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مقـــــــــــدمة
إن احلمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا ، من يهده الله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله  

ال شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد .

عملت في معهد الكويت لألبحاث العلمية منذ عام 1978 حتى عام 2011 قضيت سنني 
طويلة منها في العمل التخطيطي اقتنعت خاللها بأهمية التخطيط الكبيرة جدا في 
النجاح  » عناصر  التخطيط  أهل  وقال  والدول  واملؤسسات  النجاح لألفراد  حتقيق 
ثالثة: التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط« وأقول ياليت قومي يعلمون، واقتنعت 
بضعف التخطيط في العالم العربي، بل أكاد أقول عدم وجوده فما عندنا هو تخطيط 
التخطيط،  فمن  وهمي أو جزئي وأحد أسباب ذلك غياب املتخصصني في عالم 
الغرائب العربية أن أغلب من يعملون في إدارات التخطيط أو وزارات التخطيط ليسوا 
القيادية والفنية في  يتم تأهيل صحيح ملن يتسلمون املناصب  متخصصني فيه وال 
مجال التخطيط، وحاولت أن أساهم بدوري في زيادة الوعي التخطيطي من خالل 
( وهما  الوهمي  التخطيط   ( والثاني   ) التخطيط في ساعات  تعلم   ( األول  كتابني 
موجودان على شبكة اإلنترنت وضعت فيهما ما رأيت أنه يفيد وضروري وبأسلوب 
سهل، ويأتي هذا الكتاب » منوذج الدكتور مساعد للتخطيط االستراتيجي« ليركز 
على كيفية إعداد خطة إستراتيجية أو تشغيلية بأسلوب يسهل تطبيقه وشرحت في 
الكتاب مزايا هذا النموذج، وقد يسأل سائل ملاذا اخترت اسم الدكتور مساعد السهو 
وأقول اخترته بعد أن عملت مع الصديق العزيز الدكتور مساعد في مكتب التخطيط 
خالل الفترة منذ عام 2006 حتى عام 2011 وهو شاب مجتهد وكان يطالب دائما 
بأن يكون العمل التخطيطي عملي وواقعي وليس فلسفة وآراء وكالم، وهذا شجعني 
على عمل هذا النموذج وسميته باسمه تقديراً مني له، واقتناعاً مني بأهمية  التعامل 
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مع التخطيط بعيداً عن الكالم الكثير واألجواء األكادميية والنظريات املختلفة، وهذا 
أمر يكتسب أهمية خاصة في ظل انفصال عالم التخطيط عن الواقع في كثير من 
املؤسسات والدول العربية، وأدعو املسئولني واملوظفني إلى العمل على تطبيق هذا 
النموذج مع إجراء بعض التعديالت التي تناسب كل مؤسسة أو إدارة، وسيحصلون 
بإذن الله على نتائج كبيرة فإذا مت تطبيق » ربيع املعلومات « بصورة صحيحة، فهذا 

سيؤدى إلى قفزات هامة فما بالك بكل خطوات العملية التخطيطية .

وفي اخلتام أشكر كل من ساعدني على إجناز هذا الكتاب، وأسأل الله أن يجزيهم خير 
انتفع بشئ منه أن  اجلزاء، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكرمي، وأدعو كل من 

يدعو للدكتور مساعد ولي ولوالدينا وللمسلمني .  

عيد بطاح الدويهس

الكويت في

19 رمضان  1434 هجرية

28 يوليــــــــو 2013 ميالدية
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مفاهيم تخطيطية
هناك مفاهيم تخطيطية عامة وسأذكر هنا بعضها حتى تكون عندنا مبادئ تخطيطية 

نلتزم بها في عملية إعداد اخلطة ومن هذه املبادئ واملفاهيم ما يلي :

1- املبادئ األساسية للخطة هي واحدة سواء كانت خطة تشغيلية ) سنوية ( أو خطة 
أو  القادمة  السنة  في  سنعمل  ماذا  واحد  هو  السؤال  ألن  )خمسية(  إستراتيجية 
خالل خمس سنوات أو عشر سنوات؟ والفرق هو في احلجم فكلما خططنا لسنوات 
أطول كلما كانت النتائج واألعمال أكبر فالذي يخطط لعشرين سنة أفضل من الذي 
أكبر  جهود  ويحتاج  أصعب،  عمل  التخطيط  يصبح  ولكن  سنوات،  يخطط خلمس 
كلما كانت الفترة الزمنية التي يغطيها أطول وذلك لنقص املعلومات واحتمال حدوث  
تغييرات كبيرة لم يتم أخذها في عني االعتبار، فحتى الدول املتقدمة في التخطيط 
للعشرين سنة  لم تضعها في خطتها  بعد عشر سنوات  كبيرة  بأحداث  تتفاجأ  قد 
فما بالك بالصعوبة التي ستواجه مؤسسات دول نامية قدراتها محدودة على قراءة 
الواقع البعيد، وإذا مت عمل خطة خمسية ) إستراتيجية ( وهذا أقصى ما تستطيع 
عمله أغلب املؤسسات العربية بل وأغلب دولنا فإن اخلطة السنوية )التشغيلية ( تأتي 
لتنفيذ األهداف املوجودة في اخلطة اخلمسية باإلضافة إلى أهداف لم يتم وضعها 
كلها  األولويات وليس  في اخلطة اخلمسية، ألن اخلطة اخلمسية ركزت على أهم 
وأدعو ألن نبدأ بعمل خطط سنوية حتى نزداد خبرة وعلماً بالتخطيط وإن عجزنا 
عن التخطيط لسنة فنحن أكثر عجزا عن التخطيط خلمس سنوات وهذا ال مينع من 

التخطيط في نفس الوقت لسنة وخمس سنوات .

2- لو قيل لي اختصر التخطيط في كلمتني لقلت ) العمل اجلماعي ( فال يوجد في 
التخطيط احلقيقي رؤية أو أهداف لقائد أو وزير أو مدير، فالرؤية أي األهداف 
املستقبلية التي سيتم حتديدها من قبل اجلميع أو األغلبية، أي جتميع ما عندهم من 
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علم ومعلومات وإحصائيات وعقول وطموحات وأهداف ومعاجلتها بصورة صحيحة 
ووضعها في مكانها الصحيح، فهي شورى حقيقية وليس فقط استماع لرأى األغلبية، 
وعدم مشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرارات املستقبلية، ويعمل التخطيط أيضاً على 
جتميع عضالت وطاقات اجلميع واالستفادة منها في العمل كل في مكانه الصحيح، 
إذن التخطيط احلقيقي مهمة اجلميع إعداداً وتنفيذاً وليست مهمة املدير أو اإلدارة 
العليا وعلى املدراء التأخر في بيان آرائهم ومقترحاتهم، ألن هناك موظفون يجاملون 

أو ينافقون أو ضعفاء .

املركزة  األضواء  فيها  نسلط  التي  العملية  التخطيطية هي  العملية  تكون  أن  يجب   -3
اخلطة  في  اإلمكان  قدر  تلبيتها  على  ونعمل  وأهدافهم  املوظفني  طموحات  على 
اإلستراتيجية لتحقيق أهداف املوظفني وأهداف املؤسسة فهناك مساحة مشتركة 
كبيرة و املوظفون هم رأس مال املؤسسة فلنفتح لهم أبواب التدريب واإلبداع وتغيير 
ولتكون  سعادتهم  على  ولنحرص  آرائهم  بعض  وتطبيق  املبادرات  وإجناز  الوظيفة 
أبحاثهم في املاجستير والدكتوراه عن قضايا املؤسسة ولنساعدهم فيها  حتى نحقق 
مصالح مشتركة فمن يهتم باآلخرين يهتم به اآلخرون قال تعالى  “هل جزاء اإلحسان 

إال اإلحسان”. سورة الرحمن آية 60

وفي  ودول  وكبيرة  ومتوسطة  صغيرة  مؤسسات  على  التخطيط  علم  تطبيق  يتم   -4
مؤسسات تعليمية وزراعية وبحثية وصناعية وسياحية .... إلخ وعلى مؤسسات ذات 
عمالة مرتفعة املستوى العلمي وأخرى متوسطة وثالثة متواضعة، إذن من الضروري 
والتشغيلية  اإلستراتيجية  اخلطط  ونوع  وحجم  شكل  في  اختالف  هناك  تكون  أن 
والنماذج التي حتتاجها واللجان املناسبة للتخطيط ومع كل ذلك فاملبادئ األساسية 

في التخطيط واحدة .

5- من مهمة كل مؤسسة تطوير إنتاجها نوعاً وكماً، وتسويق منتجاتها وتأهيل عمالتها 
وتطوير أنظمتها اإلدارية ورفع معنويات العاملني بها.... الخ وال يجوز اعتبار هذه 
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اختيار  التنظيمية(  )الوحدات  لإلدارات  ويترك  إستراتيجية«  »أهداف  األهداف 
وضع  فهذا  تخطيط،  ليس  اإلنشائي  والكالم  العامة  فاألهداف  احملددة،  األهداف 
يجعل مدير اإلنتاج يسعى لتطوير اآلالت، فيتصل مبدير اإلدارة املالية ليسمع منه 
انه يسعى لتخفيض النفقات، وال توجد عنده ميزانية لشراء آالت جديدة، وإذا رأيت 
مؤسسة يذهب املسئولون فيها بني فترة وأخرى للمدير العام ليحل لهم الصعوبات 
التي تواجههم واختالفاتهم وليأخذوا قرارات كبيرة، فإن هذه مؤسسة ال تخطط ألن 
التخطيط هو جتميع للمقترحات واألفكار واألساليب والوسائل وامليزانيات في فترة 
عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية لالتفاق على األهداف والوسائل وامليزانيات وكثير 
من األمور الرئيسية، أي حتديد أهداف ورفض أهداف أخرى، وقد حضرت دورة 
في مجال التخطيط وكانت دورة فاشلة ولكنني تعلمت منها أن التخطيط هو )اتخاذ 
القرارات( حول األهداف احملددة وامليزانيات والوسائل، ومن املسئولني عن التنفيذ؟ 
وكيف ستكون الرقابة؟ وإذا كانت اخلطة اإلستراتيجية والتشغيلية ال حتتويان على 
)قرارات واضحة وأهداف محددة وميزانيات معتمدة( فهذا يعنى أن اخلطة ضعيفة 

أو جزئية أو غير موجودة أصاًل .

6- من املهم أن يقتنع املسئولون واملوظفون أن التخطيط هو البوابة لتحقيق النجاحات 
ثم  التخطيط  ثم  التخطيط   » ثالثة  النجاح  عناصر  إن   « التخطيط  أهل  ويقول 
وهذا  ثالثاً  وللعضالت  ثانياً  وللعقول  أوالً  للمعلومات  جتميع  فيه  ألن  »التخطيط« 
يعني أن الشمولية والعمق والعمل اجلماعي واملوضوعية من أساسيات التخطيط وأن 
األرقام والوثائق والتقارير واملعلومات الصحيحة واملتخصصون واخلبراء هم القاعدة 

التي ينطلق منها التخطيط احلقيقي.

7- يجب أن يقود عملية التخطيط وخاصة في جلان التخطيط أفضل ما في املؤسسة 
من مخلصني وواعني وعلينا إبعاد الفاسدين واجلهالء عن التخطيط قدر ما نستطيع 
وإذا فعلنا ذلك فإننا نقترب خطوات كثيرة من النجاح وقيل لرجل من عبس ما أكثر 
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صوابكم فقال “فينا رجل حازم ) حكيم ( ونحن نشاوره فكأننا ألف حازم” .

8- من الضروري جدا أن تركز املؤسسة على خدمة عمالئها من خالل إقتناص أهم 
الفرص التي تخدمهم ألن في الفرص توجد كثير من األهداف التي سنضعها في 
اخلطة اإلستراتيجية والسنوية فاملهم لشركة استثمارية البحث عن الفرص االستثمارية 
الناجحة واملهم ملعهد أبحاث حكومي البحث عن املشاريع والدراسات األكثر تأثيرا 
في التنمية وهكذا وإذا حددنا الفرص سنتمكن بعد ذلك من حتديد املوارد البشرية 
التي نحتاجها ومؤهالتها والهيكل التنظيمي املناسب، واللوائح اإلدارية، وغير ذلك، 
وبالتأكيد أن الفرص تتفاوت في أهميتها فعلينا إقتناص أهمها وأكبرها وإذا اخترنا 
أفضل الفرص، فهذا يعني أن كفاءتنا عالية )effectiveness( وعلينا بعد ذلك إتقان 
العمل أي التنفيذ بفعالية عالية )Efficiency( أي حسن استخدام املوارد املتاحة 

وجوده املنتج .

9- يتطلب جناح خطة املؤسسة تقدم علمي في مجال التخطيط أي متخصصني في 
علم التخطيط وليس فقط عاملني في إدارات التخطيط ويتطلب أيضا تقدم علمي 
في مجال علم املؤسسة، أي متخصصني في التعليم أو البحث العلمي أو االستثمار أو 
االقتصاد أو السياسة أو األمور العسكرية أو غير ذلك، فإذا كانت املؤسسة متخلفة 
في أحد املجالني أو كالهما فلن تكون اخلطة ناجحة وأعتقد أن املتخصصني في علم 
التخطيط في العالم العربي قلة ومن يفهمونه بصورة صحيحة أقل من ذلك وهذا 

أهم أ سباب الفشل التخطيطي في املؤسسات والدول العربية .

10- قد يقول قائل إن اإلصالحات والتطوير قضايا سهلة وال حتتاج خطة خمسية وال 
ولديهم شهادات  بل حتتاج مدراء مخلصني   “ عميقة   “ سنوية وال دراسات علمية 
وخبرة فيدرسون األمور ويتخذون القرارات وأقول نعم بعض املواضيع واضحة ولكن 
واملوظفني هو سراب  املسئولني  من  كثير  يراه  وما  كذلك  ليست  الساحقة  أغلبيتها 
وبعضهم  مخلصني  مسئولني  من  قرارات  اتخذت  وكم  وكم  وكم  للمشاكل  حلول  ال 
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ذوى خبرة كبيرة فتبني بعد سنة أو أكثر أنها قرارات خاطئة؟ ومن يظن أن عملية 
القراءة  أو شهرين من  إلى شهر  التنظيمي عملية سهلة ال حتتاج إال  الهيكل  تغيير 
واالجتماعات والتشاور فهو واهم؟ وفي نفس الوقت من السهل إحداث تغييرات في 
الهيكل التنظيمي أو غيره في أيام بل في ساعات، فليس صعب أن نعطى » مبررات 
مقنعة « لدمج إدارتني أو لفصل إدارة إلى إدارتني أو لزيادة نواب املدير العام أو تقليل 
عددهم، وأحذر من التغيير الغير علمي سواء جاء منفرداً أو حتت مظلة التخطيط، 
فكم هناك من »تغيير بال تقدم ؟ بل تغيير إلى اخللف « وباختصار كثير من األمور 
اإلدارية والفنية واملالية واإلعالمية ... الخ بحاجة إلى دراسات وأرقام ومشاورات 
ونظرة شمولية وعميقة ومن فوائد التخطيط أنه يساهم في منع القياديني املخلصني 
من االستعجال في اتخاذ القرارات، ومن فوائده أيضا أنه يعمل على تنشيط وحتريك 
األغلبية،  بيد  القرارات  اتخاذ  يجعل  ألنه  مترددين،  أو  فاسدين  أو  ضعفاء  مدراء 

فهناك من املسئولني من يرفضون التطور ويفضلون البقاء في املياه الراكدة .

التنفيذ ال  11- أغلب املسئولني واملوظفني املخلصني من العرب جتدهم غارقني  في 
التخطيط، ألن علم التخطيط لم تتواجد له جذور وأغصان في العالم العربي، وأغلب 
ما يوجد من خطط على مستوى الدول واملؤسسات هي خطط ضعيفة أو وهمية أو 
جزئية، وأقول لهؤالء املخلصني تأجيل التخطيط بسبب االنشغال باألعمال التنفيذية 
غير  ستكون  ألنها  سريعة،  بصورة  خطة  عمل  اخلطأ  من  أن  كما  كبير،  فشل  هو 
ناضجة ولنتذكر أن التخطيط هو العمود الفقري لكل األعمال فهو ليس فلسفة أو 
إضاعة وقت أو هدر موارد فلنعطيه حقه من الوقت واملال واجلهد فهو يستحق أكثر 
بكثير مما يعطيه العرب، باختصار اقتناعنا بأن عندنا خطط هو وهم كبير، وعلينا 
أن نصحو منه، وتطبيق منوذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي سيثبت بإذن 

الله تعالى أن ما مت عمله من خطط لم يتم بأسلوب علمي .
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منوذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي
هناك  أن  فيه سيالحظ  دورات  يحضر  أو  اإلستراتيجي  التخطيط  كتب  في  يقرأ  من 
اختالفات كبيرة وأحيانا تناقض بني املتخصصني في علم التخطيط، فالبعض يركز 
للتحليل  ثالثة تعطى وزن كبير  الرؤية وآخرون يقللون من أهميتها، ومجموعة  على 
اإلستراتيجي الرباعي، وهناك اختالفات في األدوات والوسائل ملعرفة األهداف، أو 
استخدام مصطلحات  وهناك  )األولويات(،  الرئيسية  العمل  مجاالت  كيفية حتديد 
مختلفة لألهداف وال جتد املشاركة اجلماعية واضحة في كثير من أدبيات التخطيط 
معقدة  أو  صعبة  قضية  اإلستراتيجي  التخطيط  تطبيق  أو  فهم  جعل  وضع  وهذا 
وزاد الطني بله أن الكثيرين يدخلون في علم التخطيط ما ليس منه، فتجد في دورة 
التخطيط حديث عن اإلدارة أو التسويق أو مفاهيم صناعية وتكنولوجية أو األرباح، 
ويأتي منوذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي لتبسيط فهم عملية التخطيط 
فهو منوذج عملي يسهل تطبيقه وال يستخدم مصطلحات مثل الرؤية والغاية والرسالة 
والتخطيط  اخلطة  وصياغة  والفجوة  والتمدد  واالنكماش  والبرامج  والسياسات 
فاملصطلحات  املوضوع،  “تعقد”  أخرى  تخطيطية  ومصطلحات  الخ  للتخطيط... 
املستخدمة فيه قليلة كما أن هذا الكتاب ليس كتاب شرح أكادميي لعلم التخطيط 
أن  وهو  جداً  مهم  جانب  وهناك  واجتهادات،  تخطيطية  ومناذج  آراء  من  فيه  وما 
علينا تطوير مناذج وأساليب تخطيطية وإدارية واقتصادية وزراعية  وسياسية ..... 
الخ تناسب واقعنا العربي واحتياجاته فإلى متى نبقى مستوردين للعلم بدون تعمق 
و سياسية  وإدارية  تخطيطية  على عمل مناذج  قدرتنا  في  ثقة  بدون  وأيضا  وفهم 
...الخ  جديدة تناسبنا ومنوذج الدكتور مساعد هو دمج لثالثة مناذج هي التخطيط 
اإلستراتيجي الكالسيكي وبطاقة األداء املتوازن وحتليل 7 إس واخلطوط العريضة 

لهذا النموذج تتمثل في سبعة عناصر هي :
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رئيسيني  جزئني  إلى  فيه  التخطيط  ينقسم  والذي   : التخطيط اإلستراتيجي الكالسيكي- 1 
التحليل اإلستراتيجي الرباعي، والسيناريوهات، واملشكلة أن تطبيق هذا النموذج قد 
يؤدى إلى العموميات والكالم اإلنشائي أو النظرة اجلزئية لألمور، فالتحليل الرباعي 
قد يركز على جوانب من العمل مثل اجلوانب الفنية ويتجاهل أو يقلل من اجلوانب 
اإلدارية أو البشرية، وقد يتجاهل فرص كبيرة أو تهديدات خطيرة ومثل هذا يحدث 
آلن هناك أفراد في جلنة التخطيط الرئيسية أو اإلدارة العليا متأثرين بتخصصاتهم 
العلمية أو آرائهم الشخصية وقد حتدث في مثل هذا النموذج مشاركات جماعية كثيرة 
ولكن من ناحية إبداء الرأي وليس املشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات التخطيطية 
مما يجعلنا نفقد الشمولية والتوازن والعمق، وقد قسمت منوذج الدكتور مساعد إلى 
التحليل اإلستراتيجي الرباعي )التشخيص(، والسيناريوهات )العالج( ألنني أعتقد 

أن هذا التقسيم صحيح .

وإدارية  إنتاجية  مجموعات  إلى  العمل  يقسم  النموذج  وهذا   : املتوازن - 2 األداء  بطاقة 
وبشرية ومالية وعمالء ... الخ فهو يحقق الشمولية والتوازن وإذا مت تطبيق التحليل 
اإلستراتيجي الرباعي على هذه املجموعات فقد تخلصنا من النظرة اجلزئية خاصة 
وأنه يقسم كل مجموعة إلى فئات أصغر فمثاًل املجموعة املالية تنقسم إلى العائد 
وتنقسم  الخ  العائد....  منو  ومعدل  التكاليف  وتخفيض  والربحية  االستثمار  على 
مجموعة العمالء إلى سرعة اخلدمة ) الوقت ( والنوعية والتكلفة... الخ فهو يتعمق 
أكثر ويضع أصابعه على املواضيع الهامة مما يسهل الوصول ألهداف محددة خاصة 
أنه منوذج يركز كثيراً على األرقام ومؤشرات األداء قدر ما يستطيع وهذا أمر مهم 
جداً في التخطيط حتى ال يصبح التخطيط كالم إنشائي كما نشاهد في كثير من 
اخلطط واستخدمت أجزاء هامة من هذا النموذج في منوذج الدكتور مساعد حتى 
واألرقام،  والشمولية  بالتفاصيل  ارتباطاً  وأكثر  املؤسسة،  بواقع  ارتباطاً  أكثر  نكون 
اهتمامها بالعالقة بني نشاط ونشاط آخر،  ومن مزايا بطاقة األداء املتوازن أيضاً 
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فاألهداف ال توجد كعمليات منعزلة عن بعضها البعض فهناك تعارض أحيانا فمثاًل 
زيادة البعثات قد تتعارض مع زيادة اإلنتاجية وتغيير الهيكل التنظيمي سيؤثر على 

األدلة التشغيلية وهكذا ...

حتليل 7 إس Analysis 7s : يقسم هذا النموذج العمل إلى 7اس 7s- 3 وهي اإلستراتيجية 
 )skills( واملهارات )structure( والهيكل التنظيمي )staff( والعاملون )strategy(
  )Style of Management( اإلداري  والنهج   )shared values( والقيم 
النموذج في التخطيط اإلستراتيجي يحاول كما في  واألنظمة )systems ( وهذا 
وأهم  الشمولية  يضمن  حتى  مجموعات  إلى  العمل  تقسيم  املتوازن  األداء  بطاقة 
كبير  تأثير  لهذه  واملبادئ، ألن  بالقيم  اهتمامه  النموذج هو  استخدمته من هذا  ما 
جدا وكثير ما تتجاهلها اخلطط اإلستراتيجية والتشغيلية، وقد يكون معاجلة القيم 
واملبادئ والعقائد واإلخالص وثقافة املؤسسة واملعنويات قضايا صعبة أو في بعضها 
احراجات ولكن البد من مواجهتها فهي مهمة جداً وميكن معاجلتها مبا لدينا من 
مبادئ إسالمية وغيرها خاصة وأن األعمال والسلوكيات هي الترجمة ملا في عقولنا 
ونفوسنا من عقائد ومبادئ وقيم وأخالق ويكتسب هذا املوضوع أهمية خاصة جدا 
ومحطمة  منخفضة  ومعنويات  عقائدية  تشويهات  من  يوجد  ملا  العربي  العالم  في 
أثرت على تطوير العمل والتخطيط للمستقبل فمن هو غارق في مستنقع لن يستطيع 
التقدم إن لم يكن عنده أمل وثقة وتفاؤل ألن اليأس عدو خطير هزم وحطم كثير من 
املؤسسات والدول والهزمية النفسية أشر من الهزمية العسكرية قال تعالى )إنه ال 

ييأس من روح الله إال القوم الكافرون ( سورة يوسف آية 87

األرقـــــــــــــــــــــام :- 4 قيل » ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته « وهذا صحيح إلى درجة كبيرة 
التدريب،  وكفاءة  واملشاعر  واملبادئ  كاملعنويات  قياسها  ميكن  ال  أمور  هناك  ولكن 
ويتطلب منوذج الدكتور مساعد إعطاء اهتمام خاص إلى األرقام واإلحصائيات سواء 
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في مرحلة التحليل اإلستراتيجي الرباعي أو مرحلة السيناريوهات حتى نبتعد عن 
اآلراء الشخصية والعموميات ونلجأ للدراسات العلمية واألرقام، ومن املهم أن نذكر 
وال  اإليرادات  زيادة  يتكلم عن  قد  فالبعض  بصورة صحيحة،  األرقام  قراءة  أهمية 
يربطها باملصاريف التي زادت فيبدو أن املؤسسة حققت جناحات واألمر ليس كذلك، 
ومن فوائد األرقام أيضا أنها جتعلنا أكثر قدرة على وضع أهداف محددة في كثير 

من املجاالت وأيضا أقدر على متابعة تطبيق اخلطة وإجراء التعديالت .

 حتسني النوعية- 5 : يتميز الغرب بأنه يهتم بتطوير نوعية ما يقدم من منتجات زراعية 
وصناعية ونظم إدارية وتعليم ودورات تدريبية وغير ذلك وكم من دول عربية تتفوق 
علي كثير من الدول املتقدمة في عدد سكانها وتنوع إمكانياتها وجودة مناخها ولكنها ال 
تهتم بتطوير النوعية ويركز منوذج الدكتور مساعد على االهتمام بالنوعية واعتبارها 
هدف رئيسي، وأمتنى أال تنسى جلان التخطيط بل العاملني جميعاً أهمية التخطيط 
في تطوير النوعية فمثال عندنا في العالم العربي عشرات اآلالف من املدارس ولكن 
النوعية في الغالب متدنية واجلميل في هذا أن تطوير النوعية ميكن في أحيانا كثيرة 
أن يتم بدون ميزانيات إضافية، أال نستطيع تطوير كفاءة املعلمني، أال نستطيع أن 
جنعل كثير من الطالب يحبون العلم، ومثل هذا يقال عن كفاءتنا في حل االختالفات  
والتطوير اإلداري والسياحي والزراعي وغير ذلك، ولنتذكر أن للتدريب اجلاد املكثف 
دور كبير في إتقان أعمالنا، فالنوعية هي الكلمة السرية للنجاح ولكن كثيراً ولألسف 
ما ننساها ونركز فقط على التطوير الكمي أو مباني جديدة، ولهذا تبقى كثير من 

األبواب مغلقة .

 أسئلة عميقة- 6 : من األمور الهامة جدا في منوذج الدكتور مساعد طرح أسئلة عميقة 
توصلنا للجذور ومن هذه األسئلة من قال أن هذه هي نقطة ضعف ؟أال توجد فرصة 
أكبر من هذه ؟ ماذا يحدث إذا جتاهلنا هذا املوضوع ؟ كيف نستفيد ألقصى حد 

 



19 نموذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي

ممكن من نقطة القوة ؟ ما الذي يجعلنا أكثر جناحاً في نظر الشعب ؟ أو احلكومة 
؟ كم نسبة املوظفني الذين ميكن االعتماد عليهم؟ هل هذا األسلوب يحقق الهدف؟ 
هل أرقام تقييم األداء حقيقية أو أن هناك فساد ومجامالت ؟ فالبد من الصراحة 
ميكن  ال  فاحلقائق  للمستقبل،  للتخطيط  الواقع  مع  واملواجهة  والصدق  والوضوح 
جتاهلها فهي التي تؤثر في الواقع حتى لو أغمضنا عيوننا عنها، فمن املهم أن نتعمق 
حتى لو أخذنا وقتاً طوياًل في املناقشات وفي البحث عن احلقائق فهذا ليس مضيعة 
نصف  نقبل  أن  مستعدين  ولكننا  لها  نسعى  أهداف  والتطوير  فاإلصالح  للوقت،  

إصالح ونصف تطوير حتى ال ننفصل عن الواقع فال نؤثر فيه .

اجلداول  منوذج  العلمية  لألبحاث  الكويت  معهد  يستخدم   : التخطيطية  اجلداول   –  7
التخطيطية والذي تتكون من :

والفرص  والضعف  القوة  نقاط  أهم  أي  األولويات  وهي  الرئيسي  العمل  1-مجال 
والتهديدات التي تؤثر على جناح أو فشل املؤسسة .

2- مؤشرات األداء

3- الوضع احلالي أي الهدف الذي مت حتقيقه في هذا املجال أي أين نحن اآلن ؟

4- الهدف العام الذي علينا أن نسعى لتحقيقه

5- الهدف احملدد الذي نرغب في حتقيقه خالل سنة أو خمس سنوات 

6- الوسيلة أو الوسائل لتحقيق الهدف 

7- األعمال التنفيذية ويقصد بها من املسئولني ؟ وما األعمال املطلوبة ؟والوقت املطلوب 
لإلجناز وامليزانية املعتمدة  ؟

الكويت لألبحاث  وفي كتاب » تعلم التخطيط في ساعات « وهو من منشورات معهد 
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العلمية وموجود على شبكة اإلنترنت تعاريف وأمثلة وتطبيقات للجداول التخطيطية 
تعطينا تسلسل منطقي  بأنها  التخطيطية   وتتميز اجلداول  منها،  االستفادة  ميكن 
في التفكير وتبعدنا عن كثير من األخطاء مثل االكتفاء بأهداف عامة ألن اجلدول 
اجلداول  كتابة  إجادة  وتتطلب  للهدف احملدد  آخر  وعمود  العام  للهدف  فيه عمود 
معلومات  نضع  ما  فكثيراً  ومناقشات،  وتفكير  وتعب  وجهد  معلومات  التخطيطية 
على  التمرين   إلى  أدعو  ولهذا  الوسائل،  أو  احملددة  األهداف  بند  في  املؤشرات 
والتشغيلية  اإلستراتيجية  اخلطة  إعداد  مرحلة  وتتطلب  صحيحة،  بصورة  كتابتها 
جداول تخطيطية كثيرة كما تتطلب أكثر من جدول للموضوع الواحد فإرسال خمسني 
مبتعث للدراسة غير إرسال مئة غير إرسال مائتني أي سيكون عندنا بدائل واقعية 
للمفاضلة بينها ومعرفة أثر بعضها على بعض، فاجلداول التخطيطية هي البدائل 
أي السيناريوهات وهي العمود الفقري للخطط اإلستراتيجية الثالث التي سنكتبها 
ونختار منها واحدة للتنفيذ، وأخذت في هذا الكتاب معهد الكويت لألبحاث العلمية : 
كحالة أطبق عليها منوذج الدكتور مساعد للتخطيط االستراتيجي حتى يسهل فهمه 
وتطبيقه وبعض ما كتبته عن املعهد حقيقي وكثير منه أشياء أمتناها، ومطلوب من كل 
مؤسسة حسب عملها وحجمها وغير ذلك إجراء تغييرات على منوذج الدكتور مساعد 

للتخطيط اإلستراتيجي حتى يتالئم معها بصورة أفضل .
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اللجــــــــــــــان التخطيطية
أول خطوة في منوذج الدكتور مساعد للتخطيط االستراتيجي هي تشكيل جلان التخطيط 

اآلتية :

1- جلنة التوجيه واإلدارة :وأعضاؤها املدير العام ، نواب املدير العام ، مدير إدارة السياسات 
والتخطيط ، رئيس جلنة التخطيط الرئيسية العامة .

مهامها :

اختيار أعضاء اللجان ) الرئيسية واملتخصصة والفرعية ( 1 -

اعتماد خطوات إعداد اخلطة اإلستراتيجية . 2 -

اإلشراف العام على عملية إعداد اخلطة اإلستراتيجية . 3 -

4- اعتماد اخلطة اإلستراتيجية

2- جلنة التخطيط الرئيسية :وأعضاؤها 3 من املستشارين ، رئيس مكتب التخطيط ، رئيس مكتب 
التسويق ، 3 باحثني ، 3 إداريني ، رؤساء اللجان املتخصصة

مهامها :

1-اقتراح خطوات إعداد اخلطة اإلستراتيجية

2-اإلشراف على عمل اللجان املتخصصة والفرعية  .

3- عمل حتليل إستراتيجي رباعي على مستوى املعهد .

4- إعداد مسودة اخلطة االستراتيجية .

3- اللجان املتخصصة :
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أ- جلان البيئة اخلارجية :

1-  جلنة املجتمع :وأعضاؤها 9 أفراد من القطاعني البحثي واإلداري أغلبهم ذوي تخصصات 
ذات عالقة بعمل اللجنة

مهمة اللجنة : التعرف على اخلطة اخلمسية للدولة وآراء املسئولني في احلكومة والنواب 
تنفيذها خالل  املعهد  من  يريدون  التي  واألبحاث  الدراسات  في  اخلاص  والقطاع 
تفيد  مميزة  بحثية  أفكار  عن  والبحث  األولوية  حسب  وترتيبها  القادمة  السنوات 

املجتمع .

2-  جلنة العمالء :وأعضاؤها 30 فردا من القطاع البحثي 

مهمة اللجنة : 

أ- التعرف على آراء الوزارات والعمالء الرئيسيني في كل قطاع تنموي من مقترحات 
املشاريع البحثية للسنوات القادمة وترتيبها بالتعاون مع العمالء حسب األولوية . 

ب- اقتراح عدد من املشاريع البحثية الهامة وترتيبها حسب األولوية .

3 - جلنة السياسات العامة واملنافسون :وأعضاؤها 9 أفراد من القطاعني البحثي واإلداري وأغلبهم 
ذوى تخصصات ذات عالقة بعمل اللجنة

مهمة اللجنة : 

1- تقييم عالقة البحث العلمي بالتنمية . 

2- تطوير آلية اختيار مشاريع البحثية بالتعاون مع العمالء .

3- العمل على زيادة ميزانية املعهد .

4- تقييم مردود مشاريع املعهد على اجلهات املستفيدة .
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5- التنسيق مع املؤسسات البحثية الوطنية .

6- التعرف على املنافسون ونقاط قوتهم وضعفهم .

ب- جلان البيئة الداخلية :

ذوى  أغلبهم  واإلداري  البحثي  القطاعني  من  أفراد   9 وأعضاؤها  املؤسسة:  ثقافة  جلنة    -1
تخصصات ذات عالقة بعمل اللجنة

والطموحات  الوظيفي  والرضى  املؤسسة  وثقافة  واملعنويات  القيم  دراسة   : اللجنة  مهمة 
واحلوافز، وحتديد نقاط القوة والضعف في هذا املجال، وترتيبها حسب األولوية، 
وبيان كيفية التعامل معها وحتديد األهداف املستقبلية، وكيفية تنفيذها )اجلداول 

التخطيطية(

ذوى  أغلبهم  واإلداري  البحثي  القطاعني  من  أفراد   9 وأعضاؤها  البشرية:  املوارد  جلنة    -2
تخصصات لها عالقة بعمل اللجنة

األداء،  وتقييم  والبعثات  والتدريب،  واملهارات  اجلماعي،  العمل  دراسة   : اللجنة  مهمة 
والتوظيف والترقيات وحتديد نقاط القوة والضعف في هذا املجال وترتيبها حسب 
تنفيذها  وكيفية  املستقبلية  األهداف  وحتديد  معها،  التعامل  كيفية  وبيان  األولوية، 

)اجلداول التخطيطية (

ذوي  أغلبهم  والبحثي  اإلداري  القطاعني  من  أفراد   9 العمليات اإلدارية: وأعضاؤها  3-  جلنة 
تخصصات تتعلق بعمل اللجنة

مهمة اللجنة : دراسة التخطيط واللوائح واالتصاالت والتسويق واإلعالم والهيكل التنظيمي 
وأنظمة املعلومات وحتديد نقاط القوة والضعف في هذا املجال، وترتيب األولويات، 
وبيان كيفية التعامل معها وحتديد األهداف املستقبلية، وكيفية تنفيذها ) اجلداول 
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التخطيطية (

ذوي  أغلبهم  واإلداري  البحثي  القطاعني  من  أفراد   9 وأعضاؤها  البحثي:  القطاع  جلنة   -4
تخصصات تتعلق بعمل اللجنة

مهمة اللجنة : دراسة نوعية وكمية املشاريع البحثية وسرعة إجنازها، ونسبة تشغيل العمالة 
والضعف،  القوة  نقاط  وحتديد  إلخ    ... املقترحات  وعدد  البحثية  املشاريع  على 
األهداف  وحتديد  معها،  التعامل  كيفية  وبيان  املجال،  هذا  في  األولويات  وترتيب 

املستقبلية وكيفية تنفيذها )اجلداول التخطيطية ( .

ذوى  أغلبهم  واإلداري  البحثي  القطاعني  من  أفراد   9 :وأعضاؤها  املالية  املوارد  جلنة    -5
تخصصات تتعلق بعمل اللجنة

التكاليف  وتخفيض  واإليرادات  بامليزانية  املتعلقة  املالية  اجلوانب  دراسة   : اللجنة  مهمة 
واستغالل اإلمكانيات...... إلخ وحتديد نقاط القوة والضعف، وترتيب األولويات في 
هذا املجال، وبيان كيفية التعامل معها، وحتديد األهداف املستقبلية، وكيفية تنفيذها 

) اجلداول التخطيطية ( .

4- اللجان الفرعية :

عمل جلنة فرعية لكل دائرة بحثية وإدارية في املعهد تتكون من خمسة أفراد يكون اثنان 
منهما من خارج الدائرة .

مهمة اللجان الفرعية :

1- عمل حتليل إستراتيجي رباعي لكل دائرة 

2- التشاور مع املسئولني والعاملني في كل دائرة وجتميع مقترحاتهم التطويرية

3- تزويد اللجان الرئيسية العامة واملتخصصة باملعلومات املطلوبة واملقترحات .

 



25 نموذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي

5- جلنة متابعة تنفيذ اخلطة :

يتم تشكيل جلنة متابعة تنفيذ اخلطة بعد االنتهاء من إعداد اخلطة ويفضل أن يكون 
وتقوم  املتخصصة  واللجان  الرئيسية،  التخطيط  أغلب أعضاؤها من أعضاء جلنة 
العام  تنفيذ اخلطة وإجراء أي تعديالت عليها مبوافقة املدير  اللجنة مبتابعة  هذه 
وهذه اللجنة مهمة جدا ويجب أن تعطى صالحيات واسعة وإمكانيات كبيرة، وذلك 
إعداد  في  جهد  من  بذل  ومهما  العربي ضعيفة،  العالم  في  التخطيط  ألن جتربة 
اخلطة فإن العمل التخطيطي يجب أن يستمر إلجراء التعديالت املطلوبة وقد يكون 

كثير منها كبيراً.
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اخلطوط العريضة لعمل اللجان التخطيطية 
وعلمهم  بإخالصهم  يتميزون  ممن  التخطيطية  للجان  املوظفني  أفضل  اختيار  يتم  1 -
املعلومات  من  كثير  وسيعاجلون  للخطة،  العلمية  القيادة  سيتولون  ألنهم  وجتاربهم، 
والقضايا، قيل لرجل من عبس “ما أكثر صوابكم” فقال “فينا رجل حازم )حكيم ( 

ونحن نشاوره فكأننا ألف حازم”.

تشكل اللجان مبشاورة أكبر عدد ممكن من املسئولني واألفراد ويجب أن تعكس تنوع  2 -
اللجان  من أعضاء   %  30 يكون  وأن  والعرقية  السياسية  والتركيبات  التخصصات 
املتخصصة والفرعية من الشباب ممن تقل أعمارهم عن ثالثني سنة حتى نضمن 

تنوع األفكار واحلماس والتفاؤل واملشاركة .

- 3 أن يكون في كل جلنة متخصصة عضوين يتم اختيارهم من رابطة الباحثني أو من 
خالل انتخابات العاملني في املعهد ومن الضروري أال يكون في اللجان أي مدير ما 

عدا من مت ذكرهم في جلنة التخطيط الرئيسية العامة وذلك لضمان احليادية .

من املهم أن تكون هناك درجة كبيرة من اختالف اآلراء في اللجان التخطيطية، وكلما  4 -
كانت اللجان “ساخنة علمياً” وتعكس التناقض في القواعد ورأس الهرم كلما كانت 

ناجحة .

- 5 قبل ثالثة شهور من بدء إعداد اخلطة اإلستراتيجية تعطى كل جلنة أكبر كمية من 
الدراسات واملعلومات والتقارير القدمية واحلديثة املتعلقة بعملها، ومن حق كل جلنة 
وتعطي  املفتوحة  واللقاءات  واالستقصاءات  املقابالت  دراسات جديدة، وعمل  عمل 

اهتمام خاص للخطة اإلستراتيجية السابقة وما مت إجنازه منها .

- 6 تقوم اإلدارة العليا والوحدات التنظيمية في بداية إعداد اخلطة بإعطاء محاضرات 
مكثفة ملدة ثالثة أيام لكل أعضاء اللجان التخطيطية حول ما مت إجنازه في اخلطة 
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اإلستراتيجية السابقة وما هي املشاكل والطموحات .

املعينة  الدائرة  من  أحدهما  دائرة  لكل  رباعيني  استراتيجيني  هناك حتليلني  يكون  7 -
واآلخر من اللجنة الفرعية وتقوم كل جلنة متخصصة وفرعية بعمل تقرير شهري 
إلجنازاتها للجنة الرئيسية العامة وجلنة التوجيه واإلدارة مع إعطاء محاضرة شهرية 

لهما  .

بعرض  األولى  الستة  الشهور  من  شهر  كل  في  وفرعية  متخصصة  جلنة  كل  تقوم  8 -
إجنازاتها لكل اللجان املتخصصة، والفرعية وجلنة التخطيط الرئيسية العامة وجلنة 

التوجيه واإلدارة ليتعرف اجلميع على الصورة العامة ويتم تبادل اآلراء .
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ربيــــــــــع املعلومــــــات
فال تخطيط بال علم  العلم واملعلومات عالقة وثيقة جداً  التخطيط وبني  العالقة بني 
ومعلومات، إذن يجب حشد كل ما عندنا من علم ومعلومات ودراسات في العملية 
التخطيطية، وعلينا أن نقرأ التقارير والدراسات املتوفرة ونعمل املقابالت واالجتماعات 
واللقاءات العامة املفتوحة وغير ذلك حتى يرتفع رصيدنا العلمي إلى أكبر ما ميكن 
وعلينا تنقية املعلومات من املعلومات اخلاطئة والكاذبة والسطحية وغير ذلك، وقد 

قسمت ربيع املعلومات إلى أربع مراحل رئيسية هي :

1- ربيع املعلومات األول) يناير ( :

هذا الربيع في أول شهر من إعداد اخلطة ويتم فيه :

أ- تداول أكبر كمية ممكنة من املعلومات والدراسات واإلجنازات التي مت حتقيقها مع 
كل املوظفني .

ب- عمل محاضرات عامة لكل الوحدات التنظيمية عن إجنازاتها وطموحاتها ومشاكلها 
يحضرها املوظفون وأعضاء اللجان التخطيطية .

ج- إعطاء أعضاء اللجان التخطيطية ما يتوفر لدى املؤسسة من معلومات ودراسات وتقارير 
عن األعمال املوكلة إليهم، ويفضل أن تعطى لهم قبل ثالثة شهور من بدء إعداد اخلطة .

د- تقدمي املسئولني واملستشارين واملدراء واملوظفني آراءهم ومقترحاتهم لتطوير العمل 
مكتوبة ومفصلة للجان التخطيط املعنية ولإلدارة العليا .

تعلم   « كتاب  من   » ساعات  في  التخطيط  تعلم   « بعنوان  تدريبية  دورات  إعطاء  هـ 
التخطيط في ساعات « وكتاب » التخطيط الوهمي « وهما كتابان موجودان على 

شبكة اإلنترنت.
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2- ربيع املعلومات الثاني : 

مرحلة التشخيص الشامل 

) التحليل اإلستراتيجي الرباعي الشامل ( ) يناير ، فبراير ، مارس ، إبريل ، مايو (

اإلجنازات  عن  التخطيطية  اللجان  ألعضاء  التنظيمية  الوحدات  من  محاضرات   -1
والصعوبات واملقترحات والطموحات .

2- مقابالت اللجان التخطيطية مع املدراء واملوظفني والعمالء الداخليني واخلارجيني 
... إلخ للتعرف على رأيهم في تشخيص الواقع .

3- عمل االستقصاءات إن تطلب األمر .

4- عمل دراسات جديدة تساهم في تشخيص األوضاع .

5- تقوم كل جلنة تخطيطية بعمل تشخيص شامل عن القطاع املسئولة عنه 

املؤسسة  أوضاع  عن  شامل  حتليل  بعمل  العامة  الرئيسية  التخطيط  جلنة  تقوم   -6
)التحليل اإلستراتيجي الرباعي الشامل ( وتقترح األولويات للجنة التوجيه واإلدارة 

ويتم اعتمادها

3- ربيع املعلومات الثالث :

مرحلة التشخيص لألولويات :)التحليل اإلستراتيجي الرباعي التفصيلي لألولويات( ) يونيو– يوليو(

1- تقوم جلان التخطيط املتخصصة والفرعية بتجميع املعلومات التفصيلية عن األولويات 
املعتمدة .

2- تقدمي تقرير شامل عن األولويات من قبل كل جلنة متخصصة وفرعية ) يونيو – 
يوليو (
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ربيع املعلومات الرابع : 4 -

بناء اخلطة اإلستراتيجية ) أغسطس – سبتمبر – أكتوبر (

مع  نفعل  أن  علينا  ماذا  حول   .... والعمالء  واملدراء  املوظفني  آراء  على  التعرف   -1
األولويات )نقاط القوة والضعف الرئيسية والفرص والتهديدات الرئيسية ( أي ما 
واألعمال  وامليزانيات  والوسائل  املستقبلية  واألهداف  وتوصياتهم  مقترحاتهم  هي 

املطلوبة واجلداول الزمنية ..... إلخ

2- تقوم اللجان التخطيطية بعمل مسودات تخطيطية لألولويات 

أ- جداول تخطيطية من الوحدات التنظيمية ) املدراء واملوظفني ( .

ب- جداول تخطيطية من اللجان الفرعية عن الوحدات التنظيمية .

ج- جداول تخطيطية لكل جلنة متخصصة عن القطاع املسئولة عنه .

د- جداول تخطيطية من إعداد جلنة التخطيط الرئيسية العامة .

3- تقوم جلنة التخطيط الرئيسية بعد جتميع كل اجلداول التخطيطية بعمل مسودات 
نهائية للجداول التخطيطية وعمل ثالثة بدائل أو بديلني .

4- اعتماد جلنة التوجيه واإلدارة للبديل األفضل ) اخلطة اإلستراتيجية املعتمدة (.
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اخلطوط العريضة لربيع املعلومات
1- توفير أكبر كمية من املعلومات والدراسات والتقارير للجان التخطيطية 

2- إدراك أهمية أن يكون إعداد الدراسات العلمية الكثيرة واجلادة والعميقة نشاط دائم 
للمؤسسة وليس مرتبط فقط بالعملية التخطيطية .

3- يطلب في مرحلة الربيع األول من املدراء واملوظفني واملستشارين كتابة مقترحاتهم 
كانت  كلما  التفاصيل  زادت  فكلما  تفصيلية،  وبصورة  شخصية  بصفة  التطويرية 
إعداد اخلطة على  بداية  من  قبل ستة شهور  العاملني  تنبيه  ويفضل  أكبر،  املنفعة 

إعداد دراسات حول تشخيصهم لألوضاع ومقترحاتهم وآرائهم .

بصورة  تقرأه  أن  التخطيطية  اللجان  وعلى  أبداً  ليست سهلة  عملية  الواقع  قراءة   -4
صحيحة وأن تستخدم املقابالت الفردية واجلماعية والعالقات الشخصية، فالبعض 
يثق في أفراد قلة وتتطلب قراءة الواقع طرح أسئلة ملاذا ؟ وكيف ؟ وما رأيك في 
كذا ؟ ومن املسئول ؟ وملاذا حدث ذلك؟... إلخ وعليها أن تركز على جمع املعلومات 
وسيتم مقابلة من لديهم نظرة جزئية أو معلومات خاطئة أو من يجامل أو من ال يريد 
أن يتكلم، وهناك من يكذب، ومن األمثلة التي تبني صعوبة قراءة الواقع أنه لو جاء 
من املريخ مئة فرد ال عالقة لهم باألرض، وقلنا ألكثر مئة فرد علماً وثقافة من أهل 
األرض أي أفضل دولة يعيش فيها هؤالء لوجدنا إجابات متناقضة لقلة املعلومات 
التي عندنا عن بعض الدول أو لوجود معلومات خاطئة أو الختالف معايير هذه املائة 
في حتديد األفضلية، فالدول واقع أمامنا ولكن لن نقرأه بصورة متشابهة، أي كثير 
منا يقرأون الواقع بطريقة خاطئة، ومثل هذا يقال عن واقع املؤسسات والوزارات 

وحتى واقع الدولة من قبل مواطنيها فهذا ميدح وهذا يذم .... الخ .

5- نحتاج معلومات كثيرة عن الواقع احلالي وأيضا عن الواقع املستقبلي ولهذا نحن 
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اليوم عنه بعد خمس  الواقع  املستقبل فقد يختلف  إلى دراسات تستشرف  بحاجة 
سنوات أو عشر .

6- ضعف االتصاالت مشكلة عربية كبيرة جداً وجزء أساسي من جناح التخطيط يكون 
املعلومات  تبادل  املعلومات خالل عملية إعداد اخلطة فيتم  بتبادل كمية هائلة من 
إلى  التطرق  ويتم  العمالء  ومع  املستوى  نفس  وفي  والعكس  أعلى  إلى  أسفل  من 
ملفات كثيرة وفتح عقول األفراد واملسئولني وقراءاتها وتشجيعهم على العالنية وعلى 
تبادلنا  فكلما  أليام  وأحيانا  لساعات  طويلة  نقاشات  وعمل  اآلخر  للرأي  االستماع 
معلومات وعلم كلما ظهرت احلقائق الواقعية وظهرت األكاذيب واخليالية وزاد علمنا 
باللوائح والقوانني وغير ذلك وانعكس هذا على أعمالنا فورا وقبل أن نبدأ في تنفيذ 

اخلطة .

آراء  تعلن  أي   » عالي  » بصوت  التخطيط  تفكر جلان  أن  التخطيط  يتطلب جناح   -7
تسعى  وأن  فيها  العاملني  آراء  وتسمع  بها  اقتنعت  أو هي  إليها  ومقترحات وصلت 
جلان التخطيط إلى نقل معلومات صحيحة خاصة بعد فترة من العمل إلى املدراء 
واملوظفني فهناك جانب تعليمي كبير في العملية التخطيطية ومن اخلطأ أن تستمع 
تشجع  أن  ويجب  صحيحة  وأفكار  صحيحة  معلومات  ترسل  وال  التخطيط  جلان 

العاملني وترفع معنوياتهم وتنشر اإليجابيات من إجنازات وأقوال .

8- بعد حتديد األولويات تقوم جلنة التخطيط الرئيسية العامة بتحويل ما لديها من 
معلومات ومقترحات وتقارير وأولويات أقل أهمية للمسئولني واملدراء واملوظفني حتى 
تسعى  التشغيلية  فاخلطة  السنوية،  التشغيلية  خططهم  إعداد  عند  معها  يتعاملوا 
لتطبيق ما تستطيع من اخلطة اإلستراتيجية، وأيضا تسعى لتنفيذ أولويات لم تتطرق 
املؤسسة  طاقة  نصف  تأخذ  األولويات  هذه  تكون  وقد  اإلستراتيجية،  اخلطة  لها 
فاخلطة  املؤسسة،  على  تأثير  ولها  دائرة  أو  لقطاع  جدا  هامة  أولويات  وبعضها 
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اإلستراتيجية لن تغطى كل املواضيع الهامة .

9- من املهم كتابة تقارير اخلطة عن التشخيص العام واألولويات بصورة مفصلة وغنية 
مبا فيها من علم وال نريد اختصار يشوه ويضعف كثير من األمور كما ال نريد كالم 
كثير وصفحات كثيرة بال فائدة مثل سرد تاريخي ممل أو كالم إنشائي حول جزئيات 

صغيرة .
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التحليل اإلستراتيجي الرباعي
» حسب منوذج الدكتور مساعد «
يقسم منوذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي املؤسسة إلى :

أواًل: البيئة اخلارجية وتنقسم إلى :

1-السياسات العامة
2- املجتمع
3- العمالء

4- املنافسون 
ثانيًا: البيئة الداخلية وتنقسم إلى:

1- ثقافة املؤسسة
2- املوارد البشرية

3- العمليات اإلدارية
4- القطاع اإلنتاجي

5- املوارد املالية 
وذلك حتى يتم حتقيق أكبر قدر ممكن من الشمولية والعمق، ويعني التحليل بالنسبة 
للبيئة الداخلية معرفة نقاط القوة والضعف، ويعني التحليل بالنسبة للبيئة اخلارجية 
نقاط  أهم  األولويات من  إلى حتديد  التحليل  ويهدف  والتهديدات،  الفرص  معرفة 
القوة والضعف وأهم الفرص والتهديدات وتعالوا لندخل في مزيد من التفاصيل من 

خالل ما يأتي :

أ- حتليل البيئة اخلارجية :

ميكن تقسيم البيئة اخلارجية إلى أربعة عناصر أساسية وهي :
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1- معرفة السياسات ) البيئة ( العامة : كل مؤسسة تخدم قطاع كبير له قوانينه وإحصائياته 
وطموحاته وهمومه ونقاط ضعفه وقوته ومصادر التمويل وعالقاته باملجتمع، فوزارة 
الصحة فيها جانب داخلي فني وإداري داخل الوزارة و املستشفيات واملستوصفات ... 
الخ ولها جانب خارجي له عالقة بإحصائيات األمراض واألسعار ومصادر التمويل، 
بناء املستشفيات واملستوصفات،  وكفاءة خدمة  العمالء والقوانني الصحية وتكلفة 
وعادات الناس في األكل والرياضة والنظافة، وأسباب األمراض والعالج في اخلارج 
وخطط و جتارب الدول األخرى في العالج، وهذه أمور حتتاج أن تعرفها وزارة الصحة 
أو املستشفى احلكومي أو اخلاص الذي يريد أن يخطط، وهذه أسئلة ال يجاوب عليها 
األطباء، بل هي من اختصاص املسئولني عن السياسة العامة في الصحة واملجتمع 
وبالنسبة ملؤسسة بحثية فاألمر يتعلق بعالقتها باملجتمع، وتأثير األبحاث في التنمية 
وخدمة املجتمع وهل آليات التمويل صحيحة؟ وما هي معوقات سرعة التمويل ؟ وهل 
نحتاج أبحاث تطويرية واختراعات كدولة أم أن أبحاث نقل التكنولوجيا والدراسات 
العلمية أكثر ارتباط بالتنمية أم هدفنا جتاري مالي؟ فكل اختيار من هذه االختيارات 
الثالثة له نوعية من العمالء والهيكل التنظيمي املناسب ونوعية من الباحثني وآليات 
التمويل، ومن اخلطأ أن يجاوب على هذه األسئلة املتخصصون في مجاالت علمية 
بحتة كالعلوم والهندسة بل هي من اختصاص املتخصصني في إدارة العلم والتقنية 
وما ينطبق على الصحة والبحث العلمي ينطبق على التعليم والزراعة والصناعة ... 
إلخ أي علينا أن نفهم الصورة العامة ونربطها باملؤسسة حتى نحقق أكبر درجة ممكنة 

من الكفاءة واالنسجام مع املجتمع .

الشعب  هما  الرئيسيني  العمالء  فإن  حكومي  علمي  ملعهد  بالنسبة   : املجتمع  معرفة   -2
االجتاه  في  التقدم  على  دليل  التنمية  وأهل  العلم  أهل  بني  فاالرتباط  واحلكومة، 
الصحيح وهذا يتطلب التعرف على احلكومة والقيادات الشعبية وآراء القياديني في 
القطاع اخلاص والدور الذي يأملون أن يقوم به املعهد، وليس معنى هذا قبول كل ما 
يريدون بل معرفته ومعاجلته بصورة علمية واحلوار معهم لتحقيق أفضل ما ميكن، 
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ومن املهم التعريف باإلجنازات العلمية التي مت حتقيقها في املعهد وشرح ما يؤثر عليه 
من قيود وصعوبات، والطلب منهم املساعدة واملطلوب أيضا التعرف على مقترحاتهم 
للدراسات واملشاريع البحثية خالل خمس سنوات وترتيبها حسب األولوية، ومن أهم 
املعايير في املفاضلة بني أولويات مشاريع املجتمع والعمالء هي عمل دراسة أولية 
نتائجه من اجلهات املستفيدة،  للمقترح، وسرعة تطبيق  تثبت اجلدوى االقتصادية 
فدراسة ناجحة تساهم في تخفيض استهالك الكهرباء قد توفر ماليني الدنانير على 

الدولة وجتعل املجتمع يصفق للبحث العلمي .

على  املسيطر  ألنه  احلكومي  القطاع  هو  للمعهد  الرئيسي  العميل  يعتبر   : العمالء   -3
النفط والكهرباء واملاء واإلسكان والبيئة وغير ذلك وهذا يتطلب تركيز جهود كبيرة 
واألبحاث  الدراسات  من  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  حاجة  معرفة  على  جدا 
وترتيبها حسب األولوية فاملعهد قائم على املشاريع البحثية وهي الفرص التي علينا 
أن نفكر باقتناص أهمها وأكبرها حتى نخدم التنمية بأفضل صورة، ولسنا قادرين 
 » الصحيحة  الفرص   « واقتناص  إمكانياتنا محدودة  الفرص ألن  كل  اقتناص  على 
وترتيبها حسب األولوية من أهم األمور في مراحل التحليل اإلستراتيجي الرباعي 
اللجنة املختصة بذلك جلنة كبيرة في عدد أعضائها  التشخيص( ولهذا ستكون   (
األبحاث  احتياجاتهم من  ما هي  علمية  يعرفون بصورة  ال  قد  العمالء  وأن  خاصة 
استهالك  ترشيد  مثل  عامة  احتياجات  عن  يتكلم  وبعضهم  متعاون،  ليس  وبعضهم 
بلة  الطني  وزاد  الفائدة  محدود  عام  كالم  فهذا  البحري،  التلوث  تقليل  أو  الطاقة 
وماء  وزراعة  وبناء  وبيئة  وغذاء  ونفط  طاقة  كثيرة  قطاعات  مع  يتعامل  املعهد  أن 
ويحتاج املعهد معايير صحيحة للمفاضلة بني املقترحات، ومن املهم أن يكون لديه 
أكبر كمية من مقترحات املشاريع في بداية التحليل اإلستراتيجي الرباعي بأن يستلم 
العمالء  عند  العاملني  األفراد  من  وأيضا  باملعهد  والباحثني  العمالء  من  مقترحات 
بصورة شخصية، وأقول وأكرر هذا املوضوع بحاجة إلى جهود كبيرة جداً ويجب أن 
يعطى الوقت الذي يحتاجه حتى لو كان أكثر مما خصص له في اجلدول الزمني، 
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وجزء من التخطيط هو إقناع العمالء بالتعاون الكبير جداً ألن هدف املعهد خدمتهم 
وألن هذه قضية مصيرية في عمل املعهد .

4- املنافسون : كل مؤسسة لها منافسون ويختلف تأثير هؤالء املنافسني على املؤسسة 
ودائماً  الزراعية،  و  الصناعية  املنتجات  في  وكذلك  شديد  التجارة  في  فالتنافس 
هناك منافسون جدد يدخلون املجال الذي تعمل به، ومع االقتناع بأن األرزاق بيد 
إال أن علينا أن نأخذ باألسباب  الله سبحانه وتعالى وأن البقاء والفناء بيده أيضاً 
وجنتهد ونتعرف على خطط وأعمال املنافسني حتى نستفيد من ذلك في خططنا، 
لديه  املنافس  كان  إذا  بها  نعمل  مجاالت  عن  نتخلى  فقد  علينا  يؤثرون  قد  ألنهم 
للبحث  وبالنسبة  ذلك،  غير  أو  جديدة  قانونية  مزايا  أو  ناجحة  جديدة  اختراعات 
العلمي فإن هناك مؤسسات علمية تقدم أبحاث، وهناك مكاتب استشارية محلية 
أو أجنبية تقدم دراسات علمية وهؤالء منافسون لنا كمعهد وهناك جانب مهم جدا 
وهي أن باإلمكان التعاون الكبير مع بعض املنافسني، فهناك دائماً مصالح مشتركة 
أجهزة  استخدام  أو  مشتركة  بحثية  مشاريع  في  كالدخول  لتحقيقها  التعاون  ميكن 
علمية لدى الطرف الثاني أو اقتسام السوق العلمي أو غير ذلك، وهناك إمكانيات 
نقطة  وهنا  “إطالقاً”  مستغلة  غير  لألسف  ولكنها  العربي  العلمي  للتعاون  هائلة 
مهمة للتخطيط وهي أن التعرف على اآلخرين سيؤدى إلى مقارنة أدائك كمؤسسة 
بأدائهم، وميزانيتك مبيزانيتهم، وأهدافك بأهدافهم، وجتاربك بتجاربهم، ومشاريعك 
مبشاريعهم، ومن أسباب ضعف كثير من الوزارات واملؤسسات احلكومية أنها وحيدة 
في املجال فال تشعر باخلطر على وجودها وتعتبر نفسها ناجحة حتى لو قطعت مئة 
متر في سنة، وقيل: “احلصان الوحيد في حلبة السباق سيكون األول دائما” وهذا 
والغرور” وانعدام اإلصالح والتطوير وهذا أمر مشاهد  وضع يشجع على الكسل “ 

في كثير من الوزارات واملؤسسات احلكومية .
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ب- حتليل البيئة الداخلية :

 )... واحلوافز  األفراد  وطموحات  الوظيفي  والرضى  واإلخالص  واملعنويات  والقيم  العقائد   ( املؤسسة  ثقافة   -1
عقائده  عن  ناهيك  اإلنسان  والتشغيلية  اإلستراتيجية  اخلطط  تتجاهل  ما  كثير 
ومبادئه ومعنوياته ...الخ وما زاد الطني بله أن  هناك نظرة مادية سائدة، فاملوظف 
الكثيرين فرد يأخذ راتب مقابل عمل واملهم األرباح ال اإلنسان، وحاولت في  عند 
هذا النموذج التذكير بأن االستثمار في البشر هو أهم أنواع االستثمار وأن اإلنسان 
كرمه الله سبحانه وتعالى فعلينا أن نهتم به في املنزل والعمل وكل مكان إذن علينا 
تشخيص حالة األفراد وعقائدهم وطموحاتهم ومعنوياتهم ونحاول أن نطورهم نحو 
األفضل لهم وللمؤسسة فلنسعى ألن يعطى املوظفون أفضل ما عندهم من معلومات 
وعلم وطاقات، خاصة أن طاقاتهم هائلة وكثير منها غير مستغل، وهناك عجز واضح 
القطاع  أن  درجة  إلى  احلكومي  أو  اخلاص  القطاع  في  سواء  منها  االستفادة  في 
والضمير  باإلقناع  االهتمام  من  البد  إذن  للكفاءات،  مقبرة  بأنه  يوصف  احلكومي 
والقيم واملعنويات وتكتسب املعنويات في العالم العربي أهمية، وذلك النتشار فلسفات 
ومفاهيم تشجع الكسل والالمباالة واألنانية واالستسالم واليأس مثل » مفيش فايدة 
يا صفية« وذلك تأثراً مبفاهيم علمانية أو فهم خاطئ ملفاهيم إسالمية كأن يظن 

البعض أن تواضع أهدافه من الرضا والقناعة .

2 - املوارد البشرية ) العمل اجلماعي ، التدريب ، تقييم األداء ، التوظيف ....( يركز هذا البند على املهارات 
والقدرات لألفراد واملجموعات ونقاط قوتهم، ومت وضع العمل اجلماعي في املقدمة 
ونسينا  العربية،  املؤسسات  من  الساحقة  األغلبية  في  الشديد  ولضعفه   ألهميته 
ولألسف أن اإلحتاد قوة، وأن الفرد بالعمل اجلماعي يحقق إجنازات أكثر، وأن عشرة 
أفراد متعاونني أقوى من خمسني متفرقني، وأن بإمكاننا أن نزيد عدد املوظفني من 
خالل العمل اجلماعي ال من خالل التوظيف ، وللتدريب أهمية خاصة في ظل الفرق 
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الكبير جداً في املهارات واخلبرة والعلم بني األغلبية الساحقة من مدرائنا وموظفينا 
وبني مدراء وموظفي الغرب، فكثير من املخلصني يضروننا نتيجة ضعف مهاراتهم 
لم  فمن  العلمية،  بالشهادات  فقط  تقاس  ال  والكفاءة  العلم  أن  وبالتأكيد  وعلمهم، 
من  كثير  أقل مما حتتاجه  علم  ذو  إنسان  فهو  التخرج  بعد  وباستمرار  بقوة  يتعلم 
الوظائف وكم من املدراء ترقوا من دون علم أو تأهيل وتدريب فضروا أكثر مما نفعوا، 
وعلينا أن نركز أكثر على مهارات املدراء ملا لهم من تأثير أكبر من غيرهم فنطورها 
وجود  يتطلب  وهذا  جادة  بصورة  املدراء  محاسبة  تتم  ما  ونادراً  أيضاً  ونحاسبهم 
برامج تدريبية جادة وصريحة، وتعالج املشاكل احلقيقية التي ال يتكلم عنها املسئولون 
واملدراء العرب، كما أن هناك أهمية للعدل في التوظيف والترقيات واملناصب وتقييم 
األداء فإذا مت التالعب بهذه األمور نتيجة أهواء وعصبيات فال تخطيط وال تنمية، 

فالعدل أساس التقدم وأساس التشجيع على التطور العلمي والعملي .

أنظمة   ، التنظيمي  الهيكل   ، اإلعالم   ، التسويق   ، االتصاالت   ، اللوائح   ، التخطيط   ( اإلدارية  العمليات   -3
املتخلفة هي  املؤسسات  وأقول  إدارياً”  املتخلفة  املتخلفة هي  “الدول  قيل  املعلومات(  
املتخلفة إدارياً، وأرجو أن يقتنع بذلك من لم يتعمق في اإلدارة كاألغلبية الساحقة 
من ذوي التخصصات العلمية واألدبية من أطباء ومهندسني وكيميائيني وسياسيني 
عمليات  تطوير  اإلداري  العمل  رأس  على  ويأتي  إلخ   .... وجتار  وعمال  ومعلمني 
التخطيط االستراتيجي والتشغيلي والطريف أنه نادراً ما يتم االنتباه لهذا املوضوع 
في اخلطط اإلستراتيجية وهذا دليل على كم نحن ضعفاء في الوعي التخطيطي؟ 
والذي أحد مؤشراته ندرة شديدة في عدد املتخصصني في علم التخطيط وليس 
بأهمية وضع  البند  التخطيط ويذكر هذا  وإدارات  وزارات  يعملون في  الذين  عدد 
تعتبر  التي  التشغيلية  واألدلة  اللوائح  وأهمية  املختلفة،  اإلدارية  لإلدارات  أهداف 
على  اعتمادها  يتم  عامة  تشغيلية  أدلة  ونحتاج  املؤسسة،  داخل  اإلدارية  القوانني 
اإلدارية  الدائرة  داخل  معها  التعامل  يتم  خاصة  تشغيلية  وأدلة  املؤسسة،  مستوى 
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أننا  والغريب  واملسئوليات،  والصالحيات  اإلجراءات  األدلة عن  وتتكلم  البحثية،  أو 
ال جند لوائح مكتوبة أو معلنة ناهيك عن أن تكون متطورة في كثير من املؤسسات 
العربية ولهذا يزيد تأثير األفراد والعالقات الشخصية والواسطات والظلم ... الخ 
والزراعي  الصناعي  للنجاح  اإلداري هو من أهم األسس  النجاح  أن  دائماً  ولنتذكر 
والتعليمي والبحثي واالقتصادي والسياحي ... وملعهد الكويت لألبحاث العلمية أدلة 
تشغيلية عالية املستوى مت إعدادها في الثمانينات من القرن العشرين وأرى أنه ميكن 
االستفادة منها في كثير من املؤسسات ملا بذل من جهود كبيرة في إعدادها حتى ال 

نبدأ دائماً من الصفر في هذا املوضوع .

فهذه  خدمة  تقدم  أو  منتج  تبيع  مؤسسة  كل   ) البحثية  البرامج واملشاريع   ( القطاع اإلنتاجي   -4
مؤسسة تعليمية واألخرى صناعية والثالثة زراعية والرابعة بحثية واخلامسة عالجية 
وهكذا إذن البد من جمع املعلومات، وعمل الدراسات واالستقصاءات ومقابلة الكثيرين 
للتعرف على واقع املنتج أو اخلدمة وما فيه من نقاط قوة وضعف وعندما نتكلم عن 
معهد لألبحاث وهو النموذج الذي اخترناه للتطبيق جند أننا بحاجة إلى جمع معلومات 
كثيرة  عن عدد ونوعية املشاريع البحثية وفي أي مجاالت علمية )بيئة ، نفط ، مياه ، 
زراعة ، غذاء ،.... الخ( وما عدد املقترحات اجلديدة التي مت كتابتها سنويا ؟ وعدد 
املقترحات إلى عدد الباحثني؟ وما حجم ميزانيات املشاريع ؟ وما هي نسبة تشغيل 
العمالة على املشاريع اجلارية وعلى املقترحات واألعمال اإلدارية واملؤمترات وغير 
ذلك ؟ وما هي الصعوبات التي تواجه تنفيذ املشاريع ؟ وما هي الفترة الزمنية التي 
تأخذها الفكرة البحثية من البدء إلى التنفيذ سواء بالنسبة للمشاريع املمولة داخلياً 
أو املشاريع التعاقدية ؟ وكم من املقترحات مت إرسالها  للعمالء ؟ وما هي كفاءة جلان 
التقييم الداخلية للمشاريع ؟ وما مدى تطابق مخطط املشروع مع التنفيذ ؟ وما هي 
أهداف البرامج البحثية على املدى القصير والبعيد ؟ وهل توفرت دراسات اجلدوى 
االجتماعية واالقتصادية للمقترحات البحثية ؟ وهل هناك تعاون بني الدوائر البحثية 
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في تنفيذ املشاريع ؟ وهل هناك مناطق رمادية واختالفات حول انتماء املشاريع بني 
الدوائر ؟ وما هي كفاءة الدليل التشغيلي لألبحاث ؟ وهل هناك صالحيات كثيرة 

للباحثني في عملية التنفيذ أم أن هناك تعقيدات إدارية ...... إلخ ؟

5- املوارد املالية ) املصروفات ، اإليرادات ، التكلفة ، األرباح ( ال شك أن للمال دور هام في حياة 
أي مؤسسة حكومية أو خاصة وأن هناك إمكانيات كبيرة لتحسني األداء املالي وال 
تقتصر أهميته في املؤسسات احلكومية على صرف امليزانية بضوابط متنع التالعب، 
بل يجب أن ننظر إلى تكلفة اخلدمات التي نقدمها ومستوى االستفادة من العمالة 
وهل تتناسب الطاقات اإلنتاجية مع املوارد املوضوعة ؟  وهل هناك إسراف وتبذير 
في شراء أجهزة احلاسب اآللي أو غيرها ؟ وما هي درجة استغاللنا لألجهزة العلمية 
؟ وهل نشترى بأسعار عادلة أم مبالغ فيها ؟ وما هي اإليرادات التي نحققها ؟ وكيف 
يتم حسابها ؟ وهل نحصل على مستحقاتنا املالية من العمالء بصورة مقبولة ؟ وهل 
هناك تعقيدات في عمليات الصرف ؟ وهل باإلمكان تخفيض التكاليف الرأسمالية 
أو  ؟  احلكومي  الدعم  انخفض  لو  وماذا سنفعل  ؟  للمؤسسة  والبشرية  والتشغيلية 
اإليرادات من العمالء ؟ وما هي الدوائر الفعالة مالياً؟  وكيف نزيد امليزانية السنوية 
واخلمسية من احلكومة أو من العمالء؟ وماذا تتطلب اخلطة اجلديدة من أموال ... 

الخ ؟
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اخلطوط الرئيسية للتحليل اإلستراتيجي الرباعي
1- ينقسم التحليل اإلستراتيجي الرباعي إلى مرحلتني املرحلة األولى: وتستغرق خمسة 
القوة والضعف والفرص  شهور يتم فيها عمل حتليل إستراتيجي شامل لكل نقاط 
والتهديدات في قطاعات البيئة الداخلية واخلارجية، واملرحلة الثانية: ومدتها شهرين 
القوة والضعف، وأهم الفرص  تتركز اجلهود على حتديد األولويات أي أهم نقاط 

والتهديدات، وجتميع معلومات مفصلة عن األولويات .

2- التقارير النهائية للمرحلة األولى من التشخيص ال تقل عن مئة صفحة وأحيانا تزيد 
عندما نتحدث عن املشاريع املطلوبة من العمالء، أما املرحلة الثانية فال تقل عن 70 

صفحة وأنا هنا أتكلم عن تقارير مركزة فيها معلومات هامة وليس كالم إنشائي.

؟  ملاذا  أسئلة  طرح   ) التشخيص   ( الرباعي  اإلستراتيجي  التحليل  مرحلة  تتطلب   -3
وكيف ؟ ومن املسئول ؟ وما هي مشاكلكم ؟ وما هي إجنازاتكم ؟ وكم عندكم من أرقام 
وإحصائيات تزودونا بها ؟ وهل توجد دراسات قمتم بها حول هذا املوضوع ؟ وما 
تأثير هذا املوضوع على املؤسسة داخلياً أو على التنمية وهل هناك موضوع أهم منه 
؟ طرح هذه األسئلة يهدف إلى التعمق في التشخيص، وأحذر بشدة من البقاء على 
سطح املاء فقاع البحر يختلف كثيرا عن سطحه فلنخرج من دائرة اآلراء ولنقترب 

قدر ما نستطيع من دائرة احلقائق .

4- علينا أن نأخذ أولوياتنا من كل القطاعات التي نحللها، واملقصود باألولويات املواضيع 
كثيرة خالل اخلمس سنوات  بذلنا جهودنا فيها سنحقق قفزات تطويرية  إذا  التي 
القادمة، وعدد األولويات هو بحجم ما تستوعب اخلطة فقد تكون عشرين أولوية أو 
خمسني، وبالنسبة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية فعدد مقترحات املشاريع البحثية 
التي يحتاجها العمالء واملجتمع ليست داخلة ضمن هذا العدد فاملقترحات قد تكون 
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ألف مقترح .

5-مرحلة التحليل اإلستراتيجي الرباعي هي مرحلة التشخيص وليس العالج فليأخذ 
التشخيص حقه من الوقت وليكن 80% وهذا ال يتعارض مع الطلب ممن نقابلهم 
أن نسألهم عن مقترحاتهم وأهدافهم للمستقبل بنسبة 20% ألن كثير من املقابالت 
ستحدث مرة واحدة وثانيا ألن هذا أيضاً يساعد في التشخيص وفي رسم مالمح 
في  أكثر  هذا  أهمية  وتزداد  أفضل  بصورة  )العالج(  التخطيطية  اجلداول  مرحلة 

مرحلة تشخيص األولويات .

6- في كل قطاع من قطاعات التشخيص ) املعنويات ، املوارد البشرية ، العمليات اإلدارية ، العمالء ... إلخ ( يتم 
كتابة كل املعلومات املتوفرة مع شرح كافي، فهناك إجنازات حتققت خالل السنوات 
وهناك  وفشل،  وهناك جناحات  عملت،  دراسات  وهناك  احلالية،  والسنة  املاضية 
قرارات اتخذت، وهناك آراء قدمت ممن جرى مقابلتهم أو غيرهم، وهناك نقاط 
قوة يجب أن نعرفها، ومن اخلطأ التركيز على نقاط الضعف فقط فكم هناك من 
نقاط قوة عند األفراد واإلدارات واملؤسسة ال نستغلها وأمتنى دائما أن نركز أوال 
على نقاط قوتنا وكيف نستغلها كما أن من املهم تسجيل االعتراضات والتحفظات 
التي يقولها املدراء واملوظفني والعمالء، ومن املهم احلصول على أرقام قدر املستطاع 
من  مبكرة  مراحل  في  سريعة  جديدة  دراسات  وعمل  صحيحة،  بصورة  وقراءتها 
التحليل، ومن القضايا املهمة جداً في التشخيص هي مقابلة من لديهم علم من أهل 
اإلخالص فمقابلة عشرين فرد من هؤالء أفضل من مقابلة مئتني فرد يفتقد كثير 
منهم اإلخالص أو املعرفة العميقة، ولكن لكل شئ فائدة فهذه فرصة لتعليم من ليس 
أو  العمل  آدم سواء في مجال  بنى  لديه علم، فكم من معلومات خاطئة في عقول 
العقائد؟ وهناك فاسدين علينا أن نعرفهم ونعرف أهدافهم وأساليبهم حتى نتعامل 

معهم  بصورة صحيحة .

 



49 نموذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي

اخلطط – البدائل – السيناريوهات
» اجلداول التخطيطية «

إذا كانت املرحلة األولى في التخطيط هي التحليل اإلستراتيجي الرباعي أي تشخيص 
الواقع بشمولية وعمق حتى نعرف أين نحن اآلن أي ما هي حقائق الواقع ؟ وكانت 
املرحلة الثانية هي حتديد األولويات وجمع املعلومات التفصيلية حولها أي تشخيص 
واقع األولويات بدقة فإن  املرحلة الثالثة هي أين نريد أن نصل ؟ وكيف سنتعامل 
مع األولويات أي حتديد األهداف املستقبلية وكيفية تنفيذها؟ ومن سيقوم بالتنفيذ؟ 
وامليزانية املطلوبة والزمن احملدد للتنفيذ وغير ذلك، وهذه هي مرحلة إعداد اخلطة 
اإلستراتيجية وتسمى مرحلة السيناريوهات أو البدائل ووسيلتنا في حتقيق ذلك هو 
تطبيق منوذج اجلداول التخطيطية حيث سنأخذ األولويات في )نقاط القوة والضعف 
والتهديدات( ونضع لكل منها أهداف ووسائل وموارد بشرية ونقارن بني  والفرص 
تنخفض  فقد  كثيراً  البعثات  زدنا أعداد  فإذا  تعارض  أحياناً  هذه األهداف فهناك 
اإلنتاجية بصورة كبيرة، كما أن هذه هي مرحلة ربط األهداف الطموحة باإلمكانيات 
املتوفرة حالياً أو ستتوفر خالل فترة تنفيذ اخلطة وسنعدل في األهداف في زيادة أو 
نقص حتى نكون قادرين على تنفيذها ومن اخلطأ أن نضع أهداف متواضعة وأقل 
من قدراتنا وكذلك من اخلطأ أن نضع أهداف أكثر بكثير من قدراتنا وهناك نقاط 

أريد توضيحها في موضوع اخلطط / السيناريوهات/ البدائل / وهي :
إذا توفرت لدينا معلومات كثيرة عن األولويات في املرحلة الثانية للتحليل اإلستراتيجي  1 -
الرباعي فإن هذا يسهل  كثيراً من كتابة اخلطة ) اجلداول التخطيطية ( وإن كانت 

ناقصة فعلينا استكمالها في هذه املرحلة .
نُعطى في بداية املرحلة الثالثة اجلداول التخطيطية للوحدات التنظيمية )الدوائر(  2 -
وللجان التخطيط الرئيسية والفرعية وحتى اإلدارة العليا لكتابة هذه اجلداول فيما 
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يتعلق باألولويات، أي اقتراح األهداف والوسائل واألعمال التنفيذية وامليزانيات ثم 
اللجنة  تكتب  ثم  معهم  وتقوم مبناقشتها  العامة  الرئيسية  اللجنة  قبل  جتميعها من 
الرئيسية العامة ثالث مسودات خلطط مستقبلية أو خطتني أو خطة واحدة وإرسالها 
لكل األطراف إلبداء الرأي مبن فيهم اإلدارة العليا ثم إجراء التعديالت عليها حسب 

مالحظاتهم .
من الضروري كتابة اجلداول التخطيطية بصورة صحيحة وهذه عملية حتتاج جهود  3 -
ومن  زمنية،  وجداول  محددة،  وميزانيات  محددة،  أهداف  باجلداول  ونريد  كبيرة 
املسئولني عن التنفيذ... الخ فال نريد خطط إنشائية وأهداف عامة وأرى أال تزيد 
اخلطة عن مئة صفحة وممكن أن تكون عشرين صفحة وأستثنى من ذلك صفحات 
مقترحات املشاريع البحثية )الفرص( فكل مقترح يحتاج صفحتني على األقل تلخص 
أهدافه وميزانيته فهذه الصفحات قد تصل إلى ألفني صفحة إن كان عندنا ألف 

مقترح .
النهائية( رأى فرد أو أفراد  لن تعكس اخلطة اإلستراتيجية )اجلداول التخطيطية  4 -
بل هي عمل جماعي لكل املؤسسة إذا كان عندنا تخطيط حقيقي، فاخلطة مجهود 
لألغلبية في جتميع ما لديهم من معلومات وأهداف وخبرات نظرية وعملية، وبالتالي 
فشلها  أو  جناحها  حتميل  الظلم  ومن  والتنفيذ  اإلعداد  في  اجلميع  مسئولية  هي 
املسئول األول أو اإلدارة العليا بل كل طرف مسئول عن تنفيذ ما يقع ضمن مسئولياته 
وإذا كانت اخلطة مت وضعها بصورة فردية من املسئول األول أو انفرادية ووضع هؤالء 
بصماتهم الواضحة عليها وبصورة كبيرة فعليهم حتمل مسئولية جناحها أو فشلها 
وعقول وعضالت  علم  أهملت  ألنها  لو جنحت  حتى  فاشلة  نظري خطة  في  وهي 
بكثير  وأقل  متواضعة  كانت  أهدافها  ألن  وباألرقام  اخلطط  هذه  تنجح  وقد  كثيرة 
من طاقات املؤسسة، فتنفيذ كل األهداف في خطة ما ليس معناه أنها خطة ناجحة 
أما إذا تكلمنا عن مشروع صغير فيمكن أن يخطط له فرد أو أفراد وحتى نزيد من 
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فرصة جناحه فالبد من العمل اجلماعي أي مشاورة الكثير من األفراد ممن لهم 
عالقة ومعرفة مبوضوع املشروع .

حتى  أو  صعبة  البعض  يراها  قد  الكبيرة  واألهداف  واآلمال  الطموحات  من  كثير  5 -
مستحيلة واألمر في اعتقادي ليس كذلك، فالعالم العربي يشكو من تدنى اإلنتاجية 
ونوعية  كمية  قفزات  نحقق  أن  بإمكاننا  أننا  يعنى  وهذا  الهائلة،  اإلمكانيات  وهدر 
كبيرة في فترة قصيرة أو متوسطة، وهذا يتطلب أمور منها إجناز التخطيط بصورة 
صحيحة ألن غيابه أو عدم وجوده أصاًل أدى إلى حتطيم أو إضعاف كثير مما لدينا 

من علم وعضالت ومعنويات.
من الضروري جدا أن يكون البحث عن التمييز واإلبداع واألفكار الناجحة العمود  6 -
الفقري للعملية التخطيطية وأن نهتم من أول يوم من إعداد اخلطة اإلستراتيجية 
 .... في هذا املوضوع فنطلب أفكار جديدة أو مقترحات جديدة وأساليب جديدة 
إلخ ولنسأل كيف نستفيد من نقطة القوة هذه، أو كيف نعالج نقطة الضعف، أو كيف 
نقتنص فرص موجودة، أو نتعامل مع تهديد متوقع وأدعو إلى تشجيع حتى األفكار 
الغريبة أو السخيفة أو املجنونة ألنه ميكن تطوير بعضها وكثير من الناجحني يقولون 
أدركنا أهمية كذا وكذا أو جعلتنا تلك اجلملة نغير أسلوب عملنا فقد تكون الفكرة 
مجلس  دول  في  جدا  غالية  العذبة  املياه  أسعار  جعل  املثال:  سبيل  على  الناجحة 

التعاون، أو استخدام مياه البحر في غسيل املالبس واألواني  ..... الخ .
ما كتبته في اجلداول التخطيطية هي مقترحات وأفكار شخصية بهدف ملء بعض  7 -
اجلداول التخطيطية أو إعطاء مالحظات إلعداد جداول بصورة صحيحة وبعضها 
ال تنطبق على واقع معهد الكويت لألبحاث العلمية ولكني مقتنع بأهميتها ملؤسسات 
أخرى وميكن الرجوع إلى كتاب » تعلم التخطيط في ساعات « وهو من منشورات معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وموجود على شبكة اإلنترنت وبه شرح مفصل للمصطلحات 

املستخدمة باجلداول التخطيطية ومناذج تطبيقية لها .
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اجلدول التخطيطي للسياسات العامة
من  بها  وما  بها  احمليطة  بالبيئة  ترتبط  مؤسسة  هي  تخصصها  كان  أيا  مؤسسة  كل 
اقتناعات وقوانني وأعراف فالبحث العلمي لن يكون فعاال إن لم يرتبط بشكل كبير 
العلمية أن تبذل جهوداً  بالتنمية واحلكومة والقوانني ولهذا على املؤسسات  وفعال 
التنمية  على  أبحاث  من  به  تقوم  ما  ومردود  وقضاياها  التنمية  على  التعرف  في 
هي  هل  واألبحاث  الدراسات  لتحديد  تستخدمها  التي  اآلليات  تراجع  أن  وعليها 
حتديدها  في  وغيرها  احلكومية  املؤسسات  على  واجبات  هناك  وهل  ؟  صحيحة 
ضعيفة  أم  فعالة  األبحاث  متويل  سياسة  وهل  ؟  الدراسات  من  أولوياتها  وترتيب 
املوارد وبطيئة اإلجراءات ؟ ومثل هذا يقال عن الدعم املالي احلكومي مليزانية معهد 
واإلقليمية  احمللية  املماثلة  البحثية  املعاهد  على  التعرف  أيضا  املهم  ومن  األبحاث 
وخططها ومجال عملها وكذلك على املكاتب االستشارية احمللية واخلارجية ويسعى 
التخطيط ملقابلة املسؤولني إلقناعهم بتغيير السياسات املالية إن لم تكن فعالة وعلى 
تصحيح آلية اختيار املشاريع البحثية إن كانت ضعيفة وهكذا، ومن املهم جدا عمل 
دراسات علمية بها أرقام ومنطق تقنع املسئولني بأهمية التغيير، فمن اخلطأ الكالم 
املستفيدة في  تعاون اجلهات  أو عدم  امليزانية  قلة  أو  التمويل  والتذمر من سياسة 
حتديد احتياجاتها دون تقدمي دراسات علمية عميقة ومقنعة تثبت خسارة وتضرر 
املعهد والدولة من الوضع احلالي وتقدمي بدائل مقنعة، وهذا موضوع يحتاج إلى تفرغ 
وجلنة أما اعتبار املعهد البحثي ال عالقة له بسياسات الدولة ويجب أن يتأقلم معها 
حتى لو كانت خاطئة فإن هذا خطأ كبير أدى إلى ضعف كثير من املعاهد البحثية 
العربية، إذن التخطيط يتعامل مع املشاكل املؤثرة في عمل املعهد ويضع لها حلول 
ويستمر في املطالبة باإلصالح وال ينسى املشاكل أو يتجاهلها أو يرضى بها، ومما 
اخلاص  القطاع  يقتنع  أن  أهمية  العلمي  البحث  في  العامة  بالسياسات  عالقة  له 
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العربي أن من مصلحته أال يبقى منعزال في دعم البحث العلمي على مستوى الدولة 
واحلكومة وأن يسعى إليجاد نظام علمي وطني قوي عموده الفقري معاهد علمية 
لوضع  يؤهلها  ال  للحكومات  احلالي  العلمى  فالرصيد  ومتخصصة  كبيرة  حكومية 
وبهذا  العلم  ومعنوياً  مادياً  اخلاص  القطاع  يدعم  أن  البد  إذن  التنموية،  اخلطط 
سيكون القطاع اخلاص من أكثر الرابحني كما نشاهد في الدول املتقدمة اقتصادياً 
وإن لم يوجد نظام علمي وطني قوي فسيبقى أهل العلم في واد وأهل التنمية في واد 
آخر وهذا أدى إلى ضعفهما وما ذكرته هو بعض اخلطوات العامة التي أرى أن على 

من يخطط أن يهتم بوضعها في جداول تخطيطية  .
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اجلدول التخطيطي للعالقة مع املجتمع
آراء  على  للتعرف  اخلمسية  اخلطة  إعداد  مرحلة  في  مكثفة  لقاءات  عمل  املهم  من 
املسئولني في الدولة من وزراء ووكالء ونواب وقوى سياسية وقطاع خاص في دور 
املعهد البحثي في خدمة التنمية وما هي القضايا التي تشغل بالهم ؟ وكيف ميكن 
أن يساعدهم املعهد من خالل الدراسات العلمية ؟ وهذه فرصة للتعرف على اخلطة 
اخلمسية للدولة والوزارات والقطاع اخلاص الستشراف املستقبل القريب والبعيد، 
وميكن الطلب منهم حتديد مقترحات بحثية محددة إن أمكن وميكن استغالل اللقاءات 
مع قيادات املجتمع لتعريفهم بأهم إجنازات املعهد وإمكانياته ونقاط قوته واألهداف 
املتعلقة بعمله  القطاعات  التنمية في  املعهد خدمة  التي أنشئ من أجلها وألن دور 
فإن من املهم أن يكون قريب من قيادات التنمية في القطاع احلكومي واخلاص وأن 
يحصل على اقتناعهم ثم دعمهم وهذا موضوع نادراً ما جند من اجلهات البحثية 
من تبذل جهوداً كبيرة به ونحن نحتاج في معاهد األبحاث العربية أن تكون قيادتها 
معرفة  على  قادرة  قيادات  إلى  بحاجة  أننا  « مبعنى  »علمية  من  أكثر   » » سياسية 
دراسات حتقق  وتقدمي  معهم  والتعامل  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  الواقع 
التنمية ومصالح املجتمع وتكسب تأييده حتى يدعم املجتمع البحث العلمي باألموال 
واإلمكانيات ويكتسب االرتباط باملجتمع أهمية خاصة في الدول العربية ألن السائد 
هو عدم اقتناع املجتمع بأهمية دور البحث العلمي في التنمية  وعلى جلنة التخطيط 
املتخصصة باملجتمع والعاملني باملعهد بوجه عام وضع أهداف وعمل أنشطة تخدم 
املجتمع خالل اخلطة اخلمسية وكثير منها مقترحات ملشاريع بحثية وحتتاج العالقة 
 .... وتواريخ  تنفيذية  وأعمال  ووسائل  أهداف  فيها  تخطيطية  املجتمع جداول  مع 

إلخ.
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اجلدول التخطيطي الحتياجات العمالء
احتياجات العمالء من املشاريع البحثية :

أمام املعهد البحثي احلكومي الذي يهدف إلى خدمة التنمية في مجال الطاقة والبيئة  1 -
والزراعة والصناعة وغير ذلك من مجاالت علمية وهندسية » فرص متاحة « لعمل 
آالف الدراسات من ضمن ما يتم تقدميه من أفكار ومقترحات من الباحثني والعمالء 
) اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص ( وهذا يتطلب حسن اختيار الفرص املتاحة فال 
توجد إمكانية لعمل كل الدراسات واألبحاث املطلوبة، فاإلمكانيات البشرية واملالية 
محدودة في الدول النامية حتى لو مت مضاعفتها إذن البد من إعطاء اهتمام كبير جداً 
في التخطيط اإلستراتيجي إلى حسن اختيار “ البرامج البحثية “ ثم اختيار املشاريع 
البحثية ذات األولوية العالية في كل برنامج وترتيبها حسب األولوية، ومشكلة حتديد 
دور املعاهد العلمية  وعالقتها بالتنمية الصناعية والزراعية واإلدارية واالقتصادية 
... الخ وحتديد األولوية في الدراسات واملشاريع البحثية بحر بل محيط غرقت فيه 
كثير من املعاهد العلمية في الدول النامية ولم يخرجوا منه حتى اآلن ولى عدة كتب 
في هذا املجال موجودة على االنترنت وهي »ال لألبحاث التطويرية« و »الطريق إلى 

التقدم العلمي« و »املشاريع البحثية مشاكل وحلول« و»ال ألبحاث اجلامعات« .

ما يلي : أرى أن من البرامج البحثية التي حتتاجها الكويت في مجال “ العلوم “ - 2

أ- برنامج البيئة البحرية .

ب- برنامج البيئة الصحراوية .

ج- برنامج معاجلة النفايات.

د- برنامج حتليه املياه بالطاقة الشمسية .
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ط- برنامج حتليه املياه بالتناضح العكسي .

ت- برنامج املياه املعاجلة .

و- برنامج تكنولوجيات واعدة في حتليه املياه . 

س- برنامج ترشيد استهالك الطاقة . 

ض- برنامج اإلسكان احلكومي .

ر- برنامج زراعة النخيل خارج الكويت.

ق- برنامج ازدحام السيارات . 

ي- برنامج استزراع األسماك والروبيان خارج الكويت.

البحثية من اجلهات املستفيدة  العلمية واملشاريع  الدراسات  يتم جتميع مقترحات   -3
وذات العالقة ومن الباحثني وغير ذلك، ويتم تشكيل جلنة مختصة بكل برنامج بحثي 
العالقة،  أو ذات  املستفيدة  أغلبهم من اجلهات  ال يقل عدد أعضائها عن عشرين 
واألقلية من الباحثني في املعهد تناقش األفكار واملقترحات مع مقدميها وتنظر في 
قبل  من  الدراسات  هذه  نتائج  تطبيق  وإمكانية  واالجتماعية  االقتصادية  جدواها 
اجلهات املستفيدة وترتيبها حسب األولوية ويتطلب ذلك وضع معايير للمفاضلة بني 
املقترحات لكل برنامج وتعتبر هذه املعايير ذات نتائج إرشادية وليست قاطعة فهناك 

أفكار واعدة قد ال تنجح في عملية املفاضلة .

4- لنفترض أن عندنا ثالثني برنامج بحثي وأن في كل برنامج خمسني مقترح مشروع 
فإن هذا يعنى أنه سيكون في اخلطة اخلمسية ألف وخمسمائة مشروع وسيضاف 

لهذه املشاريع مقترحات تقتنع بها إدارة املعهد ولم تقبلها اللجان .

، ومؤشر األداء نسبة ما تتم تنفيذه من مقترحات  البرنامج هو “مجال العمل الرئيسي”- 5
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ملشاريع بالنسبة للعدد الكلي املتفق عليه، والهدف احملدد تنفيذ كل مقترحات املشاريع 
في اخلطة اخلمسية، واألعمال التنفيذية هي توزيع تنفيذ هذه املشاريع على خمس 

سنوات .

والعلماء هو في عمل  واملتخصصني  العلمي  البحث  بأن جناح  كنت ومازلت مقتنعاً  6 -
اختراعات   « عمل  في  وليس  كبير  تأثير  لها  ويكون  املجتمع  تفيد  علمية  دراسات 
وتطويرات هندسية « فهذا ال حتتاجه الدول النامية في هذه املرحلة، ففكرة تساهم 
فكرة  هي  إدارية  أو  اقتصادية  بأساليب  كبيرة  بصورة  املياه  استهالك  ترشيد  في 
سيشكر املجتمع املتخصصني عليها، وإحياء البيئة البرية بطرق سهلة وبسيطة عمل 
سينال التصفيق من الكثيرين، واملشاركة في وضع حلول لإلسكان عمل سيساهم في 
رفع أسهم املعهد البحثي وهكذا وما أحوج معاهدنا ألفكار متميزة ملقترحات بحثية، 
فمثل هذا الهدف يستحق أن يكون على رأس أنشطة إعداد اخلطة بل على رأس 

اهتمام املعهد في كل زمان ومكان .

أعتقد أن على املعهد العلمي في مجاالت الطاقة والبترول واملياه وغير ذلك أن يعطى  7 -
األولوية للدراسات االقتصادية واإلدارية والنفسية املتعلقة بهذه املجاالت فمن اخلطأ 
التركيز على اجلوانب » العلمية « البحتة فنحن في البيئة الصحراوية مثال ال نريد 
البحث عن نبات يقاوم التلوث الذي يحدثه اإلنسان في البيئة بل نريد قوانني وإدارة 
حتديد  الباحثني  من  ونريد  البشري  العدوان  من  الصحراوية  البيئة  حتمى  فعالة 

األماكن املناسبة للمحميات الصحراوية .

 



منوذج 
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للتخطيط اإلستراتيجي
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اجلدول التخطيطي لثقافة املؤسسة - املعنويات
•لنسأل األفراد واملسئولني سواء كانت معنوياتهم منخفضة أو عالية ما الذي يرفع  	
من معنوياتهم ؟ وما هي أسباب انخفاض املعنويات بشكل عام في املؤسسة ؟ وميكن 
اإلمكانيات  حسب  ذلك  غير  أو  نصفهم  أو  املؤسسة  موظفي  كل  معنويات  دراسة 
املوجودة، وكلما كانت الدراسات عميقة وتشمل األغلبية في حتليلها كلما كان تأثيرها 

أكبر .

•ترتبط املعنويات بفرد أو فئة وظيفية محددة مثل السكرتارية أو الباحثني أو الفنيني  	
أو املدراء أو غير ذلك .

• فترة إعداد اخلطة اإلستراتيجية هي فترة ذهبية لفتح ملف املعنويات بصورة عميقة  	
التي غاصت عجالتها في  كالسيارة  املؤسسة  املنخفضة  املعنويات  وشاملة، وجتعل 
الرمال فمهما كانت  لديها من إمكانيات فهي مقيدة باإلحباط واليأس واالختالفات 

والكسل  والالمباالة  فالبد من معاجلة هذه السلبيات قدر املستطاع .

للعاملني  فرص  فإعطاء  أهم،  املعنوية  احلوافز  أن  إال  املادية  احلوافز  أهمية  •مع  	
من  أكبر  أثر  له  بأهميتها  مقتنعني  أعمال  إجناز  أو  بها  يرغبون  وظائف  الختيار 

احلوافز املادية.

• إحدى الصعوبات التي أتوقع أن نواجهها في رفع املعنويات أن كثيراً من املوظفني لن  	
يفتحوا قلوبهم ويعطونا كل املعلومات ولهذا أسباب مختلفة فأنت ال تتوقع من موظف 
أن يقول أن رئيسه سيء في إدارته ومع هذا ميكن معرفة الكثير من احلقائق فهناك 

وسائل مختلفة .

•من طرق رفع املعنويات إقناع املوظفني بأهمية العمل لوطنهم أو أسرهم أو غير ذلك،  	
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وكذلك جعلهم ذوى أهداف طموحة، وهذا بحد ذاته يجعلهم ال يتأثرون مبشكلة هنا 
إلى  تؤدى  أعذار وضغوط  هناك  وأن  مثالية،  ليست  احلياة  أن  وإقناعهم  هناك  أو 
أخطاء وانحرافات وإقناعهم أن كثيراً من الفشل الذي يواجهونه بسببهم هم وليس 
اآلخرين فقد يكونوا أخطأوا في شرح إجنازاتهم أو تكون لديهم نقاط ضعف كبيرة 

أو ليسوا مجتهدين ومتميزين كما يظنون .

العربية هو أسوأ مما نتوقع أو نعرف إال أن هذا  •مع أن واقع كثير من املؤسسات  	
ال مينع من وجود إشاعات كثيرة كاذبة جتعله أكثر سوءا في أعيننا ولهذا من املهم 
الكاذبة وتفنيدها فمن األمور الشائعة أن يقول من ال تتم  التعرف على اإلشاعات 
ترقيته ملنصب مت اختيار غيري ألن واسطته وزير أو نائب أو ألنه صديق للمسئول 
األول في املؤسسة أو ألنه ينتمي لعرق مختلف وغير ذلك في حني أنه يكون فعاًل ال 

يستحق الترقية  .
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ض أن يعده متخصصون في املعنويات 
اجلدول التخطيطي لثقافة املؤسسة – املعنويات – املفرو

ص
كتبته هو محاولة سطحية من غير متخص

 وما 

مجال العمل 
الرئيسي 
األولوية

مؤشرات األداء
ضع 

الو
حلالي

ا
ف العام

الهد
حملدد

ف ا
الهد

الوسيلة
األعمال التنفيذية

1
أدبيات 
صر 

وعنا
التفاؤل

معرفة أدبيات 
التفاؤل

 من قبل املوظفني

معرفة 
محدودة 
لفلسفة 
التفاؤل

زيادة املعرفة 
بأهمية 
التفاؤل

زيادة املعرفة 
بأهمية 
التفاؤل

1- عمل دورات 
تدريبية عن التفاؤل

ضرات 
2- عمل محا

جنازات 
تتحدث عن إ

املؤسسة ونقاط القوة 
ص

والفر

1- تنظيم عشرين دورة تدريبية 
عن التفاؤل خالل أول سنتني 

خلطة 
من ا

ضرة أول 
2- تنظيم 20 محا

خلطة تتحدث عن 
سنة من ا

حتقيقها 
جنازات التي مت 

اإل
ص املتاحة 

ونقاط القوة والفر
2

معنويات 
اإلداريني

ارتفاع نسبة 
ضا الوظيفي 

الر
بني اإلداريني

ض 
انخفا

معنويات 
اإلداريني 

رفع معنويات 
اإلداريني

رفع معنويات 
اإلداريني

1- زيادة رواتب 
اإلداريني .

2- إعطائهم 20% من 
البعثات الدراسية 

3- شرح أهمية عملهم 
للعاملني في القطاع 

البحثي
4- تغيير مدراء في 

الدوائر اإلدارية 

1- زيادة رواتب اإلداريني 
بنسبة 20% في ثالث سنة من 

خلطة .
ا

ضرات للعاملني في 
2- 10 محا

اإلدارات البحثية عن أهمية 
العمل اإلداري .

3- تغيير فوري ألربع مدراء في 
الدوائر اإلدارية .

3
تغيير 

ف
الوظائ

نسبة تغيير 
ف بالنسبة 

الوظائ
لعدد الراغبني  
بتغيير وظائفهم

10% من 
املوظفني 
يرغبون 
بتغيير 
وظائفهم

تلبية طلبات 
املوظفني 

الراغبني في 
التغيير .

ف 
تغيير وظائ

10 % من 
املوظفني 
خالل 6 

شهور

 تدريب املوظفني 
ونقلهم

1- تأهيل املوظفني الراغبني 
في التغيير.

2- نقل املوظفني الراغبني 
بتغيير وظائفهم خالل ستة 

خلطة
شهور من بداية ا

4
اإلشاعات 

الكاذبة
عدد اإلشاعات 
الكاذبة التي مت 

تفنيدها

20 إشاعة 
كاذبة

تقليل عدد 
اإلشاعات 

الكاذبة

تقليل عدد 
اإلشاعات 
الكاذبة من 

صفر 
20 إلى 

ض املدراء 
يقوم بع

بتفنيد اإلشاعات 
ضمن اللقاءات مع 

العاملني 

عمل عشر لقاءات بني املدراء 
والعاملني وتفنيد اإلشاعات
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اجلدول التخطيطي للعمل اجلماعي :

قد نكون كعرب عشنا في بيئة تشجع على الفردية واالنفرادية ولكن هذا ال مينع 
من العمل بجدية ليكون العمل اجلماعي صفة من صفاتنا كما فعلت اليابان، ونحن 
بحاجة إلى التعمق في عقائد ومبادئ العمل اجلماعي، والعمل على ربط مصالح 
التي  احلقيقية  اجلماعية  للمصلحة  األولوية  وإعطاء  اجلماعة،  مبصلحة  األفراد 

حتقق مصالح كل األفراد أو غالبيتهم .

اجلدول التخطيطي لتقييم األداء :

تقييم األداء يتأثر كثير من العاملني إذا شعروا بأنهم لم يأخذوا التقييم السنوي الذي 
املوظفني  معاقبة  العدل  ومن  والدول  املؤسسات  جناح  أساس  فالعدل  يستحقونه 
والضعيف  الفاشل  املوظف  مع  الكبير  التساهل  فلسفة  ولألسف  ولدينا  املقصرين 
واملدرس املتخلف واملدير اجلاهل أو الفاسد وهذا ساهم كثيراً في تخلف وزاراتنا 
أدائهم  تقييم  في  تساهل  هناك  أن  للمدراء جند  وبالنسبة  وشركاتنا،  ومؤسساتنا 
فمثاًل جند من يطبق منحنى تقييم األداء على املوظفني ويقول 50% منكم مبستوى 
جيد، 10 % امتياز، 20 % جيد جدا، و20 % مقبول وضعيف، ولكنه يعطى %90 
العدل ألن هذا يعطى  وهذا ليس من  من املدراء أو أكثر تقييم امتياز وجيد جداً 

املدراء حصانة جتعل الكثير منهم ال يطورون عملهم .
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اجلدول التخطيطي للموارد البشرية –العمل اجلماعي

مجال العمل 
الرئيسي 
األولوية

مؤشرات األداء
ضع 

الو
حلالي

ا
ف العام

الهد
حملدد

ف ا
الهد

الوسيلة
األعمال التنفيذية

1

الشورى

س 
إنشاء مجل

استشاري

عدد اللجان 
التشاورية 
األساسية

ال يوجد 
س 

مجل
استشاري

جلنة 
توجد 

واحدة 
)علمية(

س 
- إيجاد مجل
استشاري

- زيادة عدد 
اللجان

س استشاري 
إنشاء مجل

باالنتخاب للمؤسسة 

جلان في كل 
عمل ثالث 

دائرة بحثية 
1- اللجنة العلمية

جلنة التخطيط والتسويق
 -2

جلنة املوارد البشرية 
 -3

ف والترقيات 
)التوظي

والتدريب(

س 
تشكيل مجل

استشاري 

جلان 
تشكيل 

1- عمل نظام 
لالنتخابات يؤدى إلى 
متثيل أكبر شريحة 
من العاملني واختيار 

ضل املمثلني  .
أف

1- تشكيل ثالث 
جلان فوراً في كل 

دائرة بحثية واختيار 
جلنة 

ضائها من 
أع

يرأسها نائب  املدير 
العام .

2

الدراسات 
اإلدارية

نسبة الدراسات 
جلماعية إلى 

ا
العدد الكلي 
للدراسات 

%20
زيادة عدد 
الدراسات 
جلماعية

ا
زيادة عدد الدراسات 

جلماعية إلى %50
ا

تشكيل فرق للقيام 
بالدراسات

حتديد عدد الدراسات 
جلماعية والفردية 

ا
املطلوبة من كل دائرة 
بحيث ال يقل عدد 
الدراسات عن مئة 
دراسة في السنة .

3

املقترحات 
البحثية

نسبة املقترحات 
البحثية 

جلماعية 
ا

مقارنة 
بالعدد الكلي 
للمقترحات 

%30
زيادة عدد 

املقترحات البحثية 
جلماعية

ا
زيادة عدد املقترحات البحثية 

جلماعية %70
ا

تشكيل فرق للقيام 
بإعداد املقترحات

حتديد املقترحات 
جلماعية لكل دائرة 

ا
بحثية بحيث تكون 

70% من العدد الكلي 
للمقترحات .
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اجلدول التخطيطي للموارد البشرية – تقييم األداء

1

تقييم أداء 
املدراء

تطبيق منحنى 
تقييم  األداء على 

املدراء

األغلبية 
الساحقة من 
املدراء امتياز 

وجيد جدا

العدالة في 
تقييم املدراء 

تطبيق منحنى األداء 
ومعاقبة املدراء ذوي 

ف
ضعي

التقييم ال

صحيحة 
ضع معايير 

 و
لتقييم  أداء املدراء .

ضع 
جلنة لو

1- تشكيل 
املعايير لتقييم أداء 

املدراء 
2- تطبيق منحنى 
األداء من السنة 

خلطة 
األولى في ا

االستراتيجية .

 



67 نموذج الدكتور مساعد للتخطيط اإلستراتيجي

اجلدول التخطيطي للتدريب :

1- من أهم املواضيع التي لم تأخذ حقها في التدريب عملية حتديد وحتليل االحتياجات 
التدريبية للعمل ولألفراد فنحن غالبا ما نكتفي برأي املدير أو املوظف من خالل 
ملء منوذج أو مقابلة سريعة فنحن نستعجل تنفيذ الدورات التدريبية وال نخطط 
لتحديدها وحتليلها بصورة صحيحة، فكثير جداً ممن يحضرون دورات جماعية أو 

فردية عالقتهم بها ضعيفة أو حتى غير موجودة .

2- من األمور التي يسمعها الكثيرون ألول مرة » املدير هو املدرب األول » فعند الغالبية 
ولن  ذلك  غير  أو  باألمور  للتحكم  أو منصب  اإلجنازات  املدير حتقيق  دور  أن  منا 
يكون املدير ناجحا في التدريب إن لم يكن مؤهاًل علمياً وإدارياً فدور املدراء وذوي 
اخلبرة في التدريب هو دور هام جداً ألن التدريب أثناء العمل هو أهم أنواع التدريب 
ويتحقق من خالل برامج تدريبية خاصة، وإعطاء العاملني مهمات جديدة وأحياناً 

صعبة واإلشراف على التطوير العلمي لهم ليصبحوا متخصصني بل متميزين .

كثير جداً من الدورات التدريبية في العالم العربي ذات مستوى ضعيف فال يبذل  3 -
جهود كبيرة في إعدادها ويجب تركيز اجلهود لالرتفاع بنوعية الدورات التدريبية 

سواء كانت جماعية أو فردية .

يعتبر االنتداب اجلزئي من دائرة أو مؤسسة إلى أخرى من األمور التي تؤدى إلى  4 -
زيادة املعلومات واملهارات واكتشاف مواهب جديدة للعاملني والغالبية الساحقة من 
عالقة  له  يكون  ال  قد  آخر  عمل  في  أسبوع  كل  من  يوم  العمل  بإمكانها  العاملني 
يكون  أن  يستطيع  واإلداري  إدارياً  يكون  أن  يستطيع  فالفني  األصلية،  بوظيفتهم 
إعالمياً وهكذا، فاملهم أن نعرف رغبات ومهارات العاملني ونسعى لتطويرها وهذا 
يحقق فوائد للعمل وأفكار جديدة وعالقات وثيقة ويؤدى أيضاً إلى تراكم اخلبرات 

مع مرور السنني في أكثر من مجال لدى املوظف .
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اجلدول التخطيطي للموارد البشرية - التدريب

مجال العمل الرئيسي 
األولوية

مؤشرات األداء
الوضع احلالي

الهدف العام
الهدف احملدد

الوسيلة
األعمال التنفيذية

1

حتليل االحتياجات 
التدريبية 

تطبيق نظام جديد 
لالحتياجات التدريبية 

أكثر فعالية 

النظام 
حلالي يعتمد 

ا
صدرين 

على م
لتحديد 

االحتياجات 
التدريبية 

ف 
)رأي املوظ

ورأى رئيسه(

إيجاد نظام 
يأخذ على 
األقل ستة 
صادر 

م
لتحديد 

االحتياجات 
التدريبية

إيجاد نظام يحدد 
االحتياجات 

التدريبية من ستة 
صادر

م

* املقابالت 
* آراء املوظفني
* أراء املدراء

خلطة السنوية 
* ا

خلمسية
وا

* مشاكل العمل 
ف الوظيفي 

ص
* الو

للوظيفة 

جلنة  
1- تشكيل 

لتطوير عملية 
حتديد االحتياجات 

تتكون من 20 
ف 

فرد من مختل
صات 

ص
التخ

2- عمل مقابالت مع 
املدراء املوظفني 

واملسئولني 
3- تقدمي مقترح 

لتحديد 
االحتياجات 
التدريبية 

4- مراجعة اإلدارة 
العليا للمقترح 

واعتماده في السنة 
األولى 

2

الدور التدريبي 
للمدراء 

صة من 
ص

النسبة املخ
وقت املدراء لتدريب 

العاملني 

ف
ضعي

زيادة اهتمام 
املدراء 
بالتدريب

 أن يكون دور 
املدراء التدريبي 
قوي و20 % من 

وقت املدراء

1- ربط التدريب 
بعملية تقييم أداء 

املدراء
2- زيادة وعي املدراء 

بدورهم التدريبي 
وأهميته

ض 
ض بع

3- تخفي
أعباء املدراء

1- تقوم اإلدارة 
ضع 20 % 

العليا بو
من وقت املدراء 

للتدريب
2- عمل دورة تدريبية 
لبيان مهام املدراء 

التدريبية 
ض 

ض بع
3- تفوي

حلالية 
األعباء ا

للمدراء
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3

جلزئي 
االنتداب ا

عدد املنتدبني للعدد 
الكلي للموظفني 

عدد املنتدبني 
جزئيا بني 

إدارات املعهد 
%2

زيادة عدد 
العاملني 
املنتدبني 

بنسبة كبيرة

أن يكون عدد 
املتدربني جزئيا 
بني دوائر املعهد 
30% من عدد 

املوظفني

1- إلزام كل دائرة  
بعدد من املوظفني يتم 
انتدابهم بنسبة %20 
2- إقناع املوظفني 
بفائدة االنتداب 

جلزئي
ا

3- إعطاء تقدير 
للدوائر ذات أكثر 

املنتدبني منها وإليها  

حتديد اإلدارة 
  -1

العليا العدد األدنى 
من املوظفني املطلوب 

انتدابهم من كل 
دائرة .

2- إعطاء 20 
ضرة عن فوائد 

محا
جلزئي بني 

االنتداب ا
دوائر املعهد 

3- اعتبار ارتفاع 
مؤشر االنتداب 

جلزئي أحد مؤشرات 
ا

تقييم أداء  املدراء 
والدوائر 

4

نوعية التدريب في 
الدورات التدريبية 

الداخلية

ضى املتدربني في 
ر

استمارات تقييم 
التدريب

ضى 
معدل ر

املوظفني %70
ضى 

زيادة ر
املوظفني

ضى 
زيادة معدل ر

املوظفني إلى %85
1- اختيار مدربني 

ضل 
أف

2- بذل وقت كبير 
في اإلعداد للدورة 

التدريبية
ضرين 

حملا
3- مقابلة ا

للمتدربني قبل الدورة 
بثالثة  شهور

1- عمل قوائم بأسماء 
املدربني املتميزين في 

كل مجال
2- زيادة ميزانية 

التدريب 40 %
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اجلدول التخطيطي للعمليات اإلدارية:

1- تعتبر األدلة التشغيلية  ) اإلرشادات واللوائح واإلجراءات ( هي دستور وقوانني العمل، 
فمن خاللها نعرف اإلرشادات وإجراءات العمل والصالحيات ومسئولية الوحدات 
اإلدارية ومع إنها مهمة ال جند لوائح شاملة ومفصلة في كثير من الوزارات واملؤسسات 
ولهذا نحن بحاجة إلى التركيز على إيجاد وتطوير األدلة التشغيلية لشؤون املوظفني 
والتدريب واإلنتاج واإلعالم واملالية واملشتريات وغير ذلك، وملعهد الكويت لألبحاث 

العلمية أدلة تشغيلية ميكن االستفادة منها حتى ال نبدأ من الصفر.

2- تقييم أداء اإلدارات البحثية واإلدارية واملفاضلة بينها حسب معايير عادلة وشاملة 
أمر ضروري إليجاد تنافس بينها، وأيضا لزيادة اإلنتاج وتطوير النوعية، وكثيراً ما 
نركز على تقييم أداء األفراد ونتجاهل تقييم أداء اإلدارات واملؤسسات والوزارات، 
بتحقيق  عالقة  له  عمل  وهو  منه  البد  ولكن  التقييم صعب  هذا  مثل  أن  وأعرف 
إذا كانت لدينا خطط صحيحة، وهناك  أهداف اخلطط السنوية واخلمسية هذا 
معايير ومؤشرات مهمة مثل كفاءة استخدام املوارد البشرية في اإلنتاج، وقوة العمل 
اجلماعي، وعدد الدراسات العلمية التي مت إجنازها في الدائرة، وعدد احملاضرات 

الداخلية وغير ذلك . 
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اجلدول التخطيطي للعمليات اإلدارية

مجال العمل 
الرئيسي األولوية

مؤشرات األداء
الوضع احلالي

الهدف العام
الهدف احملدد

الوسيلة
األعمال التنفيذية

1

األدلة 
التشغيلية
) اللوائح 

واإلجراءات( 

عدد األدلة 
التي

حتديثها
مت 

7 أدلة حديثة
3 أدلة قدمية

حتديث األدلة 
القدمية

حتديث ثالثة أدلة
جلنة

تشكيل 

جلان 
1- يشكل املدير العام ثالث 

لتحديث األدلة التشغيلية الثالثة 
أول ستة شهور

2- تقوم اللجان خالل ستة شهور 
بتطوير األدلة بالتنسيق مع 

جلهات ذات العالقة 
ا

3- تقوم اإلدارة العليا بإعتماد األدلة 
خلطة

خالل سنة من ا

2

ض 
تفوي

صالحيات 
ال

عدد 
صالحيات 

ال
التي مت 
ضها

تفوي

مركزية 
كبيرة في 

صالحيات 
ال

لدى املدير 
العام والنواب

ض 
تفوي

كثير من 
صالحيات 
املدير العام 

والنواب

ض خمسني في 
تفوي

صالحيات 
املئة من ال

حلالية للمدراء في 
ا

اإلدارة الوسطى 
جلنة

تشكيل 

ض 
جلنة لتفوي

1- يشكل املدير العام 
صالحيات خالل أول شهر من 

ال
خلطة

ا
2- تقوم اللجنة خالل ثالثة شهور 

صالحيات التي سيتم 
بتحديد ال

ضها
تفوي

صالحيات 
3- يراجع املدير العام ال

ويعتمدها خالل شهر

3

تقييم أداء 
اإلدارات 
اإلدارية  

إيجاد نظام 
لتقييم أداء 
اإلدارات 
اإلدارية

ال يوجد 
تقرير سنوي 
يقيم أداء 
اإلدارات 
اإلدارية 

تقييم كفاءة 
اإلدارات 
اإلدارية

ضع مؤشرات عادلة 
و

لتقييم أداء اإلدارات 
اإلدارية وتطبيقه في 
السنة الثانية للخطة

تشكيل 
جلنة لعمل 
مؤشرات 

تقييم األداء 
لإلدارات 
اإلدارية

ضع 
جلنة لو

1- يشكل املدير العام 
مؤشرات لتقييم أداء اإلدارات 

اإلدارية 
حتديد املؤشرات بالتنسيق مع 

2- يتم 
مدراء اإلدارات اإلدارية والعاملني 

فيها 
3- يتم تقدمي مقترح للمدير العام 

ويجرى اعتماده .
4- يتم تطبيق املؤشرات من السنة 
خلطة من قبل 

الثانية إلعداد ا
إدارة التطوير اإلداري .
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اجلدول التخطيطي للقطاع البحثي:

1- هناك أهمية خاصة وكبيرة للدراسات واملشاريع البحثية الصغيرة في التأهيل إلعداد 
وتنفيذ مشاريع متوسطة وكبيرة وأيضاً في تقدمي دراسات وأبحاث مجانية للدولة 
والعمالء ولتشجيعهم على متويل مزيد من الدراسات واألبحاث املتوسطة والكبيرة.

2- قمت بتأليف عدة كتب لها عالقة باملعاهد العلمية واملشاريع البحثية من أهمها كتاب 
» ال لألبحاث التطويرية « وكتاب » املشاريع البحثية مشاكل وحلول « وهذه الكتب 
فيها الكثير مما تعلمته خالل أكثر من ثالثني سنة من االهتمام بهذه املواضيع وهذه 

الكتب موجودة على اإلنترنت .
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اجلدول التخطيطي للقطاع البحثي ) البرامج واملشاريع البحثية (

مجال العمل الرئيسي 
األولوية

مؤشرات األداء
الوضع احلالي

الهدف العام
الهدف احملدد

الوسيلة
األعمال التنفيذية

1
املشاريع 
الداخلية 

صغيرة املمولة 
ال

كليا من املعهد

عدد املشاريع 
صغيرة في 

ال
السنة 

 20
مشروعاً 
سنوياً 

زيادة عدد 
املشاريع 
صورة 

ب
كبيرة

80 مشروع 
سنوياً

ض عدد 
فر

محدد من 
املشاريع 

صغيرة على 
ال

كل دائرة بحثية 

حتديد األفكار املناسبة قبل بداية 
 -1

السنة املالية )80 فكرة (
صغيرة 

2- كتابة مقترحات املشاريع ال
واعتمادها قبل بداية السنة املالية 

صغيرة من قبل 
3- تنفيذ املشاريع ال

الدوائر خالل السنة املالية 

2

دراسات 
جلدوى 

ا
صادية 

االقت
للمشاريع 
البحثية 

 نسبة دراسات 
جلدوى 

ا
صادية 

االقت
ملقترحات 
املشاريع 
بالنسبة 

للعدد الكلي 
للمقترحات 

35% من 
املقترحات 
لها دراسات 

جدوى 
صادية

اقت

زيادة 
دراسات 
جلدوى 

ا
صادية

االقت

60% من 
املقترحات 
لها دراسات 

جدوى 
صادية

اقت

دراسات 
جلدوى 

ا
صادية جزء 

االقت
ال يتجزأ من 
مقترح إال في 
حالة االستثناء 
من قبل املدير 

العام

صني في دراسات 
ص

1- زيادة عدد املتخ
في املعهد 

صادية 
جلدوى االقت

ا
واحد 

فرد 
هناك 

يكون 
بحيث 

ص لكل برنامج بحثي
ص

متخ
جلهات ذات 

2- التنسيق مع العمالء وا
جلدوى 

ا
ضوع 

مو
في 

العالقة 
صادية من قبل مدير الدائرة 

االقت
ص 

ص
البحثية ومدير املشروع واملتخ

صادية 
جلدوى االقت

في دراسات ا

3

تقييم مقترحات 
املشاريع

زيادة التغييرات 
جلوهرية 

ا
على مقترحات 

املشاريع

ف 
ضع

 
كفاءة تقييم 
املقترحات 

زيادة كفاءة 
تقييم 

مقترحات 
املشاريع

زيادة كفاءة 
تقييم 

املشاريع  

تغيير نسبة 
صني في 

ص
املتخ

جلان التقييم 
من 30  % إلى 

ضهم من 
70% بع

خارج املعهد

صني 
ص

عمل قائمة بأسماء املتخ
 -1

محليا في كل برنامج ودعوة ثالثة 
منهم لكل اجتماع للجنة التقييم

2- إشراك املستشارين وكبار الباحثني 
صه في التقييم

ص
كل في مجال تخ

جلان تقييم املشاريع .
3- زيادة عدد 
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كتب للمؤلف

•الطريق إلى الوحدة الشعبية »دعوة لبناء اجلسور بني االجتاهني القومي  	
واإلسالمي« .

الطريق إلى السعادة . 	

إصالح الشعوب أوالً . 	

ال للتعصب العرقي . 	

عجز العقل العلماني . 	

الكويت اجلديدة . 	

العلمانية في ميزان العقل . 	

العلمانية حتارب اإلسالم . 	

•تطوير البحث العلمي اخلليجي . 	
الليبرالية الضائعة . 	

العلم يرفض الليبرالية . 	

العلمانية منبع الضياع . 	

•ال لألبحاث التطويرية باالشتراك مع األستاذ عبدالله عودة . 	
ال ألبحاث اجلامعات . 	

•املشاريع البحثية.. مشاكل وحلول . 	
•كيف تخطط حلياتك الوظيفية ؟ 	

التخطيط الوهمي . 	

إصالحات شعبية . 	

•من املخطئ في فهم العلمانية ؟ 	
الطريق إلى التقدم العلمي . 	

منوذج الدكتور مساعد للتخطيط االستراتيجي.	
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