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ال�سق ِْر) لأنها ت�سرب امل�ستقبل ب�سمت
(ع ْ ُ
تعترب الروؤية الإ�سرتاتيجية مبثابة َ
ني َ
�سحيح ُيحقق امل�سالح بدقة وعناية يف �س�ق ات�سعت مراميها لت�سمل العامل
باأرجائه ،مما يجعل حتقيق الأهداف املرج�ة ي�ستلزم تخطيط ًا�سام ًال.
ويعترب ت�افر املعل�مات العن�سر الأهم يف التخطيط ال�سرتاتيجي ،لأن من
يعلم اأو ًل يربح اأو ًل ،ومن يعلم اأخري ًا يخ�سر اأو ًل ،كما اأن من يعلم اأكرث لبد
من اأن ُيدبر اأم�ره ب�س�رة اأف�سل .لذلك ُي�سند التخطيط ال�سرتاتيجي لأعلى
امل�ست�يات الإدارية لأهميته فالذي يجل�س اأعلى يرى اأف�سل.
يق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث جامع لكل ذلك :ال�سمتُ احل�سنُ والت�ؤد ُة
والقت�سا ُد جز ٌء من اأربع ٍة وع�سرين جزء ًا من النب�ة�( ،سنن الرتمذي:
 ،)1933وال�سمت ه� حتديد اإحداثيات نقطة بعيدة ،ويك�ن ح�سن ًا بالر�سم
ال�سحيح والدقيق بغية حتديد ال�جهة اإليه ،وهذا ما ُي�سطلح عليه الي�م
بالتخطيط ال�سرتاتيجي .و ُي�ساند ال�سمت احل�سن الإدارة املتاأنية وحتقيق الغاية
القت�سادية من ذلك .وقد رفع �سلى اهلل عليه و�سلم �ساأن تلك الأدوات الثالثة
فاأعطاها درجة عظيمة دللة على دورها واأهميتها وللفت النظر اإليها.
�سليم ،ويعترب بناء
و�سع
لذلك حتتاج الروؤية الإ�سرتاتيجية اإىل اإر�ساء ٍ
ٍ
تناف�سي ٍ
القدرات املنا�سبة للظروف املحيطة وامل�ستقبلية ال�سبيل لتحقيق النجاحات (ول�
كانت ن�سبية) �سمان ًا لأي ا�ستقرار من�س�د .واإن خدمات الدعم الل�ج�ستي،
ك�حدات البحث والتط�ير ،هي من تلك القدرات.
�لفر�س و�لتحديات
اإن امل�ستقبل ل ُي�ساغ دون تخطيط اإ�سرتاتيجي ،وملا كان هدف البقاء يف
ال�س�ق هدف ًا اإ�سرتاتيجي ًا حي�ي ًا ،فاإنه يف حقيقة الأمر ميثل خطر ًا داهم ًا على
امل�ؤ�س�سات القت�سادية ،مما يفر�س عليها (كلها اأو جزء منها اأو كقطاعات)
عقد التحالفات ك��سيلة من و�سائل الق�ة ملجابهة خطر اخلروج من ال�س�ق.
فالفر�س متاح ًة (يف الغالب) لكنها حتتاج ا�ستغال ًل ،كما اأن التحديات كامنة ل
ؤوب .وفيما يلي ٌ
بع�س من هذه الفر�س والتحديات التي
يزحزحها اإل عم ٌل جا ٌد دو ٌ
ميكن ال�سيطرة عليها اأو تط�يرها من خالل البحث العلمي واآلياته.
��ستغالل �لفر�س:
ُي� ّلد البحث العلمي خمزون ًا معرفي ًا رافد ًا لأبحاث كافة قطاعات ال�س�ق ،وي�سكل
اأداة تعزيز تنافـ�سيته اإقليمي ًا ودولي ًا .وتتلخ�س مربرات اإن�ساء وحدات البحث
والتط�ير بالآتي:
 .1امل�ساعدة يف ر�سم �سيا�سة �ساملة للبحث العلمي.
 .2ت�فري البيئة املالئمة للبحث العلمي.
 .3ت�فري باحثني متمر�سني يتمتع�ن بال�سرب والت�ا�سع وال�سدق
وامل��س�عية ويتحل�ن باملعرفة الأكادميية والأمانة العلمية ولديهم رغبة
ذاتية فيه.

 .4وج�د ق�سايا وم�ساكل بحثية حتتاج اإىل حل�ل با�ستخدام البحث العلمي.
 .5ا�ستخدام خمرجات البحث العلمي حلل امل�ساكل وتط�ير املنتجات.
الت�فري يف تكاليف البحث ،و�سبط التم�يل الالزم.
.6
بينما تكتنف اأعمال البحث والتط�ير �سع�بات ،منها:
 .1اأن اإدارة اأعمال (البحث والتط�ير) هي عملية �سعبة جد ًا.
 .2اإن حتقيق النتائج املرج�ة منها مقدم ًا غري معروفة بالتحديد حتى على
الباحثني العاملني فيه.
 .3ارتفاع تكاليف عمليات البحث والتط�ير.
مو�جهة �لتحديات:
هناك ق�سايا اإ�سرتاتيجية عديدة ت�اجه م�ؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي متثل
حتديات خطرية ،منها:
 .1احلاجة اإىل تط�ير اأدوات قيا�س اأداء ال�سركات الإ�سالمية واملت�افقة مع
ال�سريعة الإ�سالمية.
 .2احلاجة اإىل تط�ير املنتجات املالية الإ�سالمية با�ستمرار.
 .3ك�سر احللقة املفرغة لتده�ر ثقافة امل�ؤ�س�سة.
 .4حت�سني التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات املالية وال�سلطات النقدية.
 .5حت�سني التعاون والتن�سيق بني العاملني يف امل�ؤ�س�سات القت�سادية
القطاعية.
 .6حت�سني ج�دة اخلدمات.
 .7ميل م�ؤ�س�سات القت�ساد الإ�سالمي اإىل احلجم ال�سغري ن�سبة حلج�م
امل�ؤ�س�سات العاملية ،مما ي�ؤثر على مالءتها ،ويحد من قدرات الت�س�يق
العاملي اأمامها.
�سعب ،لكن الأ�سعب ه�
 .8املحافظة على النجاح ،فتحقيق النجاح
ٌ
املحافظة عليه.
 .9جمابهة التغري امل�ستمر يف الأ�س�اق ب�سبب تغري حاجات النا�س وهذا من
طبائع الب�سر .مما يفر�س على وحدات ال�س�ق اإعادة النظر با�ستمرار
يف ت�سميماتها وجمم�عات منتجاتها.
 .10جمابهة التغري التكن�ل�جي والتط�ير امل�ستمر.
 .11جمابهة حي�ية املناف�سني وطاقاتهم املتجددة ،وكذلك حماولة
ال�ستفادة من ابتكارات الآخرين.
 .12حماولة البقاء يف ال�س�ق وعدم اخلروج منه ،وهذا يحتاج ت�سميم
وتط�ير مبتكر يف كل الجتاهات لك�سب املزايا ال�س�قية.

�حللول و�ملقرتحات:
يحظى (البحث والتط�ير) باأهمية كبرية يف جمال الأعمال عامة ،وعلى
م�ست�ى املناف�سة خا�سةُ ،وجت َرى البح�ث يف وحدات متخ�س�سة �سمن
امل�ؤ�س�سات التحتية ،اأو يف مراكز تابعة ل�سركات خمت�سة ،اأو �سمن جامعات
متعاونة .فعبارة (البحث والتط�ير) ت�سري اإىل اأن�سطة م�جهة نح� امل�ستقبل
على املدى الط�يل با�ستخدام تقنيات م�سابهة للبحث العلمي .لكن وعلى
الرغم من اأن نتائج تلك الأن�سطة غري حمددة �سلف ًا ،اإل اأن الت�قعات
الإيجابية منها تبقى كبرية وحمتملة .واحلل�ل املقرتحة هي:
 .1ر�سد م�ازنة خا�سة للبحث العلمي :مبا اأن اأعمال ال�سركات
ل تزدهر يف الأ�س�اق دون تلبية احتياجات عمالئها ،ومبا
اأن ال�سركات تتف�ق مع اإ�سرتاتيجية (البحث والتط�ير)
امل�ستمرة .فقد ر�سدت ال�سركات العاملية ِن�سب ًا ُيقال عنها
باأنها (من�ذجية) لتم�يل البحث والتط�ير ،ففي املجال
ال�سناعي ُير�سد  %5.3من العائدات ،ويف جمال التكن�ل�جيا
العالية بحدود  ،%7ويف جمال الأدوية  ،%15ويف املجال
الهند�سي  ،%25بينما ت�سل يف جمال التكن�ل�جيا احلي�ية
.%45
 .2اإحداث وحدات للبحث والتط�ير :ملا كانت خماطر الف�سل
واخلروج من ال�س�ق خماطر كلية ،فقد وجب ا�ستحداث
وحدات للبحث والتط�ير يف كل م�ؤ�س�سة من امل�ؤ�س�سات
القت�سادية ،وجتنب ًا للتكاليف املرتفعة لأن�سطة البحث
والتط�ير ،فاإننا ل ندع� اإىل اإن�ساء م�ؤ�س�سة م�ستقلة لالأبحاث،
بل اإىل ت�سكيل واإن�ساء وحدات بحث وتط�ير �سمن م�ؤ�س�سات
البنى التحتية القطاعية ،ثم العمل على ت�سكيل حتالف اأو
حتالفات م�سرتكة فيما بني تلك ال�حدات لتن�سيق خطط
م�ؤ�س�ساتها بالعمل مع بع�سها البع�س �سمن م�ازنة م�سرتكة.

 .3دعم وحدات البحث والتط�ير بالتن�سيق مع اجلامعات
ب��سفها م�سدر ًا رئي�سي ًا للبح�ث والدرا�سات امل�ستجدة
بالعتماد على طالب الدكت�راه والباحثني ما بعد الدكت�راه
بتقدمي الدعم لهم لت�سكيل ق�ة عمل رديف.
 .4حتقيق ا�ستقاللية لهذه ال�حدات وربطها مبجال�س الإدارة اأو
بالإدارة العليا لأهميتها ال�سرتاتيجية.
 .5بناء اأنظمة معل�مات وخا�سة (للبيانات الراجعة) وت�ظيفها
بفاعلية :فاإجراء البح�ث الأ�سا�سية وتط�يرها يجب اأن يتم
قبل دخ�ل ال�س�ق ،حيث ُيلقى على عاتق فريق الت�س�يق
(ب��سفه عني ال�سقر) مهام حت�س�س التغريات ال�س�قية ،لأنه
على متا�س مبا�سر مع العمالء ،كما يقع على عاتقه املحافظة
على املناف�سني والعمالء مب�اكبة اجتاهات ال�س�ق وحتليل
احتياجاتهم ورغباتهم .ويعترب بناء نظام فعال جلمع بيانات
التغذية الراجعة اأداة ل ميكن ال�ستغناء عنها .فنجاح نتائج
البحث والتط�ير يزيد فر�س ارتفاع الأرباح وك�سب ح�س�س
اأكرب يف ال�س�ق.
وبناء على ما �سبق ،فاإن حتالف البحث والتط�ير يهدف اإىل اإيجاد عالقة
متبادلة حتقق منافع م�سرتكة بني الأطراف املتحالفة ملتابعة جمم�عة من
الأهداف املتفق عليها ،مع بقاء منظمات الأطراف املتحالفة م�ستقلة،
حيث ي�سعى اجلميع لكت�ساب املعارف اجلديدة لبتكارات جديدة وتط�ير
ما ه� قائم اأو زيادة كفاءته ،وبالتايل ميكن اإ�سافة عبارة (والبتكار)
لعبارة وحدة البحث والتط�ير ( )R&Dلت�سبح وحدة البحث والتط�ير
والبتكار (.)RDI
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