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دور التخطيط الفعال يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال

اخلالصة



يعد التخطـيط الفـعال ذو مهمة أساسية ورئيسية ,يجب علـى المـنظــمة التي ترغب بالمـنافسة والبقاء باألسواق أن تنجزها ,إذ أن المـنظــمة التي

تمتلك ميزة معينة نسبة إلى مـنافسيها هي المـنظــمة القادرة علـى جذب الزبائن وبناء الموقع األفضل فـي ذهن الزبون مـن خالل زيادة القيمة
المدركة وتحقيق مديات أكبر مـن الرضا له ,إضافة إلى الدفاع عن نفسها ضد القوى التنافسية لتضمـن بقاءها فـي الصدارة .وإن الميزة التنافسية

تتحقق عن طريق تضامـن جهود المـنظــمة والتنسيق التام بين أنشطتها المختلفة وهذا األمر يتطلب تدريب مستمر إلى جانب التكاليف التي قد
تتحملها المـنظــمة باإلضافة إلى برامج البحث ولتطوير.
الكلمات المفتاحية :التخطـيط الفـعال ,الميزة التنافسية ,مـنظمة األعمال ,التحسين المستمر ,الرضا.
Abstract
Effective planning is a basic and main task, which the organization that wants to compete and
stay in the markets must accomplish, as the organization that has a certain advantage relative to its
competitors is the organization that is able to attract customers and build the best position in the mind of
the customer by increasing the perceived value and achieving greater ranges of Satisfaction with him as
well as defending itself against competitive forces to ensure that it remains in the forefront, and that the
competitive advantage is achieved through the solidarity of the organization’s efforts and the integrated
coordination between its various activities, and this requires continuous training in addition to the costs
that the organization may bear in addition to the research and development program.
Keywords: effective planning, competitive advantage, business organization, continuous improvement,
satisfaction.

املقدمة

يعد التخط ـ ـ ـ ــيط الف ـ ـ ـ ــعال من األساليب والمفاسية المهمة واألساسية ضمن أنشطة ومراحل الع ـ ـ ـ ــملية اإلداريةم حيث أنه يم ل األسلوب األم ل في
التفكير والتفاضـ ـ ــل بين أسـ ـ ــاليب وطرق العمل ,وذلك اختيار أفضـ ـ ــل البدائل المالئمة مع وجود اإلماانيات المتاحة ونفاذية األهدا

المرغوب

تحق يقها ,إذ تحاول أغلب مـ ـ ـ ــنظمات األعمال ااستقرار فـ ـ ـ ــي األسواق والتنافأ ب ية تحقيق أعلى األربا م مع المحافظة على موقعها أو النمو
في أسواق العمل ,ويمان أن ياون هذا الوضع هو الوضع األم ل في أي منظمة ومؤسسة ضمن السوق الذي تمارس نشاطها فيهم وعليه فإن

الوصول إلى ه ذا التفرد ا يحدث صدفة ,ولكن يجب أن تسعى الم ـ ـ ـ ــنظمات وتبحث وبال طاقاتها ,ويجب أن تفعل جميع الموارد المتاحة لديها
لكي تحقق الهد

المـ ــنشود ,ويجب أن تكون إدارة المـ ــنظـ ـ ـ ــمة علـ ــى علة واطالع بمعطيات البيحة الخارجية المحيطة بالمـ ــنظـ ـ ـ ــمة لتحدد الفرص

المتوفرة ف ـ ـ ـ ـ ــي هذ البيحة ومن ثة يتة استغاللها بالشال األم ل ,وم ـ ـ ـ ـ ــن ناحية أخرى تمنب المعرفة بالبيحة المنظمة تجنب المخاطر التي تواجهها
قدر المستطاع والع ــمل عل ــى منع أو تقليل تاثيراتها ويتة ذلك كله بإيجاد تليات التخط ــيط الف ــعال.كما ويعد التخط ــيط الف ــعال ف ــي الوقت الحالي

مــن أهة األدوات التي يمان أن تساعد علــى وضع المنظمة فــي وضع التنافأ وتحقيق الميزة التنافسيةم فال تكاد تخلو اليوم منظمة أو مؤسسة
عالمية صناعية كانت أو تجارية أو خدمية مـ ـ ـ ـ ـ ــن خطة استراتيجيةم وامتد األمر ليشتمل على المؤسسات التربوية والتعليمية أيضا فـ ـ ـ ـ ـ ــي الدول

المتقدمة ماديا وإداريام فاصبب لكل دولة م ـ ــنها خطتها ف ـ ــي مجال التعلية م ال.كذلك يمان اعتبار الميزة التنافسية حالة مزمنة في العالة اإلداري
والمنظمي واألكاديمي والعملي ,فاكاديميا لة يعد ينظر لإلدارة كمواجهة وقتية مع مشـاكل ليسـت ذات بعد اسـتراتيجيم ولكن أصـبب ينظر لإلدارة
كعملية حركية ومستمرة تستهد

معالجة الك ير م ـ ـ ــن التحديات الداخلية والخارجية لتحقيق التفوق المستمر للمنظمة عل ـ ـ ــى اـخرين ,أي عل ـ ـ ــى

الم ـ ـ ـ ــنافسين والموردين والمشترين وغيرهة م ـ ـ ـ ــن األط ار

الذين تتعامل معهةم وبطبيعة الحال لن ياون تحقيق التفوق هذا عمال وقتيا أو قصير

المدى ولكنه محاوات دائمة لحفظ توازن المنظمة تجا الموردين والمنافسين فـي سـوق العمل الخاص في مجال أنشطتها.

مشكلة الدراسة :

إن التخطـ ــيط الفـ ــعال هو أحد المفاسية اإلدارية المهمة والحدي ةع إذ يعتبر أداة فعالة لتحقيق أهدا

طويلة األمد فـ ــي مـ ــنظمة العـ ــمل ,حيث أنه

يجعل المنظمات والمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات تحدد القدرات المسـ ـ ــتقبلية وذلك بما يتيب لها النجا في عالة يتميز بالتغيير والتعقيد الدائة ,ويتطلب هذا اامر
ااســتخدام الفعال للتخطيط لتحقيق الميزة التنافســية والتي هي من أهة األهدا

التي تســعى لها المنظمة.ومن هذا المنطلق فإن مشــالة الد ارســة

هذ تكمن في اإلجابة عن التساؤات التالية:
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ما هو دور التخطيط الفعال للمؤسسات ومنظمات األعمال على الميزة التنافسية؟

أهمية الدراسية:

إن اهمية الدراسة الحالية تنبع مــن كونها تتناول موضوع التخطــيط الفــعال والذي يعد مــن الموضوعات المهمة فــي دور مــنظمات األعمال ,مما

يحتة إثراء الموضوع باألبحاث والدراسات .وتنبع أهمية الدراسة كذلك مما يمان أن تتوصل إليه م ـ ــن نتائج وتوصيات يستف ـ ــيد م ـ ــنها المسؤولون
فـي تلك المؤسسات ويؤدي إلى تحسين مستويات األداء وتحقيق الميزة التنافسيةم ورفع كفاءة العاملينم ودعة خبراتهة وقدراتهة.

املبحث االول مفهوم التخطـيط الفـعال وأهميته وخصائصه

يعد التخط ـ ـ ـ ـ ــيط الف ـ ـ ـ ـ ــعال المرحلة األساسية والمهمة في مراحل النشاط اإلداريم كونه يم ل طريقة التفضيل بين البدائل المتاحة واختيار األنسب
منها ليتفاعل مع اإلماانات المتاحة فـ ـ ــي المؤسسة بالصورة األم ل ,وسنتطرق فـ ـ ــي هذا المبحث لمفهوم التخطيط ,ومفهوم التخطـ ـ ــيط الفـ ـ ــعال,

وأهميته وخصائصه:

املطلب األول :مفهوم التخطـيط والتخطـيط الفـعال:

أوالً :مفهوم التخطـيط : planning
يعر التخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أنه ااختيار األم ل والذي يتعلق بالحقائق ,والذي يعد باسـتخدام الفرو

المرتبطة بالمسـتقبل ضـمن تصـور معين,

وأيضــا ياون أنشــطة وإجراءات ترجب ضــرورتها للوصــول إلى النتائج المرجوة .ومعنى هذا أن المدير عند ليامه بالتخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط يســتخدم الحقائق
المعقولة والقيود ,وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن هذا كله يقوم بتصــور وتكوين األنشــطة الالزمة وكيف تتة وماهي درجة مشــاركتها ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الوصــول للنتائج

والفرو

المرغوبة

)(1

 .كما يعر التخطـيط علـى انه عملية ذات طابع ذهنيم فالحقائق المتعلقة بالموقف موضوع ااعتبار ا بد أن ترتبط بخبرة المدير

ومعرفتهم وينبغي أن يمتلك المخطط القدرة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى تص ــور ذهني واض ــب للنموذط المقتر ل نش ــطة المخطط لهام ويجب عليه أن يمتلك مهارة
التعامل مع األشياء غير الملموسة مع تسخير األفكار الخالقة فـ ـ ـ ــي خطط محددة

)(2

 .كما يعر التخطـ ـ ـ ــيط بانه أحد العناصر الجوهرية فـ ـ ـ ــي

عملية اإلدارة ,وباإلضافة إلى ذلك فإن التخط ــيط يستحوذ على األولوية بين الوئائف اإلدارية األخرى م ــن تنظية وتوجيه و تشايل ورقابة ,فهو

ينطوي عل ـ ـ ـ ـ ــى ااختيار بين البدائل م ـ ـ ـ ـ ــن سيل الع ـ ـ ـ ـ ــمل وتشايل وتوجيه الرقابة ).(3كما عر بانه عملية تحديد األهدا
للوصـ ـ ـ ــول إليها خالل مدى زمني محدد ,ثة جمع وتسـ ـ ـ ــخير كافة ااماانات التي تسـ ـ ـ ــتوجب تحقيق تلك األهدا

التي تسعى المنظمة

وفق تلية عمل تخف

الكلفة

وترفع مســتوى الناتج).(4والتخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط بمعنى التوقع بما ســيؤول إليه الوضــع التنظيمي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المســتقبل مع ااســتعداد للتغيرات المتوقعةم إذ أن
التخطـ ـ ـ ـ ــيط هو التقرير المقدم بما يجب أن ياون عليه العملم وكيف يمان عمله ومـ ـ ـ ـ ــن الذي يقوم به فهو يغطي الفجوة بين الوضع الحالي و

الوضع المرغوب الوصول إليه).(5

ثانياً :مفهوم التخطـيط الفـعال :Effective planning

إن التخطـ ـ ــيط بشال عام و التخطـ ـ ــيط الفـ ـ ــعال بشال خاص مـ ـ ــن أهة الوئائف اإلدارية ألنه يعد أساسا لهذ الوئائفم فإذا لة توجد لدى اإلدارة
خطة ,فإن ذلك سيعيق اإلدارة عن ممارسة مهامها األخرى كالتنظية والتوجيه والرقابةم فالتخطـيط هو المعيار األساسي للقيام بهذ الوئائف).(6

ويعتبر التخطيط الفعـال من األنواع طويلـة األمـد ,إا أن فيـه ميزة أنـه يتعـدى التركيز على العمليـات اـنيـة إلى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي لتقـدير العوامـل البيحيـة
الخارجية ,وأيضــا يهتة التخطيط الفعال بالبحث في المجاات الجديدة والحدي ة وأنشــطة ااســت مارات ,وما تتســة به هذ المجاات من إيجابيات
وسلبيات ,وأيضا يحدد المزايا وما يرتبط بها من فرص وتهديدات).(7ويعر التخطـ ـ ـ ـ ــيط الفـ ـ ـ ـ ــعال أيضا علـ ـ ـ ـ ــى أنه عملية مستمرة اتخاذ ق اررات

وتنظية الع ــمل ف ــي الوقت الحالي باساليب م ــمنهجة مع معرفة كبيرة بالنتائج المترتبة على هذ الق اررات وتنظية الجهود الالزمة لتنف ــيذها بطريقة

مـ ــنهجيةم ولياس نتائج هذ الق اررات بالتوقعات عن طريق التغذية المرتدة المـ ــنهجية المـ ــنظـ ـ ـ ــمةم ومـ ــن جهة أخرى فالتخطـ ــيط الفـ ــعال يتضم ـ ــن
مراجعة ئرو

الســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوقم وحاجات المســتهلكم والحالة التنافســيةم والبيحة ااقتصــاديةم وااجتماعيةم والتكنولوجية).(8ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جانب تخر ,فإن

التخط ـ ــيط الف ـ ــعال هو عملية يتة عن طريقها تنسيق الموارد المتاحة للمنظمة مع الفرص الموجودة عل ـ ــى المدى الطويل ,وهو وضع خطة عمل

شاملة طويلة األمد ,تهد

المـنظــمة مـن خاللها إلى تحقيق أهدافها الموضوعة).(9

إذا م ـ ــن التعريفات السابقة نرى أن التخط ـ ــيط الف ـ ــعال هو م ـ ــنظومة متكاملة للعمل المؤسساتي ويحتوي عل ـ ــى الك ير م ـ ــن اإلجراءات والممارسات
كاتخاذ الق اررات ووضع األهدا



وااستغالل األم ل للموارد والتشخيص الصحيب للواقع.
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املطلب الثاني :أهمية وخصائص التخطـيط الفـعال:

أوالً :أهمية التخطـيط الفـعال:
تحقق المؤسسات التي تهتة بتخطيط عملياتها وأنشطتها العديد مــن المزايا والمــنافع ,وفــيما ياتي نستعر



أهة المزايا التي تعود علــى المؤسسات

مـن جراء استخدامها للتخطيط الفـعال:
.1

يزيد التخطــيط الفــعال وضو الرؤية المستــقبلية للمــنظمة ,ذلك أن وضع ااستراتيجية تحتاط قد ار مــن الدقة في توقع األحداث المستقبليةم

.2

يساعد التخطـ ـ ــيط الفـ ـ ــعال المـ ـ ــنظـ ـ ـ ـ ـ ــمة علـ ـ ــى التوصل لتحقيق التفاعل البيحي على المدى البعيد مستقبالم حيث يصعب على مـ ـ ــنظمات

والتنبؤ بمجريات األحوالم األمر الذي يساعد علـى التعامل الفـعال معها ويضمـن بالتالي نمو المـنظــمة وبقاءها.
األعمال التاثير فـي ئرو

البيحة المحيطة ومتغيراتها علـى المدى القصيرم سواء كانت هذ الظرو

سياسيةم أو اقتصاديةم أو تكنولوجيةم أو

ثقافــية .في حين تستطيع التاثير في هذ البيحة على المدى الطويل مــن خالل الق اررات ااستراتيجية الفاعلة في استغالل الفرص البيحية المتاحة

والتقليل من تثار مخاطرها).(10
.3

يدفع التخطـ ـ ــيط الفـ ـ ــعال إلى التوصل إلى النتائج المرضية على الجانبين ااقتصادي والمالي .إذ وجد أن هناي تفاعال إيجابيا بين النتائج

ااقتصادية والمالية من جانب ومدى اهتمام المـنظمات بالتخطـيط الفـعال من جانب تخر.

.4

يس ـ ـ ـ ــاهة التخطيط الفعال على تقوية المركز التنافس ـ ـ ـ ــي ,حيث أنه يدعة مركز المنظمات وذلك في ئل الظرو

الحادة من التنافأ على

المستويين الدولي والمحلي ,وأيضا يدعة الصناعة التي تواجه أنواعا من التباينات والتغيرات المتسارعة في التكنلوجيا وكذلك يساعد في اانتفاع

من الموارد البشرية والمادية والفنية التي يمان أن تمد المنظمة بالنجا  ,تبعا لسعة القاعدة المعرفية لمتغيرات السوق.
.5

يساهة التخط ـ ـ ــيط الف ـ ـ ــعال ف ـ ـ ــي تخصيص الموارد واإلماانات بطريقة فعالة م ـ ـ ــن خالل وضع الجهود الكامنة في المنظمة ,وذلك بالتوجيه

السلية فـي المدى الزمني البعيدم كما يسهة فـي استغالل الموارد واإلماانات بفاعلية تمان مـن استغالل نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف

)(11

.

ثانياً :عناصر التخطـيط الفـعال:

قد تعاني معظة المنظمات في البيحة المتغيرة م ـ ـ ـ ــن تراو وعدم توازن أو استقرار ,مما يتطلب الحاجة إلى اتباع استراتيجية التخط ـ ـ ـ ــيط الف ـ ـ ـ ــعال,
ولنجا المنظمة في تنفيذ هذ ااستراتيجية ضمن هاذا بيحة ا بد مـن اعتماد النقاط اـتية:

.1

يجــب توفر المنــام المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجع في المنظمــة وذلــك للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع في التخطيط الفعــال ومن األم لــة على ذلــك :توفر مــدراء مؤهلين بــالخبرات

التخطيطية ووجود أنظمة معلومات واتصاات مع توفير الموارد المالية الكافية.

.2

ينبغي أن يمتلك أعضـاء اإلدارة العليا واألعضـاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي باقي المسـتويات اإلدارية المشـاركة والحماس والدافعية للقيام بوئيفة التخط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط

الفـعال.

.3
.4

يجب توفر رو الفريق الواحد المتكامل لديهة القدرة وااندفاع للقيام بعملية التخطيط الفعال.

يتطلب التخطـ ـ ــيط الفـ ـ ــعال خاصة الذي يطبق ألول مرة إلى جهود تعريفـ ـ ــية وتحاورية وذلك ب ية التدرب على اتباع الخطوات الصحيحة

لعملية التخطيط الفعال).(12

ثالثاً :خصائص التخطـيط الفـعال:

إن عملية التخطـ ــيط الفـ ــعال تتضمـ ــن عملية المفاضلة بين الخيارات للوصول إلى الخيار اام ل ,وذلك ياتي استجابة للظرو

التي تشال بيحة

حركية (دينامياية) غير مستقرةم فالتخطــيط الفــعال هو تلية منتظمة ومرتبة يتة من خاللها سيالة للخطوات المتبعة استنادا لقاعدة من البيانات,
كما أنه يركز على المستقبل حيث يوفر إماانية إدارة المستقبل وتوجيهه) .(13وبذلك فال يلزم المدير أن يتوقف عند نفأ الخطوة في حالة اتخاذ

القرار بطريقـة خـاطحـة أو إذا مـا لة يتة اتخـاذ قرار صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـب ,فحتميـة تغير المعطيـات البيحيـة (خـارجيـا وداخليـا) يفر

على المـدير ااسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـداد

المستمر لتعديل أو تغيير الخططم ويمان القول أنه وسيلة للتفكير والتصر مـ ـ ـ ــن أجل عمل تغيير ما ,فمن المهام األساسية لإلدارة هي مهمة
تحقيق وإنجاز األهدا م وعليه فليأ من مهامها الخو

بالتفاصيلم بل إن مهمتها األساسية هي االتزام بالتخطـ ـ ـ ـ ـ ــيط للمستقبل وا تكتفـ ـ ـ ـ ـ ــي

باانشغال بالحاات اـنية التي تقف فـ ـ ـ ـ ــيها حاليا .ويعد تحويل اإلطار الزمـ ـ ـ ـ ــني للفرد مـ ـ ـ ـ ــن الوقت الحالي إلى المستقبلم ثة العودة إلى الوقت
الحالي مرة أخرىم بم ابة مهارة اســتراتيجية يمان تعلمها وتاكيدها بالممارســة).(14ويرتبط نجا الخطة إلى حد ما بما تحتويه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خصــائص
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فريدة ومتجددة ومرنة قادرة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى مواكبة التغيرات والتاثيرات البيحية .كما أن التخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط بحد ذاته ا يمان جعله أسـاسـا للنجا دون التدخل

الفاعل لتطوير العـمليات الناتجة عنها الخطة.ولوئيفة التخطـيط الفـعال الناجحة جملة مـن الخصائص نذكر مـنها:

إن التخطـيط الفـعال ذو رؤية مستقبلية ,وذلك يعني أن األفكار الواردة بالخطة يجب أن تستغل بمـنظور المستقبل وبشال واضب.

•

تدعة باطار للعمل و ليأ بمجرد تنبؤات مادية.

•

التخطـيط الفـعال هو عملية شمولية و متكاملة و ليست عملية تجميع لرؤى وأهدا

•

ولية وأفكار مشتتة.

•

يطور التخطـيط الفـعال مـن خالل فريق عمل متكامل).(15

•

عمليات التخطـيط الفـعال الجيدة تعطى اتجاهام وليأ إرباكا و تشويشا ناتجا عن تكرار الدخول فـي تفاصيل غير مبررة.

ياون التخطـيط الفـعال باتجا الفرص المتاحةم ويتة وضعها بتوقيتاتها دون تاخيرم وتكون مبادرة وليأ كرد فعل ل حداث البيحية.

•

عملية التخطـيط الفـعال الفـعالة تتسة بالمغامرة وليست عمليات تاثر سلبي وردود أفعال.

•

تجري عملية التخطـيط الفـعال بصيغة هجومية مفتوحةم و ليست دفاعية مغلقة).(16

•

املبحث الثاني دور التخطـيط الفـعال فـي حتقيق امليزة التنافسية
املطلب األول :مفهوم وأهمية امليزة التنافسية وخصائصها:

أوالً :مفهوم الميزة التنافسية:
حاول العديد م ـ ـ ــن الباح ين والمختصين ف ـ ـ ــي شؤون الم ـ ـ ــنظمات وف ـ ـ ــي مجال اإلدارة ااستراتيجية وضع مفهوم محدد للميزة التنافسية ,وسنتطرق
لبع

أهة التعاريف لمفهوم الميزة التنافسية .فقد عرفت علـ ــى أنها " استغالل مـ ــنظمة األعمال لنقاط قوتها الداخلية فـ ــي أداء األنشطة الخاصة

بها بحيث تتولد ليمة ا يستطيع الم ــنافسون تحقيقها ف ــي أداء أنشطتهة ,أي أنها الوسيلة التي تستطيع م ــنظمة األعمال م ــن خاللها الفوز عل ــى
المـ ـ ــنافسين)."(17وأيضا تعر بانها "هي المصدر الذي يقوي وضع المؤسسة وموقفها ااستراتيجي فـ ـ ــي السـ ـ ــوقم وبما يحقق الربحية عن طريق

تميزها عل ـ ــى م ـ ــنافسيها ف ـ ــي مجاات السعر والكلفة والتركيز عل ـ ــى الم ـ ــنتج").(18وعرفت الميزة التنافسية عل ـ ــى أنها "قدرة الم ـ ــنظ ـ ـ ـ ــمة ف ـ ــي تطبيق
عمليات إنتاط غير مطبقة لدى المؤسسات الم ـ ــنافسةم بحيث تتميز الم ـ ــنظمات عل ـ ــى م ـ ــنافسها بمركز فريد يتيب لها تقدية م ـ ــنتج مميز أو أك ر
باسلوب ناجب وربحية أفضلم وإعالن قدرة المؤسسة عل ـ ـ ـ ــى تفوقها ف ـ ـ ـ ــي مجال التسويقم وهي بدورها تتطلب فهة اإلطار العام للمؤسسةم وذلك
بتحديد حاجات ورغبات الزبائنم والبحث عن كيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية إيصـ ــالها لهة) . (19إن مبدأ الميزة التنافسـ ــية هو القيمة التي يمان للمؤسـ ـسـ ــة إن تنشـ ــحها

لزبائنهام فضال عن التكاليف التي تتحملها م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أجل إنشاء هذ القيمةم فهذ القيمة قد تكون خاصية ضم ـ ـ ـ ـ ـ ــن خصائص الم ـ ـ ـ ـ ـ ــنتجم أو سع ار

مـ ـ ـ ـ ـ ــنخفضام أو أي عامل تخر يجعل المستهلك ي رضى علـ ـ ـ ـ ـ ــى المؤسسةم ويقبل مـ ـ ـ ـ ـ ــنتجاتهام الشيء الذي يعطي لها أفضلية عن غيرها مـ ـ ـ ـ ـ ــن
المؤسسات).(20
ثانياً :أهمية الميزة التنافسية :تكمـن أهمية الميزة التنافسية فـيما ياتي:

.1

أنها تضف ـ ـ ــي للم ـ ـ ــنظمة تفوقا كميا ونوعيا مما يجعل لها أفضلية عل ـ ـ ــى الم ـ ـ ــنافسين و بالتالي تتيب لها تحقيق نتائج عالية تجعل المؤسسة

متفوقة فـي األداء أو فـي ليمة ما تقدمه للعمالء أو ااثنين معا.

.2
.3
.4

تساهة فـي التاثير اإليجابي إلدراي العـمالء وباقي المتعاملين مع المؤسسة وتحفـيزهة لالستمرار وتطوير التعامل.

إن كون الميزة التنافسية تتسة بااستم اررية والتجدد فإن هذا األمر يتيب للمؤسسة متابعة التطور والتقدم علـى المدى البعيد.

نظ ار لكون الميزات التنافسية مستندة علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى موارد المؤسسة وقدرتها ومجااتها فإنها تعطي بعدا حركيا (ديناميايا) للعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمليات الداخلية

للمؤسسة.

.5
.6
.7

خلق ليمة للعمالء تلبي احتياجاتهة وتضمـن واءهة وتدعة وتحسن سمعة وصورة المؤسسة في أذهانهة.
تحقيق حصة سولية للمؤسسة وكذلك ربحية عاليةم لضمان البقاء وااستمرار فـي السـوق.
تحقيق التميز عن المـ ـ ـ ـ ــنافسين فـ ـ ـ ـ ــي السلع والخدمات المقدمة إلى العـ ـ ـ ـ ــمالءم مع إماانية التميز فـ ـ ـ ـ ــي الموارد والكفاءات وااستراتيجيات

المـعمول بها فـي ئل البيحة شديدة التنافسية).(21

ثالثاً :مصادر الميزة التنافسية:

تتعدد مصادر الميزة التنافسية للمؤسسةم و نذكر مـنها ما يلي:



 




.1

دور التخطيط الفعال يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات األعمال



اإلبداع فــــــــا بناة الميزة التنافسية :إن اانحدار المتزايد ف ـ ـ ـ ـ ــي عدد المؤسساتم والذي صاحبه انفجار تنافسي عل ـ ـ ـ ـ ــى المستوى المحلي

والعالمي أدى إلى تصاعد اهتمام المؤسسات باإلبداع والتركيز عليه إلى درجة اعتبار الحد األدنى مـ ـ ـ ـ ـ ــن األسبقيات التنافسية إلى جانب التكلفة
والجودةم وأصبحت القدرة علـى اإلبداع مصد ار متجددا للميزة التنافسية).(22
.2

الوقت :يعتبر الوقت سواء ف ـ ـ ـ ــي إدارة اإلنتاط أو ف ـ ـ ـ ــي إدارة الخدمات ميزة تنافسية أك ر أهمية مما كان عليه ف ـ ـ ـ ــي السابقم فالوصول إلى

.3

المعرفة  :إذا كانت المعرفة هي حصيلة أو رصيد خبرة ومعلومات وتجارب ودراسات فرد أو مجموعة مـ ـ ــن األفراد فـ ـ ــي وقت محددم فإننا

الزبون أسرع مـن المـنافسين يم ل ميزة تنافسية.

نعيش حتما حالة " انفجار المعرفة " إذ أصبحت هذ األخيرة المورد األك ر أهمية فـي إيجاد الميزة التنافسيةم ومـنه فإن المؤسسات الناجحة هي

التي تنشئ بشال مسبق المعرفة الجديدة وتجسدها مـن خالل التقنيات والسلع والخدمات وغيرها).(23

املطلب الثاني :أثر التخطـيط الفـعال فـي حتقيق امليزة التنافسية:

أوالً :دور التخطــــيط الفــــعال فــــا يزةيا الميزة التنافسية:يلعب التخط ـ ــيط الف ـ ــعال دو ار مهما في معرفة الم ـ ــنظمات بالبيحة المحيطة بها ومعرفة
المـ ــنافسين لها ,وكذلك يعمل على مساعدتها فـ ــي تحديد الفرص والتحديات فـ ــي بيحتها الخارجية ,وكذلك يساعدها فـ ــي معرفة نقاط قوتها وتحديد
نقاط الضعف لديها لكي تتمان مـن معالجتها قبل أن يحاول المـنافسون استغالل نقاط ضعفها فـي مـنافستها ضمن مجالها.

وبذلك تتمان المنظمة م ــن بناء استراتيجية قوية وفعالة مما يساعدها ف ــي تحقيق أهدافهام نظ ار لما له م ــن أهمية كاسلوب فعال ,فهو يعتبر م ــن
أهة العوامل المؤثرة في نجاحها ويبقى ضـ ـ ـ ـ ــمان نمو واسـ ـ ـ ـ ــتم اررية المؤس ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــة وتحقيقها لميزة تنافسـ ـ ـ ـ ــية إلى حد كبير بمدى تطبيقها للتخطيط
ااستراتيجي فـي إدارتها).(24
ثانياً :أهمية التخطــيط الفــعال لالنس ة ليميزة التنافسية:إن المنظمات فــي طبيعتها دائما ما تستند علــى استراتيجية تنافسية محددة بهد

تحقيق

األسبقية عل ـ ــى المنافسين م ـ ــن خالل ا استحواذ عل ـ ــى ميزة أو أك ر من المزايا التنافسيةم ويمان بهذا الصدد تصنيف ااستراتيجيات التي تمان
المؤسسة م ــن تحقيق الميزة التنافسية إلى ثالثة أصنا

وهي (ليادة التكلفةم والتمييز ,والتركيز أو التخصص) والتي يطلق عليها ااست ارتيجيات

العامةم حيث يمان للمؤسسة اختيار أي تشايلة مـن بينها حسب ئرو
هذ ااستراتيجية إلى تخفي

المـنافسة فـي صناعتها وسناتي على هذ ااستراتيجيات فـيما يلي:

.1

استراييجية قيادة التكيفة :تهد

.2

استراييجية التمييز :يمان للمنظمة أن تميز م ــنتجاتها عن منتجات الم ــنافسين م ــن خالل طر منتجات بتشايالت مختلفة ,لت ــنتج سمات

التمييز لتكون مصاحبة لها في التخطيط.

كلفة اانتاط بالمقارنة مع المـ ـ ــنافسين .إا أنه عادة ما تتطلب استراتيجية

خاص ــة بمنتجها وتقدية خدمة ممتازة وتوفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير قطع غيار للمنتج والجودة العالية والزيادة في التقنيات والتوس ــع في الخدمات المقدمةم تحس ــين

الســمعةم ويزداد مســتوى نجا هذ ااســتراتيجية بزيادة تمتع المنظمات باإلماانيات م ل المهارة والكفاءةم التي يصــعب عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنافســين
محاكتها.
.3

استراييجية التركيز أو التخصص:وتعمل هذ ااستراتيجية إلى إيجاد ميزة تنافسية والوصول لمستويات أفضل داخل السـ ـ ــوقم مـ ـ ــن خالل

إشباع حاجيات خاصة لشريحة خاصة م ـ ـ ـ ــن الزبائنم أو بالتركيز عل ـ ـ ـ ــى سوق جغ ارف ـ ـ ـ ــي محدود أو التخصص في استخدامات معينة للم ـ ـ ـ ــنتج
لشريحة محددة مـن العـمالء).(25

ثالثاً :متطي ات التخطـيط الفـعال لتزةيا الميزة التنافسية:

لكي تصل منظمة األعمال للميزة التنافسية باستخدام مدخل التخطـيط الفـعال يجب أن تتوافر جملة مـن المتطلبات ومـنها:

✓

تعزيز العالقة بين التوجهات المستـ ـ ـ ــقبلية لمـ ـ ـ ــنظمة األعمال باحتياجات المجتمع وما يتطلبه سوق العـ ـ ـ ــملم وااحتياجات الواقعية والفعلية

✓

بناء التوجهات ااستراتيجية المتوافقة مع الواقع المجتمعي والموجهات الحالية له والخطة اإلنمائية للمـنظمة.

للمجتمع.
✓

المسـ ـ ــاندة والتقوية المسـ ـ ــتمرة لعمليات التفكير ااسـ ـ ــتراتيجي لإلدارة العليا لتحقيق الجودة والتميزم مع السـ ـ ــعي إلى تاصـ ـ ــيل ونشـ ـ ــر ثقافة

التخطـيط ااستراتيجيم وتوفـير اإلماانات المادية والمهارات المـناسبة والمتنوعة مختصة بالتخطـيطم وبناء صورة واضحة عن بيحة المـنظــمة.
✓

أن تتوفر بناءات استراتيجية متكاملة حيث تعبر هذ البناءات عن التوجهات األساسية للمنظمة ورؤيتها المستقبلية.
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تماين ليادات الم ـ ــنظ ـ ـ ـ ــمة في سبيل رسة التوجهات التي ترمو المؤسسة للتوصل إليها في المستقبلم وتعزيز القدرة لديهة عل ـ ــى التخط ـ ــيط

ااســتراتيجيم وااهتمام بالتدريب والت قيف باهمية التخطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط ااســتراتيجي ,إضــافة إلى أهمية القيادة المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنســقة والمســؤولة والملتزمة للمفكر

ااستراتيجي إلى جانب قدرته علـى التاثير فـي مجرى األحداث بااتجا الذي يجعل ق ارراته ااستراتيجية تصب باتجا تحقيق أهدا

المـنظــمة.

✓

التنمية المهنية المستدامة للموئف ــينم وتنمية قدراتهة ومهاراتهةم مما يسهة ف ــي تحقيق التميز ف ــي أدائهة ,واستحداث برامج أكاديمية نوعية

✓

م ل هذ الوحدات إلى ااهتمام باألساليب اإلدارية

لتلبية ااحتياجات في سوق العـملم والتحسين المستمر للبرامج األكاديمية وفق متطلبات سوق العـمل المحلي والعالمي).(26
تاسيأ وحدة تختص بالتفكير ااستراتيجي والتطوير األكاديمي بالم ـ ـ ــنظ ـ ـ ـ ـ ـ ــمةم وتهد

الحدي ة بتوجهات إبداعيةم وأن تزود بعناصــر عالية الكفاءة وذلك لدعة التطور واإلبداع الخالق للعاملينم وذلك لرفع مســتوى العاملين والســلطة
على حد سواء.
✓
✓
✓

تكوين رؤية استراتيجية لكيفـية إدارة الوضع التنافسي للمـنظمة وعمليات التخطـيط الفـعالم ب ية تحقيق جودتها.

إشراي القيادات اإلدارية فـي تطبيق عمليات التخطـيط الفـعال بالمـنظمات.

تطوير المـ ـ ـ ــنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمة مـ ـ ـ ــن خالل اإلدارة الفـ ـ ـ ــعالة لعمليات اإلعداد للتخطيط ااستراتيجيم وتحديد التوجهات المستـ ـ ـ ــقبليةم وإجراء التحليل

ااستراتيجي الرباعي (تحليل سوات)م ووضع الخطة ااستراتيجية وتنفـيذهام وتقييمها).(27

االستنتاجات

م ـ ــن كل ما سبق نستطيع أن نستنتج أن التخطيـ ـ ـ ـ ــط الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعال هو مفهوم معقد وواسع ,وذلك لتعدد األبعاد الماونة له ,وكذلك ارتباطه بالمستقبل
الذي يتسة بالحركية وسرعة التغير المستمر والتفاعل مع بيحته الخارجية غير المستقرة.ويعد التخط ــيط الف ــعال ف ــي الم ــنظ ـ ــمة حلقة الوصل بينها
وبين محيطهام وذلك م ــن خالل تمانها م ــن مواجهة التغيرات المختلفة لهذا المحيطم وضمان بقائها واستمرارها ف ــي ئل هذ المتغيراتم وكذلك

خلق المزايا التنافسية الدائمة .اذا فللتخطيط الفـ ـ ـ ــعال مراحل عديدة تبدأ بوضع رؤيته ااستراتيجية وذلك مع دراسة وتحليل البيحة الداخلية والبيحة
الخارجية ,حيث أن التسـ ــابق بين المؤس ـ ـسـ ــات محليا أو دوليا وازدياد التغيرات البيحية بشـ ــال س ـ ـريع حقيقة ا مفر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنهام وباختال

القدرات

التنافسية ئهرت مؤسسات محتكرة رائدة وأخرى لة تتمان م ـ ـ ــن مقاومة حدة الم ـ ـ ــنافسة التي جرفتها خارط الس ـ ـ ــوقم لذا تعمل كل مؤسسة عل ـ ـ ــى

تنمية ميزتها التنافسية وتوزيع حصتها الس ـ ـ ـ ــولية لضمان بقاءها واستم ارريتهام حيث تتحدد تنافسية المؤسسات حسب معايير م ـ ـ ـ ــن أهمها التكلفة
والجودة والمرونة التي يجب علـى المؤسسة تبنيها ووضعها كاسأ لقيام نظامها.

التوصيات

بناء على ما تقدم في بح نا فإن الباحث يتقدم بجملة من التوصيات وهي كما يلي:
-1

زيادة ااهتمام والبحث في مجال التخطيط الفعال وذلك لتحديد المفهوم بخص ـ ـ ـ ـ ـ ــائص وخطوات أك ر وض ـ ـ ـ ـ ـ ــوحا ,مع التركيز على تحديد

مراحل إنجاز .
-2

تبني تلية التخطيط الفعال من قبل منظمات األعمال كآلية عمل رئيسية ضمن المهام التخطيطية لكافة المستويات اإلدارية.

-3

زيادة ااهتمام بتدريب العاملين في مجال التخطيط الفعال وتزويدهة بآليات عمل هذ الوئيفة.

-4

زيادة الت قيف والتعريف بمفهوم الميزة التنافس ـ ـ ـ ـ ــية للعاملين داخل منظمات األعمال (وعلى جميع المس ـ ـ ـ ـ ــتويات) وإدماجهة في ص ـ ـ ـ ـ ــياغة

وتطبيق الخطط الفعالة بغر
-5

زيادة فرص نجاحها وتحقيق أهدافها.

زيادة البحث في عوامل أخرى مرافقة للتخطيط الفعال ذات تاثير على الميزة التنافس ـ ـ ـ ـ ـ ــية م ل (رس ـ ـ ـ ـ ـ ــالة المنظمة ,إدارة الجودة ,التاثيرات

السياسية وااجتماعية ,التاثيرات التقنية ,القية العليا ولية العاملين....,الخ).
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