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المقدمة
ُيعد التفكير االستراتيجي من التوجهات المعرفية المعاصرة والهامة حيث يلعب دو اًر محورياً في اإلدارة والقيادة
االستراتيجية خاصة في إعداد القادة المستقبليين لتولي المناصب والمهام وإنجاز األداء المتميز.
ومن هذه الزاوية جاءت الورقة الحالية التي تهدف إلى تشخيص دور التفكير االستراتيجي في إعداد القادة
ولتحقيق هذا الهدف تناولت الورقة الموضوعات االتية:
الجزء األول :أهداف الورقة وأسلوبها ونموذجها.
الجزء الثاني :المفاهيم األساسية للورقة وعملياتها وتطبيقاتها.
 التفكير االستراتيجي( :المفهوم واالهمية ،عوامل النجاح الحرجة ،األنماط) مفهوم اإلدارة والقيادة. مفهوم المدير والقائد. مفهوم إعداد القيادات ومداخله الرئيسة.الجزء الثالث :مساهمات التفكير االستراتيجي في إعداد القادة.
 المساهمة األولى :االعداد الفكري. المساهمة الثانية :االعداد المنهجي. -المساهمة الثالثة :االعداد العملي.
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الجزء
األول

أهداف الورقة وأسلوبها ونموذجها

أهداف الورقة:
تهدف الورقة إلى تشخيص دور التفكير االستراتيجي في إعداد القادة من خالل:
 تحديد المفاهيم األساسية للتفكير االستراتيجي وأهميته وعوامل النجاح الحرجة له وانماطه السائدة. التعرف على مفاهيم اإلدارة والقيادة والقائد والمدير ،ومفهوم إعداد القادة وابعاده ومداخله األساسية. -تحديد مساهمات التفكير االستراتيجي في إعداد القادة وتحليل كل مساهمة ومتطلباتها.

أسلوب الورقة:
أتبعت الورقة األسلوب المكتبي المستند على تحليل النصوص والتجارب والدراسات وتحديد المؤشرات والنتائج
في إطار نظرية النظم.

أنموذج الورقة:

العمليات

المدخالت

المخرجات

 مفاهيم التفكيراالستراتيجي

قادة مهيئين لتسلم
المهام
والمسؤوليات

مساهمات التفكير
االستراتيجي في
إعداد القادة

 مفاهيم اإلدارة -إعداد القادة

تغذية

راجعة
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الجزء
الثاني

المفاهيم األساسية للورقة وعملياتها وتطبيقاتها

أوالً :التفكير االستراتيجي( :المفهوم واالهمية ،عوامل النجاح الحرجة ،األنماط)
 .1مفهوم التفكير االستراتيجي:
التفكير االستراتيجي ورغم أنه يشكل أحد القواعد األساسية لإلدارة االستراتيجية ،ألنه يعطي المنظمة قدرات
اضحا ،ويعود سبب ذلك إلى
محددا
التفوق والنجاح المستمر ،إال أن قليالً من الباحثين أعطاه معنى
ً
ومفهوما و ً
ً
طا بها،
أن مفهوم التفكير االستراتيجي انبثق وتطور عبر فترات زمنية مترادًفا مع مفاهيم أخرى كثيرة ومرتب ً

فالقرار االستراتيجي ،والتخطيط االستراتيجي ،والتحليل االستراتيجي ،وصياغة االستراتيجية ،والسلوك
طا بهذا المفهوم
االستراتيجي ،وعمليات االستراتيجية ومراحلها جميعها مفاهيم نجد لها عالقة وارتبا ً
أن مصطلح التفكير االستراتيجي أصبح يستخدم بشكل واسع وكبير في حقل االستراتيجية واإلدارة
االستراتيجية.
 التفكير ذات السمة الشمولية بمحتوى االستراتيجية وخصائصها االستراتيجية.متضمنا ذلك اإلدارة االستراتيجية ،واإلدراك ،وديناميكية الجماعة ،ونظرية
 عملية رسم على منطقة واسعةً
النظم.
 مصطلح تركيبي يتضمن كالً من الحدس واإلبداع لتكوين المنظور المتكامل للمنظمة وتعاملها مع البيئة.وضوحا لمحتوياته
ونعتقد أن التعريف التالي أكثر تمثيالً للتفكير االستراتيجي وأكثر
ً
 -طريقة خاصة ومتميزة في التفكير ،ذات سمة تركيبية لألفكار والمعطيات ،وسمة تحليلية للمشاكل

والمعاضل ،وناتج التفكير االستراتيجي هو استشراف المستقبل وبناء المنظور المتكامل ،ويبين الشكل التالي
هذا المفهوم.
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 .2أهمية التفكير االستراتيجي
( - )1يرتبط بالمتطلبات البيئية الجديدة ،إذ إن البيئة تتغير بشكل كبير ومستمر وتوضع فيها قيود ومحددات
بمختلف األشكال ،وإن هذا األمر يتطلب من منظمات األعمال أن تتعلم بسرعة وتتحرك بسرعة أكبر
وبشكل كفؤ لمقابلة هذه المتطلبات ،وإن ارتباط العولمة باالتصاالت السريعة وتطور أنظمة المعلومات
غيرت من طرق المنظمات في إدارة القضايا االستراتيجية المهمة ،لذلك أصبحت المرونة واإلبداع ،وتوليد
األفكار الجديدة مفاتيح نجاح البيئة المعاصرة.

( - )2يرتبط ببعض التغيرات االستراتيجية التي تقود إلى ممارسات جديدة في صياغة االستراتيجية ،على
أيضا
الرغم من أن هذا األمر يمثل متطلب تطور تنظيمي يتمثل بنقل المنظمة إلى واقع أفضل وجديد ،لكنه ً
يرتبط بالحراك الداخلي في المنظمة ،وفي إطار هذا الحراك الداخلي تجسدت الحاجة إلى ممارسات جديدة في
صياغة االستراتيجية القائمة على أساس تطور أدوار اإلدارة العليا من جانب ،والتوقعات الجديدة للعاملين من
جانب آخر.
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 .3عوامل النجاح الحرجة للتفكير االستراتيجي
هناك ستة عوامل نجاح حرجة للتفكير االستراتيجي ،هي:
 النماذج المتحركة :أي بمعنى تحول منظمات األعمال من النماذج التقليدية إلى النماذج العصرية التي تهتمبوضع أصحاب المصالح في الحسبان ،ألن النماذج التقليدية أصبحت عاجزة وغير قادرة على مواجهة
ئيسا في تحقيق النجاح المستقبلي ،لذلك يقتضي من المديرين والقادة وعلى جميع
التحديات وقد تكون عائًقا ر ً
المستويات أن ُيغيروا من أسلوب تفكيرهم ويركزوا على الجوانب التي تضيف قيمة لمنظماتهم
 التمييز بين النتائج (الغايات) والوسائل :إن الخاصية األخرى من خواص المفكر االستراتيجي هي قدرتهعلى التمييز بين النتائج والوسائل ،حيث تشير النتائج إلى النهايات المستقبلية المراد الوصول إليها وتمثل
طموح المنظمة ،أما الوسائل فهي الطرائق والتكتيكات التي تختارها المنظمة للوصول إلى النتائج ،لذلك
الفعالة
ينبغي على المفكر االستراتيجي بعد أن يحدد النتائج المستقبلية أن يكون ًا
قادر على تحديد الوسائل ّ
والقادرة على تحقيق هذه النتائج دون مشاكل وتكاليف إضافية.
 ربط مستويات التخطيط (األكبر ،والكلي ،والجزئي)  :ال ّبد للمفكر االستراتيجي أن يحقق ربط بين مستوياتالتخطيط الثالثة (األكبر ،الكلي ،الجزئي) ألن الربط بينهم هو األساس في نجاح المنظمة كون كل مستوى
منها له مهام محددة ،فالمستوى األكبر ( )Megaيركز على التخطيط وبناء عالقات جيدة بالمتعاملين مع
المنظمة الحاليين والمستقبليين من عمالء وعاملين ،أما المستوى الكلي ( )Macroفهو مسؤول عن التخطيط
أساسا في خدمة العمالء ،فيما يهتم المستوى
الذي يركز على تحقيق النتائج الرئيسة للمنظمة التي تصب ً
الجزئي ( )Microبالتركيز على األفراد وفرق العمل داخل المنظمة وحفزهم نـحو تحقيق النتائج الرئيسة
للمنظمة ( )Macroوالتي تمهد للوصول للنتائج (.)Mega
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 األهداف القابلة للقياس :وتعني قدرة المفكر االستراتيجي على صياغة أهداف يمكن قياسها حيث تكون(واقعية ومنسجمة مع موارد المنظمة وتستند على توجهات المستقبل وليس عمليات الماضي وتخدم قياس
مستويات التخطيط الثالثة (األكبر ،والكلي ،والجزئي).
تعبر عن الحلم المستقبلي للمنظمة وإلى أين تريد أن تصل في المستقبل،
 الرؤية المثالية :الرؤية المثالية ّلذلك على المفكر االستراتيجي أن يحدد تلك الرؤية بدقة عن طريق( :تحديد الغايات المستقبلية وتحديد
التصميم التنظيمي المناسب وتحديد الموارد المطلوبة).
 اعتبار الحاجات فجوات في النتائج :الذي يبين أن على المنظمة القيام بتعريف االحتياجات وتحديدها علىأنها فجوة ما بين النتائج الحالية والنتائج المستقبلية المرغوبة ،وليس فجوات في المدخالت أو العمليات.
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 .4أنماط لتفكير االستراتيجي
 نمط التفكير الشمولي  :Holistic Thinkingيركز هذا النمط من التفكير على اإلبداع والخيال وتجسيده
في السلوك والممارسة التنظيمية أثناء العمل.
 نمط التفكير التجريدي  :Abstract Thinkingيركز النمط التجريدي على عمليات الحدس في تحديد
عوامل المشكلة وإيجاد الحلول لها.
 نمط التفكير التشخيصي  :Diagnostic Thinkingوفحوى هذا النمط هو النظر إلى حقيقة األشياء أو
تحديد سبب المشكلة وصوالً إلى قرائن عملية مرتبطة مباشرة بالمشكلة ،ويستند متخذ القرار في حكمه على
سائدا على غيره من
وجود األشياء ،والتسليم المطلق بوجودها في عالم الواقع ،وبذلك يكون التفكير الواقعي ً
أنماط التفكير في هذا التبويب ،وعند تعامل متخذ القرار مع الغموض فإنه يركز على تشخيص مصادر
الغموض التي تعتري العالقة بين متغيرات القرار.
 نمط التفكير التخطيطي  :Planning Thinkingوال يختلف مضمون هذا النمط عن سابقه في طبيعة
تأكيد مستوى تحقق معايير التفكير على أرض الواقع؛ إذ يركز االستراتيجي على تلك المعايير بمستوى أقل
مما هو عليه في نمط التفكير التشخيصي.

9

ثانياً :إعداد القادة (المفاهيم والمداخل األساسية)
 .1مفهوم اإلدارة والقيادة:
ماهي اإلدارة؟
 مجمل العمليات المرتبطة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة التي تهدف إلى تحقيق أهداف حددت
مسبقاً.

 تحقيق االهداف المنظمية بطريقة فاعلة وكفؤة من خالل عمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة
لموارد المنظمة.
 فن إنجاز األعمال بواسطة ومع اآلخرين.

ماهي القيادة؟
القدرة على التأثير على شخص او مجموعة اشخاص وتوجيههم وكسب تعاونهم وحفزهم على العمل لبلوغ
الرؤية وتحقيق األهداف المخططة بالرضا أوالً وغالبا وباستخدام السلطة الرسمية عن الضرورة وناد اًر.

 .2مفهوم المدير والقائد:
من هو المدير؟
 الشخص المسؤول عن اعمال اشخاص اخرين يعملون في نفس التشكيل اإلداري الذي يرأسه ويقدم لهمالتوجيه والدعم والتحفيز ويشجعهم على تطوير ذاتهم.

من هو القائد؟
 -الشخص الذي يؤثر في سلوكيات اآلخرين بدون قسر او إكراه غالباً ويحفز على تحقيق األهداف بتميز.
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ما هو الفرق بين المدير والقائد؟
المدير

القائد
ذو توجه روحي وعاطفي

ذو توجه عقالني واقعي

مبتكر وقادر على توليد األفكار الجديدة

مثابر يركز على التطبيق

مبدع

تحليلي

مبادر للتغيير

يحافظ على الوضع الراهن

ذو قوة شخصية ذاتية

ذو قوة موقع وظيفي

تجريبي

سلطوي ملتزم بالقوانين

ما هو المطلوب؟
المطلوب المدير القائد الذي يجمع صفات المدير وصفات القائد النهما مطلوبين في العمل
واألداء.
 .3مفهوم إعداد القادة:
الجهود واألنشطة والخبرات التعلمية المنظمة والمستمرة والشاملة على المدى القصير والمتوسط والطويل
التي توفرها المنظمة للقادة فيها بمستوياتهم كافة قبل التحاقهم بالعمل وبعده لتطوير معارفهم وقدراتهم
ومهاراتهم واتجاهاتهم وقيمهم وسلوكهم وذلك لتحسين أدائهم الوظيفي حالياً ومستقبالً ،تحقيقا ألهداف

المنظمة.
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 .4مداخل إعداد القادة:
 مدخل التدريب الرسمي :مدخل يركز على اكتساب المهارات والمعارف والخبرات بشكل رسمي عبرجدول زمني محدد ووفقاً لخطة تدريبية متكاملة ومنهجية تشمل الخطوات االتية:

* تحديد االحتياجات التدريبية.

* تصميم البرنامج التدريبي.

* تحديد المادة التدريبية.

* تخصيص موازنة البرنامج التدريبي.

* تنفيذ البرنامج التدريبي.

* تقييم البرنامج التدريبي.

 مدخل التطوير الذاتي :مدخل يركز على قيام القائد بتطوير ذاته باستمرار انطالقاً من مبدأ التعلممدى الحياة ،ووفقاً للخطوات األتية:

* معرفة الذات.

* معرفة المهمة.

* معرفة الفريق والعاملين.

* تحليل األهداف.

* تشخيص المشكالت.

* صناعة الق اررات.

* اتخاذ الق اررات.

* تقييم الذات واألداء.

 مدخل الكفايات :مدخل يركز على تحديد المهارات والخبرات والمعارف التي يحتاجها القائد في عملهوتشمل التدريب على كفايات:
* حل المشكالت واتخاذ الق اررات.

* إدارة التغيير والتطوير.

* إدارة الوقت.

* إدارة االزمات والكوارث.

* صناعة المستقبل.

* إدارة التحديات.
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 مدخل التحسين المستمر :مدخل يركز على البحث الدائم عن طرق جديدة لتحسين جودة العملواألداء من خالل الخطوات اآلتية:
 يكشف االنـحرافات في لحظتها ،ويمنع تراكم األخطاء. يسمح للمنظمات باالستجابة بشكل استباقي وفي الوقت المناسب للتطور السريع في العديد منالمجاالت التي تؤثر على نجاح العمل.
 يساعد المنظمات على التهيؤ لالحتماالت والطوارئ. -يشجع على العمل الجماعي وتشارك المعرفة.

• مدخل
التدريب
الرسمي

• مدخل
الكفايات

3
4

2
• مدخل
التطوير
الذاتي

• مدخل
التحسين
المستمر
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الجزء
الثالث

مساهمات التفكير االستراتيجي في إعداد القادة

المساهمة األولى

االعداد الفكري

 .1التركيز على القصد :وهنا من المفترض أن يترجم القصد االستراتيجي إلى أفعال تتّسم بالذهاب من
االستراتيجية الحالية إلى المستقبل المرغوب للمنظمة ،ويساهم التفكير االستراتيجي في تطوير القدرات
اآلتية:
 تطوير القدرة على استقراء المستقبل. تطوير القدرة على تحديد التعقيدات البيئية. تطوير القدرة على مجاراة التغييرات البيئية. تطوير القدرة على فرز الفرص الناجحة من دونها. تطوير القدرة على الحدس. .2التوجه باالفتراضات :إذ إن المفكر االستراتيجي من المفترض أن يكون متوج ًها بافتراضات مقوده
مبتكرا وبنفس الوقت منتقدًا
ومستخدمة ألقصى إبداع ممكن لديه ،فالتفكير االستراتيجي يفترض أن يكون
ً
للحالة ،لكي تستطيع مختلف المستويات تشكيل أفكارها أو تصميمها في إطار تو ّجه صحيح .ويساهم التفكير
االستراتيجي في تطوير القدرات اآلتية:
 تطوير القدرة على الخيال العلمي. تطوير القدرة على بناء التصورات. تطوير القدرة على التعامل مع حاالت عدم التأكد. تطوير القدرة على تحليل الغموض. -تطوير القدرة على تبني المخاطرة.
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المساهمة الثانية

االعداد المنهجي

 .1ربط الغايات والوسائل :ويهدف إلى جعل التفكير االستراتيجي جز ًءا أساسيًا من معرفة عامة لنظام
صا ،وهنا فإن المفكر االستراتيجي يمتلك نموذ ًجا
أيديولوجية األعمال الذي تأخذ فيه المنظمة وضعًا خا ً
فكريًا لترابط الوسائل والغايات إليجاد قيمة من خالل فهم التداخل الكلي بين العناصر المختلفة .ويساهم
التفكير االستراتيجي في تطوير القدرات اآلتية:
 تطوير القدرة على التعامل مع الفكر الجمعي. تطوير القدرة على تحليل المشكالت بشكل منهجي. تطوير القدرة على تركيب األفكار. تطوير القدرة على توزيع الموارد. تطوير القدرة على التنظيم. .2إدارة الفريق :ويهدف إلى جعل التفكير االستراتيجي موجه نحو االستثمار بالفرق وإدارتها لذلك يساهم
التفكير االستراتيجي في تطوير القدرات اآلتية:
 تطوير القدرة على اتخاذ القرار. تطوير القدرة على إدارة الذات. تطوير القدرة على التوجه نحو اإلنجاز. تطوير القدرة على المبادرة. تطوير القدرة على إدارة الصراع. -تطوير القدرة على إدارة العالقات االجتماعية.
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المساهمة الثالثة

االعداد العملي

 .1الذكاء في اقتناص الفرص :وهذه تمثل السلوكيات الضرورية القتناص الفرص في ضوء تطورها
وظهورها في البيئة؛ فاالستراتيجية تأخذ محتواها المرن من خالل هذا العنصر ،ويساهم التفكير
االستراتيجي في تطوير القدرات اآلتية:
 تطوير القدرة على بناء نظم التحفيز الصحيحة. تطوير القدرة على إثارة التنافس بين الوحدات والعاملين. تطوير القدرة على تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات. تطوير القدرة على التمكين. -تطوير القدرة على إدارة األداء. .2التفكير في الوقت المحدد :إن العمليات التنظيمية تأخذ شكالً مؤقتًا بمعنى أنها تستطيع تشكيل نفسها؛
أي العمليات وفق اعتبارات في الوقت المحدد الذي تستخدم فيه ،هذا بمعنى أن التفكير االستراتيجي
فاعل بشكل مباشر ،ويمكن استخدامه بكفاءة رغم أنه متجذر في النظام األيديولوجي التاريخي للمنظمة.
ويساهم التفكير االستراتيجي في تطوير القدرات اآلتية:
 تطوير القدرة على فهم التنظيم القانوني للشركات. تطوير القدرة على تحديد الشريك المناسب. تطوير القدرة على حوكمة الشركات. تطوير القدرة على إدارة الشركات. -تطوير القدرة على التفاوض واالتصال الفعّال.
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(ملخص السيرة الذاتية)
الدكتور يعقوب عادل ناصر الدين
دكتوراه في إدارة األعمال
(التخطيط اإلستراتيجي والحوكمه)
 .1رئيس مجلس أمناء جامعة ر
الشق األوسط.
 .2رئيس هيئة مديرين رشكة يان الصناعية التجارية (ذ.م.م.).
 .3األ ن
مي العام لمجلس حوكمة الجامعات العربية.
 .4عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
 .5عضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال األيتام.
 .6نائب رئيس هيئة مديرين جامعة العقبة للتكنولوجيا.
للتمي ر
ن
اليبوي.
 .7عضو مجلس أمناء جمعية جائزة الملكة رانيا العبدهللا
 .8رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة.
 .9رئيس الهيئة اإلدارية لجمعية ديوان آل نارص الدين.
ن
 .10مساهم نف عدد من ر
المال.
الشكات المساهمة العامة ،والمطروحة للتداول يف سوق عمان
ي
ي
ن ن
ر
اتيج والحوكمة.
 مؤلف ومحارص يف التخطيط اإلسي ي
 له العديد من األبحاث العلمية المحكمة والمنشورة ن يف قواعد البيانات العالمية.
 شارك بأبحاث علمية محكمة ن يف العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.
 كاتب ن يف الشؤون السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية والثقافية.
ً
 حاصل عىل العديد من الجوائز وشهادات التقدير من جهات رسمية وأهلية أردنية وعربية ودولية تقديرا
رن
ر
الت حققها ن يف خدمة المجتمع.
الليامه القوي وإنجازاته ي
ن ن
المتمية يف أعمال اللجنة الملكية
ملك بميدالية مئوية الدولة األول لجهوده واسهاماته
 حاصل عىل تكريم ي
الهاشم وانتمائه للوطن.
لتحديث المنظومة السياسية ،ولوالئه وإخالصه للعرش
ي
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