وتصحيح اخللل الذي قد يولد 

  .أزمات تضر بكيا�ا ومركزها التسويقي مستقبال
  :مقاييس ومؤشرات بعد العمالء: ثانيا

طلبات و غايات عمالئها، والذي ميكن حتقيقه عن طريق االبتكار من خالل هذا البعد ميكن معرفة قدرة املؤسسة على الوفاء مبت
اإلبداع املتجدد للمنتجات وكذا اجلودة العالية للخدمات بأسعار تنافسية ويف الوقت املناسب واملكان والسوق املستهدف، وذلك و 

لعمالء ورحبية العميل وكذا احلصة القدرة على االحتفاظ بالعمالء، اكتساب عمالء جدد، رضا ا(من خالل جمموعة من املؤشرات 
  21.وسنذكر أهم هذه املؤشرات) السوقية

وميكن حسابه بطريقتني إما عن طريق منو نسبة مبيعا�ا مقارنة بفرتات أو سنوات سابقة أو عن طريق : االحتفاظ بالعمالء -1
 : العالقة اآلتية

 
  
  
  
 
  
حدا و ذلك من خالل معرفة رحبية كل عميل و اكتشاف والغرض منها هو حتليل و تشريح كل عميل على : ربحية العميل -2

 :العمالء األكثر رحبية واحملافظة عليهم و تقدمي هلم امتيازات أكثر من غريهم و حتسب كاآليت

  )تكلفة المنتج أو الخدمة+ الخصم الممنوح ( –ثمن البيع  ═العائد المحقق من العميل       

  )المدفوعات النقدية   – ات النقدية المقبوض(   +المدة    أولرصيد     ═  المدة أخررصيد    
 

  =االحتفاظ بالعمالء     
 

 عدد العمالء الجدد
 عدد العمالء الحاليين
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أهم املقاييس املهمة اليت هلا ارتباط وعالقة باملقياسني األولني، حيث يعكس هذا يعد رضا العمالء من بني  :رضا العمالء -3
املقياس عالقة العميل باملؤسسة أو ما يسمى بالتغذية العكسية للمقياسني األولني وتأثريها على رحبية املؤسسة، ومن حمدداته 

  ).الشراء عدد مرات( دراسة سلوك الشراء املتكرر للعميل . معدل مشرتيات العميل
ن مؤشرات بعد العمالء ال تقل أمهية عن مؤشرات البعد املايل، فهي تعطي لنا صورة واضحة عن وضعية العمالء وتقسيما�م إ

  .باملؤسسة باإلضافة إىل حتديد قيمة املبيعات اإلمجالية للعمالء و لكل عميل على حدة
قق لسنة معينة و مبقارنة هذا األخري بالسنة السابقة له، تتضح فبمعرفة حجم املبيعات لكل العمالء يعطينا رقم األعمال احمل

فهذا دليل على أن املؤسسة قد حققت منو يف رقم  السابقةإذا كانت النسبة أو الفارق اكرب من السنة :  لنا عدة نقاط  أمهها
 ،ايل إىل زيادة الطلب للعمالء احلالينيأعماهلا،  ومن جهة أخرى فان ارتفاع رقم األعمال ما هو إال انعكاس حلجم املبيعات وبالت

  .أو احتمالية اكتساب عمالء جدد مما أدى إىل زيادة الطلب وبالتايل زيادة املبيعات
وبالتايل فان  سياسة اكتساب عمالء جدد كانت ناجحة وقد حققت اهلدف والذي يؤكد هذا هو مؤشر رحبية العميل 

ومركزها التنافسي يف السوق، والعكس صحيح .ات املؤسسة وأرباحها، وصور�ا ورضا العمالء الذي ينعكس باإلجياب على مبيع
يف حالة كانت النسبة أو الفارق اقل أو سليب مما ينبئ باخلطر أوهلا تناقص وانسحاب العمالء احلاليني وتغيري وجها�م إىل 

تدهور رحبية املؤسسة ووضعيتها بشكل منتجات وعروض أخرى مميزة و هذا ما ينعكس على رقم األعمال بالسلب  ويؤدي إىل 
  .عام

ومن هنا وجب على املؤسسة تدارك الوضع و تغيري إسرتاتيجيتها التسويقية أو حتديث منتجا�ا، أو حلول أخرى من اجل  
  .تفادي تفاقم األوضاع واحتدامها أكثر قبل أن تتحول إىل أزمات يصعب مواجهتها أو ختطيها

  :لعمليات الداخليةمقاييس ومؤشرات بعد ا: ثالثا
ويعكس هذا البعد كل العمليات الداخلية اليت من الواجب على املؤسسة التفوق والتميز فيها على منافسيها، واليت تنعكس 
على رضا العمالء وبالتايل حتقيق العوائد املالية املرضية للمؤسسة، ويرتكز هذا البعد على الكفاءة واجلودة و االبتكار وكذا 

ملعلومات يف حتقيق املخرجات سابقة الذكر، ولعل من بني أهم املؤشرات هلذا البعد هو رقم األعمال الذي حتققه تكنولوجيا ا
املنتجات اجلديدة مقارنة باملنتجات اجلديدة للمنافسني، باإلضافة إىل القدرة على اإلنتاج و تعظيمها وكذا فرتة دورة التطوير 

  22.للمنتجات اجلديدة
هذه املؤشرات ميكن معرفة حالة املؤسسة داخليا من خالل عمليات االبتكار و التطوير و استعمال وعليه انطالقا من 

التكنولوجيا احلديثة يف إنتاج و تطوير منتجا�ا، أما خارجيا فيمكن حتليل وضعيتها من خالل املركز التنافسي للمؤسسة يف السوق 
  .ية و اجلديدة و املتجددة املطروحة من قبل املؤسسةمع نظريا�ا من خالل رضا العمالء عن منتجا�ا احلال

فان كانت املؤسسة تعمل على تطوير وتنويع املنتجات احلالية و اخرتاع و ابتكار منتجات جديدة حسب ما يتطلع إليه 
عوائد املالية الزبون أو العميل، فان هذا سينعكس باإلجياب على صورة املؤسسة ووضعها التنافسي يف السوق، وبالتايل حتقيق ال

املرضية للمالك واملسامهني على حد سواء، أما إن كانت يف معزل عن عملية التطوير واستحداث منتجات جديدة فهذا يؤدي إىل 
تقلص مبيعا�ا نظرا لتقلص حصتها السوقية عن طريق فقدان بعض العمالء، إن مل نقل معظمهم الجنذا�م إىل منتجات تواكب 

  .ا يؤثر على رحبية املؤسسة ورقم أعماهلاهذا م. تطلعات الزبون
وعليه ميكن القول أن مؤشرات البعد الداخلي هي مبثابة ناقوس خطر يدق كلما توجهت نسب جودة املنتجات 
واالبتكارات استخدام التكنولوجيات احلديثة إىل االخنفاض، ما يؤدي إىل بوادر ظهور اختالالت قد تؤدي إىل أزمات حقيقية إن 

  .عاجلتها و تدارك املوفق وتصحيح تلك االختالالت بأسرع وقت ممكنمل يتم م



 )دراسة حتليلية(ستعانة مبقاييس ومؤشرات لوحة القيادة املستقبلية العمل على إنشاء نظام إنذار مبكر لالزمات باال 
   علوطي ملني. د .أ + بوخرص عبد العزيز. د .ط                            

 12 -1، ص  2018)  19( العدد /  14ا�لد                  ISSN  6132-1112        جملة اقتصاديات مشال إفريقيا                  
10 

  :مقاييس ومؤشرات بعد التعلم و النمو - رابعا
. حيث يهتم هذا البعد بالقدرات الفكرية للعاملني ومهارا�م والنظم الداخلية للمؤسسة وحماولة مواكبة النظم املعمول �ا

احلفاظ عليهم وكسب رضاهم ووالئهم لرفع إنتاجيتهم وبالتايل حتقيق و اديا ومعنويا باإلضافة إىل حتفيز العمال داخل املؤسسة م
االحتفاظ . غايا�ا و أهدافها، ويستخدم يف هذا البعد ثالثة مقاييس جوهرية لقياس املستوى العام هلذا البعد وهي رضا العاملني

  .23بالعاملني وإنتاجية العاملني
املؤشرات حيث يقاس من عدة جوانب، أوهلا ظروف العمل ضمن الفريق وما مدى ويعترب مؤشر رضا العاملني من أهم 

مبعىن أن املقياس الوحيد لعملية الرتقية هو اجلهد والعطاء يف العمل ال غري، باإلضافة إىل  ،املنافسة بني إفراد وفريق العمل إدارية
ذلك مالئمة اجلهد العضلي والفكري املبذول مع األجر تكنولوجيا املعلومات املتوفرة لدى املؤسسة واستفاد العامل منها وك

املمنوح، كل هذه العوامل من شا�ا أن تعكس رغبة العامل بالبقاء يف املؤسسة واالنتماء هلا والتفاين يف العمل وبالتايل حتقيق 
  .األهداف املتمثلة يف حتقيق العائد من وراء توظيف العمال

االمتيازات للعامل مقابل اجلهد العضلي والفكري املبذول من قبله ممتازة أو جيدة،  ومن جانب آخر كلما كانت العالوات و 
لوالء للمؤسسة ومساعدة املؤسسة ابالزيادة و ) ملدرجة االحتفاظ بالعمال وإنتاجية العا(كلما انعكس هذا على املؤشرين اآلخرين 

  .يف حتقيق أهدافها
ينعكس على زيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية املنتج وبالتايل زيادة رضا العمالء، وعليه فان زيادة والء العامل وتفانيه يف عمله 

هكذا تتولد و والذي ينعكس باإلجياب على املبيعات وحتقيق الفوائد املباشرة اليت تعود على أرباب العمل والعمال على حد سواء، 
  .احملققة لصاحل املؤسسةدورة إنتاجية جديدة بنفس املبادئ والغايات وبذلك العائدات والنتائج 

أما يف حالة إمهال املؤسسة هلذه الشرحية املهمة أو هلذا العامل املهم من عوامل اإلنتاج وغياب احلوافز املادية واملعنوية، يؤدي 
الذي  إىل كم هائل من االختالالت أوهلا التسربات العمالية وعدم رضا العاملني عن املؤسسة مما يؤدي إىل اندثار مصطلح الوالء

يغيب معه التفاين يف العمل والذي ينعكس على عدة جوانب أوهلا تناقص اإلنتاجية، مما يؤدي إىل تناقص اإلرباح والذي يعود 
هو غياب املنح والعالوات، الذي ينذر باألخري مبشاكل تتحول مع الوقت إىل و بالسلب على العامل يف حد ذاته قبل املؤسسة 

  .أزمات يصعب إجياد حلول هلا
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  :الخاتمة
ويف األخري ميكن التأكيد على أن للوحة القيادة املستقبلية أو املثالية من خالل املقاييس واملؤشرات اخلاصة بأبعادها 
األساسية دور مهم وفعال يف استكشاف األزمات والتنبؤ �ا مبكرا قبل وقوعها، وهذا من خالل التحليل اجليد لبيئة املؤسسة 

دالالت يتم ترمجتها بواسطة املقاييس واملؤشرات اخلاصة بلوحة القيادة املستقبلية، واليت و يت تظهر إشارات الداخلية واخلارجية ال
تبني بذلك جمموعة من االختالالت غري املرغوب فيها قد تنبئ بإشارات ودالئل حول وجود عوارض الزمات قادمة أو أزمات يف 

أو تؤدي إىل هزات عنيفة من شا�ا اإلضرار مبصاحل املؤسسة وكيا�ا على حد ذا�ا وشيكة احلدوث، قد تفتك بكيان املؤسسة 
العموم، وهو الشيء الذي يؤدي يف األخري  إىل تداعيها وتراجعها عن مراكزها الريادية، أو تشويه صور�ا أمام عمالئها وبالتايل 

  .تراجع واحنصار مبيعا�ا الذي ينعكس سلبا على أرباحها ورقم أعماهلا
  :الل ما توصلنا إليه من نتائج ميكن اقرتاح مجلة من التوصيات التاليةومن خ

على املسريين وأصحاب القرارات يف املؤسسات االقتصادية الرتكيز أكثر على اجلوانب غري املالية يف مؤسسا�م باعتبارها أحد  -
  .  اوبداية املشاكل اليت من شا�ا أن تتطور إن مل تعاجل يف حينه األزماتأهم منابع 

وتفرغ من الباحثني و االقتصاديني، رغم ما  اهتمامما واليت مل تلقى  يعد موضوع نظام اإلنذار املبكر من املواضيع احلديثة نوعا -
املعاصرة وحىت الدول نفسها، لذا نريد أن ننوه هنا  تاالقتصاديايعانيه عاملنا املعاصر من مشكالت وأزمات دمرت الكثري من 

 .دراسات والبحوث حول هذا املوضوععلى ضرورة تنويع ال
  :هوامش البحث
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