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تعلموا العلم فإن تعلمه هلل خشية، وطلبه عبادة، ودراسته 

تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من ال يعلمه صدقة، 

وبذله إلى أهله قربة

)ال�صحابي اجلليل معاذ بن جبل ر�صي اهلل عنه(





احلمد هلل الذي يرفع الذين اآمنوا والذين اأوتوا العلم درجات. وال�صالة 
اإىل  املهد  من  امل�صتمر  بالتعلم  اأمرنا  الذي  الكرمي  نبينا  على  وال�صالم 

اللحد.. وبعد؛

الذي  املعلوماتية  جمتمع  يف  عقود  عدة  منذ  يعي�ش  العامل  فاإن   
عملية  يف  الأكرب  الدور  والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا  فيه  تلعب 
ت�صاعف  ومع  للمعرفة.  كثيف  اإنتاج  باأنه  يت�صم  والذي  احلديث.  الإنتاج 
املعرفة الإن�صانية حتول القت�صاد العاملي اإىل اقت�صاد يعتمد على املعرفة 
العلمية، ويف هذا القت�صاد املعريف حتقق املعرفة اجلزء الأكرب من القيمة 
امل�صافة. ومفتاح هذه املعرفة هو الإبداع والتكنولوجيا، فنحن نعرب الآن 
على مرحلة من التطور تعرف بتطور العلم التقني حيث ل يتم التعامل مع 
جمموعة من العلوم التطبيقية باملفهوم القدمي للعلوم. واإمنا يتم التعامل 
معها يف جمال التطبيق التكنولوجي الذي يتفاعل مع منجزات كل العلوم 

الأ�صا�صية. ويقلل الفارق الزمني بني املعرفة املتولدة عنها وتطبيقها.

حتديًا  ت�صكل  القت�صادي  التغيري  بها  يحدث  التي  ال�صرعة  اإن    
للعلم  املتعاظم  الدور  اإىل  اإ�صافة  منها،  املتقدمة  حتى  الدول  جلميع 
دخول  مع  اأهمية  الدور  هذا  ويزداد  املجتمعات.  تطوير  يف  والتكنولوجيا 
فيه  وبرزت  الإيديولوجيات  فيه  تراجعت  الذي  املعرفة  ع�صر  العامل 
العلمية  امل�صافة بني ظهور املعرفة  والتكنولوجيات. و�صاقت فيه  املعارف 
والتطبيق الفعلي لها على اأر�ش الواقع. ومل تتوقف عجلة التطور عند هذا 
احلد، بل اإن جمتمع املعلومات العاملي اأخذ يتحول بثبات – واإن كان بطيئًا 
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– اإىل جمتمع املعرفة، والذي ل يعني فقط تكنولوجيا املعلومات املتقدمة كما يظن 
الكثريون يف العامل العربي، بل اإن له مقدمات ومقومات اأ�صا�صية كثرية لبد من 

توافرها لإقامة جمتمع املعرفة.

تقنياتها  وتطبق  املعلوماتية  تعي�ش منذ فرتة يف ع�صر  اململكة  كانت  وملا   
تن�صد  اأن  الطبيعي  من  فاإنه  املختلفة،  وبراجمها  م�صروعاتها  يف  باآلياتها  وتاأخذ 
ن�صتوعب  اأن  منا  ذلك  ويتطلب  املعرفة،  جمتمع  مقومات  اإجناز  اإىل  التطلع 
امل�صمون احلقيقي  ندرك جيدًا  واأن  اأوًل،  العاملي  التوجهات اجلديدة لالقت�صاد 
ت�صخي�ش  علينا  يتعني  كما  العامل من حولنا.  التي حتدث يف  ال�صريعة  للتحولت 
والبحث  جتابهه،  التي  التحديات  على  والوقوف  ال�صرتاتيجية  القت�صاد  ق�صايا 
امل�صتقبل  تتطلبه معطيات  امل�صتجدات ومبا  يواكب  وتطويره مبا  و�صائل منوه  عن 
لتحقيق التنمية امل�صتدامة، وعندها ميكن اأن نخطط بدقة لإقامة جمتمع املعرفة 
ال�صاغل  ال�صغل  – هي  املختلفة  املجتمعات  الفا�صل بني  املعيار  �صيكون  – والذي 
ت�صكيل  باإعادة  املعنية  والثقافية  والفكرية  العلمية  املوؤ�ص�صات  للم�صوؤولني وجلميع 
جمتمعنا يف م�صريته املوفقة – باإذن اهلل – نحو النه�صة العلمية والتقدم والنماء.

ويف هذا املجال .. حر�صت جامعة امللك عبدالعزيز على امل�صاهمة يف بناء   
جمتمع املعرفة يف بالدنا، فكانت اأن اأعدت اجلامعة �صل�صلة من الدرا�صات العلمية 
لبيان املدلولت ال�صحيحة للمفاهيم اجلديدة والآليات امل�صتحدثة التي راجت يف 
الآونة الأخرية واأفرزتها ظاهرة العوملة، لتكون عونا لنا ودليال هاديا ن�صرت�صد به 
يف التخطيط على ب�صرية لتحقيق التحول املن�صود لإقامة جمتمع معرفة عربي يف 

بالدنا.
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اإن �صل�صلة )نحو جمتمع املعرفة( تعترب اإ�صافة جديدة اإىل جوانب التميز    
املتعددة التي يت�صم بها البحث يف جامعة امللك عبدالعزيز. كما اأنها دليل حي على 
تفاعل هذه اجلامعة وجتاوبها مع املتطلبات الآنية للمجتمع. ومتثل اإ�صهاما جديدا 

منها يف ن�صر الثقافة العلمية التي اأ�صبحت من �صرورات ع�صر املعرفة.

اأ�صاأل اهلل التوفيق يف حتقيق التقدم املعريف لبالدنا وجمتمعنا..  

 

صــــــــــــــديـــــــــــــــر
ت

مـــديــــر اجلـــــــامــعــــــــة

اأ.د. اأ�صامــــة بـــن �صـــــادق طـــيـب





هذه السلسلة -

شهدت بداية هذا القرن والسنوات األخيرة من القرن العشرين تطوراً    

خطيراً ملفهوم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لم يعد يعتمد على النجاحات 

الفردية التي يحققها بعض العلماء على نحو ما كان يحدث في القرن التاسع 

تتبناها احلكومات وتفتح  برامج بحثية  التقدم يعتمد على  عشر، وأصبح هذا 

مجاالت ملشاركة األفراد واملؤسسات فيها.

وقد جنحت الواليات املتحدة في أن حتول قدراتها االقتصادية من االعتماد    

التكنولوجي،  لإلنتاج  النسبية  امليزة  إلى  التجاري  لإلنتاج  النسبية  امليزة  على 

مجاالت،  عدة  في  التكنولوجي  التقدمي  على  تعتمد  تخصصات  بإحداث  وذلك 

التي  الصناعة  وهي  منوا  الصناعات  أسرع  اإللكترونيات هي  فأصبحت صناعة 

يرتفع فيها املكون التكنولوجي.

ولقد تسببت ثورة املعلومات في تضاعف املعرفة اإلنسانية وتراكمها   

إلى  العوملة  وأدت  والتكنولوجية،  العلمية  املعرفة  وخصوصاً  كبيرة،  بسرعة 

إسقاط حواجز املسافة والزمن، وأصبح التقدم التكنولوجي هو احللقة احلاسمة 

لتحقيق التقدم االقتصادي وكان من نتيجة ذلك كله أن حتول االقتصاد العاملي 

إلى اقتصاد يعتمد أساساً على املعرفة العلمية أو االقتصاد املعرفي املبني على 

املعرفة التي تسفر عنها البحوث امليدانية والتكنولوجية، وهي املعرفة اجلديدة 

التي حتولت إلى سلعة، أو خدمة، أو هيكلة، أو طريق إنتاج، وأصبحت قدرة أي دولة 

تتمثل في مدى رصيدها املعرفي.

وتتميز تقنيات عصر املعلومات بعدة سمات. فهي ثقافة عابرة للقارات   

بنية  الوسائط الالشخصية وتقوم على  الزمان واملكان. وتعتمد على  وتختصر 

املعرفة  ظهور  بني  املسافة  العصر  هذا  في  وضاقت  رأسية  ال  أفقية  معرفية 

على  تعتمد  أنها  كما  الواقع،  أرض  على  الفعلي  والتطبيق  اجلديدة  العلمية 

ك
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بأدوار  تضطلع  أن  جامعتنا  على  يتعني  وبذلك  احلياة.  طوال  واملستمر  الذاتي  التعليم 

التغيير االقتصادي تشكل حتديا للدول املتقدمة  جديدة ألن السرعة التي يحدث بها 

نفسها. إضافة إلى الدور املتعاظم للعلم والتكنولوجيا في تطوير اجملتمعات.

اصطلح  التي  البشري،  للعنصر  احلضاري  التطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  إن   

على تسميتها بالعوملة، قد فرضت علينا حتديات عديدة يتعني علينا التعرف عليها أوالً. 

ثم التعامل معها بالطرق العلمية وبأساليب العصر. وتتطلب مواجهة هذه التحديات 

دقيقا  وتشخيصا  العاملي،  لالقتصاد  اجلديدة  التوجهات  استيعاب  على  مقدرة خاصة 

للقضايا االستراتيجية اخلاصة مبجتمعنا، وعالجها مبا يواكب املستجدات.

مما  عديدة،  مفاهيم مستحدثة  املتالحقة ظهور  التحوالت  هذه  وقد صاحب   

ونستشرف  ندرك  وأن  التحوالت.  لهذه  احلقيقي  املضمون  الوقوف على  منا  يستوجب 

أعبائها وتداعياتها على أوضاعنا احمللية الراهنة واملستقبلية. وما يتطلبه ذلك من إعادة 

تشكيل مجتمعنا في مسيرته نحو النهضة والتقدم والنماء. فكان أن بادرت جامعة 

امللك عبدالعزيز بإصدار سلسلة )نحو مجتمع املعرفة( فنشرت العديد من اإلصدارات 

التي تُعرِّف القارئ العربي باملفاهيم واملصطلحات واآلليات املستحدثة، مثل: حاضنات 

األعمال، والتنمية املستدامة، والعمل عن بعد، واحلكومة اإللكترونية، والتعلم عن بعد، 

غير  إلى  االستراتيجي  العمراني  والتخطيط  التطوعية،  واملبادرات  األهلية  واملنظمات 

األخيرة.  العقود  في  راجت  التي  املؤسسية  والتنظيمات  املستحدثة  اآلليات  من  ذلك 

التنموية واالجتماعية، وبذلك  والتعريف بكيفية االستفادة منها في حل مشكالتنا 

ساهمت هذه السلسلة من اإلصدارات في إرساء القواعد العلمية لتأسيس مجتمع 

املعرفة في اململكة.

وهنا يبرز الدور احليوي الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في املرحلة احلالية   

اجلديد  العاملي  النظام  علينا  يفرها  التي  والتحديات  املعوقات  على  التغلب  بهدف 

باستقالل هذه اآلليات اجلديدة والتنظيمات املؤسسية املستحدثة التي بدأ تنفيذها 

جزئيا في اململكة، مما يؤكد حاجتنا املاسة إلى االعتماد على الدراسات االستراتيجية 
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في مسعانا احلثيث للنهوض مبجتمعنا وتنمية وتطويره.

واستمرارا لتفاعل اجلامعة مع احتياجات اجملتمع واملساهمة في حل مشكالته   

االستراتيجي  التخطيط  أحرزها  التي  املتميزة  للنجاحات  واستثمارا  العلمية،  بالطرق 

في اجلامعة، فقد أنشأت إدارة اجلامعة مركز الدراسات االستراتيجية.

والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  دراسة  مهامه  أبرز  ومن   

والتعليمية ذات الصلة باجملتمع السعودي والتي لها بعد استراتيجي وإجراء الدراسات 

وتنظيم الفعاليات الالزمة لالرتقاء ببرامج التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية، 

ولتحقيق مضامني التنمية املستدامة واقتراح حلول للمشكالت االجتماعية كالبطالة 

ونشر  البحوث  إجراء  إلى  إضافة  واالنحراف.  كالتطرق  األمنية  واملشكالت  والعنوسة. 

األوراق العلمية املتعلقة بجامعات البحث ومجتمع املعرفة. وسبل تعزيز مكانة اجلامعة 

على املستوى العاملي.

ضمن  صدرت  التي  العلمية  واألوراق  واألبحاث  الدراسات  أن  الواضح  ومن   

الدراسات  مركز  واختصاصات  عمل  صميم  في  تدخل  املعرفة  مجتمع  نحو  سلسلة 

هذه  مسئولية  املركز  هذا  إلى  تنتقل  أن  الطبيعي  من  فكان  اجلديدة.  االستراتيجية 

وآفاق  ناحية، وتوسعة لنطاق  العلمية، جتنبا لالزدواجية من  السلسلة من اإلصدارات 

مجتمع  نحو  سلسلة  رسالة  وملواصلة  السلسلة،  تصدرها  التي  والدراسات  األبحاث 

املعرفة في نشر الثقافة العلمية والوعي التخطيطي في اجملتمع. وتقدمي علم ينتفع به 

اجملتمع السعودي بكل مؤسساته وكافة مستوياته وكل مجتمع عربي ينشد الدخول 

إلى مجتمع املعرفة.

ولله احلمد في األولى واآلخرة...   

مدير مركز الدرا�صات اال�صرتاتيجية     

اأ.د. ع�صام بن يحيى الفياليل     

م
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168 ثانيا : صياغة الرؤية للمؤسسة  )وصف حالة النجاح(     

172 أمثلة         

179 الرؤية         

181 النهج املتبع في استشراف الرؤية       

188 مراحل استشراف الرؤية       
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192 منوذج تقييم صياغة نص الرؤية       

209 اخلالصة         

212 - الباب الرابع: املستقبل املنشود     

215 الفقرة األولى: استشراف املستقبل على املدى املتوسط     

اوال: حتديد العناصر التي تستخدم لتحقيق التقدم في حتقيق   

222 الرؤية )حالة النجاح(        

230 ثانيا: حتديد القضايا االستراتيجية       

الفقرة الثانية: تصور املستقبل املنشود في نهاية اخلطة على  

238   املدى املتوسط      

249 الهدف العام        

259 املؤشرات احلرجة        

262 األهداف احملددة        

270 الوحدات االستراتيجية        

274 مجاالت العمل        

278 املنظور اإلستراتيجي        

305 - الباب اخلامس: حتليل الفجوة بني الوضع الراهن واملستقبل املنشود 

310 اوال: أ- حتديد الوضع الراهن في بداية اخلطة      

اوال: ب- حتديد اجلهات التي ساهمت في تشكيل الوضع الراهن  

317   على مدى اخلطة السابقه     

322 ثانيا: أ- املنحى العام للمؤسسة خالل الفترة السابقه     

328 ثانيا: ب- حتديد منط التغيير املراد اجراؤه      

 334 تدريب        

341 - الباب السادس: اختيار اإلستراتيجيات    

341 تدريب         

353 الفقرة األولى: حتليل البيئة اخلارجية       

359 الفقرة الثانية: حتليل البيئة الداخلية      

ف
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365 لفقرة الثالثة: إختيار إستراتيجيات اغتنام الفرص      

379 الفقرة الرابعة: إختيار إستراتيجيات التعامل مع التهديدات     

الفقرة اخلامسة: حتديد األهمية النسبية لالستراتيجيات اخملتارة   

391 واقتراح اليات التنفيذ واملتابعة       
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ھدافاأل

.بعناصر الرؤية االستراتيجية القارئتعريف  -٢

بالمھارات األساسية التي تمكنه من وضع  القارئتزويد  -٤
ستراتيجيات للعبور من الوضع الراھن الى المستقبل إ

المنشود

.من تحديد عناصر الرؤية االستراتيجية قارئتمكين ال -١

،  بالقدرة على تحديد القضايا االستراتيجية القارئتزويد  -٣
األھداف المحددة والھدف العام للوصول الى المستقبل 

.المنشود الذي نأمله

٤

٣

قائمة احملتويات
شريحة رقمالموضوع

٣قائمة المحتويات
٤األھداف

٥المخرجات
٨التعريف بالنھج المبادر: الباب األول
٤٤االتفاق على مضمون المفاھيم الرئيسية للخطة االستراتيجية: الباب الثاني
٨٥بناء الرؤية االستراتيجية: الباب الثالث
٢١٢المستقبل المنشود: الباب الرابع

٣٠٥تحليل الفجوة بين الوضع الراھن والمستقبل المنشود: الباب الخامس
٣٤١اختيار اإلستراتيجيات: الباب السادس
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التعريف بالنھج المبادر: الباب األول 

تفاق على مضمون المفاھيم الرئيسة للخطة اإل: الباب الثاني
االستراتيجية

االستراتيجيةتحديد عناصر الرؤية : الباب الثالث
)الرؤية–األھداف البعيدة –الرسالة –القيمة األساسية (

٦

مخرجاتال

االستراتيجية  ةللخط ةنھائي ةوضع صيغ -٢
.للعبور من الوضع الحالي للمستقبل المنشود

وعناصر الضعف  القوةإدراج جميع عناصر  -١
.ةوالفرص والتھديدات والتحديات المتاح

٥

اإلفتتاحية
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الراھن تحليل الفجوة بين الوضع : الباب الخامس
والمستقبل المنشود 

) SWOT Analysisالتحليل البيئي الرباعي (

عبور الفجوة بين ستراتيجيات إاختيار : الباب السادس
والمستقبل المنشودالراھن الوضع 

٧

المستقبل المنشود : الباب الرابع
)األھداف المحددة - الھدف العام - القضايا االستراتيجية(

٤٣
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التعريف بالنھج المبادر: الباب األول
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المحتوى

:الفقرة األولى
االنماط المختلفة للتعامل 

مع المستقبل

:الفقرة الثانية
مفاھيم اساسية

١٠

كيف نستشرف المستقبل ؟ -١

إلي واقع ؟ نحوله كيف  -٢

٩
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
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نماط التعامل مع المستقبلأ: الفقرة األولى
Reactiveعليهإعادة األوضاع إلي ما كانت  -١ -

أن الماضي أفضل من الحاضر يفترض 
والمستقبل

ذلكل
إلى عدم تكرار التغييرات التي يسعى 

أدت إلى الوضع الحاضر ويشعر 
.بالخوف من المستقبل

١٢

Proactivityالمنھج المبادر  -

ھو احد اربعة انماط في التعامل مع المستقبل 
-:ويتسم ھذا النمط باالتي

تحقيقهعلى بالعمل تصور للمستقبل  والمبادرة  وضع •
على أن ي��ون المس�تقبل أفض�ل دا�م�ا م�ن الحاض�ر يعمل •

ول���ي� بم����رد تحقيق���ه ول����ن م���ن �����ل العم���ل عل���ى 
حدوثهوانتظار له االستعداد 

١١
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انماط التعامل مع المستقبل
Preactiveالتحسب للمستقبل  -٣ -

والتعامل معه محاولة توقع المستقبل يتضمن 
أفضل المستقبل المتوقع ھذا على أساس أن 

من الحاضر ومن ثم يسعى إلى التعجيل 
.بحدوثه

يجعله الذي وضع الثم يركز على إيجاد ومن 
من التغيير الذي سوف يحدث مستقبالً  يستفيد 

ھذا دون أن يسعى إلى المشاركة في صناعة 
.التغيير

١٤

انماط التعامل مع المستقبل
Inactiveھي عليهحفظ األوضاع على ما  -٢ -

أن الحاضر أفضل من الماضي ومن يفترض •
ليس في اإلمكان أفضل مما وأنه المستقبل، 

كان
ال  يرى أن الوضع أنه الرغم من على •

فإنه األفضل في جميع األوقات، ھو الحاضر 
يفترض أن الوضع الحاضر حسن بدرجة 

أسوأيؤدي إلى وضع فيه كافية وأن أي تغيير 
تغييريسعى إلى منع حدوث أي فھو ثم ومن •

١٣
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

انماط التعامل مع المستقبل
Proactiveالمبادر المنھج  -٤ -

نماذج عملية للنھج المبادر 
للتعامل مع المستقبل

١٦

انماط التعامل مع المستقبل
Proactiveالمبادر المنھج  -٤ -

ننشده على تصور وضع للمستقبل الذي يقوم •
إليه وتحقيقهفي العمل للوصول واإلبداع 

يعمل على أن يكون المستقبل أفضل فإنه ثم ومن •
دائما من الحاضر ولكن من خالل العمل على 

حدوثهوانتظار له وليس بمجرد االستعداد تحقيقه 

، باعتبار يرفض األنماط الثالثة السابقةلذلك فھو 
من الممكن أن يقوم بدور في إيجاد المستقبل أنه 

يرغبهالذي 

١٥
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نماذج عملية للنھج المبادر في التعامل مع المستقبل
الرؤية لشركة فورد

على المستوى تعميم السيارة ھدف فورد عن ھنرى عبر  
:صفبھذا الوالشعبى 

سيكون ثمنھا قليالً .. سوف أصنع سيارة للجماھير " •
جداً بحيث لن يوجد رجل يحصل على أجر معقول وال 

يكون قادراً على امتالك سيارة ويستمتع مع أسرته 
ببركات ساعات البھجة في أرض هللا المفتوحة 

..الشاسعة 
أنطلق في العمل سيكون كل شخص قادراً على عندما •

سيختفي .. سيارة لديه شراء سيارة، وكل فرد سيكون 
محله الحصان من طرقنا السريعة، وستحل السيارة 

.بدون أدنى شك 
نوفر وظائف لعدد كبير من الرجال ) ونحن سوف ( •

بأجور جيدة

١٨

نماذج عملية للنھج المبادر في التعامل مع المستقبل
٢٠٠٠الرؤية لشركة سوني عام 

.العالمنبدع المنتجات التي ستنتشر حول سوف •
نكون أول شركة يابانية تغزو األسواق األمريكية سوف •

مباشرةمنتجاتھا ھناك وتوزع 
فيھا ننجح في إجراء التحديثات التي فشلت سوف •

مثل الراديو الترانزستور–الشركات األمريكية 
خمسين عاماً من اآلن سوف تكون عالمتنا التجارية بعد •

معروفة على مستوى العالم مثل أي شركة أخرى
نكون رمز التحديث والجودة التي ستنافس أكبر سوف •

الشركات قدرة على التحديث في أي مكان
سوف تعنى شيئاً جميالً ) صنع في اليابان(عبارة إن •

  الجودةوليس شيئاً ردىء 

)وضعت في الخمسينيات(

١٧
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ف بالن

ب األول ... التعري
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على ضوء استعراض انماط التعامل مع المستقبل–)  ١(تدريب رقم 
المشاركة في صنع المستقبل

:دقائق نرجو االجابة على االسئلة التالية ١٠خالل 

النمط ( “ المبادرالنھج ”أي مدي نتعامل مع المستقبل وفق إلي ١.
؟ ، المجتمعية المھنيةحياتنا الشخصية، العائلية، في ) الرابع 

المجتمعيةالمھنيةالعائليةالشخصية الجوانب
النسبة 
المئوية

%%%%

؟) النمط الرابع (  ”المبادر النھج ” إتباع معوقات ما ٢.

المعوقات ؟ ھذه تقترح للتعامل مع ماذا ٣.

٢٠

نماذج عملية للنھج المبادر في التعامل مع المستقبل
التجربة الماليزية

ومن  ١٩٩١وضع مھاتير محمد خطة النھضة الماليزية سنة 
:أھم بنود ھذه الخطة

يكون مجتمعاً علمياً واجتماعياً، وأن مجتمع متقّدم إقامة •
مستھلٍك مجرد مجتمٍع لألمام وليس مبتِكراً متطلعاً 

العلمية األوساط في أيضاً مساھماً للتكنولوجيا، بل 
.الحضاريوالتكنولوجية والتطوير 

ينافس الدول االقتصادية بديناميكية مزدھر مجتمع إقامة •
  .وازدھارھامن خالل تطوير الزراعة قوية ومرنة 

٢٥والصين  ٢٤و حاليا ترتيبھا االقتصادي عالميا ھو 

١٩
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التخطيط اإلستراتيجي
التعريف

النھج « اإلستراتيجي من أھم ادواتالتخطيط يعد 
»المبادر

وذلك ألن 

التخطيط اإلستراتيجي ال ُيعَنى بالتعامل مع

التخطيط اإلستراتيجي ال ُيعَنى بالتعامل مع

الفرص والتحديات بعيدة المدى في حالة 
الراھنالوضع استمرار 

Daily Problemsاليومية    المشكالت 
وايضا 

٢٢

لماذا التخطيط اإلستراتيجي؟

٢١
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

التخطيط اإلستراتيجي
بناء مستقبل افضل من الوضع الراھن

 والتي ُتعني باإلدارة االستراتيجية  في اطار منظومةيتم ذلك 
أثر لتعظيم  والطاقاتحشد الموارد وتعبئة 

استخدامھا
في

أفضل  مستقبلتحقيق  
على ضوء

لذلك نحتاج الى االتفاق مبادئنا ورسالتنا 
خالل المصطلحات الرئيسية على بعض 

الفقرة التالية

٢٤

التخطيط اإلستراتيجي
التعريف

التخطيط اإلستراتيجي يعني

الراھنمستقبل افضل من الوضع ببناء 
Creating better future

٢٣
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التعريف

تعني ھذه الفقرة بتجاوز االختالف في 
المصطلحات من خالل االتفاق على مضمون 

بعض المفاھيم الرئيسية للتخطيط 
.االستراتيجي

٢٦

مفاھيم اساسية–الثانية الفقرة 

المحتوى

:الفقرة األولى
انماط التعامل مع 

المستقبل

:الفقرة الثانية
مفاھيم اساسية

٢٥
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هج المبادر
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مفاھيم اساسية
مثال توضيحي–أھمية االتفاق على مضمون المفاھيم الرئيسية 

 ؟الدور الذي تقوم به الجامعةما ھو 

؟الواليات المتحدة/ االقليم / المكانة التي تتبوؤھا الجامعة على مستوى الوالية 

؟السمعة والصورة الذھنية المتكونة عن الجامعة أم

أم

؟الخبرات التي تملكھا الجامعة في مجاالت تعليمية معينة

؟االرتقاء الذي يحدث للطالب الذين يلتحقون بالجامعة

؟موقع الجامعة ، وأھم خصائصه أم

أم

٢٨

مفاھيم اساسية
مثال توضيحي–أھمية االتفاق على مضمون المفاھيم الرئيسية 

مجلس جامعة اجتمع م ٢٠٠٣نوفمبر  ١٠في 
المتحدة األمريكية والذي يضم بالواليات رادفورد 

التدريس ة ھيئوأعضاء اإلدارة مجلس 
وذلك لمناقشة واإلداريين

عنه رؤية الجامعةتعبر ما الذي 

٢٧



18

ي
ستراتيج

ط اال
طي

ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

مفاھيم اساسية
مثال توضيحي–أھمية االتفاق على مضمون المفاھيم الرئيسية 

ولذلك سوف نلجأ
الى تقريب المعاني التي تدل عليھا بعض المفاھيم الرئيسية 

في تفاصيل الخالف حول دون الخوض للتخطيط االستراتيجي 
معانيھا باعتبار ان ذلك ال يدخل ضمن أھداف ھذا الدليل

:قد يكون من أھم ھذه األھداف ما يلي

٣٠

مفاھيم اساسية
مثال توضيحي–أھمية االتفاق على مضمون المفاھيم الرئيسية 

وذلك نظرا لما تتسم به مفاھيم 
التخطيط االستراتيجي من اتساع 
نطاق االختالف حول مضمونھا

انتھت المناقشات ، وبعد اكثر من ساعتين
دون ان يتوصل مجلس الجامعة ألي 

توصيات متفق عليھا

٢٩



19

هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

مفاھيم اساسية

Strategic Management – اإلدارة االستراتيجية

وتوجيه موارد حشد وتعبئة 
قطاع /جامعة(المؤسسة ككل 

..)معمل/ قطاع حكومي/خاص
بما يعظم

اثر استخدام تلك الموارد في 
تحقيق رسالة المؤسسة على 

مدى الزمن

٣٢

مفاھيم اساسية

Strategic Dimension- البعد اإلستراتيجي

النظر الى اي موضوع او قضية أو وجهة 
وليس جزئيانظر من خالل منظور كلي 

وليس وعلى بعد مستقبلي طويل المدى 
قصير المدى
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مفاھيم اساسية

Strategic Planning – التخطيط اإلستراتيجي

موارد توجه إليه الذي االتجاه تحديد 
المؤسسة ككل 

)معمل / قسم/ معھد / كلية/ جامعة (
على مدى الزمن

نعظم أثر استخدام خالله والذي من 
تلك الموارد في تحقيق رسالة 

المؤسسة

٣٤

مفاھيم اساسية

٣٣

الفعاليات الرئيسية التي تتضمنھا اإلدارة االستراتيجية وطبيعة العالقة بينھا
Strategic Management Cycle
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

مفاھيم اساسية

Strategic Implementation – التنفيذ على المستوى اإلستراتيجي

اتخاذ اإلجراءات التي تحشد وتعبئ 
/  جامعة (موارد المؤسسة ككل وتوجه 

)معمل/ قسم / معھد / كلية 
على مدى الزمن في ضوء

الخطة حددتھا االختيارات التي 
االستراتيجية

٣٦

Strategic Planning – التخطيط االستراتيجي

مفاھيم اساسية

سنة واحدة

العالقة بين المستويات المختلفة للتخطيط والمدة الزمنية التي من خاللھا يوجه كل منھا العمل بالمؤسسة

 Tactical Planningتخطيط تكتيكي

سنوات ٣-١

   Medium Term Planningتخطيط متوسط المدى

سنوات ٥-٣

   Strategic Planningالتخطيط اإلستراتيجي

على مدى الزمن

  Operational Planningتخطيط تشغيلي

٣٥
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ي
ستراتيج

ط اال
طي

ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

مفاھيم اساسية

:ما يليستراتيجي اإلالتنفيذ على المستوى يتضمنها المجاالت التي من أهم لذلك فانه 

االستراتيجيةاختيار القيادات التي تقوم على تنفيذ الخطة ١.

االستراتيجيةالتنظيمية بما يتناسب مع الخطة الهياكل تطوير ٢.

االستراتيجيةتنمية بيئة العمل التي تدعم تنفيذ الخطة ٣.

تـــــوفير المـــــوارد الماليـــــة والبشـــــرية الالزمـــــة لتنفيـــــذ الخطـــــة ٤.
االستراتيجية

االستراتيجيةبناء وتطوير آليات المتابعة والتقويم للخطة ٥.

٣٨

مفاھيم اساسية

Strategic Monitoring – المتابعة االستراتيجية

التأكد من أن التنفيذ على 
المستوى اإلستراتيجي

يتم وفقا 
للخطة االستراتيجية

٣٧
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

الستنتاجا

فان برنامج الملتقى ينقسم الى قسمين رئيسيين، بناء على ما تقدم

:القسم االول
ليات استشراف المستقبلآ  

:  القسم الثاني
ليات تطوير االستراتيجيات آ

التي تحوله الى واقع

٤٠

مفاھيم اساسية

مفاھيم اساسية

Strategic Evaluation– التقييم اإلستراتيجي

وذلك على مدى االستراتيجية التأكد من صالحية الخطة 
الزمن في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية، 

والتوصية باإلجراءات التصحيحية
والتي قد تتضمن

االستراتيجيةتعديل الخطة •
إعادة النظر في إجراءات التنفيذ االستراتيجي•

٣٩
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ي
ستراتيج

ط اال
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ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

مفاھيم اساسية

»الى واقعتحوله التي تطوير اإلستراتيجيات «: القسم الثاني

To be Model  تحديد المسقبل المنشود على المدى المتوسط -١
  Gab Analysis تحليل الفجوة بين الوضع الراھن والمستقبل المنشود -٢
SWOT Analysisاستخدام التحليل الرباعي في تطوير االستراتيجيات -٣
تحديد األھمية النسبية لالستراتيجيات المختارة -٤
ليات التنفيذ   آ -٥

٤٢

مفاھيم اساسية 

»المستقبل استشرافليات آ«: القسم األول

Core Valuesالمبادئ األساسية -١
Mission Statementصياغة الرسالة -٢
Long Term Goalتحديد األھداف البعيدة -٣
Vision Developmentاستشراف الرؤية-٤

٤١
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هج المبادر
ف بالن

ب األول ... التعري
البا

٤٣
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

االتفاق على مضمون المفاھيم : الباب الثاني
االستراتيجية ةللخط ةالرئيسي
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ي
ستراتيج

ط اال
طي

ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

المحتويات: الباب الثاني

اإلستراتيجي؟ من يشارك في التخطيط : مقدمة 

٤٦

الرئيسيونالمعنيون : الفقرة األولى 

الشراكةآليات : الثانية الفقرة 

فان برنامج الملتقى ينقسم الى قسمين رئيسيين، بناء على ما تقدم

:القسم االول
ليات استشراف المستقبلآ  

:  القسم الثاني
ليات تطوير االستراتيجيات آ

التي تحوله الى واقع

٤٥
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

ال يقوم بمجرد التنبؤ » النھج المبادر«كما ذكرنا من قبل فان 
.بالمستقبل ولكن يقوم على المشاركة في صنع المستقبل

المشاركة في صنع المستقبل وعدم االنفراد بصنع فلماذا 
المستقبل؟

:االجابة في التالي
ي تغيير يحدث في الواقع ھو ما يمضيه المولى أن إ: أوالً 

محصلة االسباب المتدافعة والتي تستخدمھا من تبارك وتعالى 
االطراف المختلفة المستھدفة تغير ھذا الواقع

ومن ثم
محصلة الذي نستھدف تحقيقه في المستقبل ھو التغيير فان 

يرجع الى تأثير طرف منفردوال اداء اطراف 

٤٨

الباب الثاني

اإلستراتيجي؟ من يشارك في التخطيط : مقدمة 

٤٧
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ي
ستراتيج

ط اال
طي

ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

ھل يمكن االستفادة من انجازات المنافسين او الخصم في تحقيق أھدافنا: تدريب

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

عدد  ھذا الصندوقيوضع في أن ..وھو محّدد ھدف إذا كان لدينا 
  الخصمالمنافس أو يھدف  ..كرة  ٢٣وليكن ... معين من الكرات 

  ٢٣الرقم إلى  يصلثم فإن الذي ومن  ..الھدف تحقيق نفس إلى 
.هلصالحقد حسم السباق يكون  أوالً 

أن يضع كل في  ..الفرصة بالتبادل نفس  الطرفينكان لدى كال إذا 
في  )٤و  ١مابين يتراوح ( في الصندوق الكراتعدد من أي  مرة

 ....كل مرة 

انجازات  تضافثم ومن  أنا الفائـــــــــــز أكونأن يمكن ھل 
؟ لصالحــــــــــي المنافس

٥٠

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

ان النجاح االستراتيجي يقوم على: الباب الثاني

يعبر عن النجاح االستراتيجي بالشكل التالي

وھو اختيار االتجاه الصحيح لتحقيق األھداف وتعبئة الجھود 
الداخلية والخارجية

في تحقيق رسالتنااثرھا بما يعظم غيرنا فيھا كانت تحت تحكمنا او يتحكم سواء تعبئة وحشد الموارد والطاقات 

اتجاه تحقيق 
األھداف

الجھود الخارجية

الجھود الداخلية

٤٩
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

الجيل االول

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

فقد كانت السمة األساسية للجيل األول 
ھو من طرق التخطيط االستراتيجي 

االعتماد الكامل في التخطيط على 
المسئول األول عن المؤسسة إلى 

بأن عنھا الدرجة التي يعبر 

.“الخطة في رأس الرئيس”  

٥٢

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

يتضح من التدريب السابق اھمية ان نأخذ في االعتبار 
تأثير االطراف والجھات المختلفة والتي يمكن ان تسھم 

.في تشكيل مستقبلناايجابيا او سلبيا 

ولذلك كان تطور اجيال التخطيط االستراتيجي على 
الوجه التالي:

الجيل االول -١
الجيل الثاني -٢
الجيل الثالث -٣
الجيل الرابع -٤
الجيل الخامس -٥

٥١



32

ي
ستراتيج

ط اال
طي

ي التخ
سية ف

ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

تابع الجيل الثاني

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

  على مدى تطوراختيار  أأسوكان في الحقيقة أنه إال 
الجيل ھذا طرق التخطيط االستراتيجي، إذا ترتب على 

، إلى التنفيذطريقھا لم تجد ولكنھا خطط جيدة العرض، 
أي نوع تعيرھا الحقيقية بالمؤسسة لم اإلدارة نظراً ألن 
ومن ثم افتقدت قوة الدفع التي كانت تتميز . من االلتزام

الطرق التي تنتمي إلى الجيل األول، والناشئة من بھا 
.اإلدارة بتوجيھاتهدعم الرئيس والتزام 

٥٤

الجيل الثاني

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

التخطيط طرق لذلك عمد الجيل الثاني من 
بالمستشار االستعانة  إلىاالستراتيجي 

.  االستراتيجي للمؤسسةللتخطيط الخارجي 
الرغم من أن اللجوء إلى المستشار وعلى 

سلبيات الجيل بھدف تالفي الخارجي كان 
أبرزھا األول، والتي كان من 

في ألنھا في بعض جوانب الخطة الغموض 
 موثقةالغالب لم تكن 

٥٣
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

الجيل الرابع

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

عملية إسناد ومن ثم عمد الجيل الرابع إلى 
تشغيل المؤسسة، عن ن المسئوليالتخطيط إلى 

ذلك إلى حدوث نقلة كبيرة في نجاح أدى 
حقيقةالعمل توجيه الخطط في 

  
افتقدت الرؤية طويلة المدى نظراً أنھا إال 

في  لالعتماد على المسئولين عن التشغيل فقط
.التخطيطعملية 

 

٥٦

الجيل الثالث

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

لذلك عمدت الطرق التي تنتمي إلى الجيل الثالث إلى 
لمن خالالعودة بالتخطيط إلى داخل المؤسسة 

. إدارات للتخطيطإنشاء 
الحل كان يعتبر خطوة في ھذا وعلى الرغم من أن 
الصحيح إال أن االتجاه 

  التخطيطالكامل على المتخصصين في اعتمادھا 
االستراتيجيةالخطط لوضع 

إلى ضعف تبني المسئولين أدى 
تضمنتھا التي ستراتيجيات اإلعن تشغيل المؤسسة 

العمل توجيه تلك الخطط ومن ثم لم تنجح في 
.المرجوةاألھداف بالمؤسسة نحو تحقيق 

٥٥
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ت رئي
هارا

م وم
مفاهي

أستنتاج

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

مشاركة المعنيين بتشكيل مستقبلنا في  تقدمعدمبناءا على ما 
: يؤدي بنا إلي حالة بين الحالتين التاليتين اإلستراتيجي التخطيط 

تأخذ في االعتبار  دور وال  ..لھا توجه وليس لھا غير مخطط جھود ١.
ىوالجھات األخراألطراف 

اإلمكاناتتعبئة دون .. األھداف الصحيح لتحقيق اختيار االتجاه ٢.

٥٨

الجيل الخامس

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

ستراتيجي اإللذلك استفادت طرق التخطيط 
منذ منتصف التسعينات تقريبا، بھا المعمول 

والتي تنتمي إلى الجيل الخامس من طرق 
بھا التخطيط االستراتيجي من التجارب التي مر 

التخطيط االستراتيجي عبر األجيال األربعة 
أھمھاالسابقة، والتي كان من 

في تغيير بدورھا ال تقوم االستراتيجية أن الخطط 
لم يقم على  المؤسسة، ماأھداف الواقع وتحقيق 

مشاركون من المستويات اإلدارية وضعھا 
 .المختلفة بالمؤسسة

٥٧
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

أستنتاج

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

تاإلمكاناتعبئة دون ..األھداف الصحيح لتحقيق اختيار االتجاه  -٢

البيئة الخارجية

اتجاه تحقيق 
األھداف

الجھود 
الخارجية

الجھود 
الداخلية

٦٠

أستنتاج

من يشارك في التخطيط اإلستراتيجي؟: مقدمة

تأخذ في االعتبار  دور األطراف وال  ..لھا توجه وليس لھا غير مخطط جھود  -١
ىوالجھات األخر

البيئة الخارجية

اتجاه تحقيق 
األھداف

الجھود 
الخارجية

الجھود 
الداخلية

٥٩
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تحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

داخل وخارج المؤسسة التي الفئات والجھات  وھم
االستراتيجيةفي االعتبار عند وضع الخطة تؤخذ 

أھدافھا ورؤيتھا نجاح أي مؤسسة في تحقيق  ألن
محصلة أداء بل ھو  أدائھا منفردة،يتوقف على ال 

مجاالت النشاط الذي على األطراف المؤثرة 
  تمارسه

خارج لذلك يتم تحديد الفئات او الجھات من 
 تؤثروالتي داخل المؤسسة او من المؤسسة 
  .بتشكيل مستقبل المؤسسة تتأثرو

Key Stakeholders

٦٢

الباب الثاني

Stakeholders تحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

٦١
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

للشركةاالستراتيجية التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة والجھات الفئات 

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

..مثال من قطاع االعمال

من  بالشركة *المعنيون
خارجھا

بالشركة من  *المعنيون
داخلھا

)________ شركة (
المنافسون

)________عائلة الـ (
من المساھمين إلى القطاعيكتفي باإلشارة وال الجھة تسمى *  

٦٤

للشركةاالستراتيجية التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة والجھات الفئات 

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

الشركة

المعنيون بالشأن العام
المالك

العاملون 
بالشركة

المنافسون

االعالمالمساھمون

الجھات الحكومية

مجلس اإلدارة

المجتمع 
المحلي

العمالء الموردون

٦٣
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التعريف

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

بالمؤسسة ن ين الرئيسييالمعنيلتحديد 
:إلى اإلجابة عن األسئلة التاليةنحتاج 

للتخطيط االستراتيجي للمؤسسة؟منھم كل يحملھا التوقعات التي ما  -١
؟منھمكل يجنيھا الفوائد التي قد ما  -٢
؟منھماألضرار التي قد تقع على كل ما  -٣
للمؤسسة؟االستراتيجي  التخطيطلصالح تعبئتھا في منھم الموارد التي يمكن ويرغب كل ما  -٤
؟منھمكل يحتلھا المكانة التي ما  -٥

٦٦

التعريف

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

القدر  نفسبالضرورة ليس لھم  المؤسسةداخل أو خارج من سواء المعنيون «
»للمؤسسةاالستراتيجي التخطيط  من األھمية عند

بالمؤسسةالمعنيين الرئيسيين 
 Key Stakeholders

بالمؤسسةالمعنيين الرئيسيين 
 Key Stakeholders

ھم

المعنيون األكثر تأثراً أو تأثيراً في التخطيط 
للمؤسسةاالستراتيجي 

٦٥
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز: مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من داخل الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
 :بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

الجامعة مدير١.

العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل٢.

للجامعة العلمي المجلس٣.

العلمي البحث عمادة٤.

واالستشارات البحوث معھد٥.

العليا الدراسات عمادة٦.

بالجامعة واإلدارية المالية الشؤون٧.

الجامعي التعليم تطوير مركز٨.

المشترك اإلشراف برنامج٩.

٦٨

التعريف

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

بالمؤسسة ن ين الرئيسييالمعنيلتحديد 
:إلى اإلجابة عن األسئلة التاليةنحتاج 

؟منھمالسلطات والصالحيات المتوفرة لكل ما  -٦
منھم؟كل يمتلكھا التي االستراتيجية درجة التحكم في الموارد ما  -٧
؟منھمكل يمتلكھا درجة التنظيم وشبكة العالقات التي ما  -٨
االس�تراتيجي الت�أثير عل�ى نج�ا� التخط�يط ��مي�ة ���ا ، وم�ا م�نھمالتأثير �ي�ر الرس�مي لك�ل ما  -٩

؟للمؤسسة
؟في التخطيط االستراتيجي للمؤسسةمنھم الطريقة األفضل لمشاركة كل ما  -١٠

٦٧
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البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز: مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من خارج الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
:بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

القطاعات الحكومية -١
مجلس الشورى•
:الوزارات والجھات التابعة لھا ومنھا•

 الھيئ���ة العام���ة ل�رص���اد (المص���ال� الحكومي���ة
مص����لحة المي����ا� والص����رف ، وحماي����ة البيئ����ة

)الصحي
 ������يئ�����ة المس�����احة (الھيئ�����ات الحكومي�����ة مث�

الجيولوجية والھيئة العامة لالستثمار والھيئات 
)العليا لتطوير المدن

مراكز البحوث

٧٠

البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز :مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من داخل الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
:بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

الجامعة في البحثية المراكز  .١٠
العلمي النشر مركز  .١١
الباحثون  .١٢
والتأليف والتعريب الترجمة برامج  .١٣
المستقلة العمادات وبقية المكتبات شؤون عمادة  .١٤
اآللي الحاسب مركز  .١٥
واإلحصاء المعلومات مركز  .١٦
العلمية واألقسام الكليات  .١٧
والصيانة التشغيل إدارة  .١٨

٦٩
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز: مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من خارج الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
:بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

الخاص القطاع -٢
الوطنية والمؤسسات الشركات
واإلسالمية العربية والمؤسسات الشركات
العالمية والمصانع الشركات
الخاص التعليم مؤسسات
األعمال رجال
البنوك

٧٢

البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز: مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من خارج الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
:بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

وھيئاتھا بمجالسھا المناطق إمارات•
الحكومية والشركات المؤسسات•
والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة•
  الجامعات•
  والتعليم التربية وزارة•
المھني والتدريب الفني التعليم مؤسسة•

٧١
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تدريب

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

*من داخل المؤسسة*من خارج المؤسسةم

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

نموذج رقم (١)
حصر المعنيين بالمؤسسة

إليهباإلشارة إلى القطاع الذي تنتمي يكتفي وال الجھات تسمى *  

٧٤

البحث العلمي بجامعة الملك عبد العزيز: مثال

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

األطراف والجھات من خارج الجامعة التي تؤخذ في االعتبار عند وضع الخطة  
:بالجامعةالعلمى للبحث  االستراتيجية

والخيرية الربحية غير القطاعات -٣
التجارية الغرف

سلمان األمير مركز مثل( التطوعية األبحاث مراكز 
)لألبحاث فقية ومركز –للمعوقين

العلمية الكراسي

والعلمية والمھنية الخيرية والمنظمات الجمعيات

٧٣
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

بناءا على ما تقدم

يعد تحديد المعنيين الرئيسيين

أحد عمليات

التحليل البيئي

التي يتطلبھا التخطيط االستراتيجي

تدريب

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

٧٦

تدريب

Key Stakeholdersتحديد المعنيين الرئيسيين: الفقرة األولى

*من داخل المؤسسة*من خارج المؤسسةم

١
٢
٣
٤
٥

نموذج رقم (٢)
*حصر المعنيين الرئيسيين بالمؤسسة

Key Stakeholders

الذين يؤثرون على المؤسسة ويتأثرون على المؤسسة بشكل مباشر*  

٧٥
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Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

لكي نتمكن من تعبئة وحشد الموارد والطاقات التي 
وتعظيم اثرھا في ، يتحكم فيھا المعنيون الرئيسيون

تحقيق رسالتنا نحتاج الى الوقوف على

ستراتيجيات الشراكةإ

:  والتي تتلخص في التالي
إستراتيجية التواصل: والأ

إستراتيجية المشاركة: ثانيا
إستراتيجية التحالف: ثالثا

٧٨

الباب الثاني

Partnership تحديد آليات الشراكة: الفقرة الثانية

٧٧
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البا

إستراتيجية المشاركة: ثانيا

Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

ھذه االستراتيجيةويتم من خالل 

لتنفيذ الفعاليات المشتركةبناء آليات 

ذات العالقة بغرض تجميع الجھات بين 
من أجل تعظيم ناتج األداء الجھود 

.الفعالياتالكلى لتلك 

٨٠

إستراتيجية التواصل: أوال

Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

ھذه االستراتيجيةويتم من خالل 

لتنفيذ التواصلبناء آليات 

الوصول ذات العالقة بغرض الجھات بين 
إلى أفضل الحلول التي تعظم الناتج الكلى 

الجهات المبذولة من قبل تلك للجهود 
والتطوير المستمر لتلك الحلول

٧٩
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البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز: تدريب

Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

الجھات المشاركة
التجارية الغرف•

 األجنبية الجامعات•

البحثية المراكز•

الخاص القطاع•

الدولية المنظمات•

الثنائية الدولية االتفاقيات•

٨٢

إستراتيجية التحالف: ثالثا

Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

ھذه االستراتيجيةويتم من خالل 

انشاء كيانات مشتركة

ذات العالقة بغرض الجھات بين 
الموارد من أجل في تحقيق الشراكة 

المشاركة الجهات تعظيم العائد على 
.الكياناتفي إنشاء تلك 

٨١
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ستراتيجية
طة اال

سة للخ
م الرئي

ضمون المفاهي
ى م

ي ... اإلتفاق عل
ب الثان

البا

البحث العلمي في جامعة الملك عبدالعزيز: تدريب

Partnershipعالقات الشراكة: الفقرة الثانية

نموذج (٣)
عالقات الشراكة

الفئات/ الجھات م
استراتيجيات الشراكة

الكيانات المشاركةالتواصل
المشتركة

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

٨٣





49

ستراتيجية
صر الرؤية اال

ث ... تحديد عنا
ب الثال

البا

بناء الرؤية االستراتيجية: الباب الثالث
)الرؤية–ةاألھداف البعيد–الرسالة–األساسية ةالقيم(
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المحتويات

الرؤية االستراتيجيةبناء : الباب الثالث

الھدف : الفقرة الثانية
البعيد ورسالة النجاح

وضع الھدف : والأ•
البعيد للمؤسسة

: الباب الثاني•
صياغة الرؤية 

للمؤسسة

:  الفقرة األولى
المبادىء األساسية 

والرسالة

استجالء القبم :والأ•
األساسية

صياغة : الباب الثاني•
نص رسالة المؤسسة

تعريف بالرؤية 
االستراتيجية

عناصرھا•
كيفية البناء•
مكوناتھا•

٨٦

المقدمة

الرؤية االستراتيجيةبناء : الباب الثالث

تعريف بالرؤية االستراتيجية: مقدمة 

٨٧
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ستراتيجية
صر الرؤية اال

ث ... تحديد عنا
ب الثال

البا

ھما

ما العناصر التي تتشكل منھا الرؤية االستراتيجية؟

في فترة زمنية ما شأنھا شأن أي صورة ترسم للتعبير عن كيان االستراتيجية تتضمن الرؤية 
العناصرمن نوعين  معينة،

االستراتيجيةالرؤية  العناصر التي تتشكل منھا

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

فھي  ثمومن  تعبر عن ھوية ھذا الكيان،عناصر  -أ
حتى لو تم التعبير ( ،مع الزمن عناصر ثابتة ال تتغير

تحمل  عنھا بطريقة مختلفة من وقت إلى آخر فإنھا
 ً .)نفس الجوھر ونفس المضمــون دائما

الذي يطرأ على ھذا التغير تعبر عن  عناصر متغيرة -ب
.الكيان على مدى الزمن

٨٩

)ومكوناتھا، اھميتھا، ماھيتھا(التعريف بالرؤية االستراتيجية 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

العمل بالمؤسسة، على لتوجه ترسم بالكلمات  صورة
.)سنة  ٣٠-١٠(بعيد مدى زمني 

تعبر عن األمل أو الطموح الذي تسعى  فھي
.الفترةتحقيقه خالل تلك إلى المؤسسة 

العمل على تحويل ھذا األمل إلى واقع حقيقي  ويتم  
االستراتيجية من الخطط عدد  لخالملمــوس، من 

.)سنوات ٥-٣(متوسطة المدى 

٨٨
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كيف نبني الرؤية االستراتيجية؟

عمليتين متالزمتين  خاللألى مؤسسة من الرؤية االستراتيجية يتم بناء 

كيفية بناء الرؤية االستراتيجية

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

ھما

  تعنى بالبحث عن الجوانب الثابتة من الصورة: األولى
والتي ال تتغير مع الزمن ومن ثم فھي تسعى إلى 

ابتـكارھا أو  اكتشافھا واستجالئھا وإبرازھا وليس إلى
.اختراعھا

تعنى بتصور الحال الذي تكون عليه المؤسسة : الثانية
.في تحقيق رسالتھـا في زمن معينفي حالة نجاحھا 

٩٠

نشأتھابالقيم الباعثة على تتحدد ونظراً ألن ھوية أي مؤسسة 

والتي تعرف

Core Values  القيم األساسية
Mission  والرسالة

.التي تعمل على تحقيقھا استجابة لھذه القيم

األولى: تعنى بالبحث عن الجوانب الثابتة من الصورة والتي ال تتغير مع الزمن ومن ثم 
فھي تسعى إلى اكتشافھا واستجالئھا وإبرازھا وليس إلى ابتـكارھا أو اختراعھا. 

الرؤية االستراتيجيةكيفية بناء 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

٩١
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ستراتيجية
صر الرؤية اال

ث ... تحديد عنا
ب الثال

البا
،  الذي ينبغي ان تلتزم المؤسسة بتحقيقهالھدف البعيد تحديد  لذلك فھي تتضمن

ووصفا للحالة التي تكون عليھا

سنة) ٣٠–١٠(بعيد نسبيا زمنية استجابة لرسالتھا بعد فترة 

والتي، عند انجاز ھذا الھدفالمؤسسة 
  Vision بالرؤيةوالتي تعرف 

الثانية: تعنى بتصور الحال الذي تكون عليه المؤسسة في حالة نجاحھا 
في تحقيق رسالتھا في زمن معين

الرؤية االستراتيجيةكيفية بناء 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

٩٣

الرؤية االستراتيجيةكيفية بناء 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

Core values

المبادئ 
)

القيم
 (

األساسية

األساسية) القيم(المبادئ 

Core values

الرسالة
Core 

purpose
(Mission) 

الوضع الراھن
Current 

state

الھدف البعيد 
BHAG

الخارطة الذھنية لمراحل التخطيط االستراتيجي
عصام يحيى الفيالني. د.أ–جامعة الملك عبدالعزيز –تصميم مكتب الريادة للتطوير 

الھدف البعيد 
BHAG

الھدف البعيد 
BHAG

فإن العناصر الثابتة  
تجليتھا على التي نعمل 

  العمليةمن خالل ھذه 
منكالً تتضمن 

Core values

عناصر متغيرة

٩٢
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الرؤية ھي اكثر المكونات األربعة تأثيرا في توجيه عمل ونظرا ألن 
بالمؤسسة

نتاج العناصر الثالثة األولى والمنطلق الذي توضع على اساسه  باعتبارھا
الخطط االستراتيجية متوسطة االجل

فانه يطلق على العناصر األربعة مجتمعة اسم
  

الرؤية االستراتيجية
  

من باب اطالق اسم الجزء كله

الرؤية االستراتيجيةكيفية بناء 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

٩٥

 Vision  الرؤية

Long Term Goal   الھدف البعيد

 Mission  الرسالة

 Core Valueالقيم األساسية

وبناء على ما سبق فان الرؤية االستراتيجية للمؤسسة تتضمن اربع مكونات ھي:

الرؤية االستراتيجيةكيفية بناء 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

٩٤
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صر الرؤية اال

ث ... تحديد عنا
ب الثال

البا

تدريب
: من التدريب فالھــد

الحالتين في خالل إظھار الفرق بين أداء قاطع الحجر من . تحفيز األفراد وإطالق طاقاتھمفي الرؤية أثر إظھار 

الذي وھو ال يعرف قيمة للعمل األولى الحالة 
،ويشعر فقط بالمشقة واإلجھاد يؤديه، 

وھو يشعر أنه يؤدى دوراً حتى لو  الثانيةالحالة و 
. كان صغيراً ولكنه جزء من صرح كبير

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

٩٧

تدريب

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث 

شاھد بتمعن والحظ الفرق بين الصورتين

٩٦
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المرحلة الثالثة

تحديد المستقبل المنشود على المدى المتوسط

تحليل الفجوة بين الوضع الراھن والمستقبل المنشود

استخدام التحليل الرباعي في تطوير االستراتيجيات

النسبية لالستراتيجيات المختارةاألھمية تحديد 

آليات التنفيذ والمتابعة

:الثالثةالمرحلة 
وضع الخطة االستراتيجية

Phase  3:
Developing the Strategic 

Plan

يصور الفجوة بين الوضع الراھن والمستقبل المنشود

)المرحلي(الھدف العام 

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

٩٩

مراحل وضع الخطة االستراتيجية

Phase1:
Preparatory Work

Phase2:
Establishing a Vision 

for the Future

Phase3:
Developing the 
Strategic Plan

المرحلة األولى

المرحلة الثانية
بناء الخطة االستراتيجية

المرحلة الثالثة

اإلعداد 
للتخطيط
اإلعداد 
للتخطيط

تحديد القيم األساسية
Clarifying core values

صياغة الرسالة
Mission

تحديد األھداف بعيدة المدى
Setting long term goals

الرؤية االستراتيجية
Creating Vision

وضع 
الخطة االستراتيجية

مقدمة -الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث
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المعـنيـــون  عليھـــايجتمــع التي  المبــادئھى  
التي ى ھو تاريخھانشأتھا، وعلى مدى منذ  بالمؤســســـة
والتمسـك بھـــا إليھـاباالنتسـاب الفخـر  إلــىتدعــوھــم 

ومن ثم

والتي يجيب تتغير عبر الزمن التي ال فإنھا اإلجابة 
في ما سألوا أنفسھم إذا بھا المعنيـون بالمؤسسة 

وقت من األوقات أى 

لماذا نحن ھنا؟
وما الذي يجمعنا؟

وما الذي سندعو َمن بعدنا إلى التمسك به؟

Clarifying Core Valuesاستجالء القيم األساسية  : اوال

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠١

الفقرة األولى

الرؤية االستراتيجيةبناء : الباب الثالث

ئالقيم األساسية والمباد: الفقرة األولى

استجالء القيم األساسية: أوال
Clarifying Core Values

١٠٠
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لذلك يبدأ بناء الرؤية المستقبلية باستجالء القيم األساسية 
القاعـدة التي ينطلق منھـا ھــــذا باعتبارھا  للمؤسسة

على أطرافهيخيم الذي واإلطار  البنـــــــــاء

فالقيم األساسية 
للمؤسسة

تصلح لكل للمؤسسة ھي المبادئ الراسخة والثابتة  
اختيارھا ويتم  خارجياتتطلب تبريرا وال األزمنة 
المحيطة أو المنافسة أو البيئة النظر عن بغض 

  األمرموجودة ولو أدى اإلدارة وتظل رغبـــــــات 
 .بھامترتبة على التمسك مضار حدوث إلى 

يضحى من أجلھا وال يضحى بھا

Clarifying Core Valuesاستجالء القيم األساسية  : اوال

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٣

لذلك يعبر عنھا دائما بعدد محدود من العبارات (٣-٥)  
واالعتقادات الجازمة ، عبارات تمثل معا القناعات الراسخة

الباعثة على نشأة المؤسسة المبررة الستمرارھا

فالقيم األساسية 
للمؤسسة

والموجة تمثل األساس الذي تقوم عليه المؤسسة 
وفي ضوئھا يتم وعلى أساسھا  بھاالرئيسى للعمل 

واألھداف التي تعمل على تحقيقھا الرسالة تفسير 
التي تصف حالة والرؤية التي تلتزم بإنجازھا 

نجاحھا 
واالستراتيجيات التي تتبع لعبور الفجوة بين  

واقعھا والمستقبل الذي ترغب في الوصول إليه 

Clarifying Core Valuesاستجالء القيم األساسية  : اوال

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٢
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)٢( -األساسية مثال للقيم األمثلة بعض 

المشاركة في المسؤولية االجتماعية

Merck  القيم األساسية
لميرك

التميز في الحزم في جميع مفاھيم الشركة

االبتكار على اساس علمي

األمانة واالستقامة

ولكن الربح من العمل الذي يفيد اإلنسانية، الربح

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٥

)١(مثال  -بعض األمثلة للقيم األساسية 

الجودة  

المبادئ األساسية 
لمختبر الجودة باألسطول األمريكي

العمل كفريق

التطوير الذاتي 

المسئولية عن الدفاع 

Quality  

Teamwork 

Self Improvement 

Vital to Defense 

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٤
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)٤(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

خدمة العميل فوق أي اعتبار آخر

Nordstrom القيم األساسية لنوردستروم

العمل الشاق واإلنتاجية الفردية

أن ال تكون راضيا أبداً 

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

التميز في الشھرة، أن تكون جزءاً من شيء ما متميز

١٠٧

)٣(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

واألمور الوطنية ةاالرتقاء بالحضارة الياباني

Sony القيم األساسية لسوني

عمل المستحيل..الريادة وعدم التبعية لالخرين

تشجيع القدرات الفردية واالبتكار

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٦
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)  ٦(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

القيم األساسية لوالت ديزني

عدم االستخفاف باألمور

“ القيم األمريكية الصحيحة”تنمية ونشر 

االبتكار ، األحالم، والتخيل

االھتمام الذي يصل لدرجة التعصب بالتماسك وبالتفاصيل

الحفاظ على سحر ديزني والتحكم فيه

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١٠٩

)  ٥(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

القيم األساسية فيليب موريس

الحق في حرية االختيار

التغلب على اآلخرين في صراع شريف –االنتصار 

تشجيع المبادرات الفردية

الفرص معتمدة على الجدارة، ال أحد مؤھل لشيء معين

العمل الشاق والتحسن الذاتي المستمر

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث
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)  ٩(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 
CUPAمؤسسة العاملين في الكليات والجامعات 

Cultural Valuesالقيم الثقافية : اوال

Customer Serviceخدمة العمالء  -١

Credibilityالمصداقية  -٢

قيمنا العلمية: ثانيا

Future-Focusedنتطلع الى المستقبل  -١

Collaborationنتآزر مع االخرين  -٢

Inclusionنستوعب التنوع  -٣

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١١

)٧(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

تفعيل مناخ بحثي متميز

القيم األساسية للبحث العلمي 
بجامعة الملك عبدالعزيز

الرقي بالعملية التعليمية والمعرفة اإلنسانية في ضوء 
القيم اإلسالمية

استشراف قضايا المجتمع واالبداع في حلھا

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٠



63

ستراتيجية
صر الرؤية اال

ث ... تحديد عنا
ب الثال

البا

)  ١١(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

.  مرضاة هللا سبحانه وتعالى كسب 

.بالرسول صلى هللا عليه وسلم االقتداء 

.األمة ريادة 

.  الدارين سعادة 

مشروع مجتمع القيم النبوية

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٣

)  ١٠(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

.الجودة والتطوير والعمل المؤسسي

ھيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية

ترسيخ مفھوم إنسانية اإلسالم في العمل الخيري

.والشفافيةالمصداقية 

.  االستقاللية والحيادية

.  نشر ثقافة التكافل

.تنمية المجتمعات

.المبادرة في تقديم العمل االغاثي

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٢
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)  ١٣(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

بمواكب��ة التط��ور ف��ي المع��ارف والتقني��ات بم��ا ينس��جم م��ع االلت��زام •
واإلنسانيةالمبادئ اإلسالمية 

العملبرامج ومناھج التعليم باحتياجات المجتمع وأسواق ربط •
.واإلبداع في مختلف برامج وأنشطة الجامعةالتميز •
.جودة المخرجات التعليمية والبحثية والمھنية والثقافية•
.العمل وتقدير اإلنجازإتقان •
.العمل بروح الفريق •
.االلتزام بقيم العمل المؤسسي•
. التواصل والتعاون وتعزيز الشراكات مع المعنيين كافة•
. اإلسھام في تنمية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره•
.حرية واستقاللية البحث والتفكير •

للعلوم والتكنولوجيا جامعة حضرموت

١١٥

)  ١٢(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

جامعة ام القرى

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٤

.اإللتزام بالمنھج اإلسالمي•
.اإلرتقاء باإلنسان والبيئة في مكة المكرمة •
.إتقان العمل وتقدير اإلنجاز •
. العمل بروح الفريق  •
.تھيئة بيئة تعليمية متميزة •
.تنمية المھارات والقدرات ودعم الموھوبين •
.تبني منھج التعليم المستمر •
الو�ني����ة التع����اون والتوا�����ل وال�����راكات م����� الھيئ����ات •

.لمية واإلقليمية والعا
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مقارنة القيم األساسية لبعض المؤسسات

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

CUPAمؤسسة  سونىشركة  مركز فقيه لألبحاث 
والتطوير

بجامعةالعلمي  البحث 
العزيزالملك عبد  

الثقافيةقيمنا : أوالً   •

خدمة العمالء.١
المصداقية. ٢

قيمنا العملية: الثاني الباب •

نتطلع إلى  المستقبل . ١
نتآزر مع اآلخرين. ٢
نستوعب التنوع. ٣

بالحضارة اليابانية االرتقاء •
الوطنيةواألمور 

وعدم التبعية الريادة •
المستحيللآلخرين ،عمل 

القدرات الفردية تشجيع •
واالبتكارات

العلم والعلماء تقدير •
والحرص على توفير 

المعلومة لخدمة المجتمع
بالقيم اإلسالمية االلتزام •

فيما تھدف إليه البحوث 
المركزالتي يرعاھا 

البحث والتطوير تشجيع •
كجزء من أعمال البر

والسرعة واالنجاز االتقان •
والتطلع إلى األفضل

على األصالة المثابرة •
واالبتكار والجدية 

والموضوعية
القدرات الفردية تشجيع •

واالبتكارات

متميزمناخ بحثى تفعيل •
بالعملية التعليمية الرقى •

في والمعرفة اإلنسانية 
القيم اإلسالميةضوء 

قضايا المجتمع استشراف •
في حلھاواإلبداع 

١١٧

)  ١٤(مثال  -األساسية للقيم األمثلة بعض 

القيام بالواجب نحو اآلخرينالقيام بالواجب نحو هللا

القيام بالواجب نحو الذات 

النشاط وتعتمد ھذه المبادئ الثالثة على قانون الكشافة الذي يعكس بصورة واضحة أخالقيات 
:، والمتمثل في الكشفي

الكشاف مخلص*الكشاف مطيع    * الكشاف ودود               * الكشاف صادق   * 

الكشاف نظيف* الكشاف مقتصد   * الكشاف رفيق بالحيوان    * الكشاف نافع     * 

الكشاف مؤدب* 

جمعية الكشافة السعودية

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث
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األمثلةمناقشة 

Hewlet Pachard – )ھيولت باكارد(موظفوا 
الثقافية والمعايير يدركون من أمد بعيد أن التغيير الجذري في ممارسات التشغيل 

المبادئ –“ باكارد -ھيولت ”عادات عن روح واستراتيجيات األعمال ال يعني التخلي 
، المشتركةالجوھرية 

Johnson & Johnson – جونسون اند جونسون
تحافظتراجع باستمرار ھيكلھا وتطور عملياتھا بينما 

على المثاليات مجسدة في عقيدتھا، 

3M – شركة ثري ام
في حركة –العديد من مشاريعھا الكبيرة الناحجة  شركةالباعت  ١٩٩٦في عام 

مفاجئة أدھشت صحافة األعمال التجارية والصناعية إلعادة التركيز على غايتھا 
يالجوھرية الباقية وھ

الحل المبتكر للمشاكل التي لم ُتحل 

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٩

مناقشة األمثلة

مما سبق يتضح ان الشركات التي تتمتع بالنجاح المستمر لديھا قيم جوھرية وغاية جوھرية ال تحيد عنھا، 
ديناميكية الحفاظ على إن  المتغير،توافق مستمر مع العالم في استراتيجيات أعمالھا وممارساتھا بينما 

:ھي السبب في أن شركات مثلنحو التقدم الرغم من السعي الجاد على الجوھر 

(Hewlett-Packard) – ھيولت باكارد

(Johnson & Johnson) – جونسون اند جونسون

3M – ثري ام

تحديث  أصبحت من صفوة المؤسسات القادرة على
نفسھا وتحقيق أداء ال نظير له على المدى الطويل 

القيم األساسية والمبادىء:الفقرة األولى–الرؤية االستراتيجية بناء : الباب الثالث

١١٨








