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مقدمة:
أفرزت التحكالت العالمية تكجيات جديدة ،كشيدت عددا مف المتغيرات مست كافة
المؤسسات ،حيث أبرزت كاقعا جديدا كأدخمت مفاىيـ كتقنيات حديثة ،تتسـ بمبلمح كرؤل
تتكافؽ مع طبيعة العالـ المعاصر ،القائـ عمى الحركة كالتغيير ،العمـ ،التكنكلكجيا ،التكاصؿ،
كاالنفتاح كالتحرر االقتصادم الذم فتح المجاؿ أماـ المنافسة األجنبية .
كلكي تتمكف المؤسسة التعميمية مف خمؽ ميزة تنافسية تمكنيا مف تحقيؽ أسبقية
عمى منافسييا في مجاؿ نشاطيا ،فيي مطالبة بفيـ العبلقة القائمة بينيا ،كبيف البيئة التي
تنشط فييا ،كمعرفة المككنات الرئيسية ليا كأبعادىا المستقبمية قصد االستفادة مف الفرص
المتاحة ليا كتجنب آثارىا السمبية كلك نسبيا ،خاصة ما يتعمؽ بالبيئة التنافسية.
كفي ظؿ التغيرات السريعة كالكبيرة لـ يعد التخطيط االستراتيجي كافيا لمتنبؤ
بالمستقبؿ ،فاألمكر لـ تعد تحدث في عبلقة خطية كما كانت في السابؽ  .فالتطكر السريع
لتقنية المعمكمات عمى سبيؿ المثاؿ أدل إلى تداخؿ المصالح بيف الدكؿ كالتأثير المتبادؿ
فيما بينيا كلـ يعد أم مجتمع بمنأل عما يحدث في المجتمعات األخرل .ىذا الكضع العالمي
المعقد يجعؿ مف الصعب االعتماد عمى الخطط اإلستراتيجية كاالعتقاد أنيا كافية لمكاجية
ىذه المتغيرات ،فميس باستطاعة أم تنظيـ في أم مجتمع أف يتحكـ كيسيطر بنسبة كبيرة
عمى مجريات األمكر كأف يحقؽ أىدافو التي رسميا .فكمما كانت األىداؼ بعيدة المدل ،كاف
ذلؾ أدعى إلى أف تعترض الخطة تغيرات كثيرة لـ تكف في الحسباف .كىذا ال يعني إلغاء
التخطيط االستراتيجي بطبيعة الحاؿ ،كلكف القصد ىنا عدـ االعتماد الكمي عمى الخطط
اإلستراتيجية كافتراض أف ما كضع مف أىداؼ كآليات سيتحقؽ ألف البيئة غير مستقرة
كينتابيا التغيير نحك اإلدارة اإلستراتيجية بقيادة إستراتيجية.
كلما كانت اليدؼ مف اليقظة اإلستراتيجية ىك كشؼ اإلشارات الخفية كالتغيرات
المحتممة كالتحكالت العميقة ،التي ترتكز عمى جمع كتحميؿ كنشر المعمكمات المناسبة
كالضركرية التخاذ الق اررات .كىي بذلؾ تمثؿ امتيا از تنافسيا بالنسبة لممؤسسات التعميمية
التي تقكـ بيا ،فقد أصبح مف الضركرم تطبيقيا ،مف خبلؿ المؤسسة بشكؿ مستمر بمراقبة
التغيرات كالمبادرة بإجراء ما يمزـ لئلعداد كربما استباؽ األحداث لمتقميؿ مف آثارىا أك عند
مستكل أعمى مف التفكير كالتطكر التنظيمي كاستحداث أسمكب أك خدمة أك منتج جديد يغير
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نمط االستيبلؾ كأسمكب الحياة.
كاذا كاف التخطيط االستراتيجي يبدك منطقيا باعتماده عمى تحميؿ ما ىك ممكف كغير
ممكف ،كمف ثـ تحديد األىداؼ ككضع الخطكات لتنفيذىا كالنتائج المتكخاة لنقؿ المؤسسة
مف كضعيا الحالي إلى الكضع المرغكب ،إال أف العيب في ذلؾ ىك افتراض أف العالـ مستقر
كيمكف التنبؤ بو إلى حد كبير .كلذا تعني اليقظة اإلستراتيجية افتراض أف بقاء الحاؿ مف
المحاؿ كأف التغييرات كاف بدت صغيرة إال أنيا ميمة كمؤثرة ،كلكف كيؼ لممنظمة إدراؾ ىذه
التغييرات؟ إف اليقظة اإلستراتيجية تعني أف يككف ىناؾ تفكير استراتيجي استباقي كجزء مف
العمؿ يمارس مف قبؿ جميع المكظفيف في جميع المستكيات اإلدارية .كىذا يعني في جكىره
أف تككف المنظمة متعممة لتبقى ناجحة ،فالمنظمة المتعممة التي تستيدؼ بناء الخبرة
كالكقكؼ عمى جميع المستجدات في بيئتيا ىي أفضؿ مف تمؾ المنظمات التي ال تتعمـ حتى
كاف كاف لدييا إستراتيجية أفضؿ صياغة .فالميـ ليس ما تعرفو كلكف ما تستطيع تعممو،
كىك ما يعني القدرة عمى فيـ ما يدكر حكلؾ كاحداث التغيير المطمكب في التكقيت المناسب،
ما يقكد إلى التكيؼ مع المستجدات ،فالمخمكقات األقدر عمى االستمرارية كالبقاء ليست
األقكل أك األذكى كانما تمؾ القادرة عمى التكيؼ مع بيئتيا ،كىك األمر الذم يحتاج إلى قيادة
إستراتيجية تدير العمؿ بفكر إستراتيجي ،حيث إف اليقظة اإلستراتيجية عبارة عف نظاـ يساعد
التخاذ القرار في مبلحظة كتحميؿ البيئة العممية ،التقنية ،التكنكلكجية كاآلثار االقتصادية
الحالية كالمستقبمية ،مف أجؿ استخراج الفرص كالتيديدات .كما أنيا ترتكز أساسا عمى
المعمكمات اإلستراتيجية ،ككؿ األفعاؿ اليادفة لمرصد المستمر ،أك غير المستمر ،ميما كانت
درجة قكتيا أك ضعفيا القابمة الحتكائيا عمى معمكمات ذات معنى لممؤسسة في ميداف
إستراتيجي كالتعميـ .كلذلؾ فيي تعنى التنص ت الدائـ لمتغيرات الحاصمة في جميع المياديف
كمف بينيا التعميـ ،بقصد التصرؼ بشكؿ مسبؽ بدال أف القياـ برد الفعؿ ،كمف ثـ فإنيا
تدفع إلى التغيير ،بحيث تككف طرفا فيو ،كبالتالي فأىمية اليقظة اإلستراتيجية تكمف في
مساعدة المؤسسة التعميمية عمى معرفة مختمؼ التيديدات التي سكؼ تكاجييا في مجاؿ
أنشطتيا المختمفة ،إضافة إلى مساعدتيا أيضا في الحصكؿ عمى ميزة تنافسية ،ككف أنيا
تجمع كؿ مف :اليقظة التنافسية -اليقظة التجارية -اليقظة التكنكلكجية -اليقظة
االجتماعية ،كىك األمر الذم يحتاج إلى قيادة تعميمية إستراتيجية كليست تقميدية.
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كعمى العكس مف القيادة التقميدية فإف القيادة اإلستراتيجية تساعد إدارة التميز في السعي
لمتطكير كالتحسيف بصفة مستمرة كليس فقط عند مكاجية بعض المشكبلت أك العقبات،
كيعتبر التطكير المستمر مف مقكمات إدارة التميز إذ يتيح لممؤسسة أف تككف دائما في
مكقؼ أفضؿ مف المنافسيف ،كأف يككف ليا السبؽ في تطكير المنتجات كالخدمات كنظـ
األدا ء بما يكفؿ ليا التفكؽ في الكصكؿ األسرع إلى األسكاؽ كتكفير منافع كمميزات
لممستفيديف ال يجاريو المنافسكف.
لقد أضحى تقدـ األمـ في ضكء اليقظة اإلستراتيجية مرىكف بما تمتمكو مف معرفة
كتكنكلكجيا متقدمة كثركة بشرية متعممة قادرة عمى اإلبداع كاإلنتاج كالمنافسة ،كتحقيؽ
أفضؿ المعدالت في مجاؿ التنمية البشرية كاالستثمار االيجابي لمثركات الطبيعية" ،فاألمـ
العارفة ىي األمـ القكية" كالتي ترل إف القطاع التربكم كالتعميمي يشكؿ أحد األعمدة الرئيسة
في تطكر المجتمع.
كلما كانت اليقظة اإلستراتيجية عممية إستراتيجية تزكد المؤسسة بالمعمكمات التي
تؤىميا لمكاجية المنافسة بشكؿ أفضؿ باالعتماد عمى أسس ،كمقاييس عممية فيي المفتاح
األساسي لمتنافس.
لذا فالمؤسسة التعميمية بحاجة إلى كضع نظاـ فعاؿ لميقظة اإلستراتيجية ،يسمح
ليا بمتابعة ،رصد كمراقبة سير العمؿ بيا ،كضبط عبلقتيا بالبيئة التي تنشط فييا خاصة ما
تعمؽ بالمنافسيف ،مف خبلؿ معرفة الركاد منيـ في السكؽ ،كتحديد نقاط قكتيـ كضعفيـ،
كأىدافيـ كتطمعاتيـ ،تكجياتيـ ،كسياساتيـ كاستراتيجياتيـ ،كجمع المعمكمات الخاصة بذلؾ
كمعالجتيا ،كايصاليا في الكقت المناسب إلى مراكز اتخاذ القرار.

كمف ثـ يتـ تناكؿ التميز في األداء كقيادتو إستراتيجيا في ضكء اليقظة اإلستراتيجية

بالمؤسسات التعميمية مف خبلؿ المحاكر التالية:

المحكر األكؿ :ماىية اليقظة االستراتيجية لممؤسسات التعميمية.

المحكر الثاني :إدارة التميز في التعميـ مف منظكر إستراتيجي كآلياتيا لتحقيؽ ميزة
تنافسية.

المحكر الثالث :اليقظة اإلستراتيجية كأداة لتنمية الميزة التنافسية:

كيتـ تناكليا تفصيبل فيما يمي:
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احملور األول :ماهية اليقظة اإلسرتاتيجية للنؤسشات التعلينية:
أوال  -املصطلح:
يكجد العديد مف تعريفات اليقظة اإلستراتيجية ، Strategic vigilanceمنيا:
 -1عممية مستمرة مف إدارة المعمكمات ،كصنع القرار مف أجؿ تنمية كتطكير المؤسسة
كضماف بقائيا.
 -2عممية جماعية مستمرة ،يقكـ بيا مجمكعة مف األفراد بطريقة تطكعية ،فيتعقبكف
كيتتبعكف ،كمف ثـ يستخدمكف المعمكمات المتكقعة التي تخص التغيرات كالتي مف
المحتمؿ أف تحدث في المحيط الخارجي لممؤسسة ،كذلؾ بيدؼ إنشاء فرص األعماؿ،
كتقميؿ األخطار كعدـ التأكد بصفة عامة.
 -3عممية مستمرة تؤدل إلى الجمع المخصص كالمتكرر لمبيانات (أك المعمكمات أك
االستخبارات) كمعالجتيا كفقا لغرض أك أكثر مف أغراض المستخدميف باستخداـ الخبرة
ذات الصمة بالمكضكع أك طبيعة المعمكمات المجمعة.
كيرل الباحث أنيا:عممية مستمرة مف بحث كجمع كمعالجة لممعمكمات اإلستراتيجية
كالقياـ بنشرىا مف أجؿ استخداميا مف طرؼ متخذم الق اررات في المؤسسة لتحقيؽ التميز
في األداء كالتنافسية بو.

ثانيا :مميزات اليقظة اإلسرتاتيجية:
يؤدل تعرؼ اليقظة اإلستراتيجية إلى مبلحظات ميمة تبرز ميزاتيا مف خبلؿ كممات
أساسية تككنيا ،كىى:

 -1اإلستراتيجية :تساعد عمى اتخاذ القرار كعميو فيي تتعمؽ بالق اررات غير المتكررة ،كالتي
ليس ليا أم نمكذج مف النماذج المفحكصة كالقيمة بفعؿ التجربة ،مع األخذ في الحسباف

المعمكمات الناقصة جدا ،لكنيا مف الممكف أف تعبر عف الق اررات التي ليا تأثير كبير جدا
عمى تنافسية كبقاء كاستمرار المؤسسة.

 -2تطكعية:ال يمكف لميقظة اإلستراتيجية أف تككف عمبلن سمبيا ،كمحدكدا بالمتابعة

كالمراقبة البسيطة لممحيط لككنيا ىدؼ إبداعي ،فيي عمى العكس مف ذلؾ تطكعية ،باشتراط

الذىاب إلى كاجية المعمكمات المتكقعة مع اال نتباه الحاد كبتنشيط كؿ الحكاس ،كفى بعض
األحياف يجب تحرل الدقة عف المعمكمات.
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 -3الذكاء الجماعي :كيعنى كجكد مجمكعة مف األفراد تقكـ بمبلحظات العبلمات أك
اإلشارات في المحيط ،مف مقارنتيا إلعطائيا معنى معيف  ،كالذم يمثؿ ىدؼ العمؿ الجماعي
حيث يككف بمقتضاه أعضاء المجمكعة أك الفريؽ في اتصاؿ كتفاعؿ في ظؿ كؿ األشكاؿ
المبلئمة ،مع عدـ تجاكز أك عدـ احتراـ القكاعد السمككية لعمؿ المجمكعة أك الفريؽ.

 -4المحيط :ليس محيط المؤسسة مفيكما مجردا أك شيئا إحصائيا ،فيك مككف مف عدة
عكامؿ مؤثرة ،لذا سيتـ تأثيرىا بطريقة عممية ،السيما عند التكمـ عف استيداؼ اليقظة

اإلستراتيجية.

 -5العممية اإلبداعية :تتضمف اليقظة اإلستراتيجية  -مع األخذ في االعتبار خصائص
المعمكمات المعنية كالمستقصاه -تفسيرات إشارات اإلنذار المبكر كالتي ترتبط بعنصر

اإلبداع .فالمعمكمات المعنية ىي المتقصي عنيا ،التصؼ أيان مف األحداث كاألعماؿ المنفذة
سابقا ،كلكنيا تسمح بصياغة الفرضيات كانشاء رؤية تطكعية إرادية.

 -6التكقع :ىك عبارة عف المعمكمات التي تمتمؾ بنفسيا عمى المميزات التنبؤية بحيث
يجب أف ت قكـ بالتزكيد بالتكضيحات كإضاءة عف المستقبؿ ،كليس مف الميـ أف تعبر عف
الماضي أك الحاضر.

ثالجاً:معلومات اليقظة اإلسرتاتيجية:
تكجد عدة أنكاع مف المعمكمات البلزمة لميقظة اإلستراتيجية ،منيا:

 -1معمكمات اإلنذار المبكر :كىى تمثؿ المعمكمات التي تحمؿ االعتقاد بأنو يمكف أف يبدأ
حدث المحتمؿ أف تككف لو منفعة كبيرة بالنسبة لؤلشخاص المسئكليف في المؤسسة ،ككمما
كانت عبلمة اإلنذار تكقعية كمما كانت عبلمة ضعيفة ،الشدة ،كيمكف التعبير عنيا
بػ"اإلشارات الضعيفة" .كتتسـ ىذه العبلمات بالمميزات التالية:

أ -النكعية :أغمبية معمكمات اليقظة اإلستراتيجية نكعية ،فبل يكجد ليا أف تمثؿ فقط أرقاما
تبيف الماضي ،أك تسقط الماضي عمى الحاضر ،فالميـ ىك األحداث التي مف الممكف أف تقع
كالتي ليست مكضكع التقارير المحاسبية.

ب -الجزئية :معمكمات ،منتقاة ،مجمعة  ،مفسرة كتـ المصادقة عمييا ،كتككف ممسككة
بشكؿ منفصؿ ،كتعتبر كؿ معمكمة منيا تافية كمشتبو فييا ،لكنيا قريبة كمرتبطة
بالمعمكمات األخرل ،كتأخذ تدريجيا معنى كتفسي ارن  ،فيي تشبو جزنءا مف لغز أك قطعة مف
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الفسيفساء.

ج -النقصاف :باألخذ بحقيقة طبيعتيا كصعكبة الحصكؿ عمييا في الكقت المناسب،
عبلمات اإلنذار المبكرة ىي معمكمات ناقصة حتما ،لكف ىذا ال يمنع مف استثمارىا بطريقة
مربحة ،لمذىاب عمى أبعد نقطة  ،كذلؾ بالتكمـ عف إنشاء تفسير أك معنى ليا.

كثير ما تفتقد إشارات اإلنذار المبكر لمدقة المرغكب فييا ،كتككف ممتبسة ،
د -الغمكض :نا
كبالتالي يجب أف يؤخذ ىذا المبس الحتمي في االعتبار في اختيار الدعائـ التي تستعمؿ لنشر
المعمكمات.

 -2المعمكمات المحتممة :كىى المعمكمات التي تخبر عف قدرات عناصر كمتعاممى المحيط،
كالتي تيتـ بيا المؤسسة ،أم أنو مف المستحسف كضعيا تحت المتابعة النشيطة ،فعمى سبيؿ

منافسا ،فالمعمكمات المحتممة كالميمة مف الممكف أف
المثاؿ :إذا كاف ىذا المتعامؿ
ن
تككف:كمية تمكيمو الذاتي الدالة عمى مدل قدرتو في تكلى مشركع ميـ ،كجكدة كفاءة عمالة.

رابعا :أنواع اليقظة اإلسرتاتيجية:
يشمؿ مفيكـ اليقظة اإلستراتيجية تعبي ار شامبل عف اليقظة ك التي تتككف مف عدة أنكاع
متكاممة تمثؿ اليقظة الشاممة عمى محيط المؤسسة ،حيث تعطي اليقظة اإلستراتيجية
لممؤسسة القدرة عمى التصرؼ بسرعة كفي الكقت المناسب مع أكبر قدر مف الفعالية
كمساىمة منيا في تحقيؽ تنافسيتيا الدائمة .لذا كجب عمى اليقظة اإلستراتيجية أف تككف
مستيدفة لممكضكعات كالمتعامميف الذيف مف الممكف أف يؤثركا بطريقة أك بأخرل عمى
مستقبؿ المؤسسة.
كتنقسـ أنكاع اليقظة اإلستراتيجية عمى حسب ميداف النشاط المستيدؼ إلى:

أ -اليقظة التكنكلكجية

اتيجيا ميما ألف التكنكلكجيا يمكنيا أف تشكؿ عنص ار
لقد أصبحت التكنكلكجيا متغي ار إستر ن
دائما لمتميز مما يحتـ عمى المؤسسة معرفة نقاط قكتيا كضعفيا لما تممكو مف تكنكلكجيا
ككذا ما يتعمؽ بمنافسييا ،كليذا فمف الميـ أف تبحث المؤسسة عف الطريقة التي تستطيع
مف خبلليا مراقبة المحيط التكنكلكجي لكي تتمكف مف تحقيؽ معرفة مستديمة مف أجؿ تطكير
معرفتيا التكنكلكجية عمى المستكل العالمي كالمحمي لحماية مستقبميا ،كلذا تكجب عمييا
إعداد جياز لميقظة التكنكلكجية يمكنيا مف ترقب مختمؼ التغيرات التكنكلكجية.
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كتعرؼ اليقظة التكنكلكجية بأنيا " مراقبة كتحميؿ المحيط العممي ،التقني كالتكنكلكجي
كالتأثيرات االقتصادية الحاضرة كالمستقبمية ،مف أجؿ تكقع المخاطر كالتيديدات كفرص
التطكير كبالتالي فيي اليقظة التي تكرسيا المؤسسة بصفة خاصة لتطكر التكنكلكجيات " .
كتعرؼ أيضا بأنيا " النشاط الذم يرتكز عمى مراقبة محيط المؤسسة لمكشؼ عف اإلشارات
الضعيفة كالتي تبرز عند تطكر التكنكلكجيات" .
إضافة إلى أنيا مجمكع األنشطة التي تسمح بما يمي:
 -1مراقبة محيط المؤسسة كمتابعة اإلبداعات التكنكلكجية.
 -2جمع المعمكمات عف التطكرات كاالبتكارات التكنكلكجية كمعالجتيا.
 -3إيصاؿ ىذه المعمكمات إلى مراكز اتخاذ القرار في المؤسسة.
كعميو فإف اليقظة التكنكلكجية تمكف المؤسسة مف اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 -1ما ىي براءات االختراع البلزمة ليذا النشاط؟
 -2ما ىي المعدات كالتجييزات الجديدة كالتكنكلكجيات الحديثة؟
 -3ما ىي المؤسسات المتطكرة لتكنكلكجيا في ىذا القطاع؟
 -4ما ىي المعايير المعمكؿ بيا حاليا في المجاؿ التكنكلكجي؟

ب -اليقظة التنافسية:

اليقظة التنافسية أك االستعبلـ التنافسي ىي النشاط الذم مف خبللو تتعرؼ المؤسسة عمى
منافسييا الحالييف كالمحتمميف ،كتيتـ أيضا بالمحيط الذم تتطكر فيو المؤسسات المنافسة،
كىذا مف خبلؿ جمع المعمكمات المحصؿ عمييا مف تحميؿ البيئة الداخمية (نقاط القكة
كالضعؼ) كالبيئة الخارجية (الفرص كالتيديدات) ثـ إجراء تحميؿ المنافسة كاستخراج النتائج
كتطبيقيا في اتخاذ القرار اإلستراتيجي.
فاليقظة التنافسية تيتـ بمراقبة أنشطة المنافسيف مف خبلؿ جمع معمكمات ضركرية لفيـ
سمككياتيـ كذلؾ مف أجؿ االستعداد لمكاجية تصرفاتيـ المستقبمية ،فالتعرؼ عمى كضعية
المنافسيف ( قدراتيـ الحالية ،كاستراتيجياتيـ )...،كتحميميا أمر يسمح لممؤسسة بتحديد
الطريؽ الكاجب اتباعو في حالة ظيكر أم خطر مف طرؼ المنافسيف ليا.
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ج -اليقظة التجارية:
ىي النشاط الذم تدرس المؤسسة مف خبللو العبلقة مكرديف/مستفيديف ككذا
الميارات الجديدة في السكؽ ،معدؿ نمك السكؽ  ...الخ .فاليقظة التجارية ترتكز بشكؿ خاص
عمى المستفيديف كالمكرديف مف أجؿ تطكير المنتجات كالخدمات ،كالمعمكمات المحصؿ عمييا
مف خبلؿ اليقظة التجارية تمتقي كتقاطع مع معمكمات اليقظة التنافسية ،حيث إف اليقظة
التجارية تيتـ بمتابعة تطكر احتياجات المستفيديف عمى المدل الطكيؿ ،فالمنتجكف يجب
عمييـ أف يأخذكا بعيف االعتبار اىتمامات المستيمكيف كأذكاقيـ كتطكر عبلقاتيـ بالمؤسسة
كما أنيا تيتـ بمتابعة عركض المكرديف التي تتعمؽ بالمنتجات الجديدة.
كبالتالي فإف الرصد التجارم يتكفؿ بالمتابعة المستمرة لتطكر احتياجات المستفيديف
كقدرتيـ عمى تكفير المادة األكلية،
ا
كقدرتيـ عمى الكفاء ،ككذا كضعية مكردم المؤسسة
ا
كعميو يجب أف تككف المؤسسة عمى دراية تامة بالسكؽ كظركفو مف خبلؿ المعمكمات
التسكيقية.

د -اليقظة االجتماعية:
كتتمثؿ اليقظة االجتماعية في تحديد كمبلحظة كؿ الظكاىر االجتماعية مثؿ
:الصراعات االجتماعية ،التعارضات الدينية كالعرفية ،سكء التفاىـ بيف األجياؿ ،التمسؾ
بالتقاليد ككؿ ما يستكقؼ انتباه المتيقظ كييدد سبلمة أك يعزز التناسؽ التنظيمي.
كنرل أنيا إدراؾ مختمؼ التغيرات التي يمكف أف تحدث داخؿ المجتمع بأسرع كقت
ممكف كالتي يمكف ليا أف تعرض المؤسسة لخطر االضطراب كتأثر عبلقتيا بالمحيط.
كبالتالي فاليقظة االجتماعية تتمثؿ في مراقبة كؿ التغيرات التي ليا عبلقة بمختمؼ أكجو
الحياة االجتماعية لؤلفراد كتشمؿ ىذه المتغيرات:
 -1تطكر النمك الديمكجرافي-2 .عادات االستيبلؾ.

 -3تغير المكضة في الممبس.

-4التجمعات السكانية أك النزكح نحك منطقة ما.
كحيث إف ىذه المتغيرات تؤثر مباشرة عمى نشاط المؤسسة التعميمية ،فيجب أف تأخذ
في الحسباف كؿ العكامؿ االجتماعية التي قد تعيؽ عمميا االقتصادم ،كمف ثـ عمى رسالتيا
التعميمية كالتربكية كمف ثـ فالمؤسسة التعميمية بحاجة إلى معمكمات عف عدد السكاف
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كمعدؿ النمك السكاني ،كتكزيعو الجغرافي حتى تحدد نقاط تقديـ الخدمة كعددىا ،كما تحتاج
إلى معمكمات عف عادات االستيبلؾ.

ىػ -اليقظة القانكنية:

تتمثؿ في تتبع كرصد تطكر القكانيف كالتشريعات كاألنظمة في القطاع الذم تنشط
فيو المؤسسة التعميمية كليس فقط المعايير القانكنية ،كانما أيضا المعايير التكنكلكجية التي
غالبا ما تككف حاسمة في نجاح األعماؿ التجارية ،فالمؤسسات التعميمية ميما كاف مكقعيا
الجغرافي ال بد عمييا مف معرفة األنظمة المكجكدة كالسائدة في المنطقة ككذا تطكر
السياسات.
كلذا البد عمى المؤسسة التعميمية مف متابعة ىذه القكانيف كالتشريعات التي تصدر
مف الييئات الحككمية أك الكزارية أك أم ىيئة مف الييئات الرسمية في الدكلة كذلؾ ألف مثؿ
ىذه القكانيف تؤثر عمى نشاط المؤسسة فقد تككف فرصا تمنحيا الدكلة أك العكس.

ك-اليقظة البيئية:

كتخص ما تبقى مف عناصر محيط المؤسسة كالتي لـ تتناكليا األنكاع السابقة،
كاليقظة الخاصة بعمـ البيئة ،اليقظة الثقافية ،اليقظة المالية... ،الخ  ،كال تقؿ أىمية ىذه
األنكاع مقارنة مع األنكاع األخرل السابقة الذكر ألنيا ىي األخرل تأثر عمى نشاط كمستقبؿ
المؤسسة.
إف تطبيؽ اليقظة البيئية ىك كظيفة صعبة بالنسبة لممؤسسة كذلؾ ألنيا تتعمؽ
بجانب كاسع مف البيئة المتبقية مما يفرض عمى المؤسسة التعامؿ مع المعمكمات المنتقاة
بعناية كبيرة مف حيث تحميميا كمعالجتيا كارساليا لمتخذم القرار حتى يتمكنكا مف تحديد
المعمكمات األساسية.

خامشاً :شزوط فعالية اليقظة اإلسرتاتيجية :
تكجد خمسة شركط أساسية عمى المؤسسة التعميمية أف تحققيا لتضمف بيا فعالية يقظتيا
االستراتيجية كىي:
 -1إدارة ثابتة مف قبؿ اإلدارة العميا فعمى المسيريف اعتبار اليقظة ككظيفة إدارية كالعمؿ عمى
تنفيذىا شخصيا.
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 -2اتصاؿ داخمي جيد ،كىذا بالسماح لممعمكمة باالنتقاؿ لمف يطمبيا عبر مختمؼ المستكيات
التنظيمية دكف احتكارىا عند شخص كاحد ،ألف اليقظة عمؿ جماعي كليس عمؿ فردم.
 -3التحكـ في الكقت حيث يجب القبكؿ بتسخير الكقت ،الكسائؿ األساسية كالميزانية
المناسبة لذلؾ.
 -4الحد األدنى مف اليياكؿ ،فالمعمكمة تعطى ليا قيمة أحسف عندما يككف لممؤسسة تأطير
مييكؿ مف طرؼ إطارات ذات كظائؼ محددة.
 -5ركح جماعية قكية بيف مختمؼ المكظفيف.

سادسا :آليات التنفيذ:
يمكف تنفيذ عممية اليقظة اإلستراتيجية بإحدل اآلليتيف التاليتيف كىما:

 -1آلية التحكـ :كىى تعنى بأف األبحاث التي تقكـ بتنشيط معمكمات اليقظة اإلستراتيجية
بدءا مف الطمب السريع كالعاجؿ مف المسئكؿ المباشر الذم يعبر عف حاجة معينة لممعمكمات
ن
،كتككف المبادرة مف قبؿ مستخدـ المعمكمات المحتمؿ.
 -2آلية اإلنذار :كتعنى أف األبحاث الفعالة لممعمكمات مستمرة مف طرؼ بعض األشخاص،

الذيف سيتـ ذكرىـ لممعمكمات -كىـ المتعقبكف -حيث يقكمكف بمبادراتيـ الشخصية بتنبيو
المسئكؿ المباشر أك األشخاص اآلخريف كذلؾ عند الحصكؿ عمى معمكمات ميمة ،كتككف
المبادرة مف طرؼ المنشط لميقظة اإلستراتيجية ليذا الفريؽ.

سابعًا:اإلدارة اإلسرتاتيجية مدخال لتحقيق اليقظة اإلسرتاتيجية:
أ -المفاىيـ:
عرؼ شاندلر اإلستراتيجية بأنيا تحديد المنظمة ألىدافيا كغاياتيا عمى المدل البعيد،
كتخصيص المكارد لتحقيؽ ىذه األىداؼ كالغايات.
أما أنسكؼ فقد عرؼ اإلستراتيجية بأنيا عبارة عف تصكر المنظمة لطبيعة العبلقة
المتكقعة مع البيئة الخارجية كالتي في ضكئيا تحدد نكعية األعماؿ التي ينبغي القياـ بيا
عمى المدل البعيد.
أما عف تعريؼ اإلدارة اإلستراتيجية  ،فقد عرفيا ثكمبسكف كاستركبلند بأنيا تعني
“كضع الخطط المستقبمية لممنظمة ،كتحديد غاياتيا عمى المدل البعيد ،كاختيار النمط المبلئـ
مف اجؿ تنفيذ اإلستراتيجية".
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كما عرفيا جميؾ  Gluekبأنيا" سمسمة مف الق اررات كاألفعاؿ التي تقكد إلى تطكير
إستراتيجية أك اإلستراتيجيات فعالة لتحقيؽ أىداؼ المنظمة" .
كعرفيا سعد غالب ياسيف" أف اإلدارة اإلستراتيجية تمثؿ منظكمة مف العمميات
المتكاممة ذات العبلقة بتحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية كصياغة إستراتيجية مناسبة كتطبيقيا
كتقييميا بما يتضمف تحقيؽ ميزة إستراتيجية لممنظمة كتعظيـ انجازىا في أنشطة األعماؿ
المختمفة" .
أما ثكماس فقد عرفيا عمى أنيا " تمؾ الفعاليات كالخطط التي تضعيا المنظمة عمى
المدل البعيد ،بما يكفؿ تحقيؽ التبلؤـ بيف المنظمة كرسالتيا".

ب -مقكمات اإلدارة اإلستراتيجية

إف تحقيؽ اإلدارة اإلستراتيجية الناجحة يتطمب منيا تكفر عدد مف المقكمات الرئيسية
منيا:
 -1خطة اإلستراتيجية متكاممة
-2منظكمة متكاممة مف السياسات التي تحكـ كتنظـ عمؿ المؤسسة كترشد القائميف
بمسئكليات األداء كأخبلقيات العمؿ لتحقيؽ التميز كالتنافسية.
-3أسس كقكاعد كمعايير اتخاذ القرار اإلستراتيجي.
-4ىياكؿ تنظيمية مرنة كمتناسبة مع متطمبات األداء كقابمة لمتطكير كالتكيؼ مع التغيرات
كالتحديات الخارجية كالداخمية لممؤسسة.
كتختمؼ اإلدارة اإلستراتيجية عف التخطيط اإلستراتيجية كالتخطيط التشغيمي ،حيث
اغناء ألبعاده .فالتخطيط
تعتبر ثمرة لتطكر مفيكـ التخطيط اإلستراتيجي كتكسيع لنطاقو ك ن
اإلستراتيجي ىك عنصر مف عناصر اإلدارة اإلستراتيجية كليس اإلدارة اإلستراتيجية بعينيا
أل نيا تعني أيضان إدارة التغيير التنظيمي كادارة الثقافة التنظيمية كادارة المكارد كادارة البيئة في

نفس الكقت ،فاإلدارة اإلستراتيجية تيتـ بالحاضر كالمستقبؿ في آف معا ،في حيف أف التخطيط
اإلستراتيجي ىك عممية تنبؤ لفترة طكيمة األجؿ كتكقع ما سيحدث تخصيص المكارد.
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ج-أىمية اإلدارة اإلستراتيجية :
تنبع أىمية اإلدارة اإلستراتيجية مف متابعة كتقييـ أداء المؤسسة ،كنظاـ متكامؿ
يتككف مف بنية متفاعمة مف النظـ الكظيفية الفرعية ،إلى جانب تحميؿ أداء ىذه النظـ الفرعية
كالمناخ التنظيمي كالثقافة التنظيمية ،كما تتضمف ىذه المجاالت كالنظـ مف عناصر قكة
كضعؼ.
كتقكـ اإلدارة اإلستراتيجية بتجديد مركز المؤسسة اإلستراتيجي كتقييـ األداء ككؿ مف
خبلؿ تحديد دكر كؿ نظاـ في خمؽ قيمة محددة ليا كمتابعة سمسمة القيمة المضافة ذات
األثر المباشر في إتاحة فرص البقاء أك النمك كالتطكر في الصناعة ،كيعتبر التكامؿ
اإلستراتيجي شرطان كجكىريا لمكفاءة كالفاعمية.

كخبلصة القكؿ أف اإلدارة اإلستراتيجية ىي عممية إبداعية عقبلنية التحميؿ كىي

عممية ديناميكية متكاصمة تسعى إلى تحقيؽ رسالة المؤسسة مف خبلؿ إدارة كتكجيو المكارد
المتاحة بطريقة كفؤة كفعالة كالقدرة عمى مكاجية تحديات بيئة األعماؿ المتغيرة مف تيديدات
كفرص كمنافسة كمخاطر لتحقيؽ مستقبؿ أفضؿ ،انطبلقا مف نقطة ارتكاز أساسية في
الحاضر.

د  -مستكيات اإلدارة اإلستراتيجية.
كما ىك معركؼ ،فإف المؤسسات التعميمية تشتمؿ عمى ثبلثة مستكيات إدارية تعرؼ
باليرـ اإلدارم ،كىي :
 -1مستكل اإلدارة العميا :الذم يضـ مجمس اإلدارة كالمدير العاـ كالطاقـ العامؿ في
المستكيات العميا في المؤسسة ،ك يسمى ىؤالء بالمدراء اإلستراتيجيكف.
 -2مستكل اإلدارة الكسطى :الذم يشمؿ اإلدارات األساسية في المؤسسات ،كالمالية
كالتسكيؽ ،شئكف الطمبة،كالتنسيؽ،كالمتابعة ..
 -3مستكل اإلدارة الدنيا  :الذم يتككف مف الكحدات اإلدارية ذات الصمة المباشرة بالتعامؿ مع
كسائؿ اإلنتاج ،كالعماؿ كالفنييف كاألجيزة ،كىى ىنا تمثؿ اإلدارات المدرسية ككحدات
تنفيذم (إجرائية).
كعمى كؿ مستكل مف ىذه المستكيات ىنالؾ مستكل إستراتيجي ينبثؽ عنو ،كما يمي:
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( ) 1مستكل اإلستراتيجية العميا :يتـ في ىذا المستكل ممارسة الفعؿ اإلستراتيجي التخطيطي
لممؤسسة ككؿ مف قبؿ اإلدارة العميا ،ك يتـ التركيز عمى تطكير مزيج مف األنشطة
كاالتجاىات اإلدارية التي تتعمؽ بكؿ ما يجرم في المؤسسة مف نشاطات كممارسات
إدارية كانتاجية ،كخدمية ،كما يتـ التركيز عمى اتخاذ الق اررات ذات العبلقة بعمؿ
المؤسسة ،كمنتجاتيا كأسكاقيا كخدماتيا القائمة كالمستقبمية كمستكيات التدفقات المالية
مف الكحدات اإلنتاجية كالييا ،كعبلقة المؤسسة مع األطراؼ األخرل في البيئة الخارجية.
( ) 2مستكل اإلستراتيجية الكسطى :يقكـ ىذا المستكل مف النشاط اإلستراتيجي في األقساـ
اإلنتاجية المختمفة ،أك الفركع أك الخطكط اإلنتاجية أك الخدمية لممؤسسة ،كتسمى ىذه
األقساـ عادة بكحدة العمؿ اإلستراتيجي ،كينصب االىتماـ الرئيسي ليذا المستكل مف
اإلستراتيجية عمى تحسيف المكقؼ التنافسي لمنتجات كخدمات المؤسسة في أسكاقيا،
كما تقكـ ببمكرة اإلستراتيجية الخاصة ضمف اإلطار العاـ لئلستراتيجية الكبرل التي تطكر
عمى مستكل اإلدارة العميا.
( )3مستكل اإلدارة الدنيا :يتـ في ىذا المستكل تشكيؿ بعض اإلستراتجيات اليادفة إلى تعظيـ
إنتاجية التكنكلكجيا كاآلالت كالمكارد األخرل ،في ظؿ اإلستراتيجيات التي تطكر عمى
مستكل اإلستراتيجيات الكسطى ،ك تيدؼ الممارسة اإلستراتيجية عمى ىذا المستكل إلى
زيادة فعالية األداء في المؤسسة بما يخدـ أىداؼ اإلستراتيجيات التي تطكر عمى
مستكل اإلدارة الكسطى كالعميا.
مع األخذ في االعتبار أف ىذه المستكيات الثبلث مف اإلستراتيجيات يجب أف تتفاعؿ مع
بعضيا البعض لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التعميمية كالتربكية لممؤسسة.

ق -تحديات اإلدارة اإلستراتيجية:

يكجد العديد مف التحديات التي تكاجو اإلدارة ،كتتضح أىمية اإلدارة اإلستراتيجية مف
خبلؿ تحميؿ التحديات التالية:
 -1التغير الكمي كالنكعي المتسارع في بيئة األعماؿ.

 -2زيادة حدة المنافسة .

 -3ككنية األعماؿ) عكلمة األعماؿ(.

 -4التغير التكنكلكجي المتسارع.

 -5نقص المكارد.

 -6التحكؿ مف المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات المعرفة.

 -7عدـ االستقرار في أكضاع السكؽ.
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ك -عكامؿ نجاح تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية:
لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية بنجاح  ،يستكجب تكفر عدد مف العكامؿ ،كالتي مف
أىميا:
 -1تكافر التفكير اإلستراتيجي:
 -2تميز األفراد ذكم التفكير إلستراتيجي بخصائص كميارات خاصة:
يتميز األفراد ذكم التفكير اإلستراتيجي بالخصائص كالميارات التالية :
أ -القدرة عمى تحميؿ البيئة الخارجية بما تكفره مف فرص أك ما ينتج عنيا مف مخاطر  .حيث
تمثؿ الفرص ميزة متاحة يمكف استثمارىا ،بينما تمثؿ المخاطر محددات أك معكقات
كنظر إلحساسو بأىمية استشراؼ المستقبؿ فنجده يحاكؿ التنبؤ
نا
تكاجو المؤسسة،
بالفرص كالمخاطر المستقبمية ككيفية التعامؿ معيا.
ب -القدرة عمى اختيار اإلستراتيجية المناسبة ،حيث يقكـ الشخص المتمتع بفكر اإلستراتيجي
بحصر اإلستراتيجيات البديمة لمكاجية المكقؼ التنظيمي ،كيقيـ كؿ إستراتيجية مف خبلؿ
تناكلو لمزايا كعيكب كمبررات تطبيؽ كؿ منيا بما يسيـ في حسف اختياره ألفضميا.
ج -القدرة عمى تخصيص المكارد كاإلمكانات المتاحة كاستخداميا بكفاءة كفعالية  ،فالمدير
اإلستراتيجي يجب أف تككف لديو القدرة عمى تخصيص مكارد المؤسسة ،باإلضافة إلى
تحديد المكارد كاإلمكانات التي ينبغي تكافرىا مستقببلن لتحقيؽ أىداؼ التنظيـ.

د -القدرة عمى صنع كاتخاذ الق اررات اإلستراتيجية ،حيث يتميز القرار اإلستراتيجي عف غيره
مف الق اررات بالشمكؿ كطكؿ المدل الذم يجب تغطيتو.
 -3تكافر نظـ المعمكمات اإلستراتيجية:
أساسيا في كافة مراحؿ اإلدارة اإلستراتيجية ،حيث إف المعمكمات
دكر
تمعب لممعمكمات نا
ن
المرتبطة بنتائج تحميؿ المتغيرات البيئية الداخمية كالخارجية مثبلن تدعـ جيكد المديريف
اإلستراتيجييف في كضع األىداؼ

كصياغة اإلستراتيجيات ،كما أنيا تسيـ في تنفيذ اإلستراتيجية كم ار جعتيا كالرقابة عمييا .
كلتحقيؽ االستفادة المثمى مف تمؾ المعمكمات البد أف يتسـ نظاـ المعمكمات اإلستراتيجي بدقة
المعمكمات كشمكليتيا كتكافرىا في الكقت المناسب .كىذا يتطمب تكفر الحاسب اآللي كاالعتماد
عميو في تخزيف أكبر كـ مف البيانات المتشابكة كالمعقدة كحفظيا كاجراء كافة عمميات
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التحميؿ كالبرمجة لتمؾ البيانات بما يتيح االستفادة منيا في أم كقت التخاذ الق اررات
اإلستراتيجية.
 -4تكفر نظاـ لمحكافز:
ييدؼ نظاـ الحكافز عادةن إلى التأكد مف كجكد تكافؽ بيف ما يتطمبو التنفيذ الفعاؿ

لمخطط اإلستراتيجية كالحاجات كالمطالب المشركعة لمعامميف في المؤسسة الذيف يقكمكف

بالتنفيذ ،فبلبد أف يرتبط نظاـ الحكافز بصكرة مناسبة كفعالة مع إستراتيجية المؤسسة عمى
المستكيات اإلدارية المختمفة؛ كلتحقيؽ ذلؾ البد مف تصميـ نظاـ محكـ كعادؿ لممكافآت
مشجعا لمكافأة األداء المرغكب فيو.
محفز ك
نا
كالحكافز بحيث يؤدم دك ارن
ن
 -5تكفر نظاـ مالي:
يجب أف يككف لدل المؤسسة نظاـ جيد لئلدارة المالية ،فإذا لـ يكف متكفر فيفضؿ
أف يعالج ذلؾ قبؿ أف يتـ تطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية ،حيث أنيا تتطمب مكارد مالية كبشرية
كفنية كبيرة.
 -5تكفر التنظيـ اإلدارم السميـ:
ينبغي تكفر تنظيـ إدارم دقيؽ كمرف قادر عمى التكيؼ مع متغيرات اإلستراتيجية
كاستيعاب األىداؼ اإلستراتيجية كتكفير المعمكمات البلزمة لذلؾ ،باإلضافة إلى كجكد النظـ
كاإلجراءات السميمة التي تسيؿ أسباب العمؿ بدؿ تعقيده أك تعطيمو.

ثامنا :التفكري اإلسرتاتيجي:
أ -المفيكـ:
ناجحا ،ال بد لو مف تطكير ميارات التفكير االستراتيجي لديو،
لكي يككف القائد
ن
كيمكف تعريفو كما يمي:
 -1ىك العممية التي تتعمـ مف خبلليا كيفية تحكيؿ رؤيتؾ في العمؿ إلى حقيقة عف طريؽ
تطكير قدراتؾ في مجاؿ عمؿ الفريؽ كحؿ المشكبلت كالتفكير النقدم ،كما أنو أداة
لمساعدتؾ في مكاجية التغيير كالتخطيط لمتحكالت كتحقيقيا كتصكر إمكانيات كفرص
جديدة.
كيشبو التفكير االستراتيجي صناعة األفبلـ السينمائية .فمكؿ فيمـ سياؽ (أك قصة)
يعتمد عميو لكي يصؿ إلى اإلحساس بشعكر ما عند نياية الفيمـ .كىكذا يتشابو التفكير
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االستراتيجي مع صناعة األفبلـ مف ىذه الناحية ،حيث يتطمب تصكر الشكؿ النمكذجي
النيائي الذم يراد أف يظير بو العمؿ ،ثـ العكدة لمماضي بالتركيز عمى التفاصيؿ التي تنتيي
إلى

كيفية

مف

التمكف

تحقيؽ

تمؾ

الرؤية.

كاذا كانت المؤسسات التعميمية ال تنجح بدكف قيادات إستراتيجية فإف القيادات
اإلستراتيجية تحتاج إلى التفكير اإلستراتيجي ،كىك األسمكب الذم يمكف القائد (كليس المدير)
مف تكجيو المؤسسات بصكرة أفضؿ في مكاجية األزمات لمكصكؿ إلى رؤية مختمفة لمعكامؿ
الداخمية كالخارجية القادرة عمى تحقيؽ التغيير في البيئة المحيطة بيـ ،كمنظكر القيادات
اإلستراتيجية يتجو نحك المستقبؿ مع عدـ إىماؿ الماضي ،كالنظر في كؿ اتجاه إلدراؾ مكقع
المؤسسة ،فالقائد الذم يفكر إستراتيجيان ىك كالذم يبحث عف األلماس "الفكرة"داخؿ الصخكر،
كالفكرة ىي التي تغير المؤسسة كترتقي بيا.

التفكير اإلستراتيجي إذف ىك :فف كميارة كأداة فعالة يتمنى مف خبلليا القادة
الكصكؿ إ لى غاياتيـ مف خبلؿ استثمار اإلمكانات كالطاقات الكامنة ،أك ىك قناة فكرية تبث
كتستقبؿ كتعمؿ عمى فمتره المعمكمات التي تسيـ في الكصكؿ إلى اليدؼ.
ب  -الرؤية متعددة األبعاد لمقائد اإلستراتيجي:
لمقائد اإلستراتيجي رؤية شاممة كمتكازنة حكؿ بيئة المؤسسة (الداخمية كالخارجية)
كاإلمكانيات التي تممكيا مؤسستو ،كاليدؼ المراد الكصكؿ إليو ،فيك ال ييتـ بجانب مع إىماؿ
اآلخر ،إنما ينظر في مختمؼ االتجاىات ،إلى أعمى ،كالى أسفؿ ،كالى األماـ كالى الخمؼ.
كيعبر عف ذلؾ الشكؿ التالي.
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شكؿ رقـ ()1
يكضح الرؤية متعددة األبعاد لمقائد اإلستراتيجي
النظر ألعمى

النظر
لمخمؼ

النظر
لؤلماـ

النظر ألسفؿ

ج -مككنات التفكير اإلستراتيجي:
يتككف التفكير اإلستراتيجي مف ثبلث مككنات ىي:
 -1التفكير المنظـ.

 -2االبتكار.

 – 3الرؤية.

د -مخاطر غياب التفكير اإلستراتيجي:
تكجد العديد مف المخاطر التي تنتج عف غيابو في المؤسسات التعميمية ،منيا:
 -1ضياع الفرص المتاحة في البيئة الخارجية كاستثمارىا مف قبؿ مؤسسات أخرل.
 -2مكاجية المؤسسة العديد مف المشكبلت كاألزمات.
 -3تخبط المؤسسة في ق ارراتيا ،مع كجكد فجكة بيف الكعكد كااللتزامات نتيجة لعدـ كضكح
الرؤية أك غيابيا.
 -4ىدر مكارد كامكانات المؤسسة نتيجة عدـ إدراؾ الفرص كاستثمارىا كنقاط القكة لدييا
ككيفية كتعزيزىا كاالنتفاع بيا.
 -5ظ يكر مشاعر الكراىية أك عدـ الرضا لدل منتسبييا أك المستفيديف في مجتمعيا ،نتيجة
تركيز جيكدىا لتحقيؽ مصالحيا دكف المصمحة العامة.
كيحتاج القائد ذك الفكر اإلستراتيجي إلى ميارات إدارية منيا:
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 -1أف يككف صاحب تكجو تغييرم نتيجة إحساسو بضركرة التغيير كالتنبؤ بو.
 -2ينظر إلى الصكرة الكمية كليس الجزئية -3 .يأخذ فى الحسباف جميع أصحاب المصمحة
في المؤسسة -4 .السرعة في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية المناسبة.
 -5تحمؿ المسئكلية في حاؿ حدكث فشؿ في األداء.

تاسعًا :من التخطيط االسرتاتيجي إىل اليقظة اإلسرتاتيجية
في ظؿ التغيرات السريعة كالكبيرة لـ يعد التخطيط االستراتيجي كافيا لمتنبؤ
بالمستقبؿ ،فاألمكر لـ تعد تحدث في عبلقة خطية كما كانت في السابؽ .فالتطكر السريع
لتكنكلكجيا المعمكمات عمى سبيؿ المثاؿ أدل إلى تداخؿ المصالح بيف الدكؿ كالتأثير المتبادؿ
فيما بينيا كلـ يعد أم مجتمع بمنأل عما يحدث في المجتمعات األخرل .ىذا الكضع العالمي
المعقد يجعؿ مف الصعب االعتماد عمى الخطط اإلستراتيجية كاالعتقاد أنيا كافية لمكاجية ىذه
المتغيرات ،فميس باستطاعة أم تنظيـ في أم مجتمع أف يتحكـ كيسيطر بنسبة كبيرة عمى
مجريات األمكر كأف يحقؽ أىدافو التي رسميا .فكمما كانت األىداؼ بعيدة المدل ،كاف ذلؾ
أدعى إلى أف تعترض الخطة تغيرات كثيرة لـ تكف في الحسباف .ىؿ ىذا يعني إلغاء التخطيط
االستراتيجي ،ال بطبيعة الحاؿ ،كلكف القصد ىنا عدـ االعتماد الكمي عمى الخطط اإلستراتيجية
كافتراض أف ما كضع مف أىداؼ كآليات سيتحقؽ ألف البيئة غير مستقرة كينتابيا التغيير.
كاذا كانت االستراتيجيات تصاغ عمى أساس فرضيات فإف ىذه الفرضيات قد ال تصح
في كؿ األحكاؿ ،كبالتالي يتطمب األمر التعديؿ في النيج المتبع كالتحكؿ إلى ما يتفؽ مع
األكضاع الجديدة .إال أنو يفكت عمى كثير مف المنظمات ىذه الحقيقة كتركف إلى االطمئناف
لبلستراتيجيات كتطبيقيا دكنما النظر في المستجدات كالتغيرات التي تحدث كتستكجب أخذىا
بعيف االعتبار كالتكيؼ معيا .ذلؾ أف عممية التكيؼ كالمكاءمة تتطمب جيدا كبي ار كقدرة كرغبة
في مراقبة البيئة كمبلحظة المتغيرات بشكؿ مستمر ،كىذا ما ال تستطيعو التنظيمات
البيركقراطية الكبيرة التي تستيمكيا اإلجراءات المطكلة كيتمبس مسئكلييا شعكر خادع بأف
األمكر تسير كف ؽ الخطة ،كربما لـ يكف باستطاعتيـ إدراؾ التغيرات خاصة تمؾ التي تبدك
صغيرة مف بعيد ،كلكنيا تكبر مع مركر الزمف ،تماما كالسفينة التي تبدك صغيرة في األفؽ
البعيد إال أنيا في كاقع األمر كبيرة كيتأكد ذلؾ كمما اقتربت إلى الساحؿ .كلذا تحتاج المنظمات
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خاصة الحككمية إل ى فيـ التغيرات ككضعيا في حجميا الصحيح كالتعامؿ معيا في الكقت
المناسب دكف تأخير .
لقد أصبح مف الضركرم تطبيؽ ما يسمى باليقظة اإلستراتيجية فى المؤسسات
التعميمية ،كىك أف تقكـ المؤسسة بشكؿ مستمر بمراقبة التغيرات كالمبادرة بإجراء ما يمزـ
لئلعداد كربما استباؽ األ حداث لمتقميؿ مف آثارىا أك عند مستكل أعمى مف التفكير كالتطكر
التنظيمي استحداث أسمكب أك خدمة أك منتج جديد يغير نمط االستيبلؾ كأسمكب الحياة.
كاذا كاف التخطيط االستراتيجي يبدك منطقيا باعتماده عمى تحميؿ ما ىك ممكف كغير ممكف
كمف ثـ تحديد األىداؼ اإلستراتيجية ككضع الخطكات لتنفيذىا كالنتائج المتكخاة لنقؿ المنظمة
مف حيث ىي إلى الكضع المرغكب ،إال أف العيب في ذلؾ ىك افتراض أف العالـ مستقر كيمكف
التنبؤ بو إلى حد كبير .كلذا تعني اليقظة اإلستراتيجية افتراض أف بقاء الحاؿ مف المحاؿ كأف
التغييرات كاف بدت صغيرة إال أنيا م يمة كمؤثرة .كلكف كيؼ لممنظمة إدراؾ ىذه التغييرات؟ إف
اليقظة اإلستراتيجية تعني أف يككف ىناؾ تفكير استراتيجي استباقي كجزء مف العمؿ يمارس
فى المؤسسة مف قبؿ جميع المكظفيف في جميع المستكيات اإلدارية .كىذا يعني في جكىره
أف تككف المؤسسة التعميمية منظمة متعممة لتب قى ناجحة ،فالمنظمة المتعممة التي تستيدؼ
بناء الخبرة كالكقكؼ عمى جميع المستجدات في بيئتيا ىي أفضؿ مف تمؾ المنظمات التي ال
تتعمـ حتى كاف كاف لدييا إستراتيجية أفضؿ صياغة .فالميـ ليس ما تعرفو كلكف ما تستطيع
تعممو ،كىك ما يعني القدرة عمى فيـ ما يدكر حكليا كاحداث التغيير المطمكب في التكقيت
المناسب ،ما يقكد إلى التكيؼ مع المستجدات ،فالمخمكقات األقدر عمى االستمرارية كالبقاء
ليست األقكل أك األذكى كانما تمؾ القادرة عمى التكيؼ مع بيئتيا .فالديناصكرات القكية الكبيرة
انقرضت كبقيت البعكضة الصغيرة الضعيفة ألنيا كانت أقدر عمى التكيؼ بما كىبيا اهلل مف
صفات عضكية تمكنيا مف االستجابة لممتغيرات البيئية.
كلذا فتعمـ المنظمات يقتضي بالضركرة مراجعة االستراتيجيات كعدـ أخذىا كمسممات
كالكقكع في شرؾ االفتراض الخاطئ بأف األشياء ثابتة ال تتغير .ىذا ىك جكىر مفيكـ اليقظة
اإلستراتيجية في أف تقكـ المنظمة بالتحرؾ مف المراجعة كالتعديؿ في اإلستراتيجية إلى التنفيذ
كعممية مستمرة .ىذه المراجعة بالنظر إلى المتغيرات في البيئة تقتضي بالضركرة تطبيؽ
المشاركة كالبلمركزية في صنع القرار عمى أساس مف الثقة كالشفافية التي تقكد في نياية
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المطاؼ إلى استجبلب األفكار اإلبداعية كالحمكؿ المبتكرة مف جميع منسكبي المنظمة كتقاسـ
المعمكمات كاطبلؽ طاقاتيـ اإلبداعية .كتطبيؽ ذلؾ يتطمب نيجا إداريا مبنيا عمى التيسير
كالتييئة كليس التحكـ كالرقابة.
كمف ثـ فالتنظيـ البيركقراطي بإجراءاتو المطكلة كالتكجيو كالرقابة مف أعمى إلى
أسف ؿ لـ يعد مجديا في االستجابة لممتغيرات السريعة كالمتنامية .فحتى في ظؿ تطبيؽ إدارة
التغيير كآلية لمتطكير التنظيمي فيي ال تعدك أداة إلجبار المكظفيف عمى االنصياع لتكجييات
مف ىـ في أعمى اليرـ اإلدارم .كىي آلية غير فاعمة ألف التغيير الحقيقي ينبغي أف يككف
مف داخؿ اإلنساف ذاتو بحيث يككف اإلنساف ىك التغيير الذم يرغبو ،كىذا ما تشير إليو اآلية
الكريمة ''إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ'' .إف إحداث التغيير مف داخؿ الذات
يتطمب تطبيؽ نيج المشاركة في عممية صنع القرار ،كىك تكجو يتسؽ مع الدعكة نحك التحكؿ
مف اال قتصاد المعرفي إلى االقتصاد التشاركي الذم يمثؿ فرصة لمتعرؼ عمى البيئة كالعمؿ
معيا كمف خبلليا كليس مكاجيتيا ،إال أنو في الكقت ذاتو ىك تحد كبير يتمثؿ في عجز
التنظيمات اإلدارية في ىيكميا الحالي كأسمكبيا اإلدارم في التعامؿ مع التغيرات البيئية
السريعة .
إف المنظمات اليقظة ىي التي ال تناـ كال تركف لممألكؼ كال تطمئف إلى منطقة الراحة
كتسترخي كتردد مقكلة ''ليس باإلمكاف أكثر مما كاف'' ،كانما تككف في بحث مستمر عف
األفضؿ كاستباؽ األحداث .كبالتالي يتعيف عمى المؤسسات التعميمية مراجعة أسمكب صنع
القرار كالتحكؿ إلى نيج المشاركة ،فذلؾ أدعى إلى تحفيز التفكير االستراتيجي الذم يجعميا
أكثر استعدادا ليس لمكاجية المجيكؿ كحسب ،كانما صناعة المستقبؿ .كمف ىنا ُيقترح إنشاء
مركز قكمي لمتفكير االستراتيجي  Think Tankتككف ميمتو استطبلع األحداث كالمتغيرات
كتقديـ الرأم كالمشكرة كضماف أف ن ككف متيقظيف لما يدكر حكلنا كأف نرسـ مستقبمنا اعتمادا
عمى فيمنا لحاضرنا كليس فقط أمنياتنا عمى أف يككف تابعان لرئيس مجمس الكزراء.

أ  -مزاحل اليقظة اإلسرتاتيجية:
لميقظة اإلستراتيجية أربعة مراحؿ كىي كاآلتي:
 -1جمع المعمكمات:
تتمثؿ ىذه المرحمة في المعرفة الجيدة لبيئة العمؿ ،بغرض معرفة كؿ ما يجرل فييا،
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كتبدأ مف تحديد المستيدؼ كالذم سيتـ تركيز كؿ مجيكدات اليقظة عميو ،كىناؾ مجمكعة مف
األسئمة الميمة في عممية الجمع ىذه ،كىى:لمف نراقب؟ ماذا نراقب؟أيف تكجد المعمكمة؟ ثـ يتـ
تتبع عممية الجرد لكؿ المعمكمات المكجكدة في المؤسسة ،كتنتيي بكضع خطة عمؿ ،أم
تحديد مصادر المعمكمات.
 -2التركيب كالتحميؿ كالتركيب:
كتيدؼ ىذه المرحمة إلى فرز كترتيب المعمكمات بحيث ال يحتفظ إال بالمعمكمات التي
تعطى قيمة أكبر التخاذ القرار اإلستراتيجي.بحيث تتـ ترجمة المعمكمات كتقديميا في شكؿ
تقارير أك جداكؿ أك أشكاؿ بيانية.
 -3النشر كاتخاذ القرار:
عند انتياء عممية التحميؿ كالتركيب يتـ الحصكؿ عمى معمكمات معالجة ال يككف ليا
قيمة إذا تـ احتجازىا كلـ يتـ نشرىا في الكقت المناسب ،كالى الشخص المناسب التخاذ القرار
المناسب ،حيث ال تجدم كؿ المراحؿ السابقة نفعا إذا لـ تنشر المعمكمات لتصؿ إلى متخذ
القرار اإلستراتيجي بالمؤسسة.
 -4المرحمة الرابعة:
كىى مرحمة مراجعة اآلثار الناتجة عف القرار المتخذ.

ب  -دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف اإلدارة اإلسرتاتيجية للنؤسشات التعلينية:
تعتبر اليقظة اإلستراتيجية عممية إستراتيجية ال يمكف لممؤسسة التعميمية أف تستغني
عنيا ،ألنيا تزكدىا بالمعمكمات التي تؤىميا لمكاجية المنافسة بشكؿ أحسف؛ ككف أف ىذه
المعمكمات تمس جكانب عديدة مف البيئة مف تيديدات كفرص ،رغـ أنيا جد مكمفة لمحصكؿ
عمييا .كما أنيا جد ميمة ألنيا تساعد في التكيؼ مع التغييرات الحادثة في البيئة ،أك التنبؤ
بيذه التقمبات كالتغيرات قبؿ حدكثيا ،التخاذ اإلجراءات المناسبة لجعميا تتكافؽ مع األىداؼ
دكر أساس نيا خاصة في
اإلستراتيجية لممؤسسة عند حدكثيا .ليذا فاليقظة اإلستراتيجية تمعب نا
االستمرارية اإلستراتيجية؛ كمف ثـ تعد المفتاح األساسي لمتنافس .
دكر في استمرارية
كتمعب اليقظة التنافسية كعنصر أساسي في اليقظة اإلستراتيجية نا
األداء اإلستراتيجي حيث إف الكاقع السريع لؤلحداث في عصر المعمكمات ،كالضغط اليائؿ لقكل
السكؽ كالمنافسة ،كالحركة الدائمة لؤلسكاؽ ،كالمستيمكيف ،كالتطكرات الكبيرة ،كالمبتكرات غير
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المسبكقة لمتكنكلكجيا في جميع المجاالت ،جعمنا نعيش في عالـ كثير المتغيرات؛ حيث
المعمكمات كثيرة ككبيرة كتنتقؿ بسرعة (مع سيكلة االكتساب لمف سعى ليا) .كلكف ما ىك
مبلحظ فإف كثير مف المؤسسات تجد صعكبة في مكاكبة التطكرات السريعة في المياديف
التكنكلكجية ،كالثقافية؛ كليذا فإف اليقظة التنافسية تقرب المؤسسة التعميمية مف محيطيا
كتعرفيا عميو كتساعدىا في تحميمو.كفى ىذا الصدد ،تمعب اليقظة التنافسية دكر فعاؿ في
تكفير المعمكمات البلزمة عف مختمؼ المنافسيف الحالييف كالمحتمميف في جكانب عديدة:
منتجاتيـ ،إستراتيجيتيـ التسكيقية كالتجارية ،التكنكلكجيا المستعممة ،أسعارىـ...الخ ،ككؿ ما
يؤثر عمى التنافس .بذلؾ فيي تساعد المسيريف في صياغة اإلستراتيجية التنافسية كفي مراقبة
مدل مبلءمتيا مع البيئة التنافسية إلى غاية تحقيؽ نتائجيا ،كبالتالي أدائيا اإلستراتيجي.
كمف ثـ فإف اليقظة التنافسية تسمح لممؤسسة برصد كمراقبة محيطيا ،كىي تعتبر
عامبل محددا لتأقمميا كتكيفيا مع المتغيرات الحادثة ،لتمكف المؤسسة مف تكقع التغيرات
كرصدىا.
كنستطيع القكؿ أف اليقظة التنافسية تمعب دك ار بار از ك فعاال في تحقيؽ استمرارية
األداء التنافسي ،كذلؾ بفضؿ المعمكمات المتكفرة عند المؤسسة كالمجمعة في إطار يمس كؿ
ما يؤثر عمى إستراتيجيتيا التنافسية كفي استمرارية أداءىا .ك ينبغي أف نشير إلى أف فعالية
اليقظة في المؤسسة تظير باعتبارىا عامؿ أساسي في استمرارية األداء اإلستراتيجي ،حيث إنو
عند جمع المعمكمات ك المعطيات تقكـ المؤسسة بمعالجتيا قصد تحكيميا إلى معمكمات ذات
معنى ،ثـ تكجو حسب طبيعتيا إلى مستعممييا لتؤخذ بعيف االعتبار في اتخاذ الق اررات
اإلستراتيجية كاعداد اإلستراتيجيات ،تستطيع المؤسسة متابعة كؿ التحركات كالتغيرات التي
فعاؿ،
تحدث في بيئتيا الخارجية ،ك تككف بذلؾ قد ساىمت في تحقيؽ أداء تنافسي ن

حيث اليقظة التنافسية لممؤسسة برصد كمراقبة محيطيا ،كىي تعتبر عامبل محددا

لتأقمميا كتكيفيا مع المتغيرات الحادثة ،لتمكف المؤسسة مف تكقع التغيرات كرصدىا.
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احملور الجاني :إدارة التنيز يف التعليه من منظور إسرتاتيجي وآلياتوا لتحقيق ميزة
تنافشية
أوال :مبادئ األداء املتنيز
تكجد مجمكعة مف المبادئ الزمة لتحقؽ نظاـ األداء المتميز ألىدافو كىى:
 -1كضكح معايير تحديد األداء المستيدؼ.
 -2العناية بتكصيؿ معايير األداء المستيدؼ لمعامميف بكضكح.
 -3تأكيد مشاركة العامميف في مناقشة مستكيات األداء المستيدؼ كاالتفاؽ عمييا.
 -4كضكح أساليب تحرم أسباب األداء الضعيؼ كطرؽ معالجتو.
 -5كضكح آليات نظاـ إدارة ألداء كترشيد الكقت المستغرؽ في اإلجراءات.
 -6استكماؿ المقكمات التنظيمية لمنظاـ كضركرة استناده إلى نظـ معمكمات فعاؿ ،كتكفر
نظاـ مرف إلعادة ىندسة العمميات كتطكير األداء.
 -7كجكد نظاـ لمتخطيط االستراتيجي يككف المصدر الذم تستمد منو أىداؼ األداء في
مختمؼ مجاالت النشاط.
 -8إدارة فعالة لممكارد البشرية اإلستراتيجية تطبؽ مفاىيميا الحديثة كفي مقدمتيا نظاـ فعاؿ
لمحكافز يرتبط بنتائج األداء.
 -9التعامؿ مع مفيكـ األداء مف منظكر شامؿ يجمع عناصره البشرية كالمادية كالتقنية
كالتنظيمية جميعان في إطار متناسؽ كمتكامؿ ،كعدـ التجاكز بالتركيز عمى بعض العناصر
كالتغافؿ عف البعض اآلخر.

 -11إدماج معطيات كعناصر كبرامج إدارة األداء ضمف اإلستراتيجية العامة إلدارة المكارد
البشرية مف جانب ،كتضمينيا في االستراتيجيات الكظيفية لمختمؼ عمميات المنظمة
اإلنتاجية ،كالتسكيقية ،كالتمكيمية ،كالتقنية ،كاإلدارية عمكمان.

 -11النظر إلى قضايا التطكير كالتحديث كاعادة اليندسة أك إعادة الييكمة في المنظمات مف
منظكر إدارة األداء كاستيداؼ تطكير األداء في نياية األمر.
 -12مراعاة األبعاد الثقافية كاالجتماعية لممكارد البشرية كاختبلؼ مستكياتيـ الفكرية ،كأخذ
ىذه الفركؽ في االعتبار عند تصميـ األعماؿ كاعداد خطط األداء كتحديد معايير التقييـ.
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 -13التركيز في تصميـ األعماؿ كتخطيط األداء عمى تضمينيا أبعادان تستثمر كتستثير

الطاقات الذىنية كالقدرات الفكرية لممكارد البشرية باعتبار رأس الماؿ الفكرم أىـ ما

تممكو المنظمة المعاصرة.
 -14البعد التكنكلكجي كادماج تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في تصميـ األعماؿ،
كاستثمار الفرص الناشئة عنيا في مختمؼ عمميات إدارة األداء.
 -15آثار العكلمة كمتطمبات التعامؿ في أسكاؽ مختمفة ذات ظركؼ كمعطيات محمية
متباينة ،كتضميف مكاصفات األفراد القائميف بالعمؿ ما يتعامؿ مع تمؾ التحديات.
 -16التحسف المستمر لجكدة المخرجات المتمثمة بالككادر المتخصصة مف الخريجيف لتحقيؽ
رضا المستفيديف في ظؿ إدارة الجكدة الشاممة في التعميـ العالي التي تعد عف نظاـ يتـ
مف خبلؿ تفاعؿ المدخبلت لتحقيؽ مستكل عاؿ مف الجكدة باشتراؾ العاممكف بصكرة
فاعمة في العممية التعميمية .

ثانيًا:معايري األداء املتنيز:
تعتبر معايير األداء  ، Performance Standardsىي األسس التي ينسب إلييا
أداء العامميف كيقارف بيا كأساس لمحكـ عميو كمف دكنيا ال يمكف معرفة ما إذا استطعنا
الكصكؿ إلى األىداؼ بكضكح كبدقة.

 -1أنكاع معايير األداء :لمعايير األداء ثبلثة أنكاع ىي:
أ-المعايير أك المعدالت الكمية  :بمكجب ىذا النكع يجرم تحديد كمية معينة مف كحدات
اإلنتاج التي يجب أف تنتج خبلؿ مدة زمنية محددة ،أم أنيا تدؿ عمى العبلقة بيف
كمية العمؿ المنتج كالزمف المرتبط بيذا األداء .
ب -المعايير النكعية  :كتعني كجكب أف يصؿ إنتاج الفرد إلى مستكل معيف مف الجكدة
كاإلتقاف.

ج *-المعايير النكعية كالكمية  :كىذا المعدؿ مف تسميتو فيك مزيج مف المعايير الكمية
كالنكعية كتتمثؿ في:اإلسياـ كبشكؿ متميز في تطكير التدريس كالمناىج أك البرامج
الدراسية ،كأف تككف ليذه اإلسيامات انعكاسات إيجابية عمى مستكل الكمية كالجامعة،
كأف يككف ليا مردكد إيجابي عمى مستكل الطبلب التعميمي.
كمف أدلة ذلؾ:
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 -1استخداـ طرؽ كأػساليب تدريس حديثة كمبتكرة؛ بما في ذلؾ التكظيؼ الفعاؿ لمتكنكلكجيا
في التعميـ.

-2تكثيؽ العممية التدريسية بأسمكب منيجي؛ بما في ذلؾ إعداد كتطكير خطط المقررات
الدراسية ،ككيفية تحقيؽ مخرجاتيا التعميمية.

 -3المشاركة في تطكير البرامج التعميمية كالمناىج كالمقررات

الدراسية.

 -4استخداـ كسائؿ كتقنيات حديثة كمنكعة لمتقكيـ كتكظيفيا لتدعيـ تعمـ الطبلب كاالرتقاء
بالمخرجات

التعميمية.

 -5المشاركة في دكرات التنمية المينية كاإلسياـ في برامج التنمية البشرية لييئة التدريس
كالعامميف.
-6اإليجابية في المشاركة في أعماؿ االمتحانات

كالكنتركالت.

ثالجا :إسرتاتيجية كايزن ألداء تعليني متنيز حيقق ميزة تنافشية:
كانت البداية مع شركة تكيكتا اليابانية التى بدأت في مطمع الخمسينيات الميبلدية في
صناعة السيارات التجارية  ،ثـ أصبحت في نياية العاـ2118ـ أكبر مصنع لمسيارات في
العالـ ،حيث تستكرد الياباف حكالي%97مف مكاردىا مف خارج الياباف كىي مع ذلؾ تعتبر
ثاني أكبر قكة اقتصادية في

العالـ.

لقد استطاع اليابانيكف مف خبلؿ استخداـ ىذه اإلستراتيجية فى أف يحققكا كؿ ىذه
المعجزات كالتغمب عمى تدمير مدينتي ناجازاكي كىيركشيما بعد الحرب العالمية الثانية
كالنيكض بالصناعة كاالقتصاد لتحتؿ الياباف ىذه المرتبة المتقدمة بيف دكؿ العالـ أجمع،
كتعتبر إستراتيجية الكايزف  KAIZENاليابانية مف كسائؿ التغيير التي لـ يتعرؼ عمييا عالمنا
العربي بعمؽ كنعرض ليا فى التالي:

 -1مفيكـ كايزف  : KAIZENتتككف مف كممتيف يابانيتيف :
كام –  KAIكتعني التغيير،

زف  ZEN -كتعني لؤلفضؿ أك األحسف

كتترجـ إجماالن  KAIZENإلى  Continual Improvementأك التحسيف المستمر ،كقد

ظيرت مفيكـ كايزف لمكجكد عمى عاـ  1984عمى يد الخبير الياباني ماسكام إمامي.
كىي عبارة عف إستراتيجية سيمة كابداعية تستطيع أف تخفض اليدر في الطاقة

كالكقت كالمكارد كالمصاريؼ كالمساحات كبحيث ميدت الطريؽ لمشركات اليابانية
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لتحقيؽ أعمى معدالت صافي أرباح في العالـ عمى الرغـ مف أنيا تبيع عدد منتجات
أقؿ مف منافساتيا العالمية كبجكدة

أعمى.

كايزف كانت اإلستراتيجية التي ميدت الطريؽ لجميع برامج كأنظمة الجكدة
الحالية كالتي تعتمد عمى البساطة كالمشاركة كتحتكم عمى أعمى درجات المتعة كالمرح كتتسـ
باإلبداع

االبتكار.

كتؤدل ىذه اإلستراتيجية إلى تخفيض اليدر بأنكاعو الثبلث،

كىى:

أ -مكدا :أم ىدر يحدث في الكقت أك الماؿ كيقسـ لسبعة أقساـ ىي النفايات

السبعة.

ب -مكرا :اليدر بسبب التضارب في الصبلحيات أك في األعماؿ مثؿ االضطرار إلعادة شرح
بعض المفاىيـ لمطبلب في بداية الفصؿ الدراسي بالرغـ مف أنو قد سبؽ لمطبلب
كأف درسكىا في مكاد سابقة كىذا تكرار لجيد كتضارب مصالح بيف المكاد القديمة
كالجديدة.

ج -مكرم :كىك اليدر الناتج عف زيادة اإلجياد البدني لممكظفيف كمف ذلؾ استمرار عطؿ
المصاعد في المباني العالية مما يفرض عمى المكظفيف استخداـ الدرج كىك األمر
الذم قد يؤثر عمى صحة

بعضيـ.

 -2مفيكـ جمبا كايزف Gemba KAIZEN

يتـ تنفيذ تقنيات كايزف أساسا في جمبا  Gemba -كىي كممة يابانية تعني مكقع
العمؿ الفعمي أك بمعنى أخر أيف تحدث العمميات التي تعطي قيمة مضافة ،كتترجـ إجماالن

 KAIZEN Gembaإلى التحسيف المستمر في مكاقع العمؿ أك العمميات ،كىى مجمكعة مف
األدكات اإلدارية التي تستخدـ عالميان لتجعؿ العمميات التي تتـ داخؿ المؤسسة عمى المستكل

األكؿ عالميان  ..أم التغيير لتصبح األفضؿ عالميان ،حيث إف كؿ عمؿ ينفذ يمكف تحسينو ككؿ

عممية تتـ حاليان البد كأنيا تحتكم ىد ارن أك ىالكان (  ) wasteكأف التقميؿ أك التخمص مف ىذا
اليدر

ينتج

قيمة

مضافة

لممستفيد

لمعممية

مف

(العميؿ)

ناتجيا.

كمف ثـ ي ككف التغيير باستخداـ كايزف كآلية إستراتيجية ىك التخمص مف اليدر في
العمميات،

كلذلؾ

تعتبر

كايزف

عممية

تحسيف

أ -تتميز بالتأثير الكاضح

دائمة

تختصر

في

):(4S

Significant large

ب -تركز عمى األماكف األىـ استراتيجيا

Strategically important areas
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ج -تحقؽ نتائج سريعة

Speedily Achieved

د -كتحافظ عمى استمراريتيا

Sustainable

 -3أساس كايزف

أم نشاط = عمؿ مفيد  +عمؿ غير مفيد
أم عممية = عمؿ  +مكدا (  ) Mudaكىى كممة يابانية تعني األعماؿ غير المفيدة
أم التي ال تعطي قيمة مضافة ،كمف ثـ تركز إستراتيجية كايزف عمى مياجمة كؿ (مكدا)
مكجكدة في (جمبا).

 -4نتائج تطبيؽ كايزف
بنسبة

( ) 1تقميؿ في زمف التشغيؿ

%71:51

() 2

زيادة في الكفاءة

بنسبة

%41:21

() 3

تكفير في التكمفة

بنسبة

%41:21

بنسبة

%61:41

بنسبة

%51

() 4

تقميؿ

() 5

تقميؿ

لؤلخطاء
في

المساحة

المستخدمة

( )6تحسف مممكس في معنكيات العامميف
( )7تمكيف المكارد البشرية
( )8اكتشاؼ قدرات كامكانيات جديدة

 -5نظرية التغيير باستخداـ كايزف:
يتضمف تطبيؽ كايزف عناصر تقنية كاجتماعية  ،كيكمف ىدؼ التغيير باستخداـ كايزف في
التخمص مف اليدر أك الفاقد في العمميات قدر اإلمكاف األمر الذم يؤدم إلى تحسف زمف
العممية كتكمفتيا كجكدتيا كىذا ىك العنصر التقني في العممية ،كيتمثؿ العنصر االجتماعي في
كايزف التغيير في ثقافة العامميف كالمؤسسة مف خبلؿ التعمـ كاعتبار أنشطة التعمـ جزء

أساسي في فمسفة كايزف حيث يتعمـ الفرد كيؼ يحدد أىدافو كيصؿ إلييا بنفسو.

 -6مؤشرات نجاح إستراتيجية كايزف :تتضح ىذه المؤشرات فيما يمي:

( )1خمؽ مفاىيـ التغيير األساسية
( )2إبراز أىمية الدراسة المسبقة لممؤسسة كدكر الخبرات كطرؽ استغبلليا
( )3كضع التزاـ المدير العاـ كأعكانو كأساس لمشركع في عممية التغيير
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( )4دعـ مفيكـ خمؽ القدرة عمى المبلحظة لفرص التطكير
( )5دعـ مفيكـ ركح الفريؽ في الحرب ضد اليدر
( )6تطبيؽ مفيكـ التغيير المرحمي
( )7استخداـ مفيكـ التغيير بعنؼ مف أجؿ البقاء
( )8كضكح مفيكـ استثمار التدريب المركز ككسيمة مباشرة لصنع التغيير كالشعكر بالممكية
لمنجاح القادـ
( )9دعـ مفيكـ التنافسية
( )11ترسيخ مفيكـ اإلبداع
( )11التقميؿ مف األعماؿ الكرقية كالتقارير التي ليس ليا فائدة

-7تطبيؽ كايزف في العمؿ:

ىناؾ ستة خطكات لتطبيؽ الكايزف في التطكير كالتحسيف كىي تشبو الخطكات المكجكدة في
أنظمة 6

 SIGMAلتحسيف الجكدة .كىذه الخطكات الست ىي تعريؼ المشكمة ،قياس

المتغيرات ،تحميؿ البيانات ،التحسيف ،التحكـ
DMAIC ,Diagnose, Measure, Analyze, Improve, Control
كتستخدـ الكايزف عدة أساليب في حؿ المشكبلت منيا تجزئة المشكبلت لعناصرىا األساسية
كمنيا التساؤؿ عف األسباب بشكؿ متكرر كمتتالي حتى الكصكؿ لمجذر الرئيسي لممشكمة.

 -8مبادئ الكايزف:

تتضمف الكايزف عدة مبادئ كأفكار  ،منيا:
( ) 1مبدأ العمؿ في الكقت المناسب :كىك مفيكـ إنتاج أك نقؿ الكحدات المطمكبة فقط عندما
نحتاجيا لجميع عمميات التصنيع.
( )2نظاـ الكانباف كىك نظاـ إمداد لممكارد المطمكبة لعممية اإلنتاج.
( ) 3التكقؼ لحؿ المشكبلت حيث يتـ إيقاؼ العمؿ لمبلحظة المشكمة كالتعرؼ عمى جذكرىا
كمف ثـ إصبلحيا بطريقة تضمف عدـ تكرار الخطأ كيمكف عزؿ المشكمة عف خط اإلنتاج
ليعكد كما كاف لمتركيز عمييا بشكؿ أكبر بشكؿ مستقؿ بدكف أف تتكقؼ عممية اإلنتاج.
( ) 4مبدأ منع حدكث المشكبلت مف خبلؿ إنشاء أنظمة ال تسمح بحدكث األخطاء أك أنظمة
ذكية تستطيع مراقبة األخطاء.
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( )5مبدأ معاينة األشياء بشكؿ مباشر كعدـ االكتفاء بقراءة التقارير أك سماع كجيات نظر
اآلخريف.
( )6مبدأ عمؽ المسئ كلية كيتضمف إحساس الشخص بالتقصير كالسعي مف أجؿ معالجتو.

 -9كيفية عمؿ إستراتيجية الكايزف :

تعتمد الكايزف عمى ست استراتيجيات فرعية مختمفة كىي:
( )1طرح أسئمة صغيرة لتبديد الخكؼ كاستمياـ اإلبداع.
( )2التدبر في أفكار صغيرة الكتساب عادات كميارات جديدة دكف تحريؾ عضمة كاحدة.
( )3اتخاذ تحركات صغيرة مف شأنيا أف تضمف النجاح.
( )4حؿ المشكبلت الصغيرة عند مكاجية أزمة طاحنة.
( )5منح مكافآت صغيرة لنفسؾ كلآلخريف إلحراز أفضؿ النتائج.
( )6إدراؾ المحظات الصغيرة كلكف الحاسمة كالمؤثرة كمع ذلؾ يتجاىميا اآلخركف جميعان كليس
بالضركرة استخداـ ىذه االستراتيجيات جميعيا .

 -11خطكات التحسيف الخمسة في الكايزف

ىناؾ خمسة خطكات ضركرية في الكايزف مف أجؿ التحسيف كتمؾ الخطكات

ىي:

( )1التصنيؼ :كىك التفريؽ بيف األشياء الضركرية كغير الضركرية كالتخمص مف األشياء
التي ال تحتاجيا
( )2الترتيب :كىك العممية التي تمغي عممية البحث عف األشياء كتتضمف قاعدة الػػػػ  31ثانية
التي تشير ألف أم شيء ال تجده خبلؿ  31ثانية يعني أنو بحاجة إلى إعادة ترتيب
كتتطمب الترتيب حمكؿ تخزيف كترتيب

مبتكرة.

( )3النظافة :تعرؼ الكايزف النظافة بأف تككف نظافة المكاف كمعيار ينظر إليو

اآلخركف.

( )4المعايرة :كضع معايير إلبقاء األشياء منظمة كمرتبة كنظيفة سكاء عمى الصعيد
الشخصي كالبيئي كيمكف القياـ بيا مف خبلؿ كضع العبلمات كالمكحات اإلرشادية
كالتحذيرية.

( )5االلتزاـ :كىك القياـ بالعمؿ الصحيح كمنيج كبشكؿ يكمي
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احملور الجالح :اليقظة اإلسرتاتيجية كأداة لتننية امليزة التنافشية:
أكال :الميزة التنافسية:
 -1المفيكـ:

تعرؼ بأنيا :عنصر تفكؽ لممؤسسة ،يتـ تحقيقو في حالة اتباعيا إلستراتيجية معينة
لمتنافس ،كما تعرؼ بأنيا :قدرة المؤسسة عمى صياغة كتطبيؽ اإلستراتيجيات التي تجعميا
في مركز أفضؿ  ،بالنسبة لممؤسسات األخرل العاممة في نفس النشاط ،ككذلؾ :مجاؿ تتمتع
فيو المؤسسة بقدر أعمى مف قدرة منافسييا في استثمار مكاردىا المادية أك البشرية ،فقد
تتعمؽ بالجكدة التكنكلكجية ،كالقدرة عمى خفض التكمفة  ،كالكفاءة التسكيقية كاالبتكار
كالتطكير المستمر ،كتميز في الفكر اإلدارم  ،ككفرة في المكارد المالية أك امتبلؾ مكارد بشرية
مؤىمة.
كقد عرؼ بكرت ر الميزة التنافسية بأنيا:طريقة نظامية لمنظر إلى سمسة مف األنشطة
التي تؤدييا المؤسسة بحيث يمكف فيـ المصادر الحالية كالمحتممة لمميزة التي تحققيا ىذه
المؤسسة مقارنة بمنافسييا كبالتالي تصبح الميزة التنافسية ىي :الصفات التي تجعؿ
المؤسسة تتميز باألحسف عف منافسييا في السكؽ ،كتحقؽ ليا رضا المستفيد.
 -2مصادر الميزة التنافسية:
يكجد عدة مصادر لمميزة التنافسية ،ىما الميارات كالمكارد المتميزة  ،كتستخدـ ىذه
المصادر لتحقيؽ التميز في المنتجات كالخدمات كتخفيض التكمفة ،كيمكف تحديد أىـ ىذه
المصادر فيما يمي:
أ-التكنكلكجيا :حيث تعتبر التكنكلكجيا عامؿ قكل مف عكامؿ تغيير القدرات التنافسية
لممؤسسة التعميمية ،ألنيا تشمؿ كؿ التطبيقات العممية لمنظريات العممية كالخبرات المكتسبة
لتطكير عمميات اإلنتاج  ،مما أدل إلى اعتبارىا مصد ارن متجددا لمميزة التنافسية.

ب-المعرفة :تعتبر المؤسسات ال ناجحة ىي التي تيتـ بالتجميع المنظـ لممعرفة مف المصادر
المختمفة ،كتحمميا ،كتفسرىا الستنتاج مختمؼ المؤثرات التي تستخدـ في تكجيو كاثراء
العمميات اإلنتاجية كالخدمية  ،كتحقؽ التحسف في األداء كاالرتقاء إلى المستكيات أعمى مف
اإلنجاز ،لتحقيؽ في نياية األمر التميز عمى المنافسيف.
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كبالتالي أصبحت المعرفة مصد ار أساسيا مف مصادر الميزة التنافسية متمثمة في رأس
الماؿ الفكرم الذم يشتمؿ مختمؼ منتجات الفكر اإلنساني.
ج -الجكدة :كتشير عمى قدرة المنتج أك الخدمة عمى تمبية حاجات المستفيد ،ليذا فإف
ضماف بقاء المؤسسة التعميمية في ال سكؽ مرتبط بتنكيع منتجاتيا كخدماتيا بطرؽ تجعؿ
المستفيديف أكثر رضا عنيا كتطمعا إلييا.
د -المكارد البشرية :تعتبر المكارد البشرية ىي المكرد األساسي لتككيف الميزة التنافسية
لممؤسسة كتعزيزىا ألف تحقيؽ التميز في أداء المؤسسة لف يستند إلى مجرد امتبلكيا المكارد
الط بيعية أك المالية أك التكنكلكجية فحسب ،بؿ يستند إلى قياـ األفراد بتكفير نكعيات خاصة
مف المكارد البشرية التي تمتمؾ القدرة عمى تعظيـ االستفادة مف تمؾ المكارد.
ق -المكارد المالية :تعتبر المكارد المالية ميمة جدا بالنسبة لممؤسسة ،حيث تمكنيا مف
تعميؽ أنشطتيا كتكس يعيا عمى نطاؽ كاسع ،كذلؾ مف خبلؿ االعتماد عمى استثمارات فعالة
تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ المالية كالتنافسية لممؤسسة.
إف الكاقع المتسارع لؤلحداث في عصر المعمكمات ،كالضغط اليائؿ لقكل السكؽ
كالمنافسة ،كالحركة الدائمة لؤلسكاؽ كالمستفيديف ،إضافة إلى التطكرات الكبيرة كالمبتكرات
غير المسبكقة لمتكنكلكجيا في جميع المجاالت كمنيا مجاؿ التعميـ قبؿ الجامعي جعمنا نعيش
في عالـ شديد التغير حيث المعمكمات كثيرة كتنتقؿ بسرعة تبلشت معيا الحدكد المكانية
كالزمانية ،مع سيكلة االكتساب لمف يريد كمف يسعى ليا.
كلما كاف الكثير مف المؤسسات التعميمية تجد صعكبة في مكاكبة التطكرات السريعة
في المياديف التكنكلكجية كالثقافية  ،كليذا فإف اليقظة التنافسية تقرب المؤسسة مف محيطيا
كتعرفيا عميو كتساعدىا في تحميمو ،كبالتالي تمعب اليقظة اإلستراتيجية ليا دكر فعاؿ في
تكفير المعمكمات البلزمة عف المنافسي ف الحالييف كالمحتمميف في جكانب عديدة كمنتجاتيـ
التسكيقية كالتجارية كالتكنكلكجية ككخدمات مقدمة لممستفيديف مف النظاـ التعميمي.
دكر بار ازن كعاليا في تحقيؽ استمرارية األداء
كمف ثـ فإف اليقظة التنافسية تمعب نا
التنافسي  ،كذلؾ بفضؿ المعمكمات المتكفرة عف المؤسسة التعميمية كالمجمعة في إطار يمس
كؿ ما يؤثر عمى إستراتيجيتيا التنافسية كفى استمرارية أداءىا.
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كالجدير بالذكر أف فاعمية اليقظة في المؤسسة التعميمية تظير باعتبارىا عامؿ
أساسي في استمرارية األداء اإلستراتيجي بيا ،حيث إنو عند جمع المعمكمات كالمعطيات
تقكـ المؤسس ة بمعالجتيا بقصد تحكيميا إلى معمكمات ذات معنى يكجو حسب طبيعتيا إلى
مستفيدييا لتؤخذ في االعتبار في اتخاذ الق اررات اإلستراتيجية كاعداد اإلستراتيجيات ،كتستطيع
المؤسسة متابعة كؿ التحركات كالتغيرات التي تحدث في بيئتيا الخارجية ،كتككف بذلؾ قد
ساىمت في تحقيؽ أداء تنافسي فعاؿ.
كيمكف تحديد المزايا التي تحققيا اليقظة اإلستراتيجية لممؤسسة التعميمية فيما يمي:
 -1المعرفة المعمقة لؤلسكاؽ كالمنافسة.
 -2الحصكؿ عمى مكرد ميـ مف المكارد كالخبرات.
 -3ضماف االستجابة لحاجات المستفيديف كاكتساب مكقع قكة مف أجؿ طرح سمعيا كخدماتيا
في السكؽ.
كلميقظة اإلستراتيجية آثار إيجابية عمى المؤسسات التعميمية  ،كعمى أنشطتيا ،حيث
تساعد عمى البحث كالتطكير  ،كاتخاذ القرار اإلستراتيجي ،كما تضيؼ لممعمكمة قيمة ناتجة
عف تحميؿ ىذه األخيرة كاستخراج منيا نتائج تتطابؽ كحاجات المؤسسة كالمستفيديف منو،
حيث تسمح بما يمي:
 -1التسيير الجيد لمكقت في كؿ أنشطتيا.
 -2التكصؿ إلى حمكؿ لممشكبلت بدرجة جيدة.
 -3الكعي اإلستراتيجي عند اتخاذ الق اررات.

 -4التحسيف المستمر لمسمع كالخدمات التعميمية.
ثانيا :دور اليقظة اإلسرتاتيجية يف رفع مشتوى التنافشية يف املؤسشات التعلينية
يمكف تحديد ىذا الدكر الذم يرفع مف تنافسية المؤسسات التعميمية مف خبلؿ:
-1

معرفة

االتجاىات

الجديدة

كالتنبؤ

 -2تكييؼ المنتج التعميمي مع التغيرات الجديدة.
 -3الرفع مف القدرة المؤسسية كسرعة رد الفعؿ اتجاه التغيرات.
 -4دعـ معرفة المؤسسة كتطكيرىا.
 -5الحصكؿ عمى مكرد كافر مف المعمكمات كالخبرات.
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 -6اإلسياـ مف الناحية المالية بتحقيؽ كفرة،ألف المعمكمات التي يتـ تجميعيا تككف قادرة
عمى التحسيف مف الخصائص التقنية لممنتج التعميمي كجكدتو كالتخفيؼ مف كمفتو.
 -7ضماف سرياف جيد لممعمكمات عبر مختمؼ المستكيات التنظيمية في المؤسسة ،كما
تسمح ليا بمراقبة مستمرة كمتكاصمة لبيئتيا.
 -8التحذير كالتنبؤ بالمعكقات المستقبمية التي سكؼ تكجييا المؤسسة.
كيتـ ذلؾ مف خبلؿ أربعة عمميات حيكية ،كىى:
العممية األكلى :التكقع:كىك تكقعات ألنشطة المنافسيف أك تغيرات البيئة المحيطة.
العممية الثانية :االكتشاؼ :كفيو يتـ اكتشاؼ منافسيف جدد أك محتمميف  ،مف مؤسسات
يمكف إقامة شراكات تطكيرية معيا ،كاكتشاؼ فرص جديدة في البيئة الخارجية لممؤسسة
يمكف استثمارىا.
العممية الثالثة :المراقبة :كفييا تتـ مراقبة تطكرات عرض المنتجات أك الخدمات التعميمية ،
كالتطكرات التكنكلكجية أك التنظيمات التي تغير في إطار األنشطة.
العممية الرابعة :التعمـ :يتـ فييا تعمـ خصائص األسكاؽ الجديدة  ،كأخطاء أك نجاحات
المنافسيف الحالييف أك المحتمميف ،في كافة المجاالت كالتطكرات السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالقانكنية كالثقافية التي تنعكس عمى التنافسية في العممية التعميمية ،مما

يساعد المسيريف في صياغة اإلستراتيجية التنافسية كفى مراقبة مدل مبلءمتيا مع

البيئة التنافسية إلى غاية تحقيؽ نتائجيا ،كبالتالي عمى أدائيا اإلستراتيجي.

كمما سبؽ فإف اليقظة اإلستراتيجية تسمح لممؤسسة التعميمية برصد كمراقبة

محيطيا،التي تعتبر عامبلن محددا لتأقمميا كتكيفيا مع التغيرات كرصدىا.

ثالجا :اقرتاحات إلدارة التغيري لتحقيق األداء املتنيز والتنافشية يف املؤسشات التعلينية:
( )1االقتناع بأف مفيكـ كتطبيقات كايزف يمكف أف تستخدـ في أم مرحمة مف مراحؿ عمر أم
مؤسسة تعميمية أم كاف نكعيا ألنيا تقكـ عمى مبدأ أف ىناؾ فرصة دائمان لمتحسف

كالتطكير.

( )2تغيير أفكار مسئكلي اإلدارة العميا ألم مؤسسة عف التغيير.
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( )3ابتعاد المديريف عف استخداـ أساليب العبلج المؤقت لممشاكؿ أك الحمكؿ السيمة التي
تنتج نتائج مبيرة كسريعة كالتركيز عمى زيادة اعتمادية العممية مف خبلؿ التقييس
كالتحسينات الصغيرة المتراكمة.
( ) 4اقتناع كالتزاـ اإلدارة العميا بأف التغيير ىك السر خمؼ نجاح أم تغيير ألنيـ المثؿ كالقدكة
لباقي العامميف فيـ مف يضع األىداؼ كاالستراتيجيات كىـ مف يكفر المكارد لمتحسيف.
( ) 5التركيز عمى مكاقع العمؿ الفعمية التي تككف فييا العمميات ذات القيمة المضافة
المستفيدكف أحد مفاتيح نجاح التغيير كالتطكير في المؤسسة.
( )6كجكد رؤية كاضحة لعممية التغيير كتفيـ ما ىك مطمكب لنجاح ىذه العممية.
( )7التحسيف المستمر البد إف يظؿ دائمان مستم ارن

( ) 8البد مف مشاركة العامميف في كؿ المستكيات في عممية التغيير كخمؽ الرغبة داخميـ في
التغيير لؤلفضؿ.
( )9تغيير ثقافة العمؿ داخؿ المؤسسة بترؾ المكـ كالنقد كالبحث دائمان عف حمكؿ تمنع تكرار

المشاكؿ.

( )11البدء بالعمميات التي يمكف التعامؿ معيا بسيكلة لتحقيؽ نتائج سريعة تسيؿ
قبكؿ التغيير كتدعـ التطكير كتذكر أف كؿ عممية يمكف تحسينيا.

( )11التركيز عمى تحسيف ظركؼ العمؿ كأم عكامؿ ممكف أف تدعـ عممية التغيير.
( )12التحمي بالصبر ألف التغيير سيأخذ كقتو .

( ) 13اعتماد مدخؿ اليقظة اإلستراتيجية كمنيجية عمؿ مستمرة كمتكاممة لدعـ التنافسية
باعتبارىا عامؿ أساسي في استمرارية األداء اإلستراتيجي ،حيث إنو عند جمع
المعمكمات كالمعطيات تقكـ المؤسسة التعميمية بمعالجتيا بقصد تحكيميا إلى معمكمات
ذات معنى ،كتكجيييا حسب طبيعتيا إلى مستعممييا لتؤخذ في االعتبار في اتخاذ
الق اررات اإلستراتيجية كاعداد االستراتيجيات ،التي مف خبلؿ تنفيذىا

متابعة كؿ

التحركات كالتغيرات التي تحدث في بيئتيا الداخمية كالخارجية كتككف بذلؾ قد ساىمت
في تحقيؽ أداء تنافسي متميز كفعاؿ.
( )14األخذ بفكر التخطيط اإلستراتيجي  ،كدعـ صفات القيادة اإلستراتيجية لدل القيادات.
( )15التحكؿ مف نمط القيادة التقميدية إلى القيادة اإلستراتيجية.
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( )16اعتماد مد خؿ اإلدارة اإلستراتيجية في إدارة المؤسسات التعميمية لدعـ التميز كالتنافسية
في األداء اإلستراتيجي لممؤسسة.
( )17ضركرة تكفير كؿ المكارد المادية كغير المادية باعتبار أف اليقظة اإلستراتيجية عممية
إستراتيجية ال يمكف لممؤسسة التعميمية أف تستغني عنيا ألنيا تزكدىا بالمعمكمات
التي تؤىميا لمكاجية المنافسة بشكؿ أفضؿ ،كككف أف المعمكمات تمس جكانب عديدة
في البيئة الداخمية مف (نقاط قكة لتعزيزىا كنقاط ضعؼ لتحسينيا ) كفى البيئة
الخارجية مف( فرص الستثمارىا ،كتيديدات لتحييدىا أك تقميؿ تأثيرىا).
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