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الإهــداء

والدارسني  الطلبة  إىل  ألجلهم،  الكتاب  هذا  كتبت  من  إىل 
قدراهتم  عىل  أمتنا  مستقبل  يتوقف  الذين  األعزاء،  واملامرسني 
نؤمن  والذين  إليها،  نتطلع  التي  الشاملة  النهضة  حتقيق  يف  اهلائلة 
والتحديث  التطوير  نـحو  الصادقة  وعزيمتهم  العميق،  بوعيهم 

واالخرتاع واالبتكار واإلبداع والريادة.
هندي هذا الكتاب.

د. يعقوب عادل نارص الدين
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�شكر وعرفان
ال يكتمل أي كتاب قبل أن تتم مراجعته بصورة تشمل الفكرة واملحتوى واملنهج 
املراجع  وحتى  اللغوية،  والصياغة  واألجزاء  الفصول  من  التفاصيل،  وأدق  العلمي 

واألرقام وكل ما حيتويه الكتاب يف الشكل واملضمون.

بالشكر  يتوجهوا  أن  إال  الكتاب  ومؤلف  األوسط  الرشق  جامعة  يسع  وال 
الكتاب،  هذا  بتحكيم  قاموا  الذين  األفاضل  العلامء  ثلة  إىل  االمتنان،  وعظيم  والعرفان 
وتوجيه  األفكار،  تصويب  يف  األثر  أكرب  له  كان  مما  عليه؛  القّيمة  مالحظاهتم  وأبدوا 

لينتهي إىل ما هو عليه اآلن. العلمية،  الفائدة  املسار، وتعظيم 

فالشكر والتقدير واالحرتام إىل:

معايل الدكتور جواد أمحد العناين.	 

الدكتور راتب السعود.	  معايل األستاذ 

اللوزي.	  سعادة األستاذ الدكتور موسى سالمة 

العضايلة.	  الدكتور عيل حممد  سعادة األستاذ 

سعادة األستاذ الدكتور طالب حممد وّراد.	 

سعادة األستاذ الدكتور حممود حسني الوادي.	 

سعادة األستاذ الدكتور أمحد عيل صالح.	 

اللغوية. والشكر موصول كذلك إىل سعادة الدكتور زكي العويض ملراجعته 

جامعة الرشق األوسط
املؤلف
الدكتور

نارصالدين يعقوب عادل 
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كلمة امل�ؤلف
كان  العرشين،  القرن  سبعينيات  يف  اجلامعية  الدراسة  مقاعد  عىل  كنت  عندما 
لطبيعة  نظرًا  متواضعة؛  خطوات  األردن  بلدنا  يف  يتقدم  األعامل  وإدارة  األعامل  مفهوم 
املنافسة  هامش  وضيق  احلكومة،  عليها  تسيطر  التي  التنمية  وخطط  الوطني،  االقتصاد 

يف ذلك احلني.

إىل  وصوالً  األكاديمي  التحصيل  يف  تدرجي  بني  التزامن  شّكل  بعيد،  حد  وإىل   
وصوالً  الوطني  االقتصاد  وترية  يف  التصاعد  وبني  األعامل،  إدارة  يف  الدكتوراة  درجة 
املال  عامل  عىل  تطرأ  التي  والتغريات  بالتطورات  الدائم  االهتامم  من  حالة  العوملة،  إىل 
قطاعات  يف  أعاميل  أمارس  بدأت  منذ  خاصة  والعملية،  النظرية  الناحيتني  من  واألعامل 

العقاري. والتطوير  والتعليم  والصحة  األعامل 

لقد وجدت يف هذه املسرية أن نظريات اإلدارة وعلومها قد توسعت بشكل هائل، 
وحتولت إىل فضاء بحثي أكاديمي رحب، حتى تساءل كثريون عن الكيفية التي يمكنهم 
املبالغة  نتيجة  وذلك  الواقع،  أرض  عىل  موضوعية  تطبيقات  إىل  النظريات  حتويل  معها 
التحوالت  عن  فضاًل  املختلفة،  اإلدارة  بمستويات  املتعلقة  التفاصيل  أدق  وصف  يف 
إدارية  قاعدة  يشكل  أنه  نعتقد  كنا  ما  بعض  ما  حلظة  يف  تلغي  أن  يمكن  التي  املتسارعة 

. متينة

من هنا بدأت أقتنع بأن النظريات اجلاهزة كام لو كانت وصفة طبية مل تعد تتالَءم 
من  نوعًا  التنافس  فيها  أصبح  التي  الزمنية  احلقبة  هذه  يف  عاملنا  يعيشه  الذي  الواقع  مع 
االسرتاتيجي  العمل  يعتمدون  الذين  أولئك  إال  فيها  يصمد  ال  التي  الطاحنة  احلرب 
هيئات،  أم  رشكات،  أم  دوالً  أكانوا  سواء  مصاحلهم،  إدارة  يف  واملخطط   املمنهج 

أم مؤسسات.

حلامية  ضامنة  األكثر  اإلدارة  بوصفها  االسرتاتيجية  باإلدارة  االهتامم  تزايد  ومع 
عىل  يدل  »االسرتاتيجي«  تعبري  أصبح  فقد  وتطويرها،  وتنميتها  وتقويتها  املصالح 
واإلدارة  التخطيط  عىل  القدرة  ثم  ومن  املستوى،  هذا  عىل  التفكري  من  العليا  الدرجة 



د

االسرتاتيجية، وقد نذهب أبعد من ذلك حني نتحدث عن القيادة والريادة االسرتاتيجية 
حتى نجد أنفسنا يف وضع يشبه قائد جيش وهو يقود املعركة بنفسه وسط امليدان.

االهتامم  مع  بالتزامن  احلوكمة  إىل  العريب  العامل  يف  نلتفت  بدأنا  قليلة  قبل سنوات 
بني  منطقية  لنا وجود عالقة  وتبني  األداء،  بالتفكري االسرتاتيجي من أجل ضامن حسن 
تتم  التي  الطريق  خارطة  هي  احلوكمة  أن  إىل  نظرًا  االسرتاتيجي،  والتخطيط  احلوكمة 
وااللتزام  ناحية،  من  احلقائق  رسد  يف  والشفافية  القرار،  اختاذ  يف  املشاركة  خالهلا  من 
أداء يف  املستقيم  السري  تضمن  التي  املساءلة  وكذلك  ثانية،  ناحية  من   األخالقي 

العمل.

طويل  ثقايف  تعميق  إىل  حيتاج  واالسرتاتيجية  احلوكمة  من  كال  أن  اعتقادي  ويف 
ما  كل  يف  التبرص  إىل  تقودنا  سليمة  رؤية  لنا  يتيح  وأكاديمي  بحثي  تأمل  وإىل  األمد، 
رهان  وكسب  حتققت،  التي  املكتسبات  عىل  احلفاظ  أجل  من  عمله  علينا  يتوجب 

التقدم واالزدهار. البقاء واالستمرار، وكذلك  املنافسة، والتأكد من القدرة عىل 

إن اجلامعة هي الرحم الذي حيمل األفكار اجلديدة، والعلوم احلديثة، واألبحاث 
التي  املعايري  اعتامد  أجل  من  العربية  اجلامعات  حلوكمة  جملسًا  أقمنا  ذلك  وعىل  املميزة، 
يمكن  كيف  ولكن  واملساءلة،  والشفافية،  املشاركة،  أي:  املعروفة،  الثالثية  تلك  تضمن 
التفكري،  تطبيق احلوكمة يف غياب االسرتاتيجية؟ وكيف توجد اسرتاتيجية إن مل يسبقها 

فاإلدارة االسرتاتيجية؟ التخطيط،  ثم  ومن 

الدراسات  يف  اجلامعات  لطلبة  الكتاب  هذا  تأليف  فكرة  جاءت  ذلك،  أجل  من 
أقّدم  أنني  أمل  عىل  والعامة  اخلاصة  املنظامت  يف  واملديرين  واملامرسني  والعليا  األولية 
أمرين  عقوهلم  يف  أضع  وأن  االسرتاتيجية،  صياغة  ومقومات  عنارص  يوضح  ما  هلم 
يف  إنه  أخرى،  خيارات  بني  من  خيارًا  يعد  مل  االسرتاتيجي  التخطيط  أن  أوهلام  هامني: 
يتضمنها  التي  القواعد  عىل  مبنًيا  يكون  عندما  املصالح  لتحقيق  املثىل  الطريق  الواقع 
تعويد  إىل  مدعوون  واملدير،  املامرس  وكذلك  نفسه،  الطالب  أن  وثانيهام  الكتاب،  هذا 
أنفسهم عىل املنهج االسرتاتيجي من التفكري حتى يف إدارة شؤوهنم اخلاصة؛ متهيدًا ألن 

العملية. املتكاملة عند ممارسته حلياته  العملية  يأخذ كل واحد منهم موقعه يف تلك 



ه

يعنيه من حتديد  بام  االسرتاتيجي  التفكري  منهج  معتمدًا  املقاالت  مئات  كتبت  لقد 
واملال  واالقتصاد  األعامل  إدارة  شؤون  يف  ليس  إليه،  الوصول  كيفية  ومعرفة  اهلدف، 

واملجتمعية. والثقافية،  والفكرية،  السياسية،  القطاعات، ومنها:  بل يف مجيع  وَحْسب، 

أمهية  أوضحت  ألقيتها،  التي  املحارضات  أو  نرشهتا،  التي  األبحاث  معظم  ويف 
التنفيذ االسرتاتيجي من أجل أالَّ ختتلط  التفكري والتخطيط واإلدارة أو  عدم اخللط بني 
يكون يف  أن  أرجو  الذي  الكتاب  أحاوله يف هذا  ما  البعض، وذلك  بعضها  مع  املراحل 

مستوى الفائدة املأمولة، واهلل من وراء القصد.

د. يعقوب عادل نارص الدين



و

قال�ا يف الكتاب

للموضوع،  الكاملة  التغطية  حيث:  من  االحرتام  يستحق  وعمل  ممتاز،  جهد 
سيسد  حيث  االسرتاتيجية،  عليها  تقوم  التي  واملبادئ  للمصطلحات  الكامل  والتحليل 

العربية. املكتبة  فراغًا يف 

معايل د. جواد أمحد عبد املحسن العناين

معاجلات  إىل  استندت  دقيق،  علمي  بشكل  موثقة  مفيدة،  معلومات  عىل  حيتوي 
زت بمراجع ومصادر حديثة ذات عالقة مبارشة. غري تقليدية، وُعزِّ

معايل أ.د. راتب السعود

وإضافة  علميًا  زمخًا  الكتاب  أعطى  الذي  األمر  للمؤلف،  العملية  اجلوانب  إبراز 
منظامت  يف  املؤلَّف  هذا  أمهية  إىل  إضافة  العربية،  للمكتبة  وإثراء  للقارئ،  كبرية  معرفية 
ملتَّخذي  والعلمية  املعرفية  اآلفاق  زيادة يف  ملا يرتتب عليه من  القرار؛  األعامل ومتخذي 

القرار.

سعادة أ.د. موسى سالمة اللوزي

واحتوائه  وترابطها،  موضوعاته  وتسلسل  الرائع،  وتنظيمه  الرصينة،  بلغته  يتميَّز 
عىل إضافة علمية خاصة؛ مما سيكون عونًا لطلبة الدراسات العليا يف اإلدارة، وللمهتمني 

العاّم، واخلاّص. ببناء االسرتاتيجيات يف املنظامت، يف القطاعني: 

سعادة أ.د. عيل حممد عمر العضايلة

متخصص  علمي  مرجع  إىل  العربية  املكتبة  حاجة  حقيقة  من  املؤلف  انطالق 
ويربط  الكيل،  واملستوى  اجلزئي  املستوى  بني  جيمع  أبعادها،  بكافة  االسرتاتيجية  يف 

العملية. والتجارب  بالواقع  النظريات 
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ونوعية يف جمال ختصصه، ويسد فجوة  قّيمة  إضافة علمية  الكتاب  يشكل  وعليه، 
هامة عىل املستويني: املحيل، واإلقليمي يف جمال الفكر والتخطيط واإلدارة االسرتاتيجية؛ 
يف  كافة  واملامرسني  واألكاديميني  للباحثني  عنه  االستغناء  يمكن  ال  مرجعًا  جيعله  مما 

. والعامِّ  ، القطاعني: اخلاصِّ

سعادة أ.د. طالب حممد موسى وّراد

للقارئ،  ومعربة  الفهم  سهلة  بأشكال  حمتوياته  من  كثري  عن  املؤلف  بتعبري  يتميَّز 
والباحث  والطالب  القارئ  عىل  يعود  مما  للمناقشة؛  وأسئلة  عملية،  بحاالت  وإثرائه 
س بالفائدة، كام يتميز بأمانة املؤلف يف كتابة مجيع املراجع املوثقة يف هناية كل فصل؛  واملدرِّ

نوعية يف اإلدارة االسرتاتيجية والتخطيط والتفكري االسرتاتيجيني. يعّد إضافة  فهو 

سعادة أ.د. حممود حسني الوادي

تم  حيث  االسرتاتيجية،  اإلدارة  موضوع  يف  العربية  للمكتبة  نوعية  إضافة  يعّد 
العملية، وروعي يف صياغته  والتطبيقية  األكاديمية  اجلوانب  بني  بطريقة مزجت  إعداده 
وتقوياًم،  ونقدًا  وحتلياًل  مناقشة  ن  وتضمَّ املتسلسل،  الفكري  والرتتيب  املنطقي،  التدرج 
األولية  األكاديمية  للدراسات  مالئاًم   )Textbook( منهجيًا  كتابًا  يمثل  ُيعدُّ  فإنه  ثمَّ  وِمن 
للمامرسني  شامل   )Handbook( وعميل  علمي  دليل  ذاته  الوقت  يف  وهو  والعليا، 
املصالح عىل  العامة واخلاصة وأصحاب  املنظامت واملؤسسات والرشكات  واملديرين يف 

مصاحلهم. اختالف 

سعادة أ.د. أمحد عيل صالح
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36 ������������������������������������ االسرتاتيجية  لإلدارة  البنيوية  األركان 

إدراكها ����������������������������������������������������� 37 ● مفاهيم جيب 



ي

  الصفحة                                املوضوع
37 ������������������������������������������������� البعد االسرتاتيجي  أوالً: 
39 ������������������������������������������������ االسرتاتيجي  العمق  ثانًيا: 
41 ����������������������������������������������� االسرتاتيجي  املوقف  ثالًثا: 
41 ����������������������������������������������� االسرتاتيجي  القرار  رابًعا: 
41 ����������������������������������������� االسرتاتيجية  الفضاءات  خامًسا: 
44 ����������������������������������������� املستدامة  التنافسية  امليزة  سادًسا: 
44 ���������������������������������������������� االسرتاتيجي  القصد  سابًعا: 
44 �������������������������������������������������� العامة  السياسات  ثامنًا: 

● 48 ��������������������������������������� اإلدارة االسرتاتيجية ومهامهتا  أمهية 
● 49 ����������������������������������������������� اإلدارة االسرتاتيجية فوائد 
● 51 ��������������������������������������������  حتديات اإلدارة االسرتاتيجية 
● 55 ��������������������������������������������� االسرتاتيجية  املستويات  هرم 
● 60 ������������������������������� اإلدارة االسرتاتيجية حقل درايس وتطبيقي 
● 64 ����������������������������������������������������� الفصل األول  أسئلة 
● 66 ���������������������������������������������������� مراجع الفصل األول 

الف�شل الثاين
احللقات احلي�ية الداعمة لالإدارة ال�شرتاتيجية

)احلكمة، واحل�كمة، وامل�ش�ؤولية املجتمعية( 
● 78 ������������������������� العائلية  للرشكات  احلكمة  إدارة  االفتتاحية:  احلالة 
● 82 �������������������� إدارة احلكمة ودورها يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية 

82 ���� أوالً: تاريخ احلكمة يف احلضارات القديمة واحلضارة العربية اإلسالمية 
84 ���������������������������� املفهوم، واملصادر، واخلصائص  ثانًيا: احلكمة: 
89 ������������������������������������� املفهوم واألبعاد  إدارة احلكمة:  ثالًثا: 
93 ����������������� رابًعا: دور إدارة احلكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية 



ك

  الصفحة                                املوضوع
● 95 ������������������������ احلوكمة ودورها يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية 

95 ������������������������������������������ املفهوم والتطور  أوالً: احلوكمة: 
96 ������������������������������������������������������ احلوكمة  أمهية  ثانيًا: 
97 ���������������������������������������������������� احلوكمة  مهامت  ثالثًا: 

رابعًا: دور احلوكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية ���������������������� 102
● 104 ������������� اإلدارة االسرتاتيجية  املجتمعية ودورها يف عمليات  املسؤولية 

104 ������������������ واملزايا، واالجتاهات  املفهوم،  املجتمعية:  املسؤولية  أوالً: 
 107 �������������������������������������������� املجتمعية املسؤولية  هرم  ثانيًا: 
املجتمعية ����������������������������������� 108 املسؤولية  اسرتاتيجيات  ثالثًا: 
109 ����������� املجتمعية يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية  املسؤولية  رابعًا: دور 

● 111 ������������������������������������������������������ الثاين  الفصل  أسئلة 
● 114 ����������������������������������������������������� الثاين  الفصل  مراجع 

الف�شل الثالث
 املتطلبات الفكرية لالإدارة ال�شرتاتيجية 

)التفكري ال�شرتاتيجي، الذكاء ال�شرتاتيجي، القرار ال�شرتاتيجي( 
التفكري االسرتاتيجي خطوة أوىل لرسم رؤى وأهـداف                               ● احلالة االفتتاحية: 

126 �����������������������������������������������                              مستقبلية
● 129 ����������������������������������� االسرتاتيجية لإلدارة  الفكرية  املتطلبات 
●  131 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجي التفكري 

131 ���������������������������������������� االسرتاتيجي  التفكري  مفهوم  أوالً: 
133 ����������������������������������������� االسرتاتيجي  التفكري  أمهية  ثانيًا: 
االسرتاتيجي ���������������������������������������� 135 التفكري  عنارص  ثالثًا: 
138 ��������������������������������������� االسرتاتيجي  التفكري  طرائق  رابعًا: 



ل

  الصفحة                                املوضوع
139 ��������������������� االسرتاتيجي  للتفكري  احلرجة  النجاح  خامسًا: عوامل 
141 ����������������������������� وأنامطه  االسرتاتيجي  التفكري  مناهج  سادسًا: 

● 145 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجي  الذكاء 
الذكاء االسرتاتيجي ����������������������������������������� 145 أوالً: مفهوم 
147 ��� ثانيًا: العالقة بني الذكاء االسرتاتيجي والذكاء التكتيكي والذكاء العمليايت
149 ��������������������������������������� الذكاء االسرتاتيجي  أغراض  ثالثًا: 

   150 �������������������������������������� االسرتاتيجي  الذكاء  عمليات  رابعًا: 
االسرتاتيجي ������������������������������������������������������ 153    ● القرار 

   153 ����������������������������������������� القرار االسرتاتيجي  أوالً: مفهوم 
   155 ���������������������������������������� االسرتاتيجي  القرار  ثانيًا: حتديات 
   157 �������������������������������������� االسرتاتيجي  القرار  خصائص  ثالثًا: 
   158 ��������������������������������� االسرتاتيجي  القرار  رابعًا: عملية صناعة 
   160 ����� القرار االسرتاتيجي  املستويات اإلدارية يف صناعة  خامسًا: مسؤوليات 
   162 ��������������������������������� القرار االسرتاتيجي  سادسًا: نامذج صناع 
   163 ����������������������� القرار االسرتاتيجي  املعريف يف صناعة  التحيز  سابعًا: 
   164 ������������������� القرار االسرتاتيجي  أساليب حتسني عملية صناعة  ثامنًا: 

الثالث ����������������������������������������������������� 166    ● الفصل  أسئلة 
●    169 ��������������������������������������������������� الثالث  الفصل  مراجع 

الف�شل الرابع
 العمليات الإجرائية لالإدارة ال�شرتاتيجية 

اأوًل: امل�شح البيئي
●    178 ������� احلالة االفتتاحية: قراءة يف السامت اإلبداعية للقائد يف عرص احلكمة 
● 180 ������������������������������������������������������������� البيئي  املسح 



م

  الصفحة                                املوضوع
   180 ������������������������������������������������ البيئي  املسح  أوالً: مفهوم 
   181 ����������������������������������������������� البيئي  املسح  أغراض  ثانيًا: 
   182 ���������������������������������������������� البيئي  املسح  ثالثًا: فضاءات 
   183 ���������������������������������������������� البيئي  املسح  عمليات  رابعًا: 

)املهمة( ���������������������������������������� 188    ● البيئة اخلاصة  نامذج حتليل 
188 ��������������������������������������� الصناعة  أوالً: نموذج حتليل هيكل 
192 ��������������������  Porter لـ  لة لنموذج هيكل الصناعة  املعدِّ النامذج  ثانيًا: 
194 ����������������������������������� االسرتاتيجية املجموعات  نموذج  ثالثًا: 
195 ���������������������������������������� رابعًاَ: نموذج دورة حياة الصناعة 

●    197 ����������������������������������������� اخلارجية  العوامل  حتليل  ملخص 
●    199 ����������������������������������������������������� الداخلية  البيئة  مسح 
●    200 ��������������������������������������������������� الداخلية  البيئة  عوامل 

   200 ������������������������������� االستثامر  الفرز،  التشخيص،  املوارد:  حتليل 
   204 ��������������������������������� نتائج  إدارة،  القيمة: حتديد،  حتليل سلسلة 
   207 ��������������������������������������������������� التنظيمي  اهليكل  حتليل 

●    208 ��������������������������������������������������� التنظيمية اهلياكل  أنواع 
   209 ���������������������������������������������� باإلسرتاتيجية  اهليكل  عالقة 

●    211 ��������������������������������������������������� التنظيمية  الثقافة  حتليل 
   212 ����������������������������������� الضعيفة  مقابل  القوية  التنظيمية  الثقافة 
   213 ������������������������������������ باالسرتاتيجية  التنظيمية  الثقافة  عالقة 

●    214 ������������������������������������������������������� التنافسية  امليزة  بناء 
●    216 ����������������������������������������� الداخلية  العوامل  حتليل  ملخص 
●    218 ����������������������������������������������������� الرابع  الفصل  أسئلة 
●    220 ���������������������������������������������������� الرابع  الفصل  مراجع 



ن

  الصفحة                                املوضوع

الف�شل اخلام�س
العمليات الإجرائية لالإدارة ال�شرتاتيجية

 ثانًيا: �شياغة ال�شرتاتيجية
●    232 ��������� االفتتاحية: رسم سياسات اجلامعة استعدادًا لعرص احلوكمة  احلالة 
●    234 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجية  صياغة 

   237 ������������������������������������ االسرتاتيجي  التخطيط  األول:  املحور 
237 ������������������������������     مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وافرتاضاته
240 ���������������������������������     فوائد التخطيط االسرتاتيجي وأغراضه
241 �������������������������������������������     نامذج التخطيط االسرتاتيجي
    مسؤولية التخطيط االسرتاتيجي���������������������������������������� 242
    حتديد املوقف االسرتاتيجي��������������������������������������������� 244
248 ��������������������������������������������     حتديد البدائل االسرتاتيجية

    273 ��������������������������������������� االسرتاتيجي  التوجه  الثاين:  املحور 
275 �����������������������������������������������������������������     الرؤية
    الرسالة���������������������������������������������������������������� 278
    القيم اجلوهرية��������������������������������������������������������� 280
282 ���������������������������������������������������������������     الغايات
283 ��������������������������������������������������������������     األهداف
    اخلطة اإلجرائية�������������������������������������������������������� 287

●    288 ��������������������������������������������������� اخلامس  الفصل  أسئلة 
●   291 �������������������������������������������������� اخلامس  الفصل  مراجع 

 



س

  الصفحة                                املوضوع

الف�شل ال�شاد�س
العمليات الإجرائية لالإدارة الإ�شرتاتيجية

ثالًثا: م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شة
●  304 ����������������������������������� وانطباعات مؤرشات  االفتتاحية:  احلالة 
● 308 �������������������������������� الرئيسة وتعريفاهتا  األداء  مفهوم مؤرشات 
● 310 ����������������������������������� أمهية مؤرشات األداء الرئيسة ومربراهتا

أوالً : أمهية مؤرشات األداء الرئيسة��������������������������������������� 310
311 �������������������������� ثانيًا : مربرات استخدام مؤرشات األداء الرئيسة

● 314 ������������������������������� الرئيسة وخصائصها مبادئ مؤرشات األداء 
314 �������������������������������������� أوالً: مبادئ مؤرشات األداء الرئيسة
315 ����������������������������������� الرئيسة ثانيًا: خصائص مؤرشات األداء 

● 315 ��������������������������������� الرئيسة وتصنيفاهتا أنواع مؤرشات األداء 
315 �������������������������������������� أوالً : أنواع مؤرشات األداء الرئيسة
319 ���������������������������������� الرئيسة ثانيًا : تصنيفات مؤرشات األداء 

● 324 �������������������� خطوات إعداد مؤرشات األداء الرئيسة وبطاقة املؤرش 
324 ����������������������������� أوالً : خطوات إعداد مؤرشات األداء الرئيسة
328 ������������������������������������� ثانيًا:  بناء بطاقة مؤرش األداء الرئيس

● 329 ����������� الرئيس التعريفية ملؤرش األداء  البطاقة  مثال تطبيقي افرتايض عىل 
● 330 ����������������������������������� املستفادة حتليل جتارب عاملية والدروس 

حتليل التجارب حسب عرض مؤرشات األداء الرئيسة��������������������� 331
331 ��������������������������������������� النشاط التجارب حسب نوع  حتليل 
336 ����������������������������������� الدولية املنظامت  التجارب حسب  حتليل 
337 ........................................... املشكالت التجارب حسب  حتليل 



ع

  الصفحة                                املوضوع

● 338 ����������������������������� العاملية التجارب  املستفادة من حتليل  الدروس 
●    339 ��������������������������������������������������� السادس  الفصل  أسئلة 
السادس �������������������������������������������������� 341    ● الفصل  مراجع 

الف�شل ال�شابع
العمليات الإجرائية لالإدارة الإ�شرتاتيجية

ثالًثا: تنفيذ الإ�شرتاتيجية
●    350 ������������������������������������ االسرتاتيجي  القائد  االفتتاحية:  احلالة 
● 352 ��������������������������������������� وأمهيتها  االسرتاتيجية  تنفيذ  مفهوم 

    354 ������������������������������������� وتعاريفها  االسرتاتيجية  تنفيذ  مفهوم 
   355 ������������������������������������������������� االسرتاتيجية  تنفيذ  أمهية 

االسرتاتيجية ����������������������� 356    ● تنفيذ  نجاح  ومتطلبات  األدوار  تكامل 
   356 ����������������������������������������������������������� تكامل األدوار 
   359 ��������������������������������������� االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلبات 
 360 ����������������������������������������������������      حتديد مهام التنفيذ 
  360 �������������������������������������������������      حتديد ضوابط التنفيذ 
   360 ��������������������������������������������������      حتديد أنشطة التنفيذ 

●     361 ������������������������������������������������� االسرتاتيجية تنفيذ  نامذج 
    361 ������������������������������� )Jones & Hill Model( نموذج جونز وهيل 
   364 ������������������������������������ )McKinsy`s Model( نموذج ميكنزي 
   366 ��������  )Thompson & Strickland Model( نموذج تومبسون وسرتيكالند 
   368 ��������������� )Pearce II & Robinson Model( نموذج بريس وروبينسون 

●    370 ������������������������������������������������ االسرتاتيجية  تنفيذ  أركان 
   370 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجية  القيادة 



ف

  الصفحة                                املوضوع
   380 ���������������������������������������� البرشية االسرتاتيجية  املوارد  إدارة 
 387 ������������������������������� التنظيمي  والتصميم  التنظيمي  اهليكل  إدارة 

التنظيمية ���������������������������������������������������� 399    الثقافة  إدارة 
   401 �����������������������     دور إدارة الثقافة التنظيمية يف تنفيذ االسرتاتيجية 
   403 ������������������������������������������������������������ املخاطر  إدارة 
   407 �������������������������������     دور إدارة املخاطر يف تنفيذ االسرتاتيجية 

السابع ����������������������������������������������������� 409    ● الفصل  أسئلة 
●    411 ��������������������������������������������������� السابع  الفصل  مراجع 

الف�شل الثامن
العمليات الإجرائية لالإدارة ال�شرتاتيجية

 رابًعا: الرقابة ال�شرتاتيجية

●    424 ����������������������������������� املتوازن  احلالة االفتتاحية: بطاقة األداء 
واالسرتاتيجية ��������������������������������������� 427    ● التقليدية  بني  الرقابة 
●    429 �������������������������������������������������� التقليدية  الرقابة  مفهوم 
●    430 ��������������������������������������������������� التقليدية  الرقابة  أنامط 
●    432 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة 
●    433 �������� املعارص  التقليدي واملدخل  املدخل  الرقابة االسرتاتيجية بني نموذج 
●    437 ������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  رضورات 
●    439 �������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  عمليات 
●    445 ����������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  أنامط 

   447 ������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  أنامط  خصائص 
●    449 ������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  مستويات 

450 ���������������������������������������������������� أوالً: رقابة املدخالت 



ص

  الصفحة                                املوضوع
   451 ������������������������������������������������������ السلوك  رقابة  ثانيًا: 
   454 ��������������������������������������������������� املخرجات  رقابة  ثالثًا: 

●    455 ���������������������������������������������� االسرتاتيجية  الرقابة  أدوات 
   455 ����������������������������������������������� أوالً: بطاقة األداء املتوازن 
   459 ���������������������������������������������������� املرجعية  املقارنة  ثانيًا: 
الرادار ��������������������������������������������������������� 462    آلية  ثالثًا: 
   464 ������������������������������������������������������ القيادة  لوحة  رابعًا: 
   465 ������������������������������������������������ املستمر  التحسني  خامسًا: 
سادسًا: حتديد تردد الراديو ����������������������������������������������� 466   
   467 ������������������������������������������������ الفضىل  املامرسات  سابعًا: 
اجليدة ��������������������������������������������������� 468 املامرسات  ثامنًا: 

   468 ������������������������������������������������� امليدانية  املالحظة  تاسعًا: 
●    471 ����������������������������������������������������� الثامن  الفصل  أسئلة 
●    474 ���������������������������������������������������� الثامن  الفصل  مراجع 

الف�شل التا�شع
 الريادة ال�شرتاتيجية 

الثاين�������������������������������������������� 485     ● الضلع  االفتتاحية:  احلالة 
●    487 ��������������������������������������������������� واملصطلحات  املفاهيم 

   487 ����������������������������������������������������������������� الريادّي 
   491 ������������������������������������������������������������������ الريادة 
   491 ����������������������������������������������������� االسرتاتيجية  الريادة 
   492 ���������������������������������������������������������� الريادية  اإلدارة 

●    493 ������������������������������������������������������������� الريادة  أمهية 



ق

  الصفحة                                املوضوع
●    493 ��������������������������������������������� والرياديني  الريادة  خصائص 
●    494 ������������������������������������������������������� الرياديني  مهارات 
●    495 �������������������������������������� الفرق بني األعامل الصغرية والريادة 

  495 �������������������������������������������� أسباب فشل األعامل الصغرية 
   497 ���������������������������� مؤرشات الفرق بني األعامل الصغرية والريادة 

●    499 �������������������������� الريادية  الفرص واملوارد  الريادية وإدارة  العملية 
   499 ���������������������������������������������������������� الريادية  العملية 
501 ��������������������������������������������������� الريادية  املشاريع  أنواع 

●    503 ������������������������������������������������� الريادية  الفرص واملوارد 
   504 ��������������������������������������������������������� الريادية  الفرص 
الريادية ����������������������������������������������������������� 506   املوارد 

●    509 ���������������������������������������������������������� الريادية  القيادة 
   511 ������������������������������������������������ الريادية  القيادة  خصائص 
القيادية ������������������������������������������� 512    املهارات  تطوير  وسائل 

●    513 ��������������������������������������������������� الريادية  القيادة  عوامل 
●    515 ������������������������������������������������������� الريادة  اسرتاتيجية 
●    519 ������������������������������������������������������������ الريادة   أنامط 

   519 ��������������������������������������������  أنامط الريادة بحسب  السلوك
 أنامط الريادة بحسب إدراك الفرص��������������������������������������� 520    
الريادة بحسب  الشخصية ������������������������������������������ 521     أنامط 

●    523 ����������������������������������������������������� التاسع الفصل  أسئلة 
●    526 ��������������������������������������������������� التاسع  الفصل  مراجع 



ر

  الصفحة                                املوضوع

الف�شل العا�شر 
 ا�شرتاتيجية اخلروج  

●     534 �������������������� االسرتاتيجية اخلروج من  اسرتاتيجية  االفتتاحية:  احلالة 
اخلروج�����������������������������������������������  536 ● اسرتاتيجية  مفهوم 
● 538 ������������������������������������������������� اخلروج اسرتاتيجية  أمهية 
● 540 ������������������������������������ اللجوء إىل اسرتاتيجية اخلروج أسباب 

540 �������������������� املستقبل نحو  واجتاهاته  املالك  بشخصية  مرتبطة  أسباب 
واخلارجية������������������������ 540 الداخلية  البيئية  بالعوامل  مرتبطة  أسباب 

● 541 ������������������������������������������������ اخلروج اسرتاتيجية  معايري 
542  ������������������������������ املعايري  التصنيف  التصنيف األول: ذكر هذا 
542 ������������������������������      املعيار األول: خصائص املؤسس ودوافعه
542 ����������������������������������������      املعيار الثاين: خصائص الرشكة
542 �������������������������������������������      املعيار الثالث: قرارات البدء
الفكرة واملعايري������������������������ 542 التصنيف  الثاين: ذكر هذا  التصنيف 
     حتديد بعض اجلوانب اإلجيابية للاملكني اجلُدد��������������������������� 542
     حتديد التهديدات������������������������������������������������������ 543
544 ��������������������������������������������������      تقديم معايري احلوافز
545 ������������������������������� املعايري التصنيف  ذكر هذا  الثالث:  التصنيف 
     أوالً: معيار التكلفة���������������������������������������������������� 545
545 ����������������������������������������������������      ثانيًا: معيار الفائدة
546 ������������������������������������������������      ثالثًا: معيار التحليالت



ش

  الصفحة                                املوضوع

546 ...................................................      رابعًا: معيار الوقت
اخلروج............................................... 547 ● اسرتاتيجية  منهجية 

547 ................................. اخلطوة األوىل: حتديد جاذبية العمل احلايّل
تكلفة اخلروج.................................... 548 احتساب  الثانية:  اخلطوة 
548 ............................... املثايّل للخروج الوقت  الثالثة: حتديد  اخلطوة 
548 ............................... الرابعة: وضع سيناريوهات اخلروج اخلطوة 

● 548 ......................................... اخلروج اسرتاتيجية  سيناريوهات 
548 ............................. آلّيات اخلروج التصنيف األول: سيناريوهات 
548 ..................................................      سيناريو احلصاد املايّل
549 .....................................................      سيناريو اإلرشاف
549  .............................................      سيناريو التوقف الطوعّي
549  ............................ أوقات اخلروج الثاين: سيناريوهات  التصنيف 
549 .............................................      سيناريو االستبعاد البطيء
     سيناريو االستبعاد الفوري............................................. 549
549 .......................................................      سيناريو احلصاد
549  ........................ اخلروج مستويات  سيناريوهات  الثالث:  التصنيف 
549 ......................................      سيناريو البيع لّلعب يف الصناعة
549 .............................................      سيناريو البيع ملستثمٍر مايلٍّ
550 .................................................      سيناريو الرافعة املالية 

● 551 ............................ احلالة اخلتامية: ملاذا اخلروج من االسرتاتيجية؟
● 552 ..................................................... العارش الفصل  أسئلة 
● 554 .................................................... العارش الفصل  مراجع 
بناء خطة اسرتاتيجية...................................... 559 ● ملحق رقم )1( 



ت

قائمة اجلداول

رقم اجلدول- 
الصفحةحمتوى اجلدولرقم الفصل

الفكرية يف اإلدارة االسرتاتيجية 1 – 1 62جمموعات املدارس 

القرار االسرتاتيجي 1 – 3 املستويات اإلدارية يف صناعة  160مسؤوليات 
العوامل اخلارجية - حالة مفرتضة 1 – 4 197ملخص حتليل 
التنظيمية 2 – 4 اهلياكل  208أنواع 
الداخلية - حالة مفرتضة 3 – 4 العوامل  217ملخص حتليل 
االسرتاتيجية 1 – 5 العوامل  حتليل  ملخص  245مصفوفة 
االسرتاتيجية 2 – 5 العوامل  حتليل  ملخص  246مصفوفة 

االستقرار 3 – 5 بديل  259خيارات 

260خيارات بديل االنكامش 4 – 5
الصناعات1 – 6 الرئيسة حسب  320تصنيف مؤرشات األداء 
331طريقة عرض مؤرشات األداء الرئيسة2 – 6

6 – 3
متعددة  أنواع  يف  املستخدمة  الرئيسة  االقتصادية  األداء  مؤرشات 

القطاعات من 
332

6 – 4
من  متعددة  أنواع  يف  املستخدمة  الرئيسة  البيئية  األداء  مؤرشات 

القطاعات
334

6 – 5
مؤرشات األداء االجتامعية الرئيسة املستخدمة يف أنواع خمتلفة من 

القطاعات
335

الرئيسة6 – 6 الدولية ملؤرشات األداء  املنظامت  337استخدام 

االسرتاتيجية 1 – 7 لتنفيذ  املناسبة  هات  واملوجِّ الفضىل  379املامرسات 

واستخداماهتا1 – 8 الرقابية  األنامط  447خصائص 

املتوازن 2 – 8 459منظورات بطاقات األداء 



ث

رقم اجلدول- 
الصفحةحمتوى اجلدولرقم الفصل

وأهدافها 3 – 8 ومفهومها  املقارنات  461أنواع 

468تقييم مستوى األداء وفقًا لنوع املامرسات4 – 8

9 – 1 )64 18 إىل  491معدالت النشاط الريادي املبكر )األعامر من 

497الفرق بني األعامل الصغرية والريادة 2 – 9
املالية 3 – 9 املوارد  507أشكال 

الشخصية 4 – 9     الريادة بحسب  522أنامط 

للمعايري 1 – 10 هة  املوجَّ واألسئلة  اخلروج  اسرتاتيجية  545معايري 



خ

قائمة الأ�شكال

رقم الشكل - 
رقم الفصل

الصفحةحمتوى الشكل

وتوظيفاهتا 1 – 1 اسرتاتيجية  كلمة  18أصل 

الكتاب احلايل 2 – 1 23مكونات تعريف االسرتاتيجية يف 

27إطار عمل تعريف األعامل 3 – 1

لالسرتاتيجية 4 – 1 املميزة  29اخلصائص 

االسرتاتيجية 5 – 1 اإلدارة  مفهوم  34مكونات 

االسرتاتيجية 6 – 1 لإلدارة  البنائية  36األركان 

تفاعلها 7 – 1 ونتائج  االسرتاتيجي  الُبعد  38عنارص 

االسرتاتيجي 8 – 1 العمق  40مفهوم 

االسرتاتيجية 9 – 1 42الفضاءات 

التنظيمية 10–1 والسياسات  واالسرتاتيجية  العامة  47السياسة 

52دور املعرفة والتعّلم يف تطوير اإلبداع وحتقيق النجاح 11–1

لالسرتاتيجية 12–1 الثالثة  55املستويات 

االسرتاتيجية 13–1 مستويات  59هرمية 

2 – 1
املجتمعية  واملسؤولية  واحلوكمة،  احلكمة،  إدارة  احليوية:  احللقات 

االسرتاتيجية  لإلدارة  الداعمة 
81

ني 2 – 2 واملتحمسِّ كني  املتشكِّ بني  85احلكمة 

احلكمة 3 – 2 87مفهوم 

90النظرة املتبادلة من احلارض إىل املستقبل ومن املستقبل إىل احلارض 4 – 2

92أبعاد إدارة احلكمة 5 – 2

94دور إدارة احلكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية 6 – 2

احلوكمة 7 – 2 ت  97َمهامَّ

99أشكال جمالس اإلدارة 8 – 2

102دور احلوكمة يف حتديد غرض املنظمة 9 – 2



ذ

رقم الشكل - 
رقم الفصل

الصفحةحمتوى الشكل

107هرم آريش كارول )Archie Carroll( للمسؤولية املجتمعية10 – 2
املجتمعية 11 – 2 املسؤولية  109اسرتاتيجيات 
110دور رسالة املنظمة يف حتديد احلقوق الرشعية ألصحاب املصالح 12 – 2
االسرتاتيجية 1 – 3 لإلدارة  الفكرية  املتطلبات  عالقة  129طبيعة 
130طبيعة العالقة بني املتطلبات الفكرية وعمليات اإلدارة االسرتاتيجية 2 – 3
االسرتاتيجي 3 – 3 التفكري  مفهوم  132حمتويات 
االسرتاتيجي 4 – 3 التفكري  135عنارص 
االسرتاتيجي5 – 3 التفكري  بني عنارص  137التفاعل 
وأنامطه 6 – 3 االسرتاتيجي  التفكري  143مناهج 
االسرتاتيجي ومراحله 7 – 3 الذكاء  146معاين 
147العالقة بني الذكاء اإلسرتاتيجي والذكاء التكتيكي والذكاء العمليايت 8 – 3
األهداف 9 – 3 بمستويات  الثالثة وعالقتها  الذكاء  148مستويات 
االسرتاتيجّي 10 – 3 الذكاء  150عمليات 
القرار االسرتاتيجّي 11 – 3 بيئة  154سامت 
االسرتاتيجّي 12 – 3 القرار  155حتديات 
االسرتاتيجّي 13 – 3 القرار  صناعة  158عملية 
الشيطان 14 – 3 دفاع  164أسلوب 
165أسلوب االستعالم اجلديّل 15 – 3
البيئّي 1 – 4 180املسح 

البيئّي 2 – 4 املسح  182فضاءات 

البيئّي 3 – 4 املسح  183عمليات 

الصناعة 4 – 4 حتليل هيكل  189نموذج 



ض

رقم الشكل - 
رقم الفصل

الصفحةحمتوى الشكل

املصالح 5 – 4 أصحاب  193فئات 
الصناعة 6 – 4 196حتليل دورة حياة 
املنظمة 7 – 4 موارد  200تشخيص 
املنظمية 8 – 4 املوارد  203إدارة 
القيمة 9 – 4 سلسلة  204فكرة 
التنافسية 10 – 4 امليزة  القيمة يف حتقيق  206دور سلسلة 
باالسرتاتيجية 11 – 4 اهليكل  210عالقة 
القوية والضعيفة عىل األداء 12 – 4 الثقافات  212تأثري 
ونتائجها 13 – 4 التنظيمية  الثقافة  يف  االسرتاتيجية  213أثر 
االسرتاتيجية 1 – 5 235صياغة 
االسرتاتيجية 2 – 5 صياغة  236خمطط 
التخطيط 3 – 5 مفهوم   237مكونات 
االسرتاتيجي 4 – 5 التخطيط  تعريف  238مكونات 
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تقدمي
جتاوزهتا  التي  التفكري  أنامط  تغيري  إىل  نكون  ما  أحوج  ونـحن  الكتاب  هذا  جاء 
تزايد  وقت  ويف  احلايل،  القرن  بداية  منذ  العامل  يشهدها  التي  املتسارعة،  التطورات 
لتكون  واحلوكمة؛  االسرتاتيجية،  واإلدارة  والتخطيط،  التفكري،  بأنامط  االهتامم  فيه 
عىل  به  ولتتغلب  واخلاصة،  العامة  واملؤسسات  الدول  إدارة  يف  األرقى  األسلوب 
وضامن  والتحديث،  التطوير  نحو  طريقها  وترسم  والعقبات،  والصعوبات  األزمات 

أنواعها ومقاصدها. جودة املخرجات عىل اختالف 

واالستنتاج،  واملقارنة  التحليل  عىل  يعتمد  الذي  الرتكيبي  املنهج  الكتاب  انتهج 
التفكري  بعضها:  عن  منفصلة  الدراسات  معظم  تناولتها  عناوين  ثالثة  بني  وجيمع 
عملية  منها  وجيعل  االسرتاتيجية،  اإلدارة  االسرتاتيجي،  التخطيط  االسرتاتيجي، 
متكاملة يفيض بعضها إىل بعض، حتى تكتمل تلك العملية، وتتضح معايريها وأبعادها 

ومراميها، وختلق من حوهلا حالة معرفية وسلوكية وثقافية.

املخططني  ونـحو  والعليا،  األولية  الدراسات  طلبة  نـحو  الكتاب  يتوجه 
املكتبة  وإىل  واخلاّص،   ، العامِّ القطاعني:  يف  العاملة  اإلدارية  والقيادات  واملامرسني 

االسرتاتيجية. بالدراسات  املعنيني  والباحثني  العربية، 

األسهل  من  لينطلق  متسلسل،  بشكل  ومضامينه  فكرته  طرح  يف  الكتاب  تدّرج 
التفكري  أنامط  أحد  عن  معربًا  ذاته  حد  يف  ليكون  الكل:  إىل  اجلزء  ومن  األصعب،  إىل 

واملهتمني. للدارسني  وعمليًا  علميًا  ودلياًل  االسرتاتيجي، 

األستاذ الدكتور ظافر يوسف أمحد الرصايرة

العايل وضامن جودهتا التعليم  رئيس هيئة اعتامد مؤسسات 
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مقدمة الطبعة الأوىل
وكسب  والنمو،  البقاء  رصاعات  ترسمها  واألعامل  املال  عامل  يف  املنافسة  صورة 
امليزة التنافسية، وتؤطرها ضغوط العوملة، ومبادئ احلوكمة. فالعوملة سامهت يف حتريك 
ثمَّ  ومن  احلدود،  وإزالة  املسافات،  تقريب  خالل  من  ويرس  بسهولة  واخلدمات  السلع 
الثقافة وزيادة حرية  بتدويل  األعامل  منظامت  تدويل  االقتصاد واألعامل، وربط  تدويل 

حركة القوى العاملة، وحترير رأس املال.
الفرصة إلصالح  تتيح  التي  احلقيقية  التشاركية  فقد فرضت رضورة  احلوكمة  أما 
جانب  إىل  احلوكمة،  قواعد  إحدى  هي  فالتشاركية  اإلنتاج،  فعالية  وزيادة  االقتصاد 
عىل  واحلفاظ  باحلقائق،  املصارحة  عىل  تؤكد  مجيعًا  املبادئ  وهذه  واملساءلة،  الشفافية 

األخالقية. بالقواعد  وااللتزام  املسؤولية،  أمانة 
منظامت  تواجهها  التي  التحديات  حجم  تؤكد  الذكر  سابقة  والرؤى  األفكار  إن 

األعامل، والتي من املفرتض أن جتد هلا مكانًا يف فضاءات الساحة العاملية من املنافسة.
وإطارها  )الرصاعات(  الصورة  مكونات  مع  التعامل  عىل  القادر  املنهج  إن 
والتفكري  بالديناميكية،  يتسم  الذي  االسرتاتيجي،  الفكر  منهج  هو  )الضغوط( 
الفكر  ومنهج  الصندوق،  خارج  واإلبداع  بالقرار،  واالستباقية  باالفرتاضات، 
بالتفكري  تبدأ  التي  االسرتاتيجية  اإلدارة  ملامرسات  املعريف  اإلطار  هو  االسرتاتيجي 
إىل  بعدها  لينتقل  االسرتاتيجية،  لصياغة  االسرتاتيجي  التخطيط  ثم  من  االسرتاتيجي 
حلقة  إىل  لينتهي  االسرتاتيجية،  الرقابة  إىل  بعدها  ليتحول  االسرتاتيجية،  تنفيذ  إدارة 

املامرسات االسرتاتيجية. الراجعة، وهكذا تستمر دورة  التغذية 

واستجابة لتلك الرصاعات والضغوط والتحديات؛ وألمهية هذا املوضوع يف عامل 
وقراراهتا  األعامل  منظامت  بمستقبل  كبرية  عالقة  ذات  مفاهيم  من  يتضمنه  وما  األعامل 
خربة  عىل  تأليفه  يف  اعتمد  الذي  احلايل،  الكتاب  تأليف  فكرة  جاءت  االسرتاتيجية، 
والعميل  املعريف  اإلملام  زيادة  هبدف  األكاديمية؛  خرباته  إىل  باإلضافة  العملية،  الكاتب 
العام واخلاص؛ للوقوف عىل أمهية هذه املواضيع يف حياة  القطاعني  العليا يف  لإلدارات 

منظامت األعامل، مع الرتكيز عىل اجلوانب اآلتية:
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رجال 	  إىل  باإلضافة  والعليا،  األولية  الدراسات  لطلبة  فائدة  ذا  الكتاب  يكون  أن 
األعامل، ورشكات األعامل، ومؤسسات الدولة.

التخطيط االسرتاتيجي عىل املستويني: الكيل، واجلزئي.	  اإلشارة إىل ممارسة 

والواقعية.	  العملية  بالتجارب  النظرية  األفكار  ربط 

ولتغطية ذلك، جاء هذا الكتاب يف ثامنية فصول:

من  االسرتاتيجية«،  واإلدارة  لالسرتاتيجية  األساسية  »املفاهيم  األول:  الفصل  عالج 
مبينًا مفهوم  حيث تطور مفهوم االسرتاتيجية وخصائصها، وأصل كلمة االسرتاتيجية، 
حقل  أهنا  وكيف  وحتدياهتا،  وفوائدها  وأمهيتها  البنائية  وأركاهنا  االسرتاتيجية  اإلدارة 

وتطبيقي. درايس 

دور  بنّي  فقد  االسرتاتيجية«  لإلدارة  الداعمة  احليوية  »احللقات  الثاين:  الفصل  أما 
اإلدارة  عمليات  يف  احلوكمة  ودور  االسرتاتيجية  اإلدارة  عمليات  يف  احلكمة  إدارة 

االسرتاتيجية، إضافة إىل دور املسؤولية املجتمعية يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية.

مفهوم  إىل  االسرتاتيجية«  لإلدارة  الفكرية  »املتطلبات  الثالث:  الفصل  تطرق  حني  يف 
الذكاء  مفهوم  إىل  التطرق  ثم  ومناهجه،  وطرائقه  وعنارصه  االسرتاتيجي  التفكري 
وحتدياته  االسرتاتيجي  القرار  مفهوم  ورشح  وعملياته،  وأغراضه  االسرتاتيجي 

االسرتاتيجي. القرار  عملية  حتسني  وأساليب  وعملياته  وخصائصه 

وهي  االسرتاتيجية  لإلدارة  اإلجرائية  العمليات  أوىل  ليغطي  الرابع:  الفصل  وجاء 
ضمن  وعملياته  وفضاءاته،  وأغراضه،  البيئي،  املسح  بمفهوم  ف  لُيعرِّ البيئي«  »املسح 
ويوضح  التنافسية،  امليزة  بناء  وكيفية  الداخلية،  والبيئة  واخلاصة  العامة  اخلارجية  البيئة 

والداخلية. اخلارجية  العوامل  حتليِل  ملخَص 

وهي  االسرتاتيجية  لإلدارة  اإلجرائية  العمليات  ثاين  ناقش  فقد  اخلامس:  الفصل  أما 
مفهوم  رشح  خالل  من  االسرتاتيجية  صياغة  مفهوم  بنّي  إذ  االسرتاتيجية«  »صياغة 
التخطيط االسرتاتيجي، وافرتاضاته، وفوائده، ونامذجه، وناقش موضوع حتديد املوقف 
واملستوى  األعامل،  ومستوى  الكيل،  املستوى  عىل  اإلسرتاتيجية  والبدائل  االسرتاتيجي 
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الرؤية،  مفهوم  توضيح  خالل  من  االسرتاتيجي  التوجه  مفهوم  ورشح  الوظيفي، 
والرسالة، والقيم اجلوهرية، والغايات، واألهداف، واخلطة اإلجرائية.

وبحث الفصل السادس: يف ثالث العمليات اإلجرائية لإلدارة االسرتاتيجية وهي »تنفيذ 
تنفيذها،  ومهام  ومتطلباهتا،  اإلسرتاتيجية،  تنفيذ  مفهوم  مستعرضًا  االسرتاتيجية« 
االسرتاتيجية،  القيادة  موضوع  رشح  ثم  ونامذجه،  وأنشطته،  التنفيذ،  ضوابط  وحتديد 
تنفيذ  يف  ودورها  االسرتاتيجية،  البرشية  املوارد  وإدارة  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  ودورها 
ناقش  ثم  االسرتاتيجية،  تنفيذ  يف  ودوره  التنظيمي  التصميم  وإدارة  االسرتاتيجية 
الثقافة  وإدارة  التغيري،  مستوى  وإدارة  اهلندسة،  وإعادة  اهليكلة،  إعادة  موضوعات 

املخاطر. وإدارة  التنظيمية، 

»الرقابة  العمليات اإلجرائية لإلدارة االسرتاتيجية - وهي  رابع  السابع:  الفصل  وعالج 
االسرتاتيجية،  الرقابة  ومفهوم  وأنامطها،  التقليدية  الرقابة  مفهوم  االسرتاتيجية«- 
واملخرجات(،  والسلوك،  املدخالت،  )رقابة  ومستوياهتا  وخصائصها،  وأنامطها، 
القيادة،  ولوحة  الرادار،  وآلية  املرجعية،  واملقارنة  املتوازن،  األداء  )بطاقة  وأدواهتا 

امليدانية(. الفضىل، واملالحظة  الراديو، واملامرسات  املستمر، وتردد  والتحسني 

أما الفصل الثامن: »الريادة االسرتاتيجية« فقد وضح مفاهيم الريادي، والريادة، والريادة 
الفرق  بنّي  ثم  ومهاراهتم،  والرياديني  الريادة  وخصائص  الريادة،  وأمهية  االسرتاتيجية 
بني األعامل الصغرية والريادة والعملية الريادية، وكيفية إدارة الفرص واملوارد الريادية، 
إدراك  السلوك، وحسب  الريادة حسب  الريادة، وأنامط  الريادية، واسرتاتيجية  والقيادة 

الشخصية. وحسب  الفرص، 

للجميع والتوفيق  النجاح  أمتنى  النهاية  ويف 

واهلل ويل التوفيق والنجاح ...

املؤلف  
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مقدمة الطبعة الثانية 
ملاذا الطبعة الثانية من كتابي ال�سرتاتيجية - منهج املمار�سات املتكاملة؟

املتكاملة«  املامرسات  منهج   - »االسرتاتيجية  األوىل  الطبعة  إشهار  حفل  يكن  مل 
كنت  التي  اللحظات  تلك  ففي  يل،  بالنسبة  عاديًا   2019	5	2 بتاريخ  الوطنية  املكتبة  يف 
أستمع فيها إىل آراء املتحدثني الرئيسني، وإىل مداخالت اخلرباء واملتخصصني احلارضين 
قررت أن أجتاوز الطابع االحتفايل لتلك املناسبة اهلامة يف مسرية حيايت العملية والعملية، 

فدونت مجيع املالحظات التي يمكن أن تغني الكتاب يف طبعة الحقة.

التساؤالت  من  العديد  كذلك  وردتني  املهتمني  أيدي  بني  الكتاب  أصبح  أن  بعد 
وتلقيت كذلك مقرتحات  الكتاب،  مما ورد يف فصول  املنطقية حول موضوعات حمددة 
تفرض  العلمية  األمانة  أن  فوجدت  للكتاب،  البحثية  القيمة  تعزز  أن  شأهنا  من  وجيهة 
»مؤرشات  عن  جديد  فصل  إضافة  مع  ممكن،  وقت  أقرب  يف  الثاين  الطبعة  إصدار  عيّل 
الرئيسة« وملحق دليل إعداد اخلطة االسرتاتيجية، بعد مراجعة الفصول مجيعها،  األداء 

بناء عىل املالحظات واملقرتحات التي أرشت إليها.

»التفكري  الرئيسة  الثالثة  املحاور  عىل  املهمة  اإلضافة  هذه  أن  اعتقادي  ويف 
رابع  حمور  بمثابة  هي  االسرتاتيجية«  اإلدارة  االسرتاتيجي-  التخطيط  االسرتاتيجي- 
ملعرفة  بخطوة؛  خطوة  املنظمة،  أو  الدولة  اسرتاتيجية  املحدد يف  األداء  لتعقب  رضوري 
العمليات  تكتمل  وبذلك  بأول،  أوالً  اخللل  ومعاجلة  األهداف،  نحو  التقدم  مدى 
التنفيذية، وكأن االسرتاتيجية عملية حيوية متجددة، ومتفاعلة مع العوامل التي تضمن 

الزمنية املقررة هلا. الفرتة  حتقيق أهدافها وفق 

لكي  األخرية؛  السنوات  يف  وتوسعت  تغريت  قد  اإلدارة  وعلوم  نظريات  إن 
جهودنا  بلغت  ومهام  املعارص،  عاملنا  يشهدها  التي  املتسارعة  التغريات  مع  تتامشى 
روحها  تستمّد  مل  إن  عقيمة  النظريات  ستظل  االسرتاتيجية  املامرسات  جمال  يف  البحثية 

العملية، ومن املستجدات والتطورات من حوهلا. التجارب  من 
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يتوقف عىل  أن أكون عىل مسافة قريبة من ذلك كله، وأن أخدم جماالً علميًا  آمل 
فهمه وممارسته مصري دول، وأمم، وشعوب.

املؤلف
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مقدمة الطبعة الثالثة 
ملاذا الطبعة الثالثة من كتابي ال�سرتاتيجية - منهج املمار�سات املتكاملة؟

هل التخطيط للخروج كان ال�سبب ؟
أصنافها  اختالف  عىل  والرشكات  واخلاصة  العامة  املؤسسات  أن  املفروض  من 
واملخاطر  والضعف،  القوة  عنارص  االعتبار  يف  تأخذ  موضوعة  اسرتاتيجية  وفق  تعمل 
املخرجات، ومن سالمة  بمراجعتها والتأكد من حسن األداء وجودة  والفرص، وتقوم 

تعمل يف حميطيها. التي  البيئة 

تتضمنها  أن  بد  ال  التي  اإلجراءات  أهم  أحد  وقوعها  عند  األزمات  إدارة 
التقدم  التي تعيق  اإلسرتاتيجيات من أجل حمارصة املخاطر املتوقعة والتصدي للعوامل 
البديل  فإن  الفشل،  إىل  نفسها  اإلسرتاتيجية  تتعرض  وعندما  املرسومة،  األهداف  نحو 
من  للتقدم  املنظم  االنسحاب  يشبه  بام  اخلروج«  »إسرتاتيجية  وجود  يف  يكمن  العميل 

جديد.

من هنا برزت أمهية » التأكد البيئي »أي القدرة عىل التعامل مع« التعقيد والتغري« 
ذلك أن ظاهرة عدم التأكد البيئي املتصاعدة واملتسارعة قد أربكت االقتصاد العاملي يف 
السنوات األخرية، غري أن جائحة الكورونا التي ظهرت يف الربع األول من العام 2020 
أو  االقتصادية  باألنشطة  وليس  العامة،  بالصحة  تتعلق  اجلميع كوهنا ظاهرة  فاجأت  قد 

التعقيد والتغري عادة. التي يأيت منها  القانونية  أو  البيئية،  أو  السياسية، أو االجتامعية، 

األنشطة  األكرب عىل  ثقلها  وكان  كلها،  احلياة  أنشطة  اجلائحة عىل  تلك  أثرت  لقد 
فادحة  بخسائر  ومنيت  ومصانع،  رشكات  فأغلقت  معظمها،  تعطل  التي  االقتصادية 
وهي يف أوج نموها، وفقدت قوى عاملة كثرية وظائفها، وسادت حالة من الفوىض يف 
املؤسسات والرشكات، يف غياب رؤية واضحة ومؤكدة للخروج من تلك احلالة  إدارة 

نوعها. الفريدة من 

أمد  أطالت  التي  األسباب  أحد  كان    - رأيي  يف   - للخروج  إسرتاتيجية  غياب 
خارج  كان  وقع  ما  أن  ذلك  اآلخر،  بالبعض  وأطاحت  الرشكات،  بعض  لدى  األزمة 
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حسابات ظاهرة عدم التأكد البيئي املعتادة، األمر الذي دفعني إىل إصدار الطبعة الثالثة 
النظري،  اإلطار  املتكاملة، لرشح وتوضيح   املامرسات  منهج  كتايب اإلسرتاتيجية -  من 
تتعرض  عندما  حارضة  لتكون  اإلسرتاتيجية  لتلك  والواقعية  العملية  واإلجراءات 

مماثلة. والقطاعات حلالة  الرشكات واملؤسسات 

بذلك أكون قد أضفت فصال عارشا إىل الكتاب حتت عنوان »إسرتاتيجية اخلروج« 
وقد مهدت هلذا الفصل بمقالني »إسرتاتيجية اخلروج من اإلسرتاتيجية« و»ملاذا اخلروج 
من اإلسرتاتيجية« وذلك هبدف إيصال الفكرة إىل أكرب عدد ممكن من أصحاب ومديري 

األردنية. الرشكات واملؤسسات 

املؤلف





احلالة االفتتاحية: ا�ست�سراف امل�ستقبل.
اال�سرتاتيجية: املفهوم وتطور اال�ستخدام واخل�سائ�ص.

مفهوم اال�سرتاتيجية.
اأ�سل كلمة ا�سرتاتيجية.
تعريف اال�سرتاتيجية.

اأواًل: اال�سرتاتيجية كثورة.
ثانيًا: ما اال�سرتاتيجية؟

ثالثًا: العنا�سر اخلم�سة لال�سرتاتيجية.
رابعًا: العد�سات اال�سرتاتيجية.

اأ�سباب تطور ا�ستخدام اال�سرتاتيجية وخ�سائ�سها.
مفهوم االإدارة اال�سرتاتيجية واأركانها البنائية.

تطور مفهوم االإدارة اال�سرتاتيجية.
االأركان البنائية لالإدارة اال�سرتاتيجية.

الف�سل االأول
املفاهيم االأ�سا�سية لال�سرتاتيجية 

واالإدارة اال�سرتاتيجية
Chapter One

 Basic Concepts of Strategy
and Strategic Management



مفاهيم يجب اإدراكها 
اأواًل: الُبعد اال�سرتاتيجي. 

ثانيًا: العمق اال�سرتاتيجي. 
ثالثًا: املوقف اال�سرتاتيجي. 
رابعًا: القرار اال�سرتاتيجي. 

خام�سًا: الف�ساءات اال�سرتاتيجية. 
�ساد�سًا: امليزة التناف�سية امل�ستدامة. 

�سابعًا: الق�سد اال�سرتاتيجي.
ثامنًا: ال�سيا�سات العامة.

اأهمية االإدارة اال�سرتاتيجية ومهماتها.
فوائد االإدارة اال�سرتاتيجية.

حتديات االإدارة اال�سرتاتيجية.
هرم امل�ستويات اال�سرتاتيجية.

االإدارة اال�سرتاتيجية حقل درا�سي وتطبيقي.
اأ�سئلة الف�سل االأول.

مراجع الف�سل االأول.
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
القائل: ما االسرتاتيجية؟ 1. التساؤل  اإلجابة عن 
االسرتاتيجية. 2. خصائص  وصف 
االسرتاتيجية. 3. استخدام  تطور  أسباب  استخالص 
القائل: ما اإلدارة االسرتاتيجية؟ 4. اإلجابة عن التساؤل 
بيان أمهية اإلدارة االسرتاتيجية وفوائدها. 5.
االسرتاتيجية. 6. مستويات  بني  التمييز 
والتطبيقي. 7. الدرايس،  االسرتاتيجية:  الدراسة  بني حقيْل  التمييز 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

Future Foresight  )1(استرشاف املستقبل

واحلارض،  املايض  من  انطالًقا  املستقبل  استرشاف  يف  إبداعية  عملية  اإلسرتاتيجي  التفكري 
العلم، واخلربة(، وينجم عنه منظور متكامل ملستقبل املؤسسة، من  هيتم بمعاجلة اإلدراك )الفطنة، 
التوجهات االسرتاتيجية.  خالل عملية تفاعلية تقوم عىل ُحسن توظيف احلدس واإلبداع يف رسم 
وهو الطريق األكثر إبداعًا وإثراًء للتفكري يف كيفية حتديد القضايا املستقبلية، والفرص والتهديدات 
القدرات  توفري  عىل  يعمل  الذي  وهو  وتطويرها.  استمراريتها  يكفل  بام  املؤسسة،  تواجه  التي 
إن  إذ  االسرتاتيجية؛  اإلدارة  إىل  الوصول  ثم  ومن  االسرتاتيجي،  للتخطيط  الالزمة  واملهارات 
البيئة  عنارص  وحتليل  فحص  عىل  تعينه  التي  اخلاصة  بالقدرات  صاحبه  يمد  التفكري  من  النوع  هذا 
بني عدد كبري  ناجحة جتمع  اسرتاتيجية  بناء  إىل  يؤدي  بذلك  للمؤسسة، وهو  واخلارجية  الداخلية 
داخلها،  السائدة  بالثقافة  املتعلقة  والقضايا  املؤسسة  وغايات  البيئتني،  هباتني  املتعلقة  العوامل  من 

وهو السبيل إىل وضع خطط وبرامج وسياسات املنظمة.

نظامية،  عملية  يعد  الذي  االسرتاتيجي  للتخطيط  سابقة  خطوة  االسرتاتيجي  التفكري  وُيعّد 
االسرتاتيجي  فالتخطيط  وبذلك  ووسائلهم،  بأهدافهم،  وعي  عىل  ليكونوا  القادة  دعم  إىل  هتدف 
االستجابة  يف  وأولويتها  املستقبلية  نظرهتا  تركيز  هو  واحد  لغرض  إال  يستخدم  ال  إدارية،  أداة  هو 
وأكثر جودة،  أفضل  أداء عمل  املؤسسة عىل  املجاورة؛ ملساعدة  البيئة  قد حتدث يف  التي  للتغريات 
من  املقصود  يصبح  َثمَّ  ومن  نفسها،  األهداف  حتقيق  باجتاه  املؤسسة  أفراد  مجيع  عمل  يضمن  وهو 

التخطيط. األمد والشمول عىل  املتبرصة طويلة  املستقبلية  النظرة  كلمة إسرتاتيجي: إضفاء صفة 

وبذلك، يمكن القول: إن التخطيط االسرتاتيجي هو االختيار األفضل لالستجابة للظروف 
التي تشكل بيئة ديناميكية، وهو عملية نظامية ُتعنى باملستقبل، ويف الوقت نفسه هو وسيلة للتفكري 
يتم  التي  فيها اخلربات  تغيري وتطوير معني، وهي عملية مستمرة ترتاكم  والترصف من أجل عمل 
القرارات  من  جمموعة  يف  املتمثلة  االسرتاتيجية  اإلدارة  إىل  الوصول  يمكن  خالهلا  ومن  تطويرها، 
والنظم اإلدارية التي حتدد رؤية املؤسسة ورسالتها طويلة األمد يف ضوء ميزاهتا التنافسية، وتسعى
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نـحو تنفيذها من خالل دراسة ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية وعالقتها بعنارص القوة 
لتوجيه  إطارًا  تشكل  وهي  املختلفة،  األطراف  مصالح  بني  التوازن  وحتقيق  التنظيمي  والضعف 
الربامج،  تصميم  مثل:  اإلدارية،  الوظائف  لبعض  التوجيه  ذلك  يف  بام  لإلدارة،  األخرى  املراحل 
توفر  كام  وتقييمها،  البرشية  املوارد  وتطوير  اهلياكل،  ووضع  بالربنامج،  اخلاصة  املوازنات  ووضع 
إرشادات لتوجيه املوارد واملهارات إىل نشاطات ذات أولوية قصوى، ويتطلب ذلك بذل املزيد من 
الزمنية  املسارات  الرغبة واملهارة الختيار  الفكرية، وكثريًا من االنضباط وااللتزام، وتوافر  اجلهود 
لألداء، بدالً من االنتظار حتى وقوع األحداث واألزمات الختاذ قرارات صعبة أو عديمة الفائدة.

ويف كثري من األحيان يكون االنتظار - بسبب عدم التأكد مما جيب عمله - سببًا يف التأخر   
عن اختاذ إجراء فّعال، أو حتى معاجلة النتائج السلبية الفائقة. لذا، وبسبب األمهية الفائقة للتفكري 
أن  نجد  االسرتاتيجية،  اإلدارة  إىل  ثم  ومن  االسرتاتيجي،  التخطيط  إىل  يقود  الذي  االسرتاتيجي 
واالرتقاء  الفردي  التطوير  حتقيق  أساليب  تطبيق  يف  بدأت  قد  الذات  تطوير  برامج  من  الكثري 
استرشاف  عىل  املؤسسة  مقدرة  زيادة  أجل  من  االسرتاتيجي  التفكري  جاء  هنا،  ومن  املهاري. 
من  واخلارجية،  الداخلية  بيئتيها  ضمن  مستجدات  أي  مواجهة  عىل  مقدرهتا  وزيادة  مستقبلها، 
العام  باألداء  واالرتقاء  واالستمرار  والبقاء  معها،  التعامل  عىل  واملقدرة  املستجدات  مواكبة  َثمَّ 

التنافسية. امليزة  املحافظة عىل اجلودة، والوصول إىل  فيها، مع  للمؤسسة والعاملني 
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التي  اهلامة  واملؤرشات  اخلصائص  من  جمموعة  السابقة  الدراسية  احلالة  حددت 
التفكري  عىل  ترتكز  املنظومة  هذه  االسرتاتيجية،  اإلدارة  لنظرية  املعرفية  املنظومة  تشكل 
لتوفري  املعريف  واألساس  املستقبل،  استرشاف  يف  اإلبداعية  العملية  كونه  االسرتاتيجي 
هتتم  نظامية  عملية  يمثل  الذي  االسرتاتيجي  للتخطيط  الالزمة  واملهارات  القدرات 
بيئة  تشكل  التي  للظروف  لالستجابة  األفضل  االختيار  حتديد  خالل  من  باملستقبل 
الذي  األوسع  املحيط  متثل  التي  االسرتاتيجية  اإلدارة  إىل  الوصول  ثم  ومن  ديناميكية، 

الناجعة. املنظامت  لبناء  املعارف واألفكار والرؤى والتوجهات األساسية  فيه  تتامزج 

األساسيات  مناقشة  رضورة  تفرض  ذكرت  التي  واملؤرشات  اخلصائص  إن 
املعرفية. املنظومة  هلذه  املفاهيمية 
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اال�صرتاتيجية: املفهوم، وتطور اال�صتخدام، واخل�صائ�ص
Strategy:Concept, Usage, Evolution and Characteristics

Concept of Strategy مفهوم اال�صرتاتيجية: 

بأصل  اهتم  فبعضها  )Strategy(؛  املراجع مفهوم االسرتاتيجية  ناقشت كثري من 
األعامل  جمال  يف  استخدامها  يف  الغايات  حتديد  دون  من  وأغراضها  تارخييًا  الكلمة 
التأسيس  دون  من  الكلمة  هلذه  االصطالحي  املعنى  يف  بحث  اآلخر  وبعضها  واإلدارة، 

هلا.  الفكرية  واالمتدادات  التارخيية  للخلفية 

سمة  ذي  االسرتاتيجية  ملصطلح  وحمدد  واضح  معنى  إىل  الوصول  أجل  ومن    
شمولية، له جذور تارخيية، وممارسات واقعية، وتوجهات مستقبلية، وجدنا من املناسب 

اآلتية: بالطريقة  املوضوع  تناول 

The Origin of Strategy اأ�صل كلمة ا�صرتاتيجية: 

جذورها  وتعود   )Strategos( اإلغريقية  الكلمة  هي  اسرتاتيجية  كلمة  أصل 
تداوهلا  شاع  وقد  اجلنرال؛  قيادة  أو  مكتب،  وتعني:  العسكرية)2(،  املصطلحات  إىل 

الرابع عرش)3(. القرن  واستخدامها منذ 

أما املحتوى املعريف لالسرتاتيجية يف إطار الفكر العسكري فهو كيفية التعامل مع 
بينها)5(،  للتكتيكات والتنسيق  البارع  التوظيف  اخلصوم وإيقاع اهلزيمة هبم)4( من خالل 
املفهوم  هذا  تكييف  تّم  كثرية،  وممارسات  معان  من  االسرتاتيجية  حتمله  ملا  ونتيجة 
التي هتدف  القرارات  من  أهنا سيل  اإلدارة واألعامل عىل  وتوظيفه لالستخدام يف جمال 
التنفيذية  واإلجراءات  التكتيكات  وبني  العليا  واألهداف  السياسات  بني  الربط  إىل 

.)7 املوارد واستثامرها بشكل كفؤ)6،  ينظم استخدام  بشكل 

يوضح الشكل رقم )1-1( أصل كلمة اسرتاتيجية وتوظيفاهتا.
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- البداية : القرن الرابع عرش 
- اجلذور : اللغة العسكرية 

- املعنى: مكتب أو قيادة اجلنرال

التعامل مع اخلصوم  - كيفية 
إيقاع اهلزيمة باخلصوم   -

للتكتيكات البارع  التوظيف   -

- سيل من القرارات التي هتدف إىل ربط
    السياسات  واألهداف مع التكتيكات

     واإلجراءات لتنظيم استثامر املوارد 

 )1-1( ال�صكل 
وتوظيفاتها  ا�صرتاتيجية  كلمة  اأ�صل 

املوؤلف امل�صدر: 



19

Definition of Strategy تعريف اال�صرتاتيجية: 

نسبًيا  خمتلفة  بطريقة  لالسرتاتيجية  وحمدد  واضح  تعريف  إىل  الوصول  سنحاول 
عن املراجع التي سبقتنا يف هذا املوضوع، إذ كانت أغلب املراجع تقوم بعرض جمموعة 
أربع  حمتوى  بتحليل  سنقوم  أننا  إال  منها،  املفاهيم  واستخالص  اجلاهزة  التعريفات  من 

الفكري ملفهوم االسرتاتيجية، هي: مقاالت فكرية متثل األساس 

 Gary( هاميل  لكاري   )Strategy as Revolution( كثورة  االسرتاتيجية  مقالة  أوالً: 
.)Hamel

.)Micheal Porter( ملايكل بورتر )What is Strategy?(ثانًيا: مقالة ما االسرتاتيجية؟

منتزبرج  هنري   )Five Ps for Strategy( لالسرتاتيجية  اخلمسة  العنارص  مقالة  ثالًثا: 
.)Henry Mintzberg(

 Johnson( )Strategy lenses( جلونسون وشولز  مقالة عدسات االسرتاتيجية  رابًعا: 
.)& Scholes

Strategy as Revolution :)8( أوالً: االسرتاتيجية كثورة

ما  إذا  املبادئ  من  جمموعة  االسرتاتيجية  متثل   )Gary Hamel( نظر  وجهة  من 
الصناعة  يف  السائدة  القواعد  تغيري  عىل  قادرة  الرشكات  جتعل  احرتايف  بشكل  طبقت 

بشكل جذري كامل، وهي عرشة مبادئ، كام يأيت:
التمييز بني التخطيط اإلبداعي والتقليدي: وتعني االبتعاد عن افرتاض أن املستقبل  1.

دراسة  خالل  من  الفرص  اكتشاف  عن  التنقيب  بافرتاض  واألخذ  للاميض،  امتداد 
الرشكة. التنظيمية يف  املستويات  بمشاركة مجيع  التفاصيل وحتليلها  أدق 

من  2. الصناعة  هيكل  يف  املوجودة  التقليدية  األعراف  وحتدي  اجلذري  التغيري  تبني 
إليه، وتلبية طلبه. الزبون، ورسعة الوصول  خالل تعظيم قيمة 

التي حتاكي املايض أكثر من استرشاف املستقبل. 3. التقليدية  االبتعاد عن اخلربات 
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أسس  4. ألهنم  أفكارهم؛  واحتضان  التنظيمية  املستويات  مجيع  يف  املبدعني  اكتشاف 
الكيل. التغيري 

وتقليل  5. اإلبداع  زيادة  هبدف  املرؤوسني؛  وخيال  الرؤساء  خربة  من  مزيج  تكوين 
التغيري. مقاومة 

باملشاركة  6. للجميع  تسمح  ديمقراطية،  ممارسة  االسرتاتيجي  التخطيط  ممارسة  جعل 
والتقييم. والنقد 

االهتامم بالعمل اجلامعي؛ ألن التغيري يأيت من مجيع االجتاهات. 7.

هتديدًا  8. وليس  املنافسني،  عىل  والتفوق  للتميز  فرصة  بوصفه  التغيري  استخدام 
للمديرين.

)صاعد  9. اجتاهني  من  أكثر  خالل  من  يتحقق  االسرتاتيجي  التخطيط  أن  من  التأكد 
ونازل(، فيمكن أن يتحقق أيضًا من خالل )اجتاهات: رأسية، أفقية، مائلة(.

حتى يكون التخطيط االسرتاتيجي ناجحًا جيب أن تتوافر فيه ثالثة أركان: املشاركة،  10.
وااللتزام. واإلقناع، 

What is Strategy  )9(ثانًيا: ما االسرتاتيجية؟

االسرتاتيجية  مفهوم  موضوع  بمناقشة   )Michael Porter( بورتر  مايكل  بدأ 
بـ: للكثري من الرشكات، واملتمثل  القاتل  بتحديد اخلطأ االسرتاتيجي 

النسبي.-  االسرتاتيجي  الوضع  مفهوم  جتاهل 
واالسرتاتيجية.-  التشغيلية  الفعاليات  بني  التميز  غياب 
املفهوم احلديث لالسرتاتيجية.-  إدراك  عدم 

ثالث  باستخدام  التميز  حتقيق  أنه  عىل  لالسرتاتيجية  الصحيح  املفهوم  بني  ثم 
طرائق:

األوىل: تقديم منتجات حتقق قيمة كبرية للزبون.
املنافسني. أقل من  بتكلفة  منتجات  تقديم  الثانية: 

معًا. أعاله  الطريقتان  الثالثة: 
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ويمكن للرشكة أن حتقق الطرائق الثالث يف حالة:
تقليدها.-  املنافسني  للزبائن يصعب عىل  القيمة  فريد من  تقديم مزيج 
املنافسني.-  بأسلوب متميز عن  أداء األنشطة 
املنافسني.-  أنشطة  أنشطة خمتلفة عن  تنفيذ 

Five Ps for Strategy :)10( ثالًثا: العنارص اخلمسة لالسرتاتيجية

املعاين  من  جمموعة  االسرتاتيجية   )Hanry Mintzberg( منتزيرج  هنري  اعترب 
Ps( وتعني: والدالالت التي يمكن التعبري عنها )5 

االسرتاتيجية خطة plan: سلسلة من األفعال اإلبداعية اهلادفة إىل مواجهة املواقف. -
هتديدات  - ضد  تستخدم  التي  واخلدع  احليل  سلسلة   :ploy مناورة  االسرتاتيجية 

املنافسني.
pattern: جمموعة من الترصفات والسلوكيات املتسقة والتي  - االسرتاتيجية نموذج 

منظم. بشكل  وترتيبها  تّم مجعها 
التحرك لطرح منتجات معينة يف أسواق معينة. -  :position االسرتاتيجية مركز 
املناسب  - املركز  أو  املوقف  لتحديد  منهجية   :perspective منظور  االسرتاتيجية 

البيئية. للرشكة بطريقة تشري إىل إدراك كل املتغريات 
Strategy Lenses :)11( رابًعا: العدسات االسرتاتيجية

بني )Johnson & Scholes( أن االسرتاتيجية منظور شمويل متعدد الرؤى وليس 
منظورًا جزئيًا والذي ربام يكون متحيًزا، واملنظور الشمويل حيوي عىل عدة وجهات نظر 

أو رؤية املوضوع من خالل عدسات خمتلفة، وهي ثالث عدسات:

تطوير   :)Design lens( التصميم  عدسة  منظور  من  االسرتاتيجية  األوىل:  العدسة 
وهي  املوجهة،  والعمليات  املنظم  العقالين  التحليل  بوساطة  املنظمة 

مبدئني أساسيني: تبنى عىل 
قرارات عقالنية. 1. املديرين صناعة  ينبغي عىل 
يتوجب عىل املديرين اختاذ قرارات حول كيفية حتسني األداء االقتصادي ملنظامهتم.  2.
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تطوير   :)Experience lens( اخلربة  عدسة  منظور  من  االسرتاتيجية  الثانية:  العدسة 
االسرتاتيجية يأيت من خربة العاملني يف املنظمة وجتارهبم؛ ألن العاملني 
خرباهتم  من  الناجتة  املعرفية  قدرهتم  بسبب  بفاعلية  العمل  عىل  قادرون 

باملواقف واألوضاع. املنطقي  التي تساعدهم عىل اإلحساس  السابقة 

العدسة الثالثة: االسرتاتيجية من منظور عدسة الفكرة )Idea lens(: تطوير االسرتاتيجية 
ثم  املنظامت، ومن  املحدودة يف  توليد األفكار اجلديدة وغري  يعتمد عىل 
إنتاج  إىل  لتؤدي  املنظامت،  بني  وحتى  واجلامعات  األفراد  بني  تناقلها 
عىل  وتقع  املتغرية،  البيئة  متطلبات  ملواجهة  مالءمة  أكثر  إبداعات 
إجياد  طريق  عن  واإلبداعات  اجلديدة  األفكار  تعزيز  مسؤولية  املديرين 

بيئة حمفزة تساعد عىل ظهورها.

السابقة  املقاالت  يف  الواردة  األفكار  من  عليها  احلصول  يمكن  التي  املؤرشات 
من  املنافسني  عىل  الفوز  غايتها  وموجهات  مبادئ  جمموعة  متثل  االسرتاتيجية  أن  هي 
»جمموعة  أهنا:  عىل  االسرتاتيجية  تعريف  إىل  فر  السِّ هذا  يف  ونميل  التميز.  حتقيق  خالل 
من اخلطط واملناورات التي تعتمد عىل التحليل العقالين والتجارب واخلربات التي تولد 
املحيطة  الظروف  أو  البيئي  الغموض  حاالت  مواجهة  عىل  القادرة  اإلبداعية  األفكار 
يف  السائدة  القواعد  وتغيري  الزبون،  قيمة  يرفع  الذي  التميز  وحتقيق  الشديدة،  واملنافسة 

الصناعة«.
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ال�صكل )1-2( 
يل

حلا
يف الكتاب ا

ف اال�صرتاتيجية 
مكونات تعري

ف
امل�صدر: من تطوير املوؤل
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

هناك عدد من الرشكات التي ال تتبنى مفهوم االسرتاتيجية؟ لكنها ما زالت عىل قيد 
تعتقد أهنا ستبقى؟ احلياة، هل 
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وخ�صائ�صها اال�صرتاتيجية  ا�صتخدام  تطور  اأ�صباب 
Reasons for the Usage Evolution of Strategy and their Characteristics   

حمورها  عديدة،  مؤرشات  عىل  لالسرتاتيجية  السابق  تعريفنا  خالل  من  حصلنا 
وأهدافك  رؤيتك  لتحقيق  تشكيله  وإعادة  للمستقبل  للتخطيط  قدراتك  استثامر  كيفية 

لذلك تقف وراء تطور استخدام االسرتاتيجية جمموعة من األسباب، هي: األساسية، 
.1 Dealing with Dynamic Phenomena التعامل مع الظواهر الديناميكية: 

الديناميكية تعني: احلركة التي حتدد كمية التغري احلاصلة خالل الوقت، ومستوى 
تعيشها  التي  البيئة  بأن  علاًم  االنتظام)12(،  وعدم  واالنتظام  والالستقرار،  االستقرار 
مع  التعامل  وكيفية  ومتسارعة)13(،  مستقرة  غري  ديناميكية  سمة  ذات  األعامل  منظامت 
إىل  ترشدنا  ألهنا  لالسرتاتيجية؛  املميزة  اخلصائص  إحدى  هي  الديناميكية  البيئة  هذه 
التنافسية)14(.  امليزة  لتحقيق  املنظمة  لصالح  كسبها  وحماولة  املستقبلية  باملتغريات  التنبؤ 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   )Sears( سريز  مؤسسة  يف  االسرتاتيجية  اعتامد  فمثاًل 
استخدام  طريق  عن  املبيعات  يف  التوسع  عىل  ركز  اسرتاتيجي  قرار  اختاذ  من  نها  مكَّ
مدى  عىل  هائلة  أرباحًا  هلا  حقق  والتأمني  التجزئة  بيع  حمالت  وإنشاء  )الكتالوجات( 
 ،)Dell Computer( للحاسبات  )دل(  رشكة  لدى  احلال  وكذلك  طويلة)15(،  سنوات 
االسرتاتيجي  نموذج عملها  أرباحها عن طريق  واستمرارية  العاملي  إنجازها  إذ حققت 
منتجات  وتقديم  والتجزئة،  اجلملة  جتار  جتنب  للعميل،  املبارش  البيع  عىل  يركز  الذي 

أقل)16(. بأسعار 
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.2 Paradoxical Phenomena املتناقضة:  التعامل مع الظواهر 

االستقرار  من  كل  معها  يظهر  بطريقة  الوقت  مرور  مع  تتغري  األعامل  منظامت 
التنبؤ؛  عىل  القدرة  وعدم  التنبؤ  عىل  القدرة  تظهر  كذلك  نفسه،  الوقت  يف  والالستقرار 
الظواهر  هذه  مع  التعامل  قدرة  ضعف  نتيجة  يشء؛  تدمري  أو  يشء،  إنشاء  يسبب  مما 

املتناقضة)17(.

)جنرال  رشكات  يف  العليا  اإلدارات  توجه  ذلك  عىل  احلقيقية  األمثلة  من 
بدالً  والقوية  الكبرية  السيارات  إنتاج  نـحو  للسيارات  و)كرايزلر(  و)فورد(  موتورز( 
تقليص  إىل  أدى  مما  الوقود؛  استخدام  يف  العالية  الكفاءة  ذات  الصغرية  السيارات  من 
األرباح، بل وإىل اإلفالس يف بداية الثامنينيات)18(، وهنا يأيت دور االسرتاتيجية يف قدرهتا 
من  املضطربة،  البيئات  يف  حتدث  التي  تلك  سيام  ال  املتناقضة،  الظواهر  مع  التعامل  عىل 
إعادة  تعني  التي   )Dynamic Capabilities( الديناميكية  القدرات  استخدام  خالل 
البيئية)19(،  والتغريات  املتناقضة  الظواهر  مواجهة  يلبي  بشكل  املوارد  واستثامر  تنظيم 
وإحداث التغيريات املرغوبة يف املوقف التنافيس عن طريق اختاذ القرارات املوجهة نحو 

السوق)20(.
التنافيس: 3. والتوازن  التفاعل  التعامل مع ظاهرة 

Interactive and Competitive Phenomena

رشاء  فمثاًل  األعامل،  بيئة  يف  حتدث  التي  والفعاليات  األنشطة  هي  التفاعالت 
بيئة  أمر رضوري وحتميٌّ يف  تفاعل هذه األنشطة  أن  يعني  رشكة من قبل رشكة أخرى 
أخرى  تفاعالت  حتدث  أو  تؤثر  قد  ألهنا  وحتليلها؛  دراستها  جيب  واملنظامت،  األعامل 

التنافيس)21(. التوازن  تغيري  تسبب 

والبيئة، دورًا مهاًم يف  املنظمة  الوسيطة بني  القوى  وتلعب االسرتاتيجية، بوصفها 
هو  مثلام  األعامل،  جمال  تعريف  هبدف  أطراف)22(؛  ثالثة  بني  املتوقعة  التفاعالت  إدارة 

موضح يف الشكل )1-3(.
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 )1-3( ال�صكل 
اإطار عمل تعريف االأعمال

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: an Integrated Approach,   
Houghton Mifflin Company, Boston.

ما الذي سيتم إشباعه؟ 
العمالء( )حاجات 

حتديد جمال
 األعامل وتعريفه

الذين سيتم من 
 إشباع حاجاهتم؟ 
العمالء( )جمموعة 

إشباع  كيف سيتم 
العمالء؟  حاجات 
املتميزة( )الكفايات 
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الذين  العمالء  وجمموعة  العمالء  حاجات  حتديد  أن  السابق  الشكل  من  يتضح 
العمالء، ستمكن  التي سيتم هبا إشباع حاجات  الطريقة  سيتم خدمتهم، وكذلك حتديد 
تلبية حاجات  أعامهلا وتعريفه بصورة واضحة وهادفة من أجل  الرشكة من حتديد جمال 

املناسب. والتسليم  واملرونة،  واجلودة،  بالكلفة،  العمالء 

التفاعل  من  نوع  ذلك  فإن  غريها،  مع  دوائية  رشكة  تندمج  عندما  آخر:  مثال   
الذي جيعل من املرجح جدًا أن العديد من الرشكات سوف تفكر يف البحث عن رشكاء 
لالندماج؛ ألهنا مجيعها مرتبٌط بعُضها ببعض، وهنا تتدخل االسرتاتيجية من خالل هتيئة 

القرار املناسب إما: بالنمو، أو االستقرار، أو االنكامش.

أن  هي   - رأينا  يف   - السابقة  املناقشة  خالل  من  عليها  نـحصل  التي  النتيجة 
ظواهر  ثالث  مع  التعامل  عىل  قادرة  املنظامت  جتعل  وممارسًة(  )فكرًا  االسرتاتيجية 
عىل  لالسرتاتيجية  القدرة  وهذه  معها،  التعامل  التقليدي  اإلداري  الفكر  عىل  يصعب 
املميزة،  الوقت ذاته خصائصها )أي االسرتاتيجية(  يعكس يف  التعامل مع تلك الظواهر 

كام هو موضح يف الشكل رقم )1-4(.
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ال�صكل )1-4( 
خل�صائ�ص املميزة لال�صرتاتيجية

ا
ف 

امل�صدر: من تطوير املوؤل
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

الثالثة لتطور استخدام االسرتاتيجية تعكس ظواهر معقدة،  يبدو أن األسباب 
الظواهر؟ برأيك كيف يمكن تبسيط فهم هذه 
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مفهوم االإدارة اال�صرتاتيجية واأركانها البنيوية 
The Concept of Strategic Management and its Structural Elements

اال�صرتاتيجية: االإدارة  مفهوم  تطور 

Evolution of the Concept of Strategic Management

اآلن  ولغاية  العرشين  القرن  أربعينيات  منذ  االسرتاتيجية  اإلدارة  مفهوم  مّر 
التعريف، واملهاّم، واملكّونات. لقد جاءت املفاهيم األوىل لإلدارة  بتطورات من حيث: 
لتؤكد  السبعينيات  بداية  إىل  والستينيات  األربعينيات  فرتة  يف  سادت  التي  االسرتاتيجية 

عىل اجلوانب واملامرسات اآلتية:
املنظمة)23(.-  حتديد سبب وجود 
الثابتة)24(.-  غري  الديناميكية  البيئية  للمتغريات  االستجابة 
املختارة)25(.-  أو  املتَّبعة  باالسرتاتيجية  التنظيمي  اهليكل  حتليل عالقة 
إدارة موارد املنظمة يف ضوء الظروف املتغرية)26(.- 

التسعينيات  هناية  إىل  العرشين  القرن  سبعينيات  من  الفرتة  مفاهيم  ومتيزت 
اآلتية: واملامرسات  باجلوانب 

االهتامم باألهداف طويلة األجل)27(.- 
التنافسية)28(.-  امليزة  عىل  الرتكيز 
االسرتاتيجية)29(.-  األعامل  حتليل حمافظ 
االسرتاتيجية)30(.-  الفجوة  حتليل 

والتحديات،  للمهاّم،  حتديدًا  أكثر  فكانت  الثالثة  األلفية  فرتة  مفاهيم  أما 
واألساليب، وآليات العمل؛ لذلك متيزت بالرتكيز عىل اجلوانب واملامرسات اآلتية:

التفكري االسرتاتيجي.-  املزيد من ممارسة 
تبني احلكمة يف اإلدارة االسرتاتيجية.- 
التالزم بني اإلدارة االسرتاتيجية واحلوكمة)31(.- 
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املستدامة)32(.-  التنافسية  امليزة  عىل  الرتكيز 
بطاقة -  املرجعية،  )املقارنات  مثل  االسرتاتيجية  اإلدارة  يف  احلديثة  التقنيات  إدخال 

األداء املتوازن، إعادة هندسة األعامل، -اهلندرة-()33(.
العاملية.-  الدخول إىل  التنويع يف اسرتاتيجيات 
االسرتاتيجية)34(.-  القيادة  التأكيد عىل موضوع 

أما املفاهيم املعارصة لإلدارة االسرتاتيجية فتقوم عىل ما ييل:
الفرص  - مع  للتعامل  األعامل  ملنظامت  ومنهجية  أسلوب  االسرتاتيجية:  اإلدارة 

واملتتابعة،  املنتظمة  السمة  ذات  العمليات  من  جمموعة  عرب  البيئية  والتهديدات 
.)35( وتنفيذها  فاعلة  اسرتاتيجيات  تشمل صياغة 

اخلطط  - بصياغة  املتعلقة  والنشاطات  القرارات  من  جمموعة  االسرتاتيجية:  اإلدارة 
.)36( الرشكة وتنفيذها  لتحقيق أهداف  املوضوعة 

وسط  - األمد  طويل  النجاح  لتحقيق  اجلهود  توجيه  منهجية  االسرتاتيجية:  اإلدارة 
تغري مستمر، وعدم تأكد، وعقبات كثرية)37(.

وتنفيذها،  - املتعددة،  للوظائف  القرارات  صياغة  وعلم  فن  االسرتاتيجية:  اإلدارة 
قادرة  املنظمة  جتعل  والتي  املتعددة  للوظائف  القرارات  وتقييم  وتنفيذ  وتقييمها، 

أهدافها)38(. عىل حتقيق 
اإلدارة االسرتاتيجية: النشاطات التي يفعلها املديرون لوضع اسرتاتيجيات املنظمة  -

ستجذب  وكيف  بنجاح؟  ستنافس  وكيف  املنظمة؟  تعمل  سوف  ماذا  حتدد  التي 
وتلبي حاجات زبائنها من أجل حتقيق أهدافها)39(.

اإلدارة االسرتاتيجية: العملية التي خيتار املدير من خالهلا جمموعة من االسرتاتيجيات  -
التي تقود الرشكة إىل حتقيق األداء املتفوق)40(.

يف  - تساعد  التي  اإلدارية  والنشاطات  القرارات  من  جمموعة  االسرتاتيجية:  اإلدارة 
حتديد األداء طويل األمد للمنظمة، وتشمل: املسح البيئي، وصياغة االسرتاتيجية، 

ومراقبتها)41(. وتنفيذها، 
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البيئة، وحتليل  - التعّلم، ودراسة  نظرية متكاملة تشمل: عملية  اإلدارة االسرتاتيجية: 
البديل األفضل)42(. البدائل االسرتاتيجية من أجل اختيار 

السابقة هي: املفاهيم  أهم مؤرشات 
والتهديدات.-  الفرص  مع  للتعامل  فكرية  منهجية 
هة لتوحيد اجلهود وحتقيق األهداف.-  القرارات املوجَّ جمموعة من 
العمليات.-  من  جمموعة  تشمل  متكاملة  نظرية 
ومراقبتها.-  وتنفيذها  االسرتاتيجية  لصياغة  متعددة  نشاطات  من  تتكون  عملية 

»منهجية فكرية،  بأهنا:  اإلدارة االسرتاتيجية  تعريف  نستطيع  وتأسيًسا عىل ذلك، 
ن املنظمة من ممارسة جمموعة  تتكون من جمموعة من املفاهيم واملبادئ واملعارف التي ُتكِّ
وتقييمها  وتنفيذها،  االسرتاتيجية،  وصياغة  البيئي،  بالتحليل  املتعلقة  العمليات  من 
السترشاف  عدسة  االسرتاتيجي  والتفكري  عمل،  دليل  احلكمة  باعتامد  ومراقبتها 
استثامر  وإدارة  واقع،  إىل  األنشطة  لرتمجة  منهجًا  االسرتاتيجي  والتخطيط  املستقبل، 
املوارد واحلوكمة آلية لضبط الترصفات؛ من أجل حتقيق األداء املتفوق، واستدامة امليزة 

املنافسني«. عىل  والفوز  التنافسية؛ 
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الشكل )5-1( مكونات مفهومنا لإلدارة االسرتاتيجية. يرشح 
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يبني الشكل رقم )1-5(:
وجود مفاهيم ومبادئ ومعارف حول االسرتاتيجية واإلدارة االسرتاتيجية. 1.
املواقف واملعارف. 2. التعامل مع  اعتامد احلكمة والتفكري االسرتاتيجي واحلوكمة يف 
االسرتاتيجية  3. اإلدارة  عمليات  ممارسة  ستتّم  السابقتني،  اخلطوتني  إىل  باالستناد 

اسرتاتيجية(. وتقييم، ورقابة  وتنفيذ،  بيئي، وصياغة،  األربع )حتليل 
التنافسية، وأخريًا  4. امليزة  أداء متفوق، ثم استدامة  التوايل: حتقيق  النتائج عىل  ستكون 

املنافسني. الفوز عىل 
يعني  5.  )↔( برأسني  والسهم  متتابعة،  عمليات  متثل   )←( واحد  باجتاه  األسهم 

راجعة. وتغذية  تفاعل 
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االأركان البنيوية لالإدارة اال�صرتاتيجية:

  Structural Elements of Strategic Management

البنائية لإلدارة االسرتاتيجية. الشكل )6-1( األركان  يمثل 

ال�صكل رقم )1-6( 
اال�صرتاتيجية لالإدارة  البنائية  االأركان 

املوؤلف امل�صدر: 

ومهام أمهية 
 اإلدارة االسرتاتيجية

جيب  مفاهيم 
إدراكها

حتديات اإلدارة 
االسرتاتيجية

البنائية األركان 
االسرتاتيجية لإلدارة 

فوائد 
اإلدارة 

االسرتاتيجية

مستويات 
اإلدارة 

االسرتاتيجية

نظامًا  متثل  االسرتاتيجية  لإلدارة  البنائية  األركان  أن  أعالُه  الشكل  من  يظهر 
ل الركن  متكاماًل من املفاهيم واملامرسات املتفاعلة واملتكاملة، وأن كل ركن الحق ُيكمِّ

التأثري معه. لُه ، ويتبادل  السابق 

وفيام يأيت رشح لكل ركن من هذه األركان:
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مفاهيم يجب اإدراكها: 
Strategic Dimension اأواًل: الُبعد اال�صرتاتيجي)43(: 

جمموعة من العنارص أو القدرات املتفاعلة واملتكاملة يف عالقاهتا يف موقف معني، 
داخلية  معًا؛  االثنني  أو  ملموسة  غري  أو  ملموسة  القدرات  أو  العنارص  هذه  تكون  وقد 
القدرات  للمنظمة،  التنافيس  املركز  املنظمة،  ثقافة  املنظمة،  سمعة  املنظمة،  )تاريخ 
وقانونية،  وثقافية،  واجتامعية،  واقتصادية،  )سياسية،  وخارجية  للمنظمة(،  التنافسية 
املنظمة  حارض  لتحديد  املحدودة  املسامهة  التفاعل  هذا  وحصيلة  وتكنولوجية( 

تفاعلها. ونتائج  الُبعد االسرتاتيجي  يبني عنارص   )1-7( والشكل  ومستقبلها. 
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عنارص،  جمموعة  من  يتكون  االسرتاتيجي  الُبعد  أن  السابق  الشكل  من  ُيفهم 
املتفاعلة  هلا،  اخلارجية  البيئة  يف  اآلخر  وبعضها  للمنظمة،  الداخلية  البيئة  يف  بعضها 

املستقبلية. وصورهتا  احلايل  املنظمة  مركز  لتحديد 
 Strategic Depth العمق اال�صرتاتيجي)44(:  ثانًيا: 

قدرة املفكر االسرتاتيجي عىل حتليل املواقف أو املتغريات االسرتاتيجية، وتفسري 
والقانونية،  والثقافية،  واالقتصادية،  )السياسية،  بالعنارص:  املتمثلة  اخلارجية،  أبعادها 
وثقافة  املنظمة،  وسمعة  املنظمة،  )تاريخ  بالعنارص:  املتمثلة  والداخلية،  والتكنولوجية( 
أكانت ظاهرة  للمنظمة( سواء  التنافسية  والقدرات  للمنظمة،  التنافيس  واملركز  املنظمة، 
اخلادعة  واملشاهد  الثابتة  بالعوامل  التأثر  دون  من  ملموسة،  غري  أم  ملموسة  خفية،  أم 
 )Micro( األصغر  بالنموذج  يرتقي  بحيث  واملتغريات،  املواقف  واقع  تعكس  ال  التي 
واملسؤولية  األخالقية  املسؤولية  توازن  إطار  يف   )Macro( األكرب  النموذج  مستوى  إىل 
متوالية  باستخدام  هلا  االسرتاتيجية  واألبعاد  املواقف  حتليل  يتم  ما  وعادة  العلمية. 

تشمل: فكرية، 
لوقائع  - املحكية  اللغة  باعتامد  بسيطة  كلامت  استخدام   Description الوصف: 

وظواهر ومواقف حمددة.
خالل  - من  املغزى  ذات  املفاهيم  من  جمموعة  تكوين   Explanation التوضيح: 

الكلامت التي تم مجعها يف مرحلة الوصف، بحيث تعرب هذه املفاهيم عن العالقات 
النتيجة(.  - )السبب  السببية 

منطقية؛  - عملية  إطار  يف  والظواهر  املواقف  استيعاب   Understanding الفهم: 
املوقف  حقيقة  إىل  والوصول  البيئية،  املتغريات  بني  السببية  العالقة  إجياد  هبدف 

التحيزات. بعيدًا عن  بتجرد علمي وذهني  وتأثري متغرياته 
Interpretation حتديد القرار الذي يالئم فهم العالقة السببية ونتائجها  - التفسري: 

من خالل دراسة وتقييم كل عنرص من عنارص املوقف أو الظاهرة.
إطار  - من  النتائج  استخراج  خالل  من  القرار  تطبيق  عملية   Directing التوجيه: 

النتائج. بناًء عىل هذه  التفسري والتأثري يف الظواهر واملواقف 
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العمق االسرتاتيجي. يبني مفهوم  الشكل )1-8( 
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 Strategic Position ثالًثا: املوقف اال�صرتاتيجي: 

والضعف،  القوة  نقاط  لتحديد  للمنظمة  الداخلية  البيئية  الظروف  حتليل  عملية 
احلقيقي  املوقف  حتديد  أجل  من  والتهديدات،  الفرص  عىل  للتعرف  واخلارجية 
 SWOT()سوات )حتليل  الرباعي  التحليل  الغرض  هلذا  وتستخدم  للمنظمة)45(، 

.)Analysis

 Strategic Decision رابًعا: القرار اال�صرتاتيجي)46(: 

)الدولة(  أو  املستوى اجلزئي،  تتبناه )منظمة األعامل( عىل  الذي  أو اخليار  البديل 
عىل املستوى الكيل دون غريه، وهو يؤثر بعمق عىل قدرة املنظامت أو الدول سواء احلالية 
منها أو املستقبلية، ويتضمن التزامات طويلة املدى، وينطوي عىل خماطر كبرية، ويتطلب 

االسرتاتيجي. والعمق  االسرتاتيجي  البعد  لنتائج  والتحليل  التفكري  من  عاليًا  مستوى 
 Strategic Spaces اال�صرتاتيجية)47(:  الف�صاءات  خام�ًصا: 

التحليل  إجراء  عند  وحرجة  مهمة  فضاءات  ثالثة  االسرتاتيجي  املفكر  تواجه 
 )1-9( الشكل  ويوضح  ومستقبلها.  املنظمة  بحارض  االسرتاتيجي  والتخطيط  والتفكري 

االسرتاتيجية. الفضاءات 
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ومتنوعة  متعددة  عوامل  الفضاء  هذا  يف  تتحرك   Global Space الدويل:  الفضاء 
هلذه  املميزة  السمة  ولكن  وتكنولوجية(  وقانونية،  واجتامعية،  واقتصادية،  )سياسية، 

هي: العوامل، 
متشاهبة. ● وغري  متباينة 
وتراكيبها. ● عنارصها  يف  خمتلفة 
غري مستقرة بدرجة عالية جًدا. ●
تتضمن خماطرة عالية جًدا. ●
املنظمة ومستقبلها. ● انعكاسات كبرية جًدا عىل حارض  ذات 
فيها. ● الكيل  التأثري  أو  السيطرة عليها،  يصعب 
حتتاج إىل دراية واسعة، وخيال علمي كبري؛ الستيعاب الصورة الكلية هلا. ●
للتعامل معها. ● الداخلية  القدرات  حتتاج إىل تكثيف كل 

ومتنوعة  متعددة  الفضاء عوامل  تتحرك يف هذا   Regional Space اإلقليمي:  الفضاء 
هلذه  املميزة  السمة  ولكن  وتكنولوجية(،  وقانونية،  واجتامعية،  واقتصادية،  )سياسية، 

هي: العوامل 
بينها. ● التشابه  متباينة، لكن يوجد  نوع من 
وتراكيبها. ● عنارصها  يف  متقاربة 
بدرجة عالية. ● غري مستقرة 
درجة خماطرهتا ترتاوح بني )متوسطة إىل عالية(. ●
يمكن التأثري يف جزء منها، والتكيف مع اجلزء اآلخر. ●
ودبلوماسية  ● عامة  عالقات  ومستوى  عالية،  وخربة  واسعة،  دراية  إىل  حتتاج 

عالية.
حتتاج إىل تكثيف اجلزء األكرب من القدرات الداخلية للتعامل معها. ●

ثابتة،  منها  متعددة:  عوامل  الفضاء  هذا  يف  تتحرك   Local Space :املحيل الفضاء 
وأخرى متغرية، والسمة املميزة هلذه العوامل، هي:

ومعروفة. ● متشاهبة 
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بدرجة كبرية يف طبيعة عنارصها وتركيباهتا. ● متقاربة 
مستقرة إىل حد ما. ●
ذات خماطرة ترتاوح بني )قليلة إىل متوسطة(. ●
التنبؤ هبا بدرجة كبرية. ● يمكن 
حتتاج إىل حنكة إدارية وخربة عملية واسعة للتعامل معها. ●

  Sustainable Competitive Advantage:امل�صتدامة التناف�صية  امليزة  �صاد�ًصا: 

د املنظمة بخصائص متيزها عن املنظامت املنافسة ملدة طويلة من الزمن؛ بسبب  تتفرَّ
تقليدها)48(. صعوبة 

 Strategic Intent اال�صرتاتيجي:  الق�صد  �صابًعا: 

يصل  املدى  طويل  قويًا  حتديًا  يمثل  والذي  للمنظمة  والطموح  اجلريء  اهلدف 
حتقيق  عىل  وإمكاناهتا  وطاقاهتا  التنافسية  أعامهلا  املنظمة  وتركز  عامًا،   30 أو   20 إىل 
القصد  ويعكس  متقدمة)49(،  وتنافسية  جتارية  مكانة  إىل  يوصلها  الذي  اهلدف  هذا 
االسرتاتيجي اإلحساس الواضح لدى القادة برغبتهم يف قيادة منظامهتم لتحقيق النتائج 

الفوز)51(. بالرتكيز عىل جوهر  يتوقعوهنا)50(،  التي 

Public Policies العامة:  ال�صيا�صات  ثامنًا: 

وارتباطاته  شموليته  بسبب  وعميق  شائك  موضوع  العامة  السياسات  موضوع 
وتباينات  الجتهادات  خضع  العامة  السياسات  تعريف  إن  حتى  أخرى،  بموضوعات 
للقيم،  السلطوي  التخصيص  هي  التقليدي  للمنظور  وفقًا  العامة  فالسياسات  متعددة، 
ُملِزمة)52(.  املعنوية عن طريق قرارات وأنشطة  املادية أم  سواء أكانت مرتبطة باحلاجات 
وعرفت كذلك بأهنا جمموعة من القرارات التي تصدرها احلكومة لتنظيم احلياة املجتمعية 

اجلامعية)53(. األهداف  املجتمع وحتقيق  والسياسية ألعضاء  واالقتصادية 

هات  املوجِّ من  جمموعة  هي  العامة  فالسياسات  املصالح  أصحاب  منظور  من  أما 
املصالح  تنظيم  خالل  من  السيايس  النظام  أهداف  حتقيق  غايتها  األساسية  والقواعد 
واملجتمع  واالحتادات،  والنقابات،  )األحزاب،  املجتمعية  للمجموعات  املتنافسة 
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املوارد  وختصيص  أولوياهتا،  وترتيب  واألفراد(  واجلامعات،  واملؤسسات،  املحيل، 
الالزمة هلا حارضًا ومستقباًل)54(.

لذلك عىل اجلهات الرسمية املسؤولة عن إعداد السياسة العامة إرشاك املجموعات 
املجتمعية يف عملية اإلعداد عن طريق)55(:

العامة.-  بالسياسة  املتأثرة  املجتمعية  الفئات 
املنفعة من إرشاكهم يف إعداد السياسة العامة.- 
العامة.-  السياسة  تكاليف إرشاكهم يف إعداد 

وذلك  التحليل  مستوى  إىل  خيضع  العامة  السياسات  مفهوم  استيعاب  فإن  كذلك 
عىل النحو اآليت:

الدولة  1. فإن  الدولة  هي  التحليل  وحدة  كانت  إذا  الدولة:  مستوى  عىل  التحليل 
املجتمعية،  األطراف  بمشاركة  وتنفيذها  العامة  السياسة  إعداد  عن  املسؤولة  هي 
)الوزارات،  املجتمعية  األطراف  بقية  أما   ،)Macro( الكيل  املستوى  الدولة  ومتثل 
فيمثلون  واألفراد(  واجلامعات،  واملؤسسات،  والنقابات،  واجلمعيات،  والدوائر، 
ألن  إلزامًا؛  العامة  السياسة  موجهات  تطبيق  وعليهم   ،)Micro( اجلزئي  املستوى 
املتعلقة  السياسات  من  جمموعة  طريق  عن  وذلك  اإللزامية،  تعني:  )عامة(  كلمة 

منظمة)56(. كل  بطبيعة 
كانت  2. إذا  العملية،  نظرنا  وجهة  وهذه  نرى،  نحن  املنظمة:  مستوى  عىل  التحليل 

 )General Policy عامة  )سياسة  منظمة  لكل  فتكون  املنظمة  هي  التحليل  وحدة 
ُملِزمة  السياسة  هذه  وتكون  للدولة،  العامة  السياسة  من  مشتقة  هبا  خاصة 
التنظيمية  السياسات  من  جمموعة  طريق  عن  ترمجتها  ويتم  املنظمة،  هذه  ألعضاء 
تشكل  التي  األساسية  العمل  ُموجهات  متثل  ألهنا  Organizational Policies؛ 
تعني:  منظمة  ألي  العامة  السياسة  كلمة  أن  أي  هويتها،  وتعكس  املنظمة،  دستور 
العامة  السياسة  من  مشتقة  املنظمة يف عملها، وهي  هبا  التي هتتدي  الرئيسة  السياسة 
خطة  التنظيمية  السياسات  ومتثل  املنظمة،  هذه  يف  للعاملني  ُملِزمة  وتكون  للدولة، 
تستخدم بشكل مستمر، حتدد اإلطار العام لعملية اختاذ القرارات، وممارسة األنشطة 
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والسلوكيات والترصفات الصحيحة، وجيري تطويرها وحتديثها وتغيريها باستمرار 
البيئية)57(. للمتغريات  تبعًا 

التنظيمية ما يأيت)58(: السياسة  ومن األمثلة عىل 
رشكة )3M(: جيب عىل الباحثني يف الرشكة أن ينفقوا )15%( من وقتهم عىل تطوير  -

مشاريع أخرى غري مرشوعهم األسايس.
)أي  - هي  سياسة  للرشكة  الصحية  الرعاية  خطة  تضمنت   :)Google( رشكة 

عىل مبارشة  الطبيب  مع  موعد  حتديد  يمكنه  العمل  يف  مريض  أنه  يشعر   موظف 
.)Google eplex(

رشكة )Maytag(: ترفض رشكتنا أي ختفيض يف التكاليف إذا كان هذا التخفيض  -
يؤدي إىل خفض جودة منتجاتنا.

رشكة )GE(: جيب أن تكون GE الرشكة رقم )1( أو )2( يف أي تنافس. -

وترتبط السياسة العامة بعالقة وطيدة مع االسرتاتيجية؛ ألن صياغة االسرتاتيجية 
ُتَعدُّ  املقابل  ويف  جهة،  من  هذا  العامة،  السياسة  توجهات  عىل  يعتمدان  وتنفيذها 

العامة من جهة أخرى)59(. االسرتاتيجية إحدى أدوات تنفيذ السياسة 

جماالت  أهم  إحدى  الدولة  مستوى  عىل  االسرتاتيجي  اخليار  حتديد  عملية  وتعد 
العامة)60(. السياسة 
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ويبني الشكل )10-1( وجهة نظرنا يف العالقة بني السياسة العامة واالسرتاتيجية 
التنظيمية. والسياسات 

ال�صكل )1-10(
 ال�صيا�صة العامة واال�صرتاتيجية وال�صيا�صات التنظيمية

ف
امل�صدر: من تطوير املوؤل
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اتها اأهمية االإدارة اال�صرتاتيجية وَمهمَّ
The Importance of Strategic Management

خالل  1. من   Achieving Long-term Success الطويل:  األمد  يف  النجاح  حتقيق 
األسواق  رضا  حيقق  الذي  بالشكل  نشاطاهتم   )adapt( تكييف  إىل  املديرين  دفع 
عىل  القادرة  الرشكات  أن  إىل  الدراسات  توصلت  فقد  املتغرية،  واألسواق  اجلديدة 
تغيري اسرتاتيجيتها وهيكلها تبعًا للتغري البيئي تفوقت عىل الرشكات التي مل تتغري)61(.

.2  Reducing Conflict Among املصالح:  أصحاب  بني  التضارب  تقليل 
والزبائن،  واملجتمع،  واملوظفني،  واملديرين،  املالكني،  مثل   Stakeholders 
اإلدارة  عمليات  توظيف  خالل  من  املؤسسة  أو  املنظمة  ربحية  وزيادة  والدولة، 
عن  التنافسية  البيئة  يف  املتقدمة  املواقع  إىل  الرشكة  لدفع  فّعال  بشكل  االسرتاتيجية 

املتوقعة)62(. الداخلية غري  املنافسة  البيئية، ومتطلبات  التغريات  مراقبة  زيادة  طريق 
.3  Increasing the Performance Level of the املنظمة:  أداء  مستوى  زيادة 

Organization وِمن َثمَّ تعظيم العائد عىل االستثامر، إذ بينت نتائج الدراسات أن 
هناك أثرًا مبارشًا إجيابيًا لعمليات اإلدارة االسرتاتيجية يف أداء األعامل)63(.

ُنفِّذت مهام اإلدارة االسرتاتيجية  ما  إذا  الذكر يمكن حتقيقها  نقاط األمهية سابقة 
بكفاءة)64(: اآلتية 

الرشكة وأهدافها.-  صياغة رسالة 
للرشكة.-  الداخلية  الظروف واإلمكانيات  يعكس  تقديم حتليل 
والعامة(.-  التنافسية  )البيئة  للرشكة  اخلارجية  البيئة  تقييم 
البيئة اخلارجية.-  حتليل خيارات الرشكة عن طريق مالءمة مصادرها مع 
حتديد االختيارات األكثر قبوالً عن طريق تقييم كل خيار اسرتاتيجي.- 
املختارة.-  املدى لالسرتاتيجيات  اختيار جمموعة من األهداف طويلة 
السنوية.-  األهداف  تطوير 
تنفيذ اخليارات االسرتاتيجية من خالل ختصيص املوارد، وتعديل اهلياكل التنظيمية.- 
تقييم ومراقبة نجاح العملية االسرتاتيجية باعتبارها مدخالت لصنع القرار يف املستقبل.- 
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Benefits of Strategic Management :فوائد االإدارة اال�صرتاتيجية
أغلبها  ولكن  املؤلفون،  ذكرها  االسرتاتيجية  لإلدارة  الفوائد  من  العديد  توجد 
االسرتاتيجية  اإلدارة  فوائد  نقسم  أن  الكتاب  هذا  يف  ارتأينا  وقد  إمجايل،  بشكل  ذكرت 

إىل ثالث جمموعات، هي:

للمنظمة: العملي  التطبيق  تخدم  فوائد  اأواًل: 
1. Practical Applications 

:)66 وتشمل اآليت)65، 
للرشكة.-  والواضحة  الصحيحة  الرؤية  حتديد 
جذب الرتكيز عىل املواضيع ذات األمهية القصوى ومنحها صفة األولوية يف اإلدارة - 

والتعامل.
املتسارع.-  البيئي  التغري  حتسني فهم ظاهرة 
االسرتاتيجيات -  من  عدد  أكرب  يولد  التفاعل  ألن  القرارات؛  يف  املشاركة  تشجيع 

االسرتاتيجي. االختيار  عملية  حيسن  بشكل 

املنظمة: ثانيًا: فوائد تخدم ر�صم خارطة طريق 
2. Defines the Organizations Road mapoad 

وتشمل اإلجابة عن ثالثة أسئلة مرتابطة ومتتابعة، وهي)67(:
أين تقف املنظمة اآلن؟ أو ما الوضع الراهن للمنظمة؟- 
ويف -  الثانية؟..  السنة  ويف  األوىل؟  السنة  يف  املنظمة  ستكون  أين  تغيري،  حيدث  مل  إذا 

اخلامسة؟ السنة 
إذا كانت اإلجابات واضحة أو مناسبة، ما األنشطة املحددة التي ينبغي أن تضطلع - 

هبا اإلدارة؟ وما املخاطر واملكافآت املرتبطة بذلك؟
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املنظمة: اأداء  ز  �صلوكية ُتفِّ ثالثًا: فوائد 

Behavioral Benefits Stimulating the Organizations Performance

السلوكيات، وهي)68(: وتعزيز  العالقات  بتطوير  متعلقة  وتشمل جوانب 
تشجيع املديرين للتابعني، ولفت انتباههم إىل أمهية ورضورة التخطيط االسرتاتيجي؛ - 

املستقبل. للتعامل مع  أداة  كونه 
صنع -  يف  اجلامعية  املشاركة  زيادة  طريق  عن  االسرتاتيجي  االختيار  عملية  حتسني 

القرار االسرتاتيجي الذي يساهم يف توليد عدد كبري من األفكار اإلبداعية.
تقليل مقاومة التغيري من خالل إطالع مجيع العاملني وإرشاكهم يف حتديد اخليارات، - 

األنسب. االختيار  وترشيح 
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Strategic Management Challenges :تديات االإدارة اال�صرتاتيجية
والتغري  بالتبدل  تتسم  التي  التحديات  من  جمموعة  االسرتاتيجية  اإلدارة  تواجه 

:)73  ،72  ،71  ،70 البيئي، وأهم هذه التحديات)69،  املستمر املقرتن بالتغري 
القطاع اخلاص والقطاع  1. التغيري  وشمل هذا   Purpose  Shifting تغيري األغراض: 

القطاع اخلاص حتولت األغراض من الربح  للربح؛ ففي  العام والقطاع غري اهلادف 
تضمنت  رئيسة  تغيريات  إىل  ووحيدة  أوىل  أولوية  بوصفها  املسامهني  ثروة  وتعظيم 
 ،)Enron االهتامم باحلوكمة وإجراءاهتا نتيجة العديد من الفساد والتحايل مثل )إنرون
واألخالقية  املجتمعية  باملسؤولية  االهتامم  إىل  باإلضافة   )Word Com )وردكوم 
فقد  للربح  اهلادف  العام غري  القطاع  أما يف  كافة.  املصالح  اجتاه أصحاب  للمنظامت 
كفاءة  عىل  والقلق   )Funders( املمولني  عىل  فقط  الرتكيز  من  األغراض  تغريت 
االسرتاتيجيات  وصياغة  االسرتاتيجية،  باألهداف  االهتامم  إىل  املوارد  استخدام 
والقدرة  اجلديدة،  الكفايات  وحتديد  اخلدمات،  جودة  حتسني  عىل  والرتكيز  املالية، 

عىل العمل يف رشاكات مع منظامت أخرى.
االسرتاتيجي  2. النجاح  يرتبط   Knowledge  and  Learning والتعّلم:  املعرفة 

بزيادة  يرتبط  وهذا  خدمية،  ميزات  أو  جديدة  منتجات  وتقديم  بتطوير  للمنظمة 
منتجات،  وتقديم  تطوير  إىل  يقود  اإلبداع  أن  يعني  وذلك  اإلبداعية،  املسامهات 
ذلك  والذي جيمع حتقيق  االسرتاتيجي،  النجاح  إىل  يعود  املنتجات  وتقديم  وتطوير 
املعرفة والتعلم أمر حيوي؛ ألنه  إدارة  القدرة عىل  ّثمَّ فإن  املعرفة والتعّلم، وِمن  هو 
البقاء  التحرك برسعة نـحو التحسني املستمر والتغيري املستدام الذي حيقق  ز عىل  حُيفِّ
املعرفة  دور  حول  نظرنا  وجهة   )1-11( الشكل  ويعرض  االسرتاتيجي.  والنجاح 

النجاح. والتعّلم يف تطوير اإلبداع وحتقيق 
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التي  3. والرشكات  األسواق  بني  املتكامل  التدويل  تعني   Globalization العوملة: 
يف  تسارعت  تارخيية  عملية  والعوملة  الرشكات،  يف  األعامل  أداء  أسلوب  غريت 

السنوات األخرية بشكل كبري لتحقيق عدد من األهداف، هي:
القيود -  رفع  طريق  عن  األموال  ورؤوس  واخلدمات  السلع  تبادل  حركة  زيادة 

البلدان. بني 
املسافات عن طريق تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.-  تاليش 
ترسيع انتقال املوارد البرشية بني البلدان هبدف زيادة االستثامر باملواهب ورأس - 

البرشي. املال 
إلدارة  4. األعامل  ممارسات  استخدام  تعني:  االستدامة   Sustainability االستدامة: 

اخلط الثالثي األدنى )Triple Bottom Line( الذي يشمل:
إدارة األرباح واخلسائر.- 
املجتمعية.-  املسؤولية  إدارة 
البيئية.-  املسؤولية  إدارة 

إىل  باإلضافة  واضحة،  اسرتاتيجية  وجود  األدنى  الثالثي  اخلط  إدارة  تتطلب 
الوعي واالندماج مع متطلبات االستدامة، وتوصلت دراسة أجريت يف جامعة نوتردام 
استدامة األعامل سجلوا  تركز عىل  التي  الرشكات  العاملني يف  أن  إىل   )Notre Dame(
املشاركة  من  واملزيد  والعالقات،  العالية،  واجلودة  االرتباط،  من  مستويات  أعىل 

باالبتكار.

آنفًا،  املذكورة  التحديات  مواجهة  إىل  احلاجة  بأمسِّ  االسرتاتيجية  اإلدارة  إن 
ويأيت ذلك من خالل قدرهتا عىل استيعاب هذه التحديات واالهتامم هبا ضمن عملياهتا 
األساسية، سواًء أكان ذلك يف املسح البيئي، أم يف الصياغة، أم يف التنفيذ، أم يف الرقابة 

التفكري االسرتاتيجي واحلكمة واحلوكمة. أم يف ممارستها ضمن  والتقييم، 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
يف احلياة العملية نجد العديد من الرشكات ال هتتم بتحديات اإلدارة االسرتاتيجية، 

برأيك ماذا سيكون مستوى أدائها عىل املدى القصري والطويل؟!
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Pyramid of Strategic Levels :هرم امل�صتويات اال�صرتاتيجية
عدد  عىل  بينها  تباينًا  ستالحظ  االسرتاتيجية  اإلدارة  كتب  تقرأ  عندما 
مستويات ثالثة  عىل  كبري  حد  إىل  اتفاق  هناك  ولكن  االسرتاتيجية)75،74(،   املستويات 
 لالسرتاتيجية )76، 77(، وشبه )Whellen et.al., 2015()78(  املستويات الثالثة لالسرتاتيجية 

.)1-12( بالشكل 

 )1-12( ال�صكل 
لال�صرتاتيجية الثالثة  امل�صتويات 

 Source: Wheleen T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. 2015. Strategic Management and
Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Pearson, New York

املستويات االسرتاتيجية تشمل: من الشكل )12-1(، فإن هرمية 
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 Corporate Strategy اأواًل: ا�صرتاتيجية ال�صركة: 

وهي االسرتاتيجية التي حتدد االجتاه طويل األجل للرشكة كوحدة واحدة)79( عن 
تغطية  ويمكن   ،Where to compete? التنافس  أين  هو)80(:  سؤال  عن  اإلجابة  طريق 

:)82 اإلجابة عن السؤال املذكور عن طريق)81، 
حتديد األعامل التي تؤدهيا الرشكة حالًيا.- 
التي ستدخلها الرشكة.-  حتديد األعامل اجلديدة 
التي ستنسحب منها الرشكة.-  حتديد األعامل 

وأهم اسرتاتيجيات هذا املستوى هي)83(:
احلالية  أ. األنشطة  توسيع  عىل  وتركز   Growth  Strategy النمو:  اسرتاتيجية 

إىل  الدخول  أو  احلالية،  أسواقها  ضمن  جديدة  أنشطة  يف  الدخول  أو  للرشكة، 
أسواق جديدة.

اسرتاتيجية االستقرار: Stability Strategy وتركز عىل عدم التوسع يف األنشطة،  ب.
واملحافظة عىل األنشطة احلالية ملدة معينة لتقرر الرشكة: إما الذهاب إىل النمو، أو 

االنكامش. 
حجم  ج. ختفيض  عىل  وتركز   Reternchment  Strategy االنكامش:  اسرتاتيجية 

املنتجة.  األنشطة احلالية للرشكة، والتخلص من األعامل غري 

 Business Strategy ثانًيا: ا�صرتاتيجية االأعمال: 

هلا  يتيح  للرشكة،  حمدد  أعامل  نموذج  تطوير  إىل  هتدف  التي  االسرتاتيجية  هي 
وحدة  هبا  تعمل  التي  الصناعة  يف  أو  السوق  يف  منافسيها  عن  تنافسية  ميزة  اكتساب 
األعامل املعنية)84(، ويأيت ذلك من خالل اإلجابة عن سؤال هو: كيف تنافس يف السوق؟ 
?How to compete in a market، ويمكن للرشكة أن تصل إىل إجابة السؤال املذكور 

عن طريق)86،85(:
حتديد طرق بناء ميزة تنافسية ألعامل حمددة. - 
الصناعة واالقتصاد.-  القادمة يف  للتغريات  الفاعلة  االستجابات  تكوين 
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إجراء حتركات تنافسية وتوجهات سوق مبادرة تؤدي إىل خلق ميزة تنافسية جيدة.- 
والتشغيلية.-  الوظيفية  لإلدارة  االسرتاتيجية  املبادرات  توحيد 
التعامل مع قضايا اسرتاتيجية حمددة تواجه وحدات األعامل يف الرشكة.- 

:)88  واسرتاتيجيات هذا املستوى هي)87، 
Competitive Strategies  أ. التنافسية:  االسرتاتيجيات 

وتتكون من ثالث اسرتاتيجيات فرعية:
تكاليف  ● بأقل  املنتج  وإنتاج  تصميم  عىل  الرشكة  قدرة  األقل:  التكلفة  اسرتاتيجية 

باملنافسني. مقارنة  والتسويق  للعمليات 
باملنافسني. ● تقديم منتج بجودة متفردة مقارنة  قدرة الرشكة عىل  التاميز:  اسرتاتيجية 
وتسويق  ● إنتاج  عىل  الرشكة  قدرة  تايز(:  تركيز  أو  كلفة  )تركيز  الرتكيز  اسرتاتيجية 

)تركيز  وتسمى  التكاليف،  بأقل  ضيق،  نطاق  ذات  أو  حمددة،  أسواق  إىل  منتج 
التاميز(. أو بجودة متفردة، وتسمى )تركيز  التكلفة(، 

Cooperative Strategies  ب. التعاونية:  االسرتاتيجيات 

وتتكون من نوعني من االسرتاتيجيات، وهي:
اآلخرين خلفض  ● املنافسني  مع  التعاون  تركز عىل   Collusion التواطؤ:  اسرتاتيجية 

العالية. اإلنتاج، أو زيادة األسعار؛ لتحقيق األرباح 
أكثر  ● أو  رشكتني  بني  حتالف  إجراء  عىل  تركز   Alliances التحالفات:  اسرتاتيجية 

مشرتكة. أهداف  لتحقيق 
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 Functional Strategy الوظيفية:  اال�صرتاتيجية  ثالًثا: 

البرشية،  واملوارد  )التسويق،  تشمل:  التي  الفرعية  االسرتاتيجيات  من  جمموعة 
 )...... املعرفة  وإدارة  والتطوير،  والبحث  والعمليات،  واإلنتاج  املالية،  واإلدارة 
التنافسية لألعامل)89(، وهذا  م لتعظيم إنتاجية املوارد من أجل دعم االسرتاتيجية  وُتصمَّ
 With what shall we ننافس؟  املستوى حياول اإلجابة عن سؤال هو)90(: بامذا سوف 

compete، ويمكن للرشكة اإلجابة عن هذا السؤال إذا استطاعت حتقيق)91(: 

كفاءة متفوقة يف استخدام املوارد واإلنتاج.  أ.
جودة متفوقة يف استخدام املوارد واإلنتاج. ب.
العمليات. ج. متفوق يف  حتسني 
الزبون. د. حلاجات  متفوقة  استجابة 

من  متجانسة  هرمية  متثل  الثالثة  االسرتاتيجية  مستويات  أن  االستنتاج  يمكن 
تفكري  )مركز  الرشكة  اسرتاتيجية  اهلرم  بأعىل  تبدأ  والنتائج،  واألداء  واملهام  األهداف 
الرشكة(، ثم اسرتاتيجية األعامل )مركز ترمجة تفكري الرشكة وحتويله إىل عملية ختطيط(، 
تصورنا  نضع  أن  ويمكن  اخلطط(،  تنفيذ  إدارة  )مركز  الوظيفية  االسرتاتيجية  وأخريًا 

السابق يف الشكل )1-13(.
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 )1-13( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية م�صتويات  هرمية 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

األعامل اسرتاتيجية 

الوطنية االسرتاتيجية 

األفكار تنفيذ 

اسرتاتيجية 
الرشكة

- اهلدف: حتقيق رؤية الرشكة ورسالتها.
التنافسية  املجاالت  املهمة: حتديد   -

                 وتقديم الدعم 

- اهلدف: حتسني املركز التنافيس.
التنافسية  صناعة  املهمة:   -

- تتكون من               

وحدة 
أعامل

إنتاجية املوارد. - اهلدف: تعظيم 
- املهمة: حتقيق كفاءة، جودة ، حتسني، استجابة 

- تتكون من  

أفكار ء 
بنا

أفكار بناء 

حلفظ
ا ة 

ياغ
ص

اخلطط تنفيذ 

اخلطط تنفيذ 

اسرتاتيجية 
التسويق

اسرتاتيجية 
املوارد    البرشية

اسرتاتيجية 
اإلنتاج و   العمليات

االسرتاتيجية
املالية  

اسرتاتيجية 
البحث والتطوير

CBA
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االإدارة اال�صرتاتيجية حقل درا�صي وتطبيقي 
Strategic Management: An Academic and Applied Discipline

مُتاَرس اإلدارة االسرتاتيجية بصورتني: أوالمها بوصفها حقاًل دراسيًا متخصصًا، 
نقدم  واضح  بشكل  الصورتني  فهم  أجل  ومن  عمليًا،  تطبيقيًا  حقاًل  بوصفها  وثانيهام: 

رشًحا هلام عىل النحو اآليت:

اأكادميي اأواًل: االإدارة اال�صرتاتيجية حقل درا�صي 

Strategic  Management :An Academic Discipline 

األكاديمية،  والتخصصات  الفروع  من  واحدة  االسرتاتيجية  اإلدارة  أصبحت 
تنوعت  وقد  هبا،  خاص  أكاديمي  جمال  وهلا  واملرصفية،  املالية  والعلوم  التسويق،  مثل 
بشكل  وانترشت  االسرتاتيجية،  اإلدارة  بموضوع  املتعلقة  واملطبوعات  املؤلفات 
بدأت  قد  املطبوعات  تلك  أن  إىل  املؤرشات  بعض  وهناك  الثامنينيات،  بداية  منذ  واسع 
نيومان  وليام  كتاب  نرش  عندما   1951 عام  إىل  أصوهلا  تعود  أو  الستينيات،  منتصف  يف 
)William Newman(، وتعود أصول املؤلفات املتعلقة باالسرتاتيجيات العسكرية إىل 
فن  حول  عمله  بتأليف   )Sun Tzu( تزو  صن  قام  إذ  الفرتات،  تلك  من  أقدم  فرتات 

احلرب )Art of War( يف القرن الرابع قبل امليالد)92(.

دراسًيا  حقاًل  بوصفها  االسرتاتيجية  اإلدارة  تطور  مؤرشات  أهم  الحًقا  ونقدم 
أكاديمًيا:

إلدارة  1. أصبح  فقد  املديرين؛  نوعية  عىل  كبري  تأثري  الثانية  العاملية  للحرب  كان 
تنظيم  عىل  القدرة  عىل  كثريًا  اعتمدت  التي  احلرب  كسب  يف  رئيس  دور  املنظامت 
إىل  احلكومات  دفع  الذي  السبب  هو  وهذا  احلربية،  للمستلزمات  والنقل  التصنيع 
احلرب،  اقتصاد  إدارة  يف  املتمثلة  الصعوبات  ملعاجلة  األعامل  كليات  نـحو  االجتاه 
الربجمة اخلطية، واملحاكاة احلاسوبية، وخطوط  تقنيات، مثل:  وأدى ذلك إىل تطوير 

االنتظار، وفن إدارة املوارد، وحتليل التهديدات، ودراسة الفرص)93(.
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بعد احلرب العاملية الثانية كانت جمهودات املديرين الذين حصلوا عىل هذا النوع من  2.
واالقتصادي)94(؛  االجتامعي  البناء  إعادة  للعمل عىل  متاحة  احلربية  التحليلية  اخلربة 
يف   )Carnegie( كارنيجي  ومؤسسة   )Ford( فورد  رشكة  من  كل  قامت  فقد 
األعامل،  إدارة  لكليات  الدراسية  اخلطط  ملحتويات  دراسات  بتمويل  اخلمسينيات 
حتت   ،)Gordan and Howell( وهول  جوردون  تقرير  إصدار  النتيجة  وكانت 
سياسة  ومادة  األعامل  لتعليم  أشمل  بتوسيع  أوىص  الذي  فورد،  رشكة  إرشاف 
منفصلة  أخرى  مساقات  يف  تعلموه  ما  لتجميع  الفرصة  الطلبة  إلعطاء  األعامل؛ 
األعامل  مشكالت  حتليل  يف  املعرفة  هذه  استخدام  أو  واستعامل  األعامل،  إدارة  يف 

املعقدة، كام اقرتح التقرير ما جيب أن يكون عليه حمتوى تلك املادة)95(.
مدارس،  3. عرش  عددها  أصبح  التي  االسرتاتيجية  اإلدارة  يف  الفكرية  املدارس  ظهور 

صنفت يف ثالث جمموعات)96(.

ويلخص اجلدول رقم )1-1( جمموعات املدارس الفكرية يف اإلدارة االسرتاتيجية.
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جدول رقم )1-1( جمموعات املدارس الفكرية يف اإلدارة االسرتاتيجية)97(
املجموعة  عنوان 
الرئيس وهدفها 

مدارس 
األوىل املجموعة 

مدارس 
الثانية املجموعة 

مدارس 
الثالثة املجموعة 

املجموعة األوىل: املدارس 
اإلرشادية  أو  التوجيهية 

Prescriptives Schools.

الرئيس:  اهلدف 

االسرتاتيجية. صياغة  كيفية 

عدد املدارس: ثالث مدارس.

1. مدرسة التصميم: 
    االسرتاتيجية عملية 

    إدراكية.
2. مدرسة التخطيط: 

    االسرتاتيجية عملية رسمية.
3. مدرسة التموضع: 

    االسرتاتيجية عملية حتليلية.

املدارس  الثانية:  املجموعة 
الوصفية

 Describtive Schools

الرئيس: اهلدف 

يف  االسرتاتيجية  تطبيق  كيفية 
العميل. الواقع 

عدد املدارس: ست مدارس.

الريادية:  1. املدرسة 
    االسرتاتيجية عملية  مثالية.

التعلم:    2. مدرسة 
    االسرتاتيجية عملية  طارئة.

السياسية:    3. املدرسة 
    االسرتاتيجية عملية  تفاوضية.

الثقافية:  4. املدرسة 
    االسرتاتيجية عملية مجاعية.

البيئية:  5. املدرسة 
    االسرتاتيجية عملية تفاعلية.

املعرفية:  6. املدرسة 
    االسرتاتيجية عملية عقلية.

املدرسة  الثالثة:  املجموعة 
لتشكيلية ا

 Configuration School

الرئيس:  اهلدف 

واهليكل  التشكيل  من  االنتقال 
شكل  إىل  حتول  عملية  إىل  املستقر 

آخر.
عدد املدارس: واحدة فقط.

التشكيلية: املدرسة 

1. وصف حالة 

    املنظمة احلالية.

التحويل إىل    .2
     شكل آخر  

    حسب السياق 
    البيئي.

املصدر: من تطوير املؤلف باالعتامد عىل: 

Mintzberg ,H .Ahlstrand ,B & .Lampel ,J .(1998 ). Strategy Safari ,The free Press ,New York
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باعتبارها  4. أصبحت اإلدارة االسرتاتيجية مساًقا منفصاًل لألكاديميني واالستشاريني 
مهنة حليفة لالقتصاد، وهلا دور قيادي يف تطوير مستقبل الرشكات واملنظامت، سواء 
أكانت رشكات هادفة للربح أم حكومية غري هادفة للربح، وهلا شهادات ختصيصية 

املاجستري والدكتوراه)98(. عليا يف 

تطبيقي حقل  اال�صرتاتيجية:  االإدارة  ثانًيا: 
Strategic Management: An Applied Discipline 

أبرز مؤرشات االسرتاتيجية كحقل تطبيقي ميداين: أدناه  نجد 
الرشكات  1. للعديد من  التخطيط االسرتاتيجي: يمكن  إىل  التخطيط قصري األجل  من 

إذا  طوياًل  النجاح  إدامة  يمكنها  ال  ولكن  األمد،  قصرية  أهداف  باستخدام  النجاح 
الشديدة،  البيئية واملنافسة  التغريات  تعتمد عىل األهداف قصرية األمد بسبب  بقيت 

للبقاء)99(. التخطيط االسرتاتيجي رضورة أساسية  استخدام  لذلك أصبح 
فعالية  2. األكثر  األسلوب  االسرتاتيجية  اإلدارة  تعترب  التنافيس:  املركز  عىل  املحافظة 

املكلفة  تقلل من خطورة األخطاء واملغالطات  التنافيس؛ ألهنا  املركز  للمحافظة عىل 
التغيري)100(. بيئة رسيعة  الدقيق ملكوناته يف  البيئي، والتحليل  املسح  عن طريق 

تنمية احلس السليم عند املديرين التنفيذيني: عن طريق استخدام احلدس واخلربة يف  3.
املزيد  إىل  كبري حيتاج  بيئي  تعقيد  مع  عاٍل،  بيئي  ارتياب  البيئي يف ظل حاالت  التنبؤ 

التجارب)101(. املستند عىل حماكاة  والتشخيص  التحليل  من 
احلاجة إىل احلكمة يف صناعة القرارات: تدعو اإلدارة االسرتاتيجية إىل تبني احلكمة  4.

ال  -أحيانًا-  والتقييم  التحليل  ألن  امليداين؛  بالعمل  املتعلقة  القرارات  صناعة  يف 
يوصلنا إىل قرارات مناسبة بمقدار ما توصلنا احلكمة إليه، وِمن مصادر احلكمة هي 

البيئية)102(. للمتغريات  الواعي  والفكر  امليداين،  العمل  املرتاكمة من  املعرفة 
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اأ�صئلة الف�صل االأول
س1: عّرف:

االسرتاتيجية. 1.

االسرتاتيجية. 2. اإلدارة 

املستدامة. 3. التنافسية  امليزة 

األعامل. 4. اسرتاتيجية 

االسرتاتيجي. 5. املوقف 

االنكامش. 6. اسرتاتيجية 

األقل. 7. التكلفة  اسرتاتيجية 

االسرتاتيجي. 8. الُبعد 

.9 .)Mintzberg( االسرتاتيجية من وجهة نظر
الرشكة. 10. اسرتاتيجية 

س2: عّلل:
ملاذا ُعّدت االسرتاتيجية ثورة يف عامل اإلدارة. 1.
االسرتاتيجية. 2. استخدام  تطور  أسباب 
االسرتاتيجي. 3. القصد  أمهية 
ملاذا تعد اإلدارة االسرتاتيجية حقاًل دراسًيا. 4.
بوصفه  5. احلالية  املنظمة  حالة  وصف  عىل  التشكيلية  املدرسة  لرتكيز  الرئيس  السبب 

خطوة أوىل يف صياغة االسرتاتيجية.
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س3: ناقش األفكار اآلتية:
أهم األفكار التي وردت يف احلالة الدراسية )استرشاف املستقبل(، ومن ثم حاورها  1.

العملية. للحياة  أمهيتها  مبينًا  علمي  بشكل 
تعّد اإلدارة االسرتاتيجية جمموعة من القرارات والنشاطات املتعلقة بصياغة وتنفيذ  2.

الرشكة. أهداف  لتحقيق  املوضوعة  اخلطط 
مكونات تعريف اإلدارة االسرتاتيجية من وجهة نظر هذا الكتاب. 3.
العربية. 4. فوائد اإلدارة االسرتاتيجية وخاصة ملنظامت األعامل 
أمهية اإلدارة االسرتاتيجية كحقل تطبيقي يف نجاح منظامت األعامل. 5.

س4: ارشح املوضوعات اآلتية بام ال يزيد عن صفحة واحدة:
لالسرتاتيجية. 1.  )Porter( مفهوم 
العدسات االسرتاتيجية، ثم وضح كيفية حتديد مفهوم االسرتاتيجية من خالهلا. 2.
العرشين،  3. القرن  وسبعينيات  ستينيات  يف  االسرتاتيجية  اإلدارة  مفاهيم  بني  الفروق 

الثالثة. األلفية  ومفاهيم 
العالقة بني تلك األركان. 4. البنائية لإلدارة االسرتاتيجية، موضحًا طبيعة  األركان 
حتديات اإلدارة االسرتاتيجية، مع توضيح انعكاساهتا عىل أداء الرشكة. 5.
هذه  6. بني  العالقة  طبيعة  موضحًا  االسرتاتيجية،  املستويات  هرمية  الرسم  مع 

املستويات.
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احلالة االفتتاحية: اإدارة احلكمة لل�شركات العائلية.
اإدارة احلكمة ودورها يف عمليات االإدارة اال�شرتاتيجية.

اأواًل: تاريخ احلكمة يف احل�شارات القدمية والعربية االإ�شالمية.
ثانيًا: احلكمة: املفهوم، وامل�شادر، واخل�شائ�ص.

ثالثًا: اإدارة احلكمة: املفهوم، واالأبعاد.
رابعًا: دور اإدارة احلكمة يف عمليات االإدارة اال�شرتاتيجية.

احلوكمة ودورها يف عمليات االإدارة اال�شرتاتيجية.
اأواًل: احلوكمة: املفهوم، والتطور.

ثانيًا: اأهمية احلوكمة.
ات احلوكمة. ثالثًا: َمهمَّ

رابعًا: دور احلوكمة يف عمليات االإدارة اال�شرتاتيجية.
امل�شوؤولية املجتمعية ودورها يف عمليات االإدارة اال�شرتاتيجية.

الف�شل الثاين
احللقات احليوية الداعمة لالإدارة اال�شرتاتيجية

)احلكمة، واحلوكمة، وامل�شوؤولية املجتمعية(
 Chapter Two

 Vital Supporting Loops
 for Strategic Management



اأواًل: امل�سوؤولية املجتمعية: املفهوم، واملزايا، واالجتاهات.
ثانيًا: هرم امل�سوؤولية املجتمعية.

ثالثًا: اإ�سرتاتيجيات امل�سوؤولية املجتمعية.
رابعًا: دور امل�سوؤولية املجتمعية يف عمليات االإدارة اال�سرتاتيجية.

اأ�سئلة الف�سل الثاين.
مراجع الف�سل الثاين.
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
التمييز بني سامت إدارة احلكمة. 1.
الداعمة لإلدارة االسرتاتيجية؟ 2. احليوية  احللقات  التمييز بني 
احلكمة. 3. تعريف 
التمييز بني مصادر احلكمة ومفهوم احلكمة. 4.
إدارة احلكمة. 5. توضيح مفهوم 
بيان دور إدارة احلكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية. 6.
املوازنة بني مراحل تطور مفهوم احلوكمة. 7.
بيان دور احلوكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية. 8.
املجتمعية. 9. املسؤولية  موازنة بني مراحل تطور مفهوم 

املجتمعية. 10. املسؤولية  مزايا  استخالص 

املجتمعية. 11. املسؤولية  اسرتاتيجيات  بني  التمييز 

املجتمعية يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية. 12. املسؤولية  استخالص دور 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

Wisdom Management in Family Companies )1( إدارة احلكمة للرشكات العائلية

وجهات  من  الرغم  وعىل  العاملي،  االقتصاد  يف  أساسًيا  ركنًا  العائلية  الرشكات  ُتشكل 
نموذًجا  العائلية  الرشكات  تبقى  اهليكلية،  واملشكالت  اخللل  بسامت  تربطها  التي  الشائعة  النظر 
باملجتمع وتوجيهاهتا  الوطيدة  العاملي باإلمجال، وتعد عالقاهتا  صلًبا يسهم يف دفع عجلة االقتصاد 
القرارات، خصائص مفصلية جعلت منها جزءًا حموريًا يف  املرونة يف اختاذ  بعيدة املدى، إضافة إىل 

والعاملي. واإلقليمي  الوطني  االقتصاد 

إلدارة  الرشكات  تلك  تطبيق  إىل  مرده  العائلية  الرشكات  بعض  حتققه  الذي  النجاح  إن 
احلكمة يف مجيع عملياهتا، وقدرة تلك اإلدارة عىل الفصل بني العمل والعائلة، إذ تتم إدارة الرشكة 
العائلة  بأفراد  االهتامم  ويشكل  أرسة،  بوصفها  العائلة  شؤون  إدارة  وتتم  أعامل،  مؤسسة  بوصفها 
التوتر الذي عادة ما يدمر الرشكات  وتقدير مشاعرهم ورغباهتم يف العمل دورًا كبريًا يف احلد من 
العائلية خالل مرحلة النقل لألجيال املقبلة. إن نجاح الرشكات العائلية يكمن يف التخطيط السليم 
ورشكة  سيتي،  مانشسرت  فريق  نجاحًا  األمثلة  أكثر  ومن  آخر،  إىل  جيل  من  العمل  انتقال  لعملية 
خارج  من  وإن  واملواهب  الكفاءات  اعتامدها  نجاحها  يف  والرس  مايكروسوفت،  ورشكة  جوجل، 

العائلة.

تلك  يف  الثقة  إىل  احلكومات  دفع  العائلية  الرشكات  من  العديد  حققته  الذي  النجاح  إن 
للرشكات  نموذًجا  العائلية  الرشكات  فأصبحت  أمالكها،  فرصة إلدارة  تلك  الرشكات، ومنحتها 
التي تنظر إىل املستقبل كوهنا تأخذ امللحوظات واملقرتحات التي تصل إليها فتطور نفسها، وتعتمد 
األبحاث والدراسات العلمية التطبيقية، وتنتقل من األنشطة غري املربحة إىل األنشطة ذات الربحية 

املستمرين. والتطوير  التغيري  إىل  وتسعى  العالية، 

إدارة احلكمة للرشكة تدخل ضمن  أن  العائلية يف  الرشكات  العديد من  نجاح           ويكمن رس 
التنفيذي، وبني األسـرة  جمالسها عنارص مستقلة، وتفصـل بني مهام رئيس جملس اإلدارة واملدير 
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فإن دخول عنارص مستقلة  أو من خارجها؛ وبذلك  العائلة  الكفاءات سواء من  والرشكة، وختتار 
جديدة  عمل  آفاق  فتح  يف  ويسهم  العاطفية،  واجلوانب  العلمية  اجلوانب  بني  الفصل  حيقق 
أبناء  من  للرشكة  إرشايف  جملس  وجود  أن  كام  إضافية،  مرشوعات  َثمَّ  ومن  خمتلفة،  وطروحات 
مصالح  بني  املواءمة  وحيقق  الرشكة،  نمو  من  يعزز  مستقلة،  عنارص  يضم  تنفيذي  وجملس  العائلة 

الرشكة. ومصالح  العائلة 

إن إدارة احلكمة يف الرشكات العائلية تضبط عمل الفروع واإلدارات بناًء عىل نظام موحد 
ُيسريِّ عمل الرشكة وفروعها، وهذا يستدعي تدريب اجليل الثاين، وربام الثالث، عىل إدارة احلكمة 
وأدائه، فضاًل عن تصميم  العمل  ُمطَّلعًا عىل سري  ليكون  فيه؛  العمل واالنخراط  مراقبة  من خالل 
لتكون خريطة طريق هلم،  املتعاقبة  رؤية واضحة للرشكة تعرب عن خط سريه، وتنتقل إىل األجيال 
امللكية  إدارهتا احلكيمة فصل  العائلية، ولذا فإن عىل  التي قد تواجهها الرشكات  وحتد من املخاطر 
عن اإلدارة، وحتديد الصالحيات، وإدخال عنارص جديدة من خارج العائلة، وأن يكون اإلفصاح، 

مبادئها. أهم  والشفافية، واملساءلة، واملشاركة، من 
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احلكمة  إدارة  أن  مفادها  حقيقة  إىل  الوصول  يمكن  السابقة  االفتتاحية  احلالة  من 
الرشكات  تلك  يف  احلكومات  ثقة  يف  السبب  هو  وهذا  األعامل،  رشكات  نجاح  أساس 
إدارة  ألن  الطويل؛  املدى  عىل  ونجاحه  الوطني  االقتصاد  كات  ُمرِّ إحدى  بوصفها 

احلكمة تتسم بعدد من السامت، تأخذ التدرج اآليت:
تفصل بني مهام رئيس جملس اإلدارة واملدير التنفيذي، وبني األرسة والرشكة. 1.
ختتار الكفاءات املطلوبة إلدارة الرشكة، سواء من العائلة أو من خارجها. 2.
تعزل اجلوانب العملية عن اجلوانب العاطفية، ويساهم ذلك يف عقلنة العمليات، بام  3.

يف ذلك املرشوعات اجلديدة، وتوسيع احلصة السوقية.
عن  4. الرشكة،  ومصالح  العائلة  مصالح  بني  املواءمة  وحتقيق  الرشكة،  نمو  من  تعزز 

عنارص  يضم  تنفيذي  وجملس  العائلة،  أبناء  من  للرشكة  إرشايف  جملس  وجود  طريق 
. مستقلة

األجيال  5. إىل  وتنتقل  سريها،  خط  عن  ُتعرب  للرشكة  واضحة  رؤية  تصميم  يف  تساهم 
ّثمَّ تقلل من املخاطر. املتعاقبة لتكون خارطة طريق هلم، ومن 

نشاطات  تفاعل  مور  أهنا  احلكمة  إدارة  يف  الرس  أن  آنًفا  املذكورة  السامت  تبني 
فإدارة  االسرتاتيجية؛  اإلدارة  عىل  مبارش  وغري  مبارش  تأثري  وهلا  هلا،  وجتميع  متعددة 
التنفيذي فهي تدعم  اإلدارة واملدير  الفصل بني مهام رئيس جملس  تؤكد  احلكمة عندما 
تطبيق احلوكمة، وعندما تتحقق املواءمة بني مصالح الرشكة ومصالح املسامهني، وختتار 
وعندما  املجتمعية(،  )املسؤولية  ممارسة  تدعم  فهي  الرشكة  إلدارة  الصحيحة  الكفاءات 
االسرتاتيجية. ومن هذا  األساس يف صياغة  تكون  املخاطر  وتقلل  الرشكة  رؤية  تصمم 
هلا  املجتمعية تشكل حلقات حيوية،  واملسؤولية  إدارة احلكمة، واحلوكمة،  أن  نجد  كله 
يوضح   )2-1( والشكل  االسرتاتيجية،  اإلدارة  عمليات  عىل  مبارش  وغري  مبارش  تأثري 

ذلك.
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ال�صكل )2-1(
حل�كمة، وامل�ص�ؤولية 

حلكمة، وا
حلي�ية: اإدارة ا

حللقات ا
 ا

املجتمعية الداعمة للإدارة اال�صرتاتيجية
ف

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤل
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اإدارة احلكمة ودورها يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية
Wisdom Management and its Role in Strategic Management Processes

اأواًل: تاريخ احلكمة يف احل�صارات القدمية والعربية االإ�صلمية:
History of Wisdom in Ancient Civilizations

القديمة: تاريخ احلكمة يف احلضارات 
The Wisdom History in Ancient Civilizations

ندرج تالياً تاريخ احلكمة يف احلضارات القديمة:
كانت احلضارة املرصية هي أساس احلكمة؛ إذ تشري أقدم النصوص التارخيية إىل أن - 

احلكمة ظهرت يف مرص، وقد كتبت هذه النصوص منذ اثنني وعرشين قرًنا أخرى 
تسبق الزمان الذي ظهر فيه فالسفة اإلغريق األوائل)2(.

للحوادث -  املجتمعية  الكونية  النظرة  توحيد  العراق  يف  البابلية  احلضارة  ناقشت 
التأمل الفلسفي؛ مما ساهم يف تنظيم احلياة املجتمعية  الطبيعية واإلنسانية من خالل 

تنظياًم مل ُيعرف يف مكان آخر)3(.
 - Upanish( توجد اهتاممات باحلكمة يف الرشق األقىص، جاءت يف تعليم أوبانيش

يمتلك  الذي  العظيم  )النبي  أنه  بوذا )Buda( عىل أساس  قّدمه  الذي   )Teaching
العليا()4(. احلكمة 

يف -  تتمثل  التي  املبادئ  من  جمموعة  )كونفوشيوس(  أفكار  مثلت  الصني  ويف 
الذات،  وماسبة  التأمل،  وأنشطة  احلكمة  وتطور  الذايت،  العقالين  االستقالل 
أنه  يرى  كان  )كونفوشيوس(  أن  نجد  هنا  ومن  والتحليل،  التساؤل  وأسلوب 

بإمكان املرء أن يتعلم احلكمة بثالثة أساليب، هي:
الطريق األسمى هلا. 1. التفكري: وعّده 
الطريق األسهل. 2. املحاكاة: وعّده 
التجربة: وعّده الطريق األكثر مرارًة يف سبيل تعلم احلكمة)5(. 3.
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العربية اإلسالمية: تاريخ احلكمة يف احلضارة 
History of Wisdom in Arab - Islamic Civilizations

إن أهم معامل تاريخ احلكمة يف احلضارة العربية اإلسالمية تكشف عنها الدالالت 
اآلتية)6(:

وردت لفظة )احلكمة( يف القرآن الكريم ثالًثا وعرشين مرة، يف تسع عرشة آية، يف - 
اثنتي عرشة سورة.

فهم -  عىل  الرتكيز  التالية:  املامرسات  إىل  لإلشارة  القرآن  يف  )احلكمة(  لفظة  وردت 
القول  يف  والصدق  به،  والعمل  احلق  ومعرفة  العقل،  حجة  وهي  والفقه،  الدقائق، 

التي هتدي للصالح الصائب من احلركات واألعامل. والعمل، والبصرية املستنرية 
أوضح الفيلسوف العريب )ابن رشد(، أن العارفني بصناعة احلكمة هم أعىل مراتب - 

صاحبة  هي  احلكمة  وأن  الربهان،  طريق  تصديق  إىل  السالكون  وأهنم  الناس، 
إىل  الفقهاء  دعت  التي  هي  واحلكمة  والغريزة،  اجلوهر  يف  ملتقيان  وأهنام  الرشيعة، 

الفكري. االستنباط  دراسة 
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ثانًيا: احلكمة: املفه�م، وامل�صادر، واخل�صائ�ص:
Wisdom: Concept, Sources, and Characteristics

إىل  التنويه  تناول مفهوم احلكمة )Wisdom( ومصادرها وخصائصها، جيب  قبل 
وانقسم  احلكمة،  بعث  إعادة  بشأن  املعارصة  والفلسفة  الفكر  أروقة  اجلدل متدم يف  أن 

الشأن إىل فريقني متناقضني: املهتمون هبذا 
الفريق األول: يشكك بجدوى تبني احلكمة من جديد، متذرًعا بأن احلكمة أصبحت  -

موضًعا للشك، وأهنا من النادر أن تشكل معيارًا منطقيًا حاساًم، وهلا معاٍن متعددة، 
هذه  عن  القليل  سوى  نعرف  ال  وأننا  بشدة،  بعضًا  بعضها  يناقض  قد  املعاين  وهذه 

.)9  ،8 الكلمة، بل إن معظم الناس ال يعرفون عنها شيئًا )7، 
املعارص  - املتقاربة يف اجلدل  لتبني احلكمة؛ ألن األفكار  يقر ويتحمس  الثاين:  الفريق 

تعطي الفرصة إلعادة االهتامم باحلكمة مرة أخرى؛ ألهنا تسمو عىل املألوف واملعتاد، 
.)11 وألن كثريًا من الظواهر واملامرسات اإلدارية بحاجة إىل تبني احلكمة )10، 

الفريقني: والشكل )2-2( يوضح فكرة 
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ال�صكل )2-2(
احلكمة بني املت�صككني واملتحم�صني

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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The Concept of Wisdom :مفهوم احلكمة

الكثري  هناك  زال  وما  طويل،  وقت  منذ  إدارًيا  مطلًبا  باحلكمة  االهتامم  أصبح 
ويشريون  احلكمة،  أمهية  يميزون  الذين  الفطنني  والباحثني  املتمرسني،  اإلداريني  من 
أمهية  من  الرغم  وعىل  العمل)12(.  يف  بانتظام  يظهر  مما  حكمة؛  تتطلب  التي  احلاالت  إىل 
يف  املستخدمة  املعاين  تباينت  وقد  هلا،  مدد  تعريف  عىل  اتفاق  يوجد  ال  أّنه  إال  احلكمة 

تالًيا: وصفها، كام هو موضح 
العلم  - هي  موجود،  هو  بام  املوجود  عن  البحث  )آرسطو(:  رأي  حسب  احلكمة 

اإلهلي؛ ألن اهلل هو املوجود األول والعلة األوىل للوجود)13(.
منزلة وأرشفها  - اإلنسانية  اإلبداعات  أو  القيم  )الكندي(: أعىل  احلكمة حسب رأي 

مرتبة؛ ألن غرض الفيلسوف يف علمه إصابة احلق، ويف عمله العمل باحلق)14(.
احلكمة: القدرة عىل اختيار األشياء، أو صنع القرارات الصحيحة التي حتظى بتأييد  -

البعيد)15(. الناس عىل املدى  الغالبية من 
احلكمة: مسائل جمردة أثريية ساموية غري مادية، مثل: اخلري، أو احلقيقة، أو الطريق،  -

وهي يشء خاص باملعلمني أو العلامء واملرشدين والعباقرة ذوي الّلحى البيضاء)16(.
فعل  - أي  كاملة،  معرفة  وجود  عدم  ظل  يف  الصحيح  احلكم  عىل  القدرة  احلكمة: 

وشخصًيا)17(. واجتامعًيا،  أخالقًيا،  الصحيح  اليشء 

وعن طريق مجع التعريفات السابقة ملفهوم احلكمة، يمكننا القول: إن احلكمة هي 
القرار الصحيح الذي يصيب احلق  القدرة عىل إصدار احلكم الصحيح من خالل صنع 

عن طريق البحث عن الوجود بام هو موجود.
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ال�صكل )2-3(
 مفه�م احلكمة
امل�صدر: امل�ؤلف

الراجعة التغذية 

ويظهر من الشكل )3-2( أن مفهوم احلكمة ُتشكله جمموعة من املفاهيم والعنارص 
صناعة  سيتم  ذلك  خالل  ومن  موجود،  هو  بام  املوجود  عن  البحث  عىل  بالقدرة  تبدأ 
يمثل  إىل إصدار حكم صحيح  القرار صحيًحا سيؤدي  الصحيح، وعندما يكون  القرار 

احلق.

Sources and Characteristics of Wisdom مصادر احلكمة وخصائصها: 

يمكن  للحكمة،  املصادر  من  جمموعة  هناك  أن  إىل  والدراسات  البحوث  أشارت 
تصنيفها يف ثالثة مصادر، هي)18(:

مصادر شخصية ذاتية: وتشمل العمر، واملعرفة، واخلربة املتصلة بالبحث والتقيص. -
التنظيمية. - والثقافة  واملديرين،  العاملني  قيم  وتشمل  تنظيمية:  مصادر 
االستقطـاب،   - واألنظمـة، وعمليـات  والتعليامت،  القوانني،  بيئية: وتشمل  مصادر 

                             واالختبار.
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:)20 أما عن خصائص احلكمة، فهي)19، 
أن احلكمة ال يمكن أن ترد إال بالتزامن مع القيم األخالقية. 1.
جًدا،  2. وعميقة  وبعيدة،  متشعبة،  تبدو  فهي  ة،  املحريِّ املفاهيم  من  هي  احلكمة  أن 

وقابلة  بسيطة  تبدو  ذاته  الوقت  يف  أهنا  إال  الطبيعة،  وراء  ما  بعلوم  بقوة  ومرتبطة 
للفهم ملن أراد ذلك.

خمتلفة  3. أبعاد  إىل  متتد  متالزمة  عالقة  يف  باملعرفة،  وثيق  بشكل  مرتبطة  احلكمة  أن 
ومدى واسع.

النظم األخالقية. 4. تنبثق من وجهة نظر تنسجم مع  أن احلكمة 

العامة. 5. املنفعة  أن احلكمة تعمل لصالح 

أن احلكمة تستند عىل خربة املايض أساسًا تارخييًا. 6.

والقلب،  7. كاألسباب،  املتعددة:  باملصادر  مفعم  عميق  متوى  ذات  احلكمة  أن 
والروح.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

هل هناك خصائص للحكمة غري ما ذكر من وجهة نظرك؟
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ثالًثا: اإدارة  احلكمة: املفه�م، واالأبعاد:
 Management of Wisdom: Concept and Dimensions

The Concept of Wisdom Management :مفهوم إدارة احلكمة

مل حيظ مفهوم إدارة احلكمة بالكثري من التعريفات؛ نظًرا حلداثة املوضوع واقتصاره 
عىل عدد مدود من الكتابات)21(، ومع هذا ندرج تاليًا عددًا من هذه التعريفات:

إدارة احلكمة: القدرة عىل تغيري املعرفة إىل حكمة)22(. -
التعامل مع احلكمة واستثامرها)23(. - إدارة احلكمة: سبل 
إدارة احلكمة: التعاطي مع احلكمة عىل أهنا مورد للمنظمة، يمكن إدارته وفق أبعاد  -

املنطقي، واألخالقي)24(. الرشح  الكفاية، والفاعلية، وإمكانية  أربعة، هي: 
يف  - واالسترشاف  واحلدسية،  الفكرية  للقدرات  األمثل  االستثامر  احلكمة:  إدارة 

توليف  عرب  الراهنة  واألحداث  احلقائق  عن  الواقعية  الشمولية  التصورات  بناء 
والقرارات  األفعال  إىل  للوصول  للمنظمة؛  املتاحة  واملعلوماتية  املعرفية  املوارد 

والتحكم)25(. التكامل  عمليات  باستعامل  الرشيدة  االسرتاتيجية 

بدورنا  نعّرف  نـحن  احلكمة،  إدارة  ملفهوم  السابقة  التعريفات  مجع  طريق  وعن 
واحلدس،  والرؤية،  )االسترشاف  بـ  املتمثلة  القدرات  من  جمموعة  بأهنا:  احلكمة  إدارة 
كوهنا  احلكمة؛  يف  االستثامر  من  املنظمة  ن  متكِّ التي  والتحكم(  والتكامل،  والشمولية، 
أحكام  وإصدار  صحيحة،  قرارات  صناعة  عىل  قادرة  وجيعلها  نادرًا،  تنظيميًا  موردًا 

الفاعلية. هلا  حتقق  صحيحة 
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 Dimensions of Wisdom Management :أبعاد إدارة احلكمة

واضح من تعريفنا إلدارة احلكمة أن أبعادها مخسة، تشمل:

حتديد  هو  القيادة  مهامت  أهم  من  إن   Foresight and Vision والرؤية:  االسترشاف 
ما  املنظمة  مستقبل  حتديد  عملية  وتتطلب  الرؤية)26(،  عىل  والرتكيز  املنظمة،  مستقبل 

يأيت)27(:
املنشود. 1. املستقبل  صورة  توضيح 
االستمرار يف السري نـحو اهلدف، وتقدير كل االحتامالت، واالستعداد هلا. 2.
املنظمة. 3. النهائية ألنشطة  الغاية  وضوح اهلدف، وحتديد 

إىل  املنظمة  تعمد  أن  الرضوري  فمن  املذكورة،  الثالثة  املتطلبات  إىل  وللوصول 
املنظور  اعتامد  خالل  من  املستقبلية  اجلوانب  يف  التفكري  عىل  وقابليتها  قدرهتا  تطوير 
تغذية  عىل  احلفاظ  أو  احلارض(،  إىل  املستقبل  من  أو  املستقبل،  إىل  احلارض  )من  القائل 
راجعة فّعالة تصل احلارض باملستقبل واملستقبل باحلارض. والشكل )4-2( يوضح ذلك.

ال�صكل )2-4( 
النظرة املتبادلة من احلا�صر اإىل امل�صتقبل، ومن امل�صتقبل اإىل احلا�صر

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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للجدل؛  إثارة  وأكثرها  أبعاد احلكمة  أهم  ُيعد احلدس واحًدا من   Intuition احلدس: 
وأكثرها  القرارات  أفضل  إىل  يقود  أن  يمكن  العلمية  احلقائق  جتاه  احلديس  الشعور  ألن 
باستعاملنا  يتحقق  أن  يمكن  احلكمة  نيل  إن  بالقول:  الباحثني  أحد  وأشار  حكمة)28(. 
أشكال  كل  مع  تفاعل  يف  الروحية،  وخرباتنا  وتركيبتنا،  وقلوبنا،  الشخيص،  احلدس 

اكتسبناها)29(. التي  املعارف 

تلك  كربت  مهام  الصورة  من  بأجزاء  احلكمة  إدارة  تكتفي  لن   Holistic الشمولية: 
التي تغادر دقائق األمور؛ ألهنا ال حتكم  الكربى  دائاًم إىل الصورة  األجزاء، إهنا متطلعة 
عىل األمر من النظر إىل وجه واحد من وجوه احلقيقة. ومن هذه احلقيقة إدراك املهتمني 
بالشأن اإلداري احلاجة املتزايدة إىل أن ُتبنى التحليالت واملواقف والقرارات عىل أساس 

شمويل متعدد األبعاد وواسع اآلفاق)30(.

قدرة  املنظمة  لدى  يكون  أن  احلكمة  إدارة  تقتيض   Complementation التكامل: 
عالية ومترس عىل التنقية؛ لفصل ما هو جوهري وذو قيمة عن سواه، وإذا حتقق هلا ذلك 
لعملياهتا،  املناسبة  للمعرفة  املدروس  التكامل  لتحقيق  جادة  خطوات  إىل  بحاجة  فإهنا 
وإزاء ذلك جتد ارتباط احلكمة بعالقة تبادلية منطقية وثيقة مع مفهوم التكامل، فاحلكمة 
الالزمة القتناص احلقائق اجلوهرية، ولربط  القدرات  أن متنح  يمكنها  التي  وحدها هي 
اهلائل  احلشد  ذلك  نقل  تتيح  وحينئذ  متكامل،  بشكل  ببعض  بعضها  احلقائق  تلك 

املتداخل من احلقائق اجلوهرية إىل شخص آخر)31(.

جعل  إىل  خالله  من  اإلدارُة  هتدف  منتظاًم  نشاًطا  التحّكم  يمثل   Control التحّكم: 
كذلك  األمر  كان  ما  وإذا  املستهدفة،  واملعايري  التوقعات  مع  تنسجم  واألنشطة  اخلطط 
لضامن  الكفيلة  اإلجراءات  الختاذ  مستمرة  عمليات  بكونه  يتمثل  التحّكم  مضمون  فإن 

املرغوبة)32(. النتائج 

والشكل )5-2( يبني أبعاد إدارة احلكمة
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ال�صكل )2-5( 
اأبعاد اإدارة احلكمة

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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رابًعا: دور اإدارة احلكمة يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية:
The Role of Wisdom Management in Strategic Management Processes

تلعب إدارة احلكمة دوًرا مهاًم يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية، من خالل)33(:
احليايت  1. السلوك  عىل  تشتمل  التي  واالسرتاتيجيات  باألهداف  الوثيق  ارتباطها 

للحياة. والروحاين 
متكينها األفراد واملنظامت من التفوق يف احلكم عىل األمور، ويف املشورة. 2.
احلدس  3. واستعامل  مستمر،  بناء  عملية  هو  الذي  االسرتاتيجي  بالتفكري  ارتباطها 

والقدرة عىل اإلبداع يف صياغة التصور املتكامل.
والفرص  4. والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  خالل  من  االسرتاتيجية  بناء  يف  تساهم 

والتهديدات.
الرؤية االسرتاتيجية. 5. بناء  املشاركة يف 
تدعم صناعة القرار االسرتاتيجي من خالل املسامهة يف غربلة البدائل وهتيئة البديل  6.

األنسب.
التنظيمي األنسب. 7. املشاركة يف حتديد اهليكل  تدعم تطبيق االسرتاتيجية من خالل 
والريادة. 8. التغيري االسرتاتيجي  إدارة 

والشكل )6-2( يعرض دور إدارة املعرفة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية.
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ال�صكل )2-6(
 دور اإدارة احلكمة يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية

امل�صدر: نا�صر الدين، يعق�ب )2013(. دور التفكري اال�صرتاتيجي يف اإدارة احلكمة- 
درا�صة حتليلية الأمناط التفكري اال�صرتاتيجي يف اجلامعات االأردنية اخلا�صة، جامعة 

ال�صرق االأو�صط، عّمان

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

هل من الرضوري أن ُتطبق مجيع املنظامت إدارة احلكمة؟ وملاذا؟
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احل�كمة ودورها يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية
Governance and its Role in Strategic Management Processes

Governance: Concept and Evolution  :اأواًل: احل�كمة: املفه�م والتط�ر

ممارسة  بوصفها   )Governance( احلوكمة  ملوضوع  البداية  إضاءات  تعود 
من  األمم(  )ثروة  كتابه  يف  حذر  إذ   ،1779 عام  منذ   )Adam Smith( سميث  آدم  إىل 
عمله  أثناء  يف  ملس  إذ   ،)Absentee Ownership( الغائبة  للملكية  املحتملة  املشاكل 
فاإلمهال  الرشكات،  إدارة  عىل  السيطرة  يف  ووفرة  إمهاالً  الصغرية  للرشكات  مامًيا 
حرص  بدرجة  املالكني  أموال  عىل  يقظتهم  عدم  أو  املديرين،  اهتامم  انعدام  من  يأيت 
املالكني أنفسهم، والوفرة يف السيطرة متأتية من احتاملية عمل املديرين خلدمة مصاحلهم 

الشخصية عىل حساب أهداف الرشكات ومصاحلها)34(.

الدويل  البنك  أما اصطالًحا فقد ظهرت احلوكمة منذ عام )1989( يف منشورات 
الدول األفريقية  الفساد يف  التنمية االقتصادية وماربة  وتقاريره بوصفها وسيلة لتحقيق 
ممارسة  أسلوب  إزاء  املصالح  أصحاب  جانب  من  املتزايد  القلق  وملواجهة  جهة،  من 
يتميز  الذي  الواسع  الرؤية االسرتاتيجية والنفوذ  الرشكات احلديثة، وفقدان  السلطة يف 

ثانية)35(. التنفيذيني من جهة  املديرين  به كبار 

تعريف  يوجد  ال  أنه  إال  احلوكمة،  ملفهوم  الواسع  االستخدام  من  الرغم  وعىل 
الباحثني. واضح ومدد هلا بسبب تباين وجهات نظر 

فمن هذه املفاهيم نذكر اآليت: 
أصحاب -  أجل  من  ألحداثها  وتتوسط  القيمة،  ابتكار  تدير  التي  العليا  اإلدارة  آلية 

املسؤولية جتاههم  بينهم بسياق يضمن  فيام  القيمة  املجتمع، ونقل  فيهم  بام  املصالح، 
متزامنة)36(. بصورة 

والسيطرة -  املؤسسة  قيادة  توجيه  خالهلا  من  يتم  التي  واحلوافز  القواعد  من  جمموعة 
من  مديروها،  هبا  يقع  أن  يمكن  التي  األخالقية  االنتهاكات  من  للحد  عليها؛ 
وحتسني  الطويل،  املدى  عىل  االستثامر  يف  تساعد  عالية  كفاءة  عىل  احلفاظ   أجل 

الربحية)37(.
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والسيطرة -  املنظمة  توجيه  يتم  بموجبها  التي  والعمليات  اإلجراءات  من  جمموعة 
يف  املوظفني  خمتلف  بني  واملسؤوليات  والواجبات  احلقوق  حتديد  خالل  من  عليها، 
بنتائج إجيابية عىل الرشكة، ويعزز االلتزام باسرتاتيجيات  إطار تنظيمي واحد يعود 

العمل ضمن خطة مددة)38(.

The Importance of Governance :ثانًيا: اأهمية احل�كمة
:)41  ،40 تكمن أمهية احلوكمة يف اآليت)39، 

مصادر  1. وجذب  التنافسية  القدرة  دعم  طريق  عن  املنظمة  قيمة  تعظيم  عىل  تعمل 
التمويل.

وفعالية. 2. بكفاءة  املوارد  استثامر 

الوظيفية. 3. تنمية قدراهتم ومهاراهتم  العاملني عن طريق  أداء  حتسني 

ختفيض تكلفة رأس املال من خالل زيادة ثقة املستثمرين بأسواق املال. 4.

املعنية. 5. إدارة املؤسسة للجهات  الشفافية والعدالة، ومنح احلق يف مساءلة  حتقيق 

مؤسسات  6. مع  املتعاملني  مصالح  مراعاة  مع  العامة،  للملكية  الالزمة  احلامية  حتقيق 
العامة. السلطة يف تفعيل املصلحة  املختلفة، واحلد من استغالل  الدولة 

حتقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية. 7.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

هل تعتقد أن الرشكات التي ال تطبق احلوكمة تستمر يف أدائها ومتيزها؟ أم ال؟
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Governance Tasks  :ثالًثا: مهمات احل�كمة

تتوزع مهام احلوكمة عىل ثالثة مستويات، كام يوضحها الشكل )2-7(.

�صكل رقم )2-7(
 مهمات احل�كمة
امل�صدر: امل�ؤلف

الرئيس  مهامت 
التنفيذي 

األعىل

مهامت 

جملس اإلدارة
أصحاب  مهامت 

املصالح

احلوكمة مهامت 

التي  اإلدارة  جملس  مهامت  يمثل  األول  املستوى  أن   )2-7( الشكل  من  ويظهر 
تشمل: )تعريف املجلس، ومسؤوليات املجلس، وأشكال املجالس(، أما املستوى الثاين 
املصالح، ومسؤوليات  )تعريف أصحاب  التي تشمل:  املصالح  فيمثل مهامت أصحاب 
فهو  واألخري  الثالث  املستوى  أما  املصالح(،  أصحاب  وأشكال  املصالح،  أصحاب 
ومسؤوليات  التنفيذي،  الرئيس  )تعريف  تشمل:  التي  األعىل  التنفيذي  الرئيس  مهامت 

التنفيذي( وفيام يأيت رشٌح هلذه املستويات: الرئيس 
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Doties of Board of Directors :مهامت جملس اإلدارة

تشمل مهامت جملس اإلدارة: )تعريف جملس اإلدارة، وبيان مسؤوليته، وأشكاله( 
وكام يأيت:

الرئيسة  مسؤوليتهم  تكون  الذين  األفراد  من  جمموعة  اإلدارة:  جملس  تعريف  أوالً: 
العمل وفق مصالح املالكني من خالل الرقابة والسيطرة عىل املديرين يف املستوى 
)باألعضاء  ويسمون  الرشكة  داخل  من  انتخاهبم  وجيري  األعىل،  التنفيذي 

الداخليني(، ومن خارج الرشكة ويسمون )باألعضاء اخلارجيني()42(.

بالنقاط  حتديدها  يمكن  اإلدارة  جملس  مسؤوليات  إن  اإلدارة:  جملس  مسؤوليات  ثانًيا: 
اآلتية)43(:

صياغة  1. خالل  من  ومصاحلهم،  األسهم  محلة  حقوق  ومحاية  املنظمة،  شؤون  توجيه 
املشرتكة. القيم  وجمموعة  االسرتاتيجي،  توجهها  وتعيني  الكلية،  االسرتاتيجية 

واألهداف  2. االسرتاتيجيات  أساس  عىل  بانتظام  التنفيذيني  املديرين  أداء  تقويم 
التنفيذي. واملدير  املجلس  بني  املتفق عليها  املوضوعة 

القوة  3. توازن  يضمن  بشكل  املنظمة،  يف  املديرين  بني  والسلطات  املسؤوليات  تقسيم 
عىل  جهة  أو  فرد  لدى  السلطة  يف  اإلفراط  عدم  ويضمن  أخرى،  جهة  من  والسلطة 
ثم  ومن  املديرين،  مع  املجلس  آراء  تضارب  إىل  يؤدي  بشكل  اآلخرين  حساب 

اإلخفاق يف حتقيق األهداف املرسومة للمنظمة؛ من جهة أخرى
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ثالًثا: أشكال جملس اإلدارة: حدد ).Wheelen, et.al()44( ستة أشكال ملجالس اإلدارة، 
:)2-8( الشكل  يوضحها 

ال�صكل )2-8( 
اأ�صكال امل�صاركة يف جمال�ص االإدارة

Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Barmford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and 

Sustainability, Pearson, New York.

واطئ
سلبي

مدى مشاركة جملس اإلدارة يف 
االسرتاتيجية صياغة 

مرتفع
فعال

مشاركة 
حمفزة

مشاركة 
اسمية

مشاركة 
ومهية

مشاركة 
فاعلة

مشاركة 
شكلية

باحلد  مشاركة 
األدنى من 

املراجعة

ال يعرفون 
يفعلون،  ما 

فال توجد أي 
مسامهة

تسمح 
للمديرين 

القرارات  باختاذ 
وتصوت  كافة، 
توجه  بحسب 

املديرين

بشكل  تراجع 
بعض  رسمي 

املختارة  األمور 
تضعها  التي 
أمامها اإلدارة 

بدرجة  تشارك 
حمدودة يف 
أداء بعض 
القرارات 
احلساسة 

واملؤرشات 
وبرامج اإلدارة 

مراجعتها أو 

وتتخذ  تسأل 
هنائية،  قرارات 
عليها  وتوافق 

بخصوص 
الرسالة 

واألهداف 
بالتدقيق  وتقوم 
اإلداري واملايل

تتوىل دور 
املبادرة يف 

الرسالة  وضع 
األهداف 

والسياسات 
تعيينها و

وجمالس  ومهية  جمالس  بني  ترتاوح  اإلدارة  جمالس  أن  أعاله  الشكل  من  ويظهر   
التجارية  املصارف  من  مرصٍف   )2235( مسح  نتائج  الرأي  هذا  يدعم  ومما  متحفزة، 
 )Egon Zennder International( الدولية  زيندر(  )إجيون  به  قامت  الكربى 
»ما  اآليت:  السؤال  التنفيذيني  املديرين  خالله  من  وسألت  اإلدارية،  لالستشارات 
الوصف الذي يعكس دور جملس إدارتكم يف النجاح االسرتاتيجي ملصارفكم؟« وكانت 

إجاباهتم عىل النحو اآليت)45(:

متحفزة                     5% مشاركة 

فاعلة                               22% مشاركة 
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اسمية                    45% مشاركة 

20% مشاركة باحلد األدنى من املراجعة 

8% مشاركة شكلية، وأخرى ومهية       

Tasks of Stakeholders مهامت أصحاب املصالح: 
دين،  - تعريف أصحاب املصالح: جمموعة من الفئات املختلفة مثل: )املوظفني، واملورِّ

املنظمة)46(. والزبائن، ومحلة األسهم، واملجتمع( هلم عالقات مصلحة مع 
املصالح)47(: - أصحاب  مسؤوليات 
محاية حقوق املسامهني، عن طريق: 1.

● األسهم.	 مللكية  والتحويل  والنقل،  التسجيل،  تأمني وسائل 
● املجلس.	 أعضاء  وانتخاب  والتصويت  العامة  اجلمعية  حضور 
● ممارسة الرقابة عىل أداء الرشكة.	

حتقيق مبدأ املساواة بني املسامهني يف املعاملة، عن طريق: 2.
● املتساوية.	 التصويت  حقوق  توفري 
● محاية حقوق األقلية من املسامهني.	
● بالتصويت عرب احلدود.	 إزالة املعوقات اخلاصة 

أصحاب  - أشكال   (48()Johnson & Schole) حدد  املصالح:  أصحاب  أشكال 
املصالح بأربع جمموعات، كام يأيت:

● ومهم 	 كبري  تأثري  هلا  املجموعة  وتلك   Key Players الرئيسيني:  الالعبني  جمموعة 
االسرتاتيجية. اخليارات  عىل 

● عىل 	 فقط  كبري  تأثري  هلا  املجموعة  وتلك   Keep Satisfied القانعني:  جمموعة 
االسرتاتيجية. اخليارات 

● جمموعة العيش املعلوم: Keep Informed املجموعة هلا تأثري مدود عىل اخليارات 	
االسرتاتيجية.
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● أي 	 متلك  ال  التي  املجموعة   Minimal Effort جهد:  من  يمكن  ما  أقل  جمموعة 
اخليارات االسرتاتيجية. تأثري عىل 

 Tasks of Chief Executive Officer (CEO( :مهامت الرئيس التنفيذي األعىل
من  - األعىل  املستوى  يف  يكون  الذي  الشخص  هو  األعىل:  التنفيذي  الرئيس  تعريف 

األداء  نتائج  عن  مبارشة  مسؤولية  ومسؤول  الشامل،  املنظمة  أداء  ويقود  اإلدارة، 
الكيل أمام جملس اإلدارة، ويمكن أن تكون تسميُتُه رئيًسا تنفيذًيا، أو مديًرا مفوًضا، 

تنفيذًيا أعىل)49(. أو مديًرا 
تشمل)50(: - التنفيذي:  الرئيس  مسؤوليات 
وتشمل: 1. االسرتاتيجية،  والرؤية  التنفيذية  القيادة 

● الرشكة 	 عليه  تكون  أن  يمكن  ملا  تصوًرا  ومتثل  للرشكة،  االسرتاتيجية  الرؤية  وضع 
املستقبل. يف 

● أن يكون الرئيس التنفيذي نموذًجا راقًيا حيتذى به من قبل مجيع املستويات اإلدارية 	
واملوظفني يف الرشكة.

● أن حيدد الرئيس التنفيذي مستويات األداء للعاملني، ويوضح طريقة األداء الفضىل.	
وتشمل: 2. االسرتاتيجية،  التخطيط  عملية  إدارة 

● املناسبة هلا.	 البدائل  بتحليلها، واقرتاح  والقيام  املجاالت االسرتاتيجية،  حتديد 
● القوة 	 نقاط  الداخلية واخلارجية للرشكة بشكل دوري مستمر، لتحديد  البيئة  حتليل 

والضعف، والفرص، والتهديدات، والوصول إىل القرارات االسرتاتيجية الفضىل.
● الدوائر اإلدارية وتوجيه أنشطتها بام يتالءم مع اخلطة االسرتاتيجية.	 تنسيق عمل 
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رابًعا: دور احل�كمة يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية:

The Role of Governance in Strategic Management Processes

.1  )2-9( والشكل  الرشكة وسبب وجودها،  أحد مصادر حتديد غرض  احلوكمة  تعّد 
ُيبني ذلك )51(.

ال�صكل )2-9( 
دور احل�كمة يف حتديد غر�ص املنظمة

امل�صدر: نا�صر الدين، يعق�ب )2013(. دور التفكري اال�صرتاتيجي يف اإدارة احلكمة- درا�صة حتليلية 
الأمناط التفكري االإ�صرتاتيجي يف اجلامعات االأردنية اخلا�صة. جامعة ال�صرق االأو�صط، عمان، مع تعديلت 

على هيكل ال�صكل 

احلوكمة

أصحاب 
أخالقيات املصالح

األعامل

الثقايف الوسط 

غرض 
ملنظمة ا

يف  2. تساهم  واملساءلة(،  واملشاركة،  )الشفافية،  هي:  مبادئ  جمموعة  احلوكمة  متثل 
وتنفيذها،  االسرتاتيجية،  وصياغة  البيئي،  التحليل  عمليات  سالمة  من  التحقق 
اإلدارة  عمليات  من  عملية  كل  يف  تدخل  الثالثة  املبادئ  هذه  ألن  ورقابتها؛ 

األربع)52(. االسرتاتيجية 



103

تقلل احلوكمة املخاطر التي تواجه املستثمرين، وهذا يساعد يف جذب رؤوس أموال  3.
ن من أداء الرشكة)53(. جديدة، وحُيسِّ

متغريات  4. لدراسة  منتظمة  منهجية  ألهنا  التنافسية؛  امليزة  حتقيق  يف  احلوكمة  تساهم 
حاالت  وزيادة  الرصاع،  حاالت  وتقليل  للرشكة،  واخلارجية  الداخلية  البيئة 

االندماج بني أصحاب املصالح)54(.
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امل�ص�ؤولية املجتمعية ودورها يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية
Societal Responsibility and its Role in Strategic Management 
Processes

اأواًل: امل�ص�ؤولية املجتمعية: املفه�م، واملزايا، واالجتاهات:
Social Responsibility: Concept, Advantages and Trends

 The Concept of Social Responsibility مفهوم املسؤولية املجتمعية: 

تتباين وتتعدد تعريفات املسؤولية املجتمعية كوهنا يف حقيقتها تركيًبا معقًدا وليس 
ذلك  السبب يف  إن  إقليمًيا،  أو حتى  عاملًيا  بمعايري موحدة  للقياس  قاباًل  مبسًطا  مفهوًما 
ومن  وغريها)55(.  أخرى،  وأمور  ودينية،  وثقافية،  حضارية،  متغريات  دخول  إىل  يعود 

يأيت: ما  املجتمعية  للمسؤولية  التي وضعت  واملفاهيم  التعاريف 
التي  - باألعامل  والقيام  القرارات  باختاذ  املنظامت  إدارة  التزام  املجتمعية:  املسؤولية 

ستعزز رفاهية كل من املجتمع واملنظمة ومصاحلهام عىل حد سواء)56(.
خالل  - من  قانوًنا،  منها  مطلوب  هو  مما  أكثر  بأداء  املنظمة  قيام  املجتمعية:  املسؤولية 

إدارة  عند  كبري  بشكل  والبيئية،  واملجتمعية،  االقتصادية،  بالنواحي  االهتامم 
املصالح)57(. بأصحاب  املتعلقة  املجاالت 

املجموعات  - نـحو  التزام  لدهيا  الرشكة  بأن  تؤكد  التي  الفكرة  املجتمعية:  املسؤولية 
القانونية)58(. التعليامت  املنصوص عليها يف  املسامهني، ومن غري  املجتمعية من غري 

تلتزم  - التي  والبيئية  واالقتصادية،  املجتمعية،  األبعاد  جمموعة  املجتمعية:  املسؤولية 
هبا املنظامت من أجل خدمة املجتمع)59(.

Benefits of Social Responsibility مزايا املسؤولية املجتمعية:  

:)61 املجتمعية مزايا متعددة، هي)60،  باملسؤولية  االلتزام  حيقق 
إجياد مصادر جديدة وفرص رابحة يف األسواق تساهم يف حتقيق عوائد عالية. 1.
إجياد رشاكات جديدة بني الرشكات، واحلكومات، واملستثمرين. 2.
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حتسني دورة حياة املنظامت. 3.

زيادة اإلبداعات. 4.

قوية. 5. اجتامعية  بناء عالقات 

املنظمة. 6. املسامهة يف حتقيق أهداف 

الزبائن،وزيادة والء العاملني. 7. زيادة رضا 

اإلدارية. 8. الرقابة  نطاق  تقليل 

التشغيل. 9. كلف  تقليل 
حتسني األداء املايل. 10.

Trends in Social Responsibility اجتاهات املسؤولية املجتمعية: 

النظرة إىل املسؤولية املجتمعية: يوجد اجتاهان يف 

االجتاه األول: االجتاه التقليدي أو االجتاه املعارض:

 ،)Milton Friendman( فريدمان  ملتون  املعروف  االقتصادي  االجتاه  رائد هذا 
)هناك  )فريدمان(:  قال  إذ  املجتمعية،  املسؤولية  اسمه  بيشء  يؤمن  ال  االجتاه  وهذا 
واالنخراط  مواردها  استخدام  هي  األعامل،  ملنظمة  فقط  واحدة  اجتامعية  مسؤولية 
باألنشطة املصممة لزيادة األرباح طاملا بقيت ضمن قواعد اللعبة، وهذا يعني االنخراط 

يف منافسة حرة ومفتوحة دون خداع أو احتيال()62(.
:)64 وهلذا االجتاه الكثري من املؤيدين؛ ألهنم يعتقدون باآليت)63، 

أساس  1. يعد  الذي  األرباح  خفض  إىل  سيؤدي  االجتامعي  للدور  املنظامت  تطبيق  أّن 
وجود منظامت األعامل.

أّن تطبيق املنظامت للدور االجتامعي سيؤدي إىل حتملها تكاليف إضافية وعالية، من  2.
َثمَّ قد يعرضها هذا للمخاطرة.

بعدم وجود معايري لقياس األداء االجتامعي. 3.

املجتمعية. 4. املربحة والتوجهات  صعوبة اجلمع بني توجهات األعامل 



106

االجتاه الثاين: االجتاه احلديث أو االجتاه املؤيد:

كارول  وآريش   ،)Keith Davis( ديفز  كيث  هم  له  واملؤيدون  االجتاه  هذا  رّواد 
.)Samuelson( وسامويلسون ،)Archie Carrol(

الذي  املجتمع  تؤثر يف  فاعلة،  كيانات  متثل  األعامل  منظامت  أن  االجتاه  يؤكد هذا 
يف  مسامهة  تكون  أن  الكيانات  هلذه  بّد  وال  معه،  الطاقة  وتتبادل  به،  وتتأثر  فيه،  تعيش 

املسؤولية املجتمعية كوهنا جزًءا من املجتمع)65(. ويعتقد أصحاب هذا االجتاه)66(:
أن مهامت منظامت األعامل ال تقف إىل حد حتقيق األهداف االقتصادية والربح. 1.
أن زيادة أرباح منظامت األعامل، واستمرارها يف الزيادة يف املستقبل مرهون بتطبيق  2.

املجتمعية. املسؤولية 
الدولة، واملسامهة يف تطوير املجتمع. 3. العبء عن  بتخفيض 
املجتمع، من خالل رسم صورة  4. التنافيس يف  وتعزيز موقعها  املنظمة،  بتطوير سمعة 

املنظمة. الزبون عن  ذهنية إجيابية لدى 
ملتزمة أخالقيًا. 5. املنظامت  أن  يعني  املجتمعية  املسؤولية  تطبيق  أن 
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The Pyramid of Social Responsibility  :ثانًيا: هرم امل�ص�ؤولية املجتمعية

 Archie( كارول  آلريش  املجتمعية  املسؤولية  هرم   )2-10( الشكل  يعرض 
.)Carroll

ال�صكل )2-10( 
هرم اآر�صي كارول )Archie Carroll( للم�ص�ؤولية املجتمعية

امل�صدر: �صق�ارة، �صناء علي )2013(. دور القيادة التح�يلية يف تعزيز امل�ص�ؤولية املجتمعية للجامعات 
اخلا�صة يف االأردن: درا�صة حتليلية، جامعة ال�صرق االأو�صط، عّمان
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Social Responsibility Strategies  :ثالًثا: ا�صرتاتيجيات امل�ص�ؤولية املجتمعية

هي: املجتمعية،  للمسؤولية  اسرتاتيجيات  أربع  هناك 

  The Strategy of Reaction or التجاهل:  أو  الفعل  رد  اسرتاتيجية  أوالً: 
املسؤولية  املنظمة  تنكر  أو  تتجاهل  االسرتاتيجية  هذه  بموجب   Disregarding
أن  االسرتاتيجية  هلذه  وفًقا  ترى  املنظامت  ألن  األرباح؛  بتعظيم  وهتتم  املجتمعية، 

األرباح)67(. العمل، ويقلل  املجتمعية سيضعف كفاءة  باجلوانب  االهتامم 

ثانًيا: االسرتاتيجية الدفاعية: The Defensive Strategy بموجب هذه االسرتاتيجية 
تتبنى املنظمة مبادرات اجتامعية مدودة، استجابة للضغوط املجتمعية، واملتطلبات 
عىل  للمحافظة  ضامن  االسرتاتيجية  هذه  تطبيق  أن  ترى  املنظامت  ألن  القانونية؛ 

موقفها احلايل والدفاع عنه)68(.

االسرتاتيجية  بموجب هذه   The Adaptive Strategy التكيفية:  االسرتاتيجية  ثالًثا: 
تعهدات  وتعطي  برضورته،  منها  إيامًنا  واضًحا؛  اجتامعًيا  دوًرا  املنظمة  تتبنى 

والقانونية، واألخالقية)69(. االقتصادية،  اجلوانب  باإلبقاء عليه من 

رابًعا: االسرتاتيجية التطوعية: The Voluntary Strategy بموجب هذه االسرتاتيجية 
تصمم املنظمة دورها االجتامعي، وتعلن عنه، وتلتزم به، ومتارس ممارسات أبعد 

والقانونية)70(. االقتصادية  اجلوانب  من 

املجتمعية. للمسؤولية  األربع  االسرتاتيجيات   )2-11( الشكل  ويبني    
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ال�صكل )2-11(
 اإ�صرتاتيجيات امل�ص�ؤولية املجتمعية

  Kreitner, R. & Cassidy, C. 2011. Management, 12th ed., South-(

)Western, United Kingdom

رابًعا: دور امل�ص�ؤولية املجتمعية يف عمليات االإدارة اال�صرتاتيجية
The Role of Social Responsibility in Strategic Management 
Processes

حتفز عىل إقامة رشاكات مع احلكومات لتقوية السياسات التي تدعم اجلهود املسؤولة  1.
املدنية واملجتمعية)71(. للجامعات يف جماالت اخلدمات 

التحليل  2. عملية  يف  املجتمعية  اجلوانب  ومراعاة  عملياهتا  تدقيق  عىل  املنظامت  حتفز 
االسرتاتيجية)72(. وصياغة  البيئي 

املنظمة  3. رسالة  يف  املصالح  ألصحاب  الرشعية  احلقوق  حتديد  عىل  املنظامت  حتفز 
)Mission()73(. كام هو موضح يف الشكل )12-2( أدناه.
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ال�صكل )2-12( 
دور ر�صالة املنظمة يف حتديد احلق�ق ال�صرعية الأ�صحاب امل�صالح

Source: Pearc II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: Planning for domestic 

and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.

الداخليون املصالح  أصحاب 

األسهم محلة 
جملس اإلدارة

التنفيذيون املدراء 
املوظفون

اخلارجيون املصالح  أصحاب 

العمالء - املوردون
الدائنون - احلكومات
املنافسون النقابات- 

اجلمهور

رسالة
ملنظمة ا

ذهن  4.  يف  ومبادراهتا  املنظمة  اسم  ترسيخ  خالل  من  املنظمة  سمعة  بناء  يف  تساهم 
الزبائن)74(.
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اأ�صئلة الف�صل الثاين
س1: عّرف:

احلكمة. 1.

إدارة احلكمة. 2.

احلوكمة. 3.

املجتمعية. 4. املسؤولية 

الفعل. 5. رد  اسرتاتيجية 

الدفاعية. 6. االسرتاتيجية 

املصالح. 7. أصحاب 

جملس اإلدارة. 8.

األعىل. 9. التنفيذي  املدير 
)الكندي(.  10. احلكمة من منظور 

س2: ناقش ما يأيت:
املتخصصون إىل فريقني يف نظرهتم للحكمة؟ 1. انقسم  ملاذا 
ملاذا تتعدد مهامت جملس اإلدارة. 2.
اجتاهات. 3. عدة  املجتمعية  للمسؤولية 
املجتمعية. 4. املسؤولية  يف  واالستباقية  التكيفية  االسرتاتيجية  بني  الفرق 
املجتمعية. 5. املسؤولية  فريدمان( يف  تأييد فكرة )ملتون  أسباب 
تساهم احلوكمة يف حتسني أداء العاملني. 6.
أسباب ظهور احلوكمة. 7.
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دور إدارة احلكمة يف بناء رؤية املنظمة. 8.

ملفهوم احلكمة. 9. فكرة )آرسطو( 

س3: عّلل:
احلكمة تصيب احلق. 1.
للمنظامت. 2. مهمة  احلوكمة  تعّد 
وتنفيذها. 3. املنظمة  اسرتاتيجية  لصياغة  رضورية  التنفيذي  الرئيس  مسؤوليات  تعّد 
إقامة رشاكات مع احلكومات. 4. تساهم املسؤولية املجتمعية يف 
التنافسية. 5. امليزة  مفاتيح حتقيق  أحد  تعّد احلوكمة 
تباين قوة أصحاب املصالح يف التأثري عىل قرارات املنظمة. 6.
بناء االسرتاتيجية. 7. تساهم إدارة احلكمة يف 
املنظمة. 8. اسرتاتيجية  املستقبل يف تصور  يساهم 
املسؤولية  9. محاية  أساس  اخلرية  واملسؤولية  األخالقية  املسؤولية  كارول(  )آريش  يعّد 

املجتمعية.
يركز جملس اإلدارة عىل محاية حقوق محلة األسهم ومصاحلهم. 10.

س4: ارشح مع الرسم بام ال يزيد عن عرشة أسطر ما يأيت:
االسرتاتيجية. 1. لإلدارة  الداعمة  احليوية  احللقات 
أبعاد إدارة احلكمة. 2.
دور إدارة احلكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية. 3.
أشكال جمالس اإلدارة ومشاركتها يف صياغة االسرتاتيجية. 4.
دور احلوكمة يف عمليات اإلدارة االسرتاتيجية. 5.
املجتمعية. 6. للمسؤولية  هرم )آريش كارول( 
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املجتمعية. 7. املسؤولية  مزايا 

دور احلوكمة يف حتديد غرض املنظمة. 8.

احلكمة. 9. مفهوم  مكونات 



114

مراجع الف�صل الثاين
اململكة  1. عاّمن،  االسرتاتيجي،  والتفكري  احلاكمية   .)2012( يعقوب  الدين،  نارص 

األردنية اهلاشمية، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2012/10/4060(.
2. Curnow, T. (2000). “Practical Philosophy, Wisdom Philosophy” 

(Online) available: www.practical-philosophy.org.uk. 

مكاوي، عبد الغفار )1994(. جذور االستبداد: قراءة يف أدب قديم، الكويت:  3.
للثقافة والفنون واآلداب، ع192. الوطني  املعرفة، املجلس  سلسلة عامل 

4. Johnson, T. (2006). “Wisdom: The Highest Aim of Life and 
Higher Education” Working Paper.

5. Bin, Zhao (1996). Consumerism, Confucianism, Communism: 
making sense of China today. Haidian. 

نارص الدين، يعقوب )2013(. دور التفكري االسرتاتيجي يف إدارة احلكمة -دراسة  6.
حتليلية ألنامط التفكري االسرتاتيجي يف اجلامعات األردنية اخلاصة، جامعة الرشق 

األوسط، عاّمن. رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2013/5/1582(.
7. Cochrane, D. (1995). “Wisdom: A First Approximation”. The 

Wisdom Page, (Online), available: http://www.isn.net/info/dc-
essa.html. 

8. Sadgoro (2006). “Clarity of Vision”, MBC, India. 
9. Meeker, J.W. (1981). “Wisdom and Wilderness”. Landscape. 

25(1). 
10. McKenna, B. & Rooney, D. (2005). “Wisdom Management: 

Tension Between Theory and Practice in Practice”. Knowledge 
Management● in● Asia● –● Pacific● 2005:● Building● a● Knowledge●
Society: Linking Government, Business, Academia and the 
Community: pp 1- 28.

11. Johnson, T. (2006). “Wisdom: The Highest Aim of Life and 
Higher Education”, Working Paper.



115

12. Bigelow, J. (1991). “Developing Managerial Wisdom”, (Online), 
available: http://mg.boisestate.edu/jbigelow/jbigelow/wisdom.
htm. 

اجلامعي  13. املكتب  املنظامت،  وتطوير  املعرفة  إدارة   .)2005( عامر  الكبييس، 
احلديث، اإلسكندرية، مرص.

اجلامعي  14. املكتب  املنظامت،  وتطوير  املعرفة  إدارة   .)2005( عامر  الكبييس، 
احلديث، اإلسكندرية، مرص.

15. Lioyd, B. (2005). Wisdom, Knowledge Management & 
Leadership: Linking the Past, Present and Future. Collective 
Wisdom Initiative Shared Document. 

16. Schwartz, B., & Sharpe, K. (2010). Practical Wisdom: The Right 
way to do the RightTthing, Riverhead books, New York. 

17. Hall, S. (2011). Wisdom: From Philosophy to Neuroscience, 
Vintage books – Advision of random house, Inc., New York. 

.18  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 
الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 

.)2013/5/1582(
19. Cochrane, D. (1995). “Wisdom: A First Approximation”. The 

Wisdom Page, (Online) available: http://www.isn.net/info/dc-
essa.html. 

20. Lloyd, B. (2005). Wisdom, Knowledge Management & 
Leadership: Linking the Past, Present and Future. Collective 
Wisdom Initiative Shared Document.

.21  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 



116

الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 
.)2013/5/1582(

22. Esaki, M. (1999). “A Method for Changing Knowledge to 
Wisdom, and a Wisdom Engine for the Wisdom Management 
Era”. (Online), available: http://dtcn-wisdom.jp/17Appendix%20
G%20R8.pdf. 

23. Aziz, K. (2004). “Wisdom Management, Through Value System”, 
(Online), available: http://kaleemaziz.com/web/b2/index.php? 

24. Zeleny, M. (2007). From Knowledge to Wisdom: Strategic 
Challenges of Business Education. New York: International 
Association Jesuit Business Schools.

25. Bierly, P.E., Eric, H.K., & Edward, W.C. (2000). “Organizational 
learning, knowledge and wisdom”, Journal of Organizational 
Change Management, 13(6), 595- 618.

26. Niven, R. Paul (2002). Balanced Scorecard: Step by Step, 
Maximizing Performance and Maintaining Results. Danvers: 
New York: John Wiley & Sons, Inc.

27. Wilson, I. (1982). “Realizing the power of strategic vision”. Long 
Range Planning, 25(5), 18- 28.

28. Johnson, T. (2006). “Wisdom: The Highest Aim of Life and 
Higher Education”, Working Paper.

29. Atlee, T. (2003). “Some ways we can be wise”, Philosophy 
Journal, 3(1), 6- 9.

.30  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 
الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 

.)2013/5/1582(



117

31. Grey, D. (2004). “Knowledge Management & Information 
Management: The Difference”. (Online): available: http://www.
smithweaversmith.com/km-im.htm. 

32. Certo, S.C. & Peter, J.P. (1995). The Strategic Management 
Process, 3rd ed., R.D., Irwin Inc.  

.33  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 
الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 

.)2013/5/1582(
يف  34. املصالح  أصحاب  بني  الثقة  تعزيز  يف  احلاكمية  دور   .)2009( عيل  أمحد  صالح، 

زكريا  إعداد  الثقة،  واقتصاديات  التمكني  إدارة  كتاب  يف  فصل  األعامل،  منظامت 
الدوري وأمحد عيل صالح، دار اليازوري للنرش، عامن.

دار  35. متكامل،  منهجي  مدخل  الدولية:  األعامل  إدارة   .)2012( عيل  أمحد  صالح، 
وائل للنرش، عامن.

36. Grosse, C. et.al., (2001). Global Business Strategy, Thunder bird 
the American Graduate School of International Management, 
John Wiley & Sons, New York.

37. Jegede,●C.● et.al.,● (2013).●Corporate●Governance●Efficiency●and●
Bank Performance in Nigeria, World Journal of Societal Sciences, 
3(1).

38. Sarbah, A. & Xiao (2015). Good Corporate Governance 
Structures: A Must for Family Business, Open Journal of business 
and management, (3).

.39  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 



118

الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 
.)2013/5/1582(

40. Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: an Integrated 
Approach,●Houghton●Mifflin●Company,●Boston.●

اململكة  41. عاّمن،  االسرتاتيجي،  والتفكري  احلاكمية   .)2012( يعقوب  الدين،  نارص 
األردنية اهلاشمية، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2012/10/4060(.

42. Hitt, M., Ireland, A., Duance, R. & Hoskinsson, E. (2005). 
Strategic Management: Competitiveness and Globalization, 5th 

ed., Sowth College pub., USA.

نارص الدين، يعقوب )2013(. دور التفكري االسرتاتيجي يف إدارة احلكمة- دراسة  43.
حتليلية ألنامط التفكري االسرتاتيجي يف اجلامعات األردنية اخلاصة، جامعة الرشق 

األوسط، عاّمن. رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2013/5/1582(.
44. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). 

Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

نارص الدين، يعقوب )2013(. دور التفكري االسرتاتيجي يف إدارة احلكمة- دراسة  45.
حتليلية ألنامط التفكري االسرتاتيجي يف اجلامعات األردنية اخلاصة، جامعة الرشق 

األوسط، عاّمن. رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2013/5/1582(.
46. Noe, r., Hollenback, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2015). Human 

Resource Management, 9th ed., McGraw Hill, New York.

دار  47. متكامل،  الدولية: مدخل منهجي  إدارة األعامل  صالح، أمحد عيل )2012(. 
وائل للنرش، عامن.

48. Johnson, G. & Scholes, K. (2002). Exploring Corporate Strategy, 
6th ed., Prentic Hall International, U.K.

49. Shermerhorn, S. (2005). Management, 8th ed., Wiley & Sons, 
New Jersey.



119

50. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

.51  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 
الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 

.)2013/5/1582(
اململكة  52. عاّمن،  االسرتاتيجي،  والتفكري  احلاكمية   .)2012( يعقوب  الدين،  نارص 

األردنية اهلاشمية، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2012/10/4060(.
53. Todorovic, I. (2013). Impact of Corporate governance Performance 

of Company, Montengrin Journal of Economics, vol 9, No. 2. 

.54  - احلكمة  إدارة  يف  االسرتاتيجي  التفكري  دور   .)2013( يعقوب  الدين،  نارص 
اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  االسرتاتيجي  التفكري  ألنامط  حتليلية  دراسة 
الوطنية  املكتبة  دائرة  لدى  اإليداع  رقم  عاّمن.  األوسط،  الرشق  جامعة 

.)2013/5/1582(
شقوارة، سناء عيل )2013(. دور القيادة التحويلية يف تعزيز املسؤولية املجتمعية  55.

للجامعات اخلاصة يف األردن: دراسة حتليلية، جامعة الرشق األوسط، عاّمن. 
56. Daft, R. (2008). Organization theory and Design, New York, 

West Publishing.

57. Bribi, M. (2010). Corporate Sustainability – CSR Communications 
& Value Creation, Master Thesis.

58. Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.

شقوارة، سناء عيل )2013(. دور القيادة التحويلية يف تعزيز املسؤولية املجتمعية  59.
للجامعات اخلاصة يف األردن: دراسة حتليلية، جامعة الرشق األوسط، عاّمن.



120

60. Frost, A. (2001). Corporate Societal Responsibility,

      http://www.unime/b.edu.an/alumni/ 

61. Nelsson, C. & Rahmani, S. (2008). Global Consideration in 
Corporate Societal Responsibility: Case Studies of the MNCS, 
Master Thesis, Iulea University.

62. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

63. Pride,●W.● (2000).● Business,● Houghton●Mifflin● Company,● New●
York.

64. Robbins, S. & Coutter, M. (1999). Management, 6th ed., Prentice 
Hall, New Jersey.

65. Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.

66. Lewis, S. et.al. (2004). Management: Challenges for Tomorrow’s 
leaders, Thomson South – Western, Canada.

67. Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.

68. Williams, C. (2002). Management, South – Wester College 
Publishing, USA.

69. Lewis, S. et.al. (2004). Management: Challenges for Tomorrow’s 
Leaders, Thomson South – Western, Canada.

70. Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South 
– Western, United Kingdom.

اململكة  71. عاّمن،  االسرتاتيجي،  والتفكري  احلاكمية   .)2012( يعقوب  الدين،  نارص 
األردنية اهلاشمية، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2012/10/4060(.



121

72. Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management: 
planning for domestic and global competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

73. Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management: 
planning for domestic and global competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

74. Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management: 
planning for domestic and global competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.





احلالة االفتتاحية: التفكري اال�سرتاتيجي خطوة اأوىل لر�سم روؤى واأهداف 
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املتطلبات الفكرية للإدارة اال�سرتاتيجية.

التفكري االإ�سرتاتيجي.

اأواًل: مفهوم التفكري اال�سرتاتيجي.

ثانيًا: اأهمية التفكري اال�سرتاتيجي.

ثالثًا: عنا�سر التفكري اال�سرتاتيجي.

رابعًا: طرائق التفكري اال�سرتاتيجي.

خام�سًا: عوامل النجاح احلرجة للتفكري اال�سرتاتيجي.

�ساد�سًا: مناهج التفكري اال�سرتاتيجي واأمناطه.

الذكاء اال�سرتاتيجي.

اأواًل: مفهوم الذكاء اال�سرتاتيجي.

الف�سل الثالث
املتطلبات الفكرية للإدارة اال�سرتاتيجية

)التفكري اال�سرتاتيجي، الذكاء اال�سرتاتيجي، القرار اال�سرتاتيجي(
 Chapter Three

The Intellectual Requirements of
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ثانيًا: العالقة بني الذكاء اال�سرتاتيجي والذكاء التكتيكي والذكاء 
             العملياتي.

ثالثًا: اأغرا�ض الذكاء اال�سرتاتيجي.
رابعًا: عمليات الذكاء اال�سرتاتيجي.

القرار اال�سرتاتيجي.
اأواًل: مفهوم القرار اال�سرتاتيجي.

ثانيًا: حتديات القرار اال�سرتاتيجي.
ثالًثا: خ�سائ�ض القرار اال�سرتاتيجي.

رابعًا: عملية �سناعة القرار اال�سرتاتيجي.

خام�سًا: م�سوؤوليات امل�ستويات االإدارية يف �سناعة القرار اال�سرتاتيجي.

�ساد�سًا: مناذج �سناع القرار اال�سرتاتيجي.

�سابعًا: التحيز املعريف يف �سناعة القرار اال�سرتاتيجي.

ثامنًا: اأ�ساليب حت�سني عملية �سناعة القرار اال�سرتاتيجي.
اأ�سئلة الف�سل الثالث.

مراجع الف�سل الثالث.
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اأهداف الف�صل
قادًرا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
التفكري االسرتاتيجي. 1. املستفادة من ممارسة  الدروس  بيان 
االسرتاتيجي،  2. )التفكري  االسرتاتيجية  لإلدارة  الفكرية  املتطلبات  بني  العالقة  بيان 

االسرتاتيجي(؟ والقرار  االسرتاتيجي،  والذكاء 
االسرتاتيجي. 3. التفكري  مفهوم  وصف 
االسرتاتيجي. 4. التفكري  أمهية  استخالص 
االسرتاتيجي. 5. التفكري  عنارص  بني  التمييز 
االسرتاتيجي. 6. التفكري  طرائق  متييز 
وأنامطه. 7. االسرتاتيجي  التفكري  مناهج  متييز 
الذكاء االسرتاتيجي. 8. وصف مفهوم 
والتكتيكي(. 9. والعمليايت  )االسرتاتيجي  الذكاء  بني  العالقة  بيان 

الذكاء االسرتاتيجي. 10. أغراض  استخالص 

االسرتاتيجي. 11. الذكاء  عمليات  بني  التمييز 

القرار االسرتاتيجي. 12. وصف مفهوم 

االسرتاتيجي. 13. القرار  استخالص حتديات 

القرار االسرتاتيجي. 14. وصف خصائص 

االسرتاتيجي. 15. القرار  وصف عمليات 

القرار االسرتاتيجي. 16. املقارنة بني نامذج 

القرار االسرتاتيجي. 17. املعرفية يف صناعة  التغريات  استخالص 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

التفكري اإلسرتاتيجي خطوة أوىل لرسم رؤى وأهداف مستقبلية)1(
Strategic Thinking is the First Step to Form Future Visions and Goals

البرشي برسعة مذهلة؛ مهمتها  الدماغ  التي جتري يف  املعقدة  العمليات  التفكري سلسلة من 
والعرض،  واملقارنة،  للربط،  قابلة  أولية  عنارص  إىل  وحتليلها  الذهن،  تشغل  التي  األمور  تبسيط 
العميل.  للتطبيق  ثابتة  قاعدة  تشكل  نظرية  أو  بتصور  اخلروج  ثم  ومن  والتصوير،  والتمثيل، 
يف  هلا  لزوم  ال  التي  املعلومات  بكثرة  الذهن  يرهق  ألنه  التخطيط؛  وجه  يف  عائق  احلر  والتفكري 
الذي  االسرتاتيجي  بالتفكري  يسمى  ما  نشأ  هنا  ومن  حمدد،  بشكل  له  التخطيط  جيري  موضوع 
ن املسؤولني من توجيه املؤسسة بداية من االنتقال من العمليات  ُيعّرف بأنه: »األسلوب الذي ُيمكِّ
للعوامل  خمتلفة  رؤية  تكوين  حتى  واألزمات  الطوارئ  ومواجهة  اإلجرائية  واألنشطة  اإلدارية 
البيئة املحيطة، بام يضمن أفضل  التغيري املطلوب يف  القادرة عىل خدمة  املتغرية  الداخلية واخلارجية 
املستقبل،  عىل  أساسية  بصورة  مركز  جديد  منظور  من  انطالًقا  التنظيم  إلمكانيات  ممكن  استخدام 

مع عدم إمهال املايض«.

وضعف،  قوة  من  ومظاهره،  أبعاده  بكل  الواقع  »دراسة  فهو  االسرتاتيجي  التخطيط  أما 
عملية  برامج  وضع  ثم  ومن  ذلك،  عىل  بناًء  مستقبلية  وأهداف  رؤى  ورسم  وفرص،  وحتديات 
التأمل  من  االسرتاتيجي  التفكري  ينطلق  حني  »يف  املنشود«،  املستقبل  إىل  االنتقال  عىل  تساعد 
ومواجهة  الفرص  من  لالستفادة  املؤسسة  يقود  الذي  االجتاه  وحتديد  املستقبل  السترشاف  العميق 
االسرتاتيجية  الستنباط  املؤسسة  اإلسرتاتيجي  التفكري  ويقود  املستقبلية«،  واملتغريات  التحديات 
كفاءهتا  رفع  إىل  يؤدي  أفضل  وضًعا  حمقًقا  واقع،  إىل  رؤيتها  حتول  التي  املناسبة  اخلطوات  ورسم 

واخلارجية. الداخلية 

التخطيط  ختدم  التي  اخلطوات  من  سابقة  خطوة  االسرتاتيجي  التفكري  ُيعد  وبذلك 
االسرتاتيجي.
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إن ما يميز التفكري االسرتاتيجي عن غريه من أشكال التفكري األخرى أنه تفكري: ُكيل ُمنظم 
املحيط. للعامل  الشمولية  الرؤية  باعتامده 

افرتاقي أو تباعدي؛ كونه يعتمد اإلبداع واالبتكار يف البحث عن أفكار جديدة، أو يكتشف 
سابقة. ملعرفة  مستحدثة  تطبيقات 

البعيدة،  الصور  الستحضار  واحلدس؛  واالستبصار،  اإلدراك،  يعتمد  وبنائي؛  تركيبي 
املستقبل قبل وقوعه. ورسم مالمح 

الرؤية اخلارجية  تطويري؛ فهو يبدأ من املستقبل، ويستمد منه صورة احلارض، وينطلق من 
الرؤى والزوايا. الداخلية؛ فهو إذن تفكري استباقي متعدد  البيئة  ليتعامل من خالهلا مع 

والتنبؤ  املجهول،  عامل  اخرتاق  عىل  الفعلية  وطاقاته  اإلنسان  بقدرات  يؤمن  إنساين؛  تفاؤيل 
املتاحة، واملشاركة يف صناعة املستقبل. باحتامالت ما سيقع، وحيث عىل وجوب توظيف املعرفة 

العقول  الغلبة ألصحاب  بأن  ويؤمنون  األضداد،  بني  الرصاع  بواقعية  أنصاره  يقر  تنافيس؛ 
وذوي البصرية ممن يسبقون اآلخرين يف اكتشاف املعرفة اجلديدة.

الغايات،  بناء  عىل  القدرة  لدهيم  بأن  االسرتاتيجي  التفكري  ذوو  األفراد  يتميز  حني  يف 
القدرة  ولدهيم  البيئي،  االستشعار  عىل  قادرون  وأهنم  األمور،  وزن  يف  والفراسة  النافذة  والبصرية 
وحتديد  اإلسرتاتيجي،  االختيار  مهارة  ويمتلكون  وتفسريها،  واملعلومات  البيانات  حتليل  عىل 
املوارد واإلمكانات املتاحة واستخدامها بكفاءة، ولدهيم الكفاءة والقدرة عىل التجاوب االجتامعي 

القرارات االسرتاتيجية. الفكر اإلداري، واختاذ  املحيطة، ومواكبة عوملة  املؤسسة وبيئتها  بني 



128

إن الدروس املستفادة من احلالة السابقة يمكن إمجاهلا يف اآليت:

التفكري االسرتاتيجي؟ الدرس األول: ملاذا 

إىل  التقليدية  اإلجرائية  العمليات  من  وممارساهتم  املديرين  أذهان  ينقل  ألنه   
الفرص  ن  تؤمِّ التي  الديناميكية  اخلارجية  واملتغريات  التأكد  عدم  حاالت  مع  التعامل 

املنظمة. لتقدم  املعيقة  التهديدات  وتعالج  للمنظمة،  الرابحة 

الدرس الثاين: ما اهلدف من التفكري االسرتاتيجي؟

الالزمة  اخلطوات  ورسم  قدراهتا،  تالئم  التي  رؤيتها  الستنباط  املنظمة  قيادة 
لتحويل الرؤية إىل واقع.

للتفكري االسرتاتيجي؟ املميزة  ما اخلصائص  الثالث:  الدرس 
الشمولية.	  الرؤية  يعتمد عىل  كيل 
يعتمد عىل اإلبداع واالبتكار.	  تباعدي 
تركيبي يعتمد عىل اإلدراك واحلدس.	 
املستقبل.	  إىل  ينظر  تطويري 
تفاؤيل يؤمن بقدرات اإلنسان وطاقاته.	 
التنافيس.	  املنافسة والرصاع  بوجود  يعتز  تنافيس 

املفكر االسرتاتيجي؟ َمْن  الرابع:  الدرس 
الغايات.	  بناء  القدرة عىل  يمتلك 
نافذة وفراسة.	  يمتلك بصرية 
البيئي.	  قدرة عىل االستشعار  يمتلك 
االسرتاتيجي.	  االختيار  قدرة  يمتلك 
يمتلك القدرة عىل إدارة املوارد.	 
العاطفي.	  الذكاء  قدرة  يمتلك 
العوملة.	  التعامل مع  يمتلك قدرة 
القرارات االسرتاتيجية.	  القدرة عىل اختاذ  يمتلك 
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املتطلبات الفكرية للإدارة اال�صرتاتيجية
Intellectual Requirements of Strategic Management

والتنفيذ،  والصياغة،  البيئي،  )التحليل  االسرتاتيجية  اإلدارة  عمليات  حتتاج 
بناء  أجل  من  الفكرية  املتطلبات  من  جمموعة  إىل  الحقًا،  رشحها  سيتم  التي  والرقابة( 
العمليات، واختيار األساليب املالئمة، وحتديد  القواعد الصحيحة لكل عملية من هذه 
البدائل املناسبة، وتشمل تلك املتطلبات: )التفكري االسرتاتيجي، والذكاء االسرتاتيجي، 

املتطلبات. والقرار االسرتاتيجي(، ويرشح الشكل )1	3( طبيعة العالقة بني هذه 

 )3-1( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية للإدارة  الفكرية  املتطلبات  علقة  طبيعة 

امل�ؤلف امل�صدر: 

وتأثري،  ارتباط  عالقة  هي  الفكرية  املتطلبات  عالقة  أن   )3	1( الشكل  يوضح 
القرار  عىل  االسرتاتيجي  التفكري  من  متفردًا  يكون  إما  والتأثري  االرتباط  هذا  ولكن 
القرار االسرتاتيجي، ونعتقد رغم أمهية  الذكاء االسرتاتيجي عىل  أو من  االسرتاتيجي، 
املزدوج  والتأثري  العالقة  بعكس  فعالية،  األكثر  النتائج  حيقق  ال  أنه  املنفرد  التأثري  هذا 
الشكل  يرشحه  ما  وهذا  االسرتاتيجية،  اإلدارة  عمليات  يف  فعالية  أكثر  يكون   الذي 

.)3	2(
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 )3-2( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية االإدارة  وعمليات  الفكرية  املتطلبات  بني  العلقة  طبيعة 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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Strategic Thinking :التفكري اال�صرتاتيجي
The Concept of Strategic Thinking :اأواًل: مفه�م التفكري اال�صرتاتيجي

عمليات  جمموعة  من  ويتكون  واملعرفية،  اإلدراكية  العمليات  قمة  يمثل  التفكري: 
التعامل  وأساليب  فيها  يعيش  التي  البيئة  معامل  حتديد  من  اإلنسان  مُتكن  متقدمة  ذهنية 

الفكر)2(. التفكري هو  معها، وناتج 

لإلدارة  األساسية  القواعد  إحدى  يشكل  أنه  ورغم  االسرتاتيجي  التفكري  أما 
من  قلياًل  أن  إال  املستمر،  والنجاح  التفوق  قدرات  املنظمة  يعطي  ألنه  االسرتاتيجية؛ 
التفكري  أن مفهوم  الباحثني أعطاه معنى حمدًدا ومفهوًما واضًحا، ويعود سبب ذلك إىل 
ومرتبًطا  كثرية  أخرى  مفاهيم  مع  مرتادًفا  زمنية  فرتات  عرب  وتطور  انبثق  االسرتاتيجي 
وصياغة  االسرتاتيجي،  والتحليل  االسرتاتيجي،  والتخطيط  االسرتاتيجي،  فالقرار  هبا؛ 
مجيعها  ومراحلها  االسرتاتيجية  وعمليات  االسرتاتيجي،  والسلوك  االسرتاتيجية، 

مفاهيم نجد هلا عالقة وارتباًطا هبذا املفهوم)3(.

االسرتاتيجي  التفكري  مصطلح  إنَّ   :)Lihedtka( ليديكا  الباحثة  قالت  لذلك 
يستخدم بشكل واسع وكبري يف حقل االسرتاتيجية واإلدارة االسرتاتيجية، وإنَّ  أصبح 
هؤالء الذين يستخدمون هذا املصطلح ال يعرفون املعنى واملحتوى احلقيقي له)4(. ومن 

يأيت: ما  التفكري االسرتاتيجي  تعاريف 
وخصائصها)5(.	  االسرتاتيجية  بمحتوى  الشمولية  السمة  ذو  التفكري 
واإلدراك، 	  االسرتاتيجية،  اإلدارة  ذلك  متضمنًا  واسعة  منطقة  عىل  رسم  عملية 

النظم)6(. ونظرية  اجلامعة،  وديناميكية 
مصطلح تركيبي يتضمن كاًل من احلدس واإلبداع لتكوين املنظور املتكامل للمنظمة 	 

البيئة)7(. مع  وتعاملها 
املدخل 	  من  كل  وجود  مع  املتباعد  والفكر  واإلجياد،  الرتكيب،  عمليات  توحيد 

املشكالت)8(. التحلييل حلل  العقالين واملدخل 
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وسمة 	  واملعطيات،  لألفكار  تركيبية  سمة  ذات  التفكري،  يف  ومتميزة  خاصة  طريقة 
املستقبل  استرشاف  االسرتاتيجي هو  التفكري  وناتج  واملعضالت،  للمشاكل  حتليلية 
التعريف أكثر متثياًل للتفكري االسرتاتيجي  وبناء املنظور املتكامل)9(. ونعتقد أن هذا 

وأكثر وضوًحا ملحتوياته، ويبني الشكل )3	3( هذا املفهوم.

 )3-3( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي التفكري  مفه�م  حمت�يات 

التخطيط اال�صرتاتيجي يف واأ�صاليب  و�صائل  الدين، يعق�ب )2017(.  نا�صر  امل�صدر: 
 .2017/08/22 األقيت يف كلية الدفاع ال�طني امللكية االأردنية يف  الدولة. حما�صرة 
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ومنهم  االسرتاتيجي،  التفكري  أمهية  إىل  والباحثني  الكّتاب  من  العديد  أشار 
األول:  بمنظورين؛  االسرتاتيجي  التفكري  أمهية  حّدد  الذي   )10()Torset( تورسيت 
فيها  وتوضع  ومستمر،  كبري  بشكل  تتغري  البيئة  إن  إذ  اجلديدة،  البيئية  باملتطلبات  يرتبط 
أن  األعامل  منظامت  من  يتطلب  األمر  هذا  وإن  األشكال،  بمختلف  وحمددات  قيود 
ارتباط  وإن  املتطلبات،  هذه  ملقابلة  كفؤ،  وبشكل  أكرب،  برسعة  وتتحرك  برسعة،  تتعلم 
العوملة باالتصاالت الرسيعة وتطور أنظمة املعلومات غريت من طرق املنظامت يف إدارة 
القضايا االسرتاتيجية املهمة، لذلك أصبحت املرونة واإلبداع، وتوليد األفكار اجلديدة 

املعارصة.  البيئة  نجاح  مفاتيح 

وعليه، قدم الباحثون نامذج عديدة للعمليات االسرتاتيجية، حتاول هذه النامذج أن 
تنقل منظامت األعامل من إطار رد فعل إىل إطار املبادر الرسيع يف التعامل مع األحداث. 
التفكري االسرتاتيجي والتفكري اجلامعي بعّدها أكثر قدرة  هكذا جاءت أفكار ال مركزية 
يالحظ  آخر  جانب  من  التحديات،  من  العديد  تثري  معقدة  بيئية  متطلبات  مواجهة  عىل 
اإلرشافية  وحتى  كافة،  اإلدارية  املستويات  إىل  ينقل  أن  يمكن  االسرتاتيجي  التفكري  أن 

منها؛ ألّنه رضورة من رضوريات حتقيق النجاح يف املنظامت الكبرية.

من هنا، فإن التفكري االسرتاتيجي ال يمكن اختصاره بعمليات الصياغة ومراحلها 
فقط، بل يعّد حاوًيا ألطر مبادرات التفكري املسبق من مجيع مستويات اهليكل التنظيمي، 
وهكذا فإنه يصبح أكثر غنى وأفضل يف التعامل مع عمليات صياغة اسرتاتيجية معقدة. 
صياغة  يف  جديدة  ممارسات  إىل  تقود  التي  االسرتاتيجية  التغريات  ببعض  يرتبط  الثاين: 
بنقل  يتمثل  تنظيمي،  تطور  متطلب  يمثل  األمر  هذا  أن  من  الرغم  عىل  االسرتاتيجية، 
ويف  املنظمة،  يف  الداخيل  باحلراك  يرتبط  أيًضا  لكنه  وجديد،  أفضل  واقع  إىل  املنظمة 
إطار هذا احلراك الداخيل جتسدت احلاجة إىل ممارسات جديدة يف صياغة االسرتاتيجية 
للعاملني  العليا من جانب، والتوقعات اجلديدة  أدوار اإلدارة  القائمة عىل أساس تطور 

من جانب آخر، وذلك عىل النحو اآليت:
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إطاًرا  1. تعّد  التي  املنظامت  حاكمية  نـحو  باالجتاه  يتمثل  العليا  اإلدارة  أدوار  تطور 
املسؤولة  اجلهات  خمتلف  بني  العالقة  طبيعة  لتغيري  العملية؛  باملامرسات  غنًيا  نظرًيا 
عن الرؤية املستقبلية ورسالة املنظمة. واالسرتاتيجية خيارًا رئيسًا حيدد توجه املنظمة 
لألمد البعيد، وهكذا فإن متطلبات أصحاب املصالح، وال سيَّام محلة األسهم منهم، 
يف  األمر  هلذا  العليا  اإلدارة  رؤية  وكيفية  املايل،  التحليل  يف  وحتوالً  تغريًا  أوجدت 
إطار الوظيفة االسرتاتيجية هلا. ويالحظ أيًضا تطور أنظمة االتصاالت واستهالكها 
جلانب كبري من وقت املدير، بعّدها أنشطة حمورية تعيد موضع املنظمة، وزيادة قبوهلا 

من خمتلف األطراف.
العاملني  2. من  كل  بني  العالقة  طبيعة  تغري  هنا  ويالحظ  للعاملني،  جديدة  توقعات 

مكرسني  أصبحوا  احلارض  الوقت  يف  املديرين  من  فالعديد  ومنظامهتم،  واملديرين 
تطور  إن  سليمة.  اسرتاتيجية  إدارة  أسس  ووضع  املنظمة،  لتطوير  الكامل  وقتهم 
يؤدوهنا  التي  ت  للَمهامَّ رؤيتهم  طرق  من  اآلخر  هو  غرّي  وتأهيلهم  العاملني  معرفة 
يف  املحيل  الصعيد  عىل  أكرب  مشاركة  يف  ترغب  الوسطى  فاإلدارة  املنظمة؛  يف 
أكثر  بكوهنم  املناسب؛  التحليل  تقديم  خالل  من  للمنظمة،  الشاملة  االسرتاتيجية 

اطالًعا عىل هذين األمرين، أي: اآلراء والتحليل.



135

Elements of Strategic Thinking :ثالثًا: عنا�صر التفكري اال�صرتاتيجي
التفكري االسرتاتيجي: الشكل )4	3( عنارص  يوضح 

 )3-4( ال�صكل 
االإ�صرتاتيجي التفكري  عنا�صر 

Source: Lihedtka, M. (1998). “Strategic Thinking: Can it be taught?”, 
Long Range Planning, Vol. 31, No. 1: 120179-. 

الباحثة ليدتكا )Lihedtka()11(؛  إن العنارص املوضحة يف الشكل السابق حددهتا 
ييل  وفيام  التفكري،  يف  ومتميزة  خاصة  طريقة  هو  االسرتاتيجي  التفكري  أن  ترى  إهنا  إذ 

املذكورة: للعنارص  رشح 

االسرتاتيجي  1. التفكري  جعل  إىل  هيدف   Systems Perspective النظم:  منظور 
املنظمة  فيه  تأخذ  الذي  األعامل  أيديولوجية  لنظام  عامة  معرفة  من  أساسًيا  جزًءا 
وضًعا خاًصا، وهنا فإن املفكر االسرتاتيجي يمتلك نموذًجا فكرًيا لرتابط الوسائل 

التداخل الكيل بني العنارص املختلفة. والغايات إلجياد قيمة من خالل فهم 
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السلوكيات  2. متثل  وهذه   Seizing Opportunism الفرص:  اقتناص  يف  الذكاء 
فاالسرتاتيجية  البيئة؛  يف  وظهورها  تطورها  ضوء  يف  الفرص  القتناص  الرضورية 

تأخذ حمتواها املرن من خالل هذا العنرص.

تأخذ  3. التنظيمية  العمليات  إن   Timely Thinking :املحدد الوقت  يف  التفكري 
يف  اعتبارات  وفق  العمليات  أي  نفسها؛  تشكيل  تستطيع  أهنا  بمعنى  مؤقتًا،  شكاًل 
الوقت املحدد الذي تستخدم فيه، هذا بمعنى أن التفكري االسرتاتيجي فاعل بشكل 
مبارش، ويمكن استخدامه بكفاءة رغم أنه متجذر يف النظام األيديولوجي التارخيي 

. للمنظمة

القصد  4. يرتجم  أن  املفرتض  من  وهنا   Focused Intent القصد:  عىل  الرتكيز 
املستقبل  إىل  احلالية  االسرتاتيجية  من  بالذهاب  تّتسم  أفعال  إىل  االسرتاتيجي 

للمنظمة. املرغوب 

من  5. االسرتاتيجي  املفكر  إن  إذ   Assumptions-Driven باالفرتاضات:  التوجه 
املفرتض أن يكون متوجًها بافرتاضات مقودة ومستخدمة ألقىص إبداع ممكن لديه؛ 
للحالة؛  منتقدًا  نفسه  الوقت  ويف  مبتكرًا  يكون  أن  يفرتض  االسرتاتيجي  فالتفكري 
لكي تستطيع خمتلف املستويات تشكيل أفكارها أو تصميمها يف إطار توّجه صحيح.

نحن نعتقد أن عنارص التفكري االسرتاتيجي تربطها عالقات تأثري متبادلة، أي أن 
يولد  الذي  هو  والتأثر  التأثري  هذا  ناتج  وأن  األخرى،  بالعنارص  ويتأثر  يؤثر  عنرص  كل 
 ،)3	4( رقم  الشكل  يف  ظهرت  كام  منفرًدا،  منها  كل  يكون  فال  االسرتاتيجي،  التفكري 
يمنحه   )3	5( شكل  يف  اآلتية  بالصورة  املذكور  الشكل  تشكيل  إعادة  أن  نجد  لذلك 

للظاهرة. أكثر  وتفسرًيا  وضوًحا 
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)3-5( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي التفكري  عنا�صر  بني  التفاعل   

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

املنظمة؟  التفكري االسرتاتيجي رضورًيا إلنجاز أهداف  ُيعد تفاعل عنارص  هل 
وكيف؟
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Methods of Strategic Thinking :رابعًا: طرائق التفكري اال�صرتاتيجي

للتفكري االسرتاتيجي، كام ييل: الباحث ستاييس )Stacey()12( طريقتني  حدد 

.1  Observing and Thinking of الكيل؛  بشكلها  بالظاهرة  والتفكري  املشاهدة 
القادة  يقوم  الطريقة  هلذه  وفًقا   The Pheromenon in Its Holistic Form
العقالين  التحليل  أدوات  ويستخدمون  للمنظامت،  موضوعية  بمراقبة  واملديرون 
يقومون  ذلك  وبعد  ملنظامهتم،  االسرتاتيجية  والرؤى  املناسبة  األهداف  لتحديد 
التنظيمية  واإلجراءات  اهلياكل  وتصميم  الكيل،  التغيري  اسرتاتيجيات  بصياغة 
املراقبة  إجراءات  وكذلك  والرؤى،  األهداف  لتحقيق  الالزمة  اإلجراءات  لتنفيذ 
العقالنية ليتحققوا من السيطرة عىل اجتاه منظامهتم يف املستقبل. ووفًقا هلذه الطريقة 
ومن  والنفوذ،  القوة  يمتلكون  الذين  املديرين  قبل  من  االسرتاتيجيات  اختيار  يتم 

تنفيذها. يتم  ثم 

.2  Observing and Thinking of The املرجانية؛  بالشعب  والتفكري  املشاهدة 
الصورة  من  والتفكري  باملشاهدة  التحول  الطريقة  هذه  وتفرتض   Coral Reef
جتري  التي  الصغرى  املتناهية  التفاعالت  تفاصيل  إىل  الكلية  والظاهرة  الكبرية 
الشعب  تسمية  جاءت  هنا  )ومن  املنظامت  يف  األشخاص  بني  احلارض  الوقت  يف 
نتيجة  جمرد  ليس  هو  املنظمة  يف  حيدث  ما  فإن  الطريقة  هلذه  ووفًقا  املرجانية(، 
من  العديد  بني  للتفاعل  نتيجة  هو  بل  املنظمة،  يف  النفوذ  أصحاب  الختيارات 
املتصلة،  املرتابطة  املنظامت  من  العديد  يف  املشاركني  جلميع  واإلجراءات  اخليارات 
التفكري يف املنظامت بوصفها تصمياًم كلًيا خيتاره األعضاء األقوى نفوًذا يف  بدالً من 

املنظمة. تلك 

تعتمد  األوىل  الطريقة  أن  هو  للتفكري  املذكورتني  الطريقتني  عىل  تعليقنا  إن 
تنجح  أن  يمكن  طريقة  وهي  ممارسة،  واملركزية  سلوًكا  للمديرين  والنفوذ  القوة  عىل 
املشاركة  عىل  تعتمد  الثانية  الطريقة  بينام  أخرى،  ظروف  يف  وتفشل  معينة  ظروف  يف 
معينة  ظروف  يف  تنجح  أن  يمكن  طريقة  وهي  ممارسة،  والالمركزية  سلوًكا  والتمكني 
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وتفشل يف ظروف أخرى، ونتيجة هلذا ال يمكن أن تكون واحدة من الطرائق أفضل من 
األخرى، إنام الظروف التي متر هبا املنظمة هي التي حتدد الطريقة األنسب.

خام�صًا: ع�امل النجاح احلرجة للتفكري اال�صرتاتيجي:
Critical Success Factors for Strategic Thinking

للتفكري االسرتاتيجي، هي)13(: هناك ستة عوامل نجاح حرجة 

من  1. األعامل  منظامت  حتول  بمعنى  أي   Shifting Paradigms املتحركة:  النامذج 
النامذج التقليدية إىل النامذج العرصية التي هتتم بوضع أصحاب املصالح يف احلسبان؛ 
وقد  التحديات،  مواجهة  عىل  قادرة  وغري  عاجزة  أصبحت  التقليدية  النامذج  ألن 
والقادة  املديرين  عىل  جيب  لذلك  املستقبيل؛  النجاح  حتقيق  يف  رئيسًا  عائقًا  تكون 
اجلوانب  عىل  ويركزوا  تفكريهم،  أسلوب  من  ُيغريوا  أن  املستويات-  مجيع  -وعىل 

التي تضيف قيمة ملنظامهتم، وأهم تلك اجلوانب ما يأيت:
التنظيمي.  ● األداء  عنارص 
املنظمة يف املجتمع. ● دور 
القيادة. ● دور 
االسرتاتيجي. ● والتخطيط  التفكري  عملية 
العوامل التي تؤثر يف أداء املوارد البرشية. ●
القرار. ● املشكالت وعملية  التعرف عىل  طريقة 
بنجاح. ● التغيري وإدارهتا  بناء عملية  طرق 

التمييز بني النتائج )الغايات( والوسائل: Ends and Means إن اخلاصية األخرى  2.
إذ  والوسائل،  النتائج  بني  التمييز  عىل  قدرته  هي  االسرتاتيجي  املفكر  خواص  من 
املنظمة،  طموح  ومتثل  إليها  الوصول  املراد  املستقبلية  النهايات  إىل  النتائج  تشري 
النتائج،  إىل  للوصول  املنظمة  ختتارها  التي  والتكتيكات  الطرائق  فهي  الوسائل  أما 
لذلك ينبغي عىل املفكر االسرتاتيجي بعد أن حيدد النتائج املستقبلية أن يكون قادًرا 
وتكاليف  مشاكل  دون  النتائج  هذه  حتقيق  عىل  القادرة  الفّعالة  الوسائل  حتديد  عىل 

إضافية.
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.3  (Mega, Macro, Micro) :)ربط مستويات التخطيط )األكرب، والكيل، واجلزئي
)األكرب،  الثالثة  التخطيط  بني مستويات  ربطًا  أن حيقق  االسرتاتيجي  للمفكر  بّد  ال 
مستوى  كل  كون  املنظمة  نجاح  يف  األساس  هو  بينهم  الربط  ألن  اجلزئي(؛  الكيل، 
عالقات  وبناء  التخطيط  عىل  يركز   )Mega( األكرب  فاملستوى  حمددة؛  مهام  له  منها 
أما املستوى  املنظمة احلاليني واملستقبليني من عمالء وعاملني،  باملتعاملني مع  جيدة 
الرئيسة  النتائج  حتقيق  عىل  يركز  الذي  التخطيط  عن  مسؤول  فهو   )Macro( الكيل 
 )Micro( املستوى اجلزئي فيام هيتم  العمالء،  التي تصب أساًسا يف خدمة  للمنظمة 
النتائج  حتقيق  نـحو  وحفزهم  املنظمة  داخل  العمل  وفرق  األفراد  عىل  بالرتكيز 

.)Mega( للنتائج للمنظمة )Macro(، والتي متهد للوصول  الرئيسة 

املفكر  4. قدرة  وتعني   Measurable Objectives للقياس:  القابلة  األهداف 
االسرتاتيجي عىل صياغة أهداف يمكن قياسها حيث تكون:

املنظمة.  ● واقعية ومنسجمة مع موارد 
املايض. ● املستقبل وليس عمليات  تستند عىل توجهات 
الثالثة )األكرب، والكيل، واجلزئي(. ● التخطيط  ختدم قياس مستويات 

الرؤية املثالية: Ideal Vision الرؤية املثالية تعرّب عن احللم املستقبيل للمنظمة، وإىل  5.
أين تريد أن تصل يف املستقبل؛ لذلك عىل املفكر االسرتاتيجي أن حيدد تلك الرؤية 

بدقة عن طريق:
املستقبلية.  ● الغايات  حتديد 
املناسب. ● التنظيمي  التصميم  حتديد 
املطلوبة. ● املوارد  حتديد 

الذي  6.  Needs Are the Gaps in Results النتائج:  اعتبار احلاجات فجوات يف 
ما  فجوة  أهنا  عىل  وحتديدها  االحتياجات  بتعريف  القيام  املنظمة  عىل  أن  يبني 
أو  املدخالت  يف  فجوات  وليس  املرغوبة،  املستقبلية  والنتائج  احلالية  النتائج  بني 

العمليات.
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�صاد�ًصا: مناهج التفكري اال�صرتاتيجي واأمناطه:
Strategic Thinking Approachs and Patterns

للتفكري  أنامًطا  يولد  منهام  منهج  وكل  االسرتاتيجي،  للتفكري  منهجان  يوجد 
:)15 االسرتاتيجي، كام ييل)14، 

يقوم  1. املنهج  هذا  إن   Inductive Approach )االستنتاجي(:  االستقرائي  املنهج 
عنها،  واملعلومات  البيانات  مجع  ثم  ومن  ومالحظتها،  واملشاكل،  الظواهر  بتتبُّع 
األجزاء  يدرس  املنهج  هذا  إن  تعميمها،  ثم  ومن  مسبباهتا  إىل  لِلوصول  وحتليلها؛ 

الفلسفي نمطان للتفكري، مها: للوصول إىل الكل، وانبثق عن هذا املنحى 
عىل  ● التفكري  من  النمط  هذا  يركز   Holistic Thinking الشمويل:  التفكري 

اإلبداع واخليال وجتسيده يف السلوك واملامرسة التنظيمية يف أثناء العمل.
عىل  ● التجريدي  النمط  يركز   Abstract Thinking التجريدي:  التفكري 

عمليات احلدس يف حتديد عوامل املشكلة وإجياد احللول هلا.

عىل  2. التفكري  يف  املنهج  هذا  يستند   Deductive Approach االستداليل:  املنهج 
من  حوهلا  الفرضيات  بصياغة  يقوم  ثم  الواسعة،  واملعارف  النظريات  يف  البحث 
أجل دراستها واختبارها يف البيئة احلقيقية هلا. إن هذا املنهج يدرس الكل للوصول 

إىل تعميامت عىل األجزاء. وقد انبثق عن هذا املنهج نمطان للتفكري، مها:
هو  ● النمط  هذا  وفحوى   Diagnostic Thinking التشخييص:  التفكري 

عملية  قرائن  إىل  وصوالً  املشكلة،  سبب  حتديد  أو  األشياء،  حقيقة  إىل  النظر 
األشياء،  وجود  عىل  حكمه  يف  القرار  متخذ  ويستند  باملشكلة،  مبارشة  مرتبطة 
الواقعي  التفكري  يكون  وبذلك  الواقع،  عامل  يف  بوجودها  املطلق  والتسليم 
القرار  متخذ  تعامل  التبويب، وعند  التفكري يف هذا  أنامط  سائًدا عىل غريه من 
العالقة  تعرتي  التي  الغموض  مصادر  تشخيص  عىل  يركز  فإنه  الغموض  مع 

القرار. بني متغريات 
التفكري التخطيطي: Purposeful Thinking وال خيتلف مضمون هذا النمط  ●

إذ  الواقع؛  أرض  عىل  التفكري  معايري  حتقق  مستوى  تأكيد  طبيعة  يف  سابقه  عن 
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التفكري  يركز االسرتاتيجي عىل تلك املعايري بمستوى أقل مما هو عليه يف نمط 
برتراند  دعائمها  أرسى  فلسفية  مقدمات  عىل  النمط  هذا  ويقف  التشخييص، 
للحقيقة ختتلف  أن معرفتنا  إىل فكرة  الذي يشري   )Bertrand Russell( رسل
حتليل  يف  العقالين  التفكري  أوجه  أحد  النمط  هذا  ويعّد  لألشياء،  معرفتنا  عن 
ويشرتك  العلمية،  والقوانني  التفسريات  ملنطق  القرار  وخضوع  القرار،  بيئة 
مع  التعامل  يف  تكمن  رئيسة  معامل  يف  والتخطيطي  التشخييص  التفكري  نمطا 
يتيح  بام  البياين  والعرض  األرقام  للغة  ختضع  التي  املشكالت  أو  املوضوعات 

بالنتائج. األسباب  ربط 
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بالشكل )6	3(. السابقة يمكن توضيحها  إن األفكار 

ال�صكل )3-6(
مناهج التفكري اال�صرتاتيجي واأمناطه

يف كلية الدفاع 
حما�صرة األقيت 

يف الدولة، 
ط اال�صرتاتيجي 

(، و�صائل واأ�صاليب التخطي امل�صدر: نا�صر الدين، يعق�ب)2017
يف 2017/08/22 

ال�طني امللكية االأردنية 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
التفكري هل ُيمكن للمفكر االسرتاتيجي استخدام أكثر من نمط من أنامط 

 االسرتاتيجي أو ممارستها تبًعا للمواقف أم يستمر عىل نمط واحد؟
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Strategic Intelligence  :الذكاء اال�صرتاتيجي
The Concept of Strategic Intelligence :اأواًل: مفه�م الذكاء اال�صرتاتيجي

عىل  لِلحصول  العسكرية؛  العمليات  يف  كان  االسرتاتيجي  الذكاء  استخدام  بداية 
أكرب قدر من املعلومات عن حتركات العدو)17(، ثم توسع استخدامه يف اإلدارة لتحديد 

خططهم)18(. ومعرفة  املنافسني  حتركات 

املفاهيم والتعريفات للذكاء االسرتاتيجي: ونقدم فيام ييل عدًدا من 
توفري املعلومات يف الوقت املحدد والكمية املطلوبة واجلودة العالية إىل قادة املنظامت 	 

من أجل صناعة قرارات جيدة)19(.
وتطوير 	  التنافسية،  البيئة  يف  حتدث  التي  املتغرية  الظروف  مع  التكيف  عىل  القدرة 

التنافسية)20(. امليزة  البيئية وحتقيق  التحديات  ملواجهة  الالزمة  املواقف 
أسلوب إعداد القادة لفهم السياق البيئي للذين يعيشون فيه بشكل يساهم يف حتقيق 	 

التنافسية)21(. امليزة  أهداف منظامهتم؛ عرب صناعة قرارات ذكية، وحتقيق 

إن املعاين الواردة يف املفاهيم والتعريفات السابقة تؤرش إىل أن الذكاء االسرتاتيجي 
يشمل:

والتطوير.	  والتغيري  التكييف  عىل  القدرة 
البيئية.	  التحديات  ملواجهة  املطلوبة  املواقف  رسم 
املناسبة.	  القرارات  أداة لتوفري املعلومات الالزمة الختاذ 
قرارات ذكية.	  السعي لصناعة 
أداة لتحقيق األهداف املحددة.	 
التنافسية.	  امليزة  لتحقيق  أداة 

يعكس  نموذج  تطوير  يف  منها  واإلفادة  جتميعها  يمكن  أعاله  املذكورة  املعاين  إن 
املفهوم الشمويل للذكاء االسرتاتيجي، كام هو موضح يف الشكل )7	3(.
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)3-7( ال�صكل 
الذكاء اال�صرتاتيجي ومراحله  معاين 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

ما الفرق- من وجهة نظرك- بني أداء املنظامت التي تستخدم الذكاء االسرتاتيجي 
تستخدمه؟ والتي ال 
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ثانًيا: العلقة بني الذكاء اال�صرتاتيجي والذكاء التكتيكي والذكاء العملياتي:
The Relationship Between Strategic, Tactical and Operational 
Intelligence

التكتيكي،  والذكاء  االسرتاتيجي،  الذكاء  بني  العالقة   )3	8( الشكل  يوضح 
العمليايت)22(: والذكاء 

 )3-8( ال�صكل 
العملياتي والذكاء  التكتيكي  والذكاء  اال�صرتاتيجي  الذكاء  بني  العلقة 

Source: Lehane, J. (2011). Integrating Strategic Intelligence with Organizational risk 
management, 9th conference on Environmental Compliance and Enforcement

الذكاء
االسرتاتيجي

الذكاء
لتكتيكي ا

الذكاء
العمليايت

عند  	 املعلومات  حتليل  يعني   Operational Intelligence العمليايت:  الذكاء 
ويعتمد  احلالية،  العمل  إجراءات  تطبيق  يف  منها  واإلفادة  لإلدارة،  األدنى  املستوى 

عىل الرصد املبارش للمعلومات، ويسعى إىل حتقيق أهداف قصرية األجل)23(.
القرارات  	 واختاذ  املعلومات  حتليل   Tactical Intelligence التكتيكي:  الذكاء 

ويعتمد  اجلهود،  وتوحيد  املوارد،  لِتخصيص  اإلدارة؛  يف  األوسط  املستوى  عند 
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متوسطة  أهداف  حتقيق  إىل  ويسعى  والظروف،  للمواقف  االحتاميل  الرصد  عىل 
األجل)24(.

واختاذ  	 املعلومات  حتليل   Strategic Intelligence االسرتاتيجي:  الذكاء 
تتعرض  التي  البيئية  التحديات  ملِواجهة  اإلدارة؛  يف  األعىل  املستوى  عند  القرارات 
األهداف  لتحقيق  ويسعى  للمنظمة،  الكلية  األهداف  ولتحقيق  كاملة،  املنظمة  هلا 

األجل)25(. طويلة 

الثالثة. الذكاء  ويوضح الشكل )9	3( مستويات 

 )3-9( ال�صكل 
االأهداف مب�صت�يات  وعلقتها  الثلثة  الذكاء  م�صت�يات 

Source: Hess, M. (2002). Reference curriculumon Strategic Intelligence 
Analysis, http://www.isn.ethz.ch 

رقم  الشكل  يف  موضح  هو  كام  بينها  فيام  تتفاعل  للذكاء  الثالثة  املستويات  إن 
ألنه  واالسرتاتيجي؛  العمليايت  الذكاء  عىل  التكتيكي  الذكاء  يعتمد  إذ  أعاله،   )3	9(
املستوى  عىل  منها  واالستفادة  بتحليلها،  ويقوم  منهام،  واملعلومات  املواقف  يستمد 
التكتيكي؛  الذكاء االسرتاتيجي والذكاء  العمليايت يعتمد عىل  الذكاء  الوظيفي، وكذلك 
بتحليلها،  ويقوم  منهام،  واملؤرشات  والتحليالت،  واملعلومات،  املواقف،  يستمد  ألنه 
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وكذلك  االسرتاتيجية،  األعامل  وحدات  أهداف  لتحقيق  ضوئها  يف  القرارات  وصناعة 
املواقف،  يستمد  ألنه  والعمليايت؛  التكتيكي  الذكاء  عىل  يعتمد  االسرتاتيجي  الذكاء 
ضوئها؛  يف  القرارات  وصناعة  بتحليلها،  ويقوم  اجلزئية،  والتحليالت  واملعلومات، 

التنافسية. امليزة  املنظمة ككل، ومن ثم حتقيق  لتحقيق أهداف 

Purposes of Strategic Intelligence :ثالًثا: اأغرا�ض الذكاء اال�صرتاتيجي

:)27 يسعى الذكاء االسرتاتيجي إىل حتقيق جمموعة من األغراض، وهي)26، 
عىل  1. املنظامت  قدرة  تطوير  طريق  عن  واالبتكار  اإلبداع  من  عالية  مستويات  حتقيق 

اجلامعي. التعلم 
معاجلة كميات كبرية من املعلومات، واستخالص النتائج واملؤرشات احلرجة منها،  2.

املناسبة. والتحذيرات  التنبؤات  وبناء 
البيئية. 3. التحديات  التي تساهم يف مواجهة  البدائل واخليارات االسرتاتيجية  توليد 
السوق،  4. احتياجات  حتديد  خالل  من  تطبيقية  عمل  مشاريع  إىل  االبتكارات  حتويل 

الزبائن. املنافسني، وحاجات  وقدرة 
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The Processes of Strtegic Intelligence :رابًعا: عمليات الذكاء اال�صرتاتيجي

ويوضح  االسرتاتيجي،  الذكاء  لعمليات  نموذًجا   )27()Maccoby( الباحث  قّدم 
العمليات. الشكل )10	3( هذه 

)3-10( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي الذكاء  عمليات   

Source :Sharfman ,P. (2004) .Information Sharing In support of 
Strategic Intelligence ,International Conference on countering 

Modern Terrorism,http//:www.mitre.org  
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Foresight ومتثل هذه العملية جمموعة من القدرات التي تشمل: 1. االسترشاف: 
املستقبل.	  استقراء  القدرة عىل 
البيئية.	  التعقيدات  القدرة عىل حتديد 
البيئية.	  التغيريات  القدرة عىل جماراة 
القدرة عىل فرز الفرص الناجحة من دوهنا.	 
القدرة عىل احلدس. 	 

تفكري النظم: Systemic Thinking ومتثل هذه العملية جمموعة من القدرات التي  2.
تشمل:

الفكر اجلمعي.	  التعامل مع  القدرة عىل 
املشكالت بشكل منهجي.	  القدرة عىل حتليل 
القدرة عىل تركيب األفكار.	 
القدرة عىل توزيع املوارد.	 
التنظيم. 	  عىل  القدرة 

Vision ومتثل هذه العملية جمموعة من القدرات التي تشمل: 3. الرؤية: 
العلمي.	  القدرة عىل اخليال 
التصورات.	  بناء  القدرة عىل 
القدرة عىل التعامل مع حاالت عدم التأكد.	 
الغموض.	  القدرة عىل حتليل 
املخاطرة. 	  تبني  القدرة عىل 

Motivation  ومتثل هذه العملية جمموعة من القدرات التي تشمل: 4. الدافعية: 
الصحيحة.	  التحفيز  نظم  بناء  القدرة عىل 
التنافس بني الوحدات والعاملني.	  إثارة  القدرة عىل 
القدرة عىل تشجيع املشاركة يف اختاذ القرارات.	 
التمكني.	  القدرة عىل 
القدرة عىل إدارة األداء. 	 
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Partnership ومتثل هذه العملية جمموعة من القدرات التي تشمل: 5. الرشاكة: 
القانوين للرشكات.	  التنظيم  القدرة عىل فهم 
القدرة عىل حتديد الرشيك املناسب.	 
القدرة عىل حوكمة الرشكات.	 
القدرة عىل إدارة الرشكات.	 
الفّعال.	  التفاوض واالتصال  القدرة عىل 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

الدافعية بزيادة مستوى ما طبيعة العالقة بني الرشاكة والدافعية؟ وهل تزيد 

 الرشاكة؟ سّوغ ذلك.
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Strategic Decision :القرار اال�صرتاتيجي
The Concept of Strategic Decision :اأواًل: مفه�م القرار اال�صرتاتيجي

داخلًيا  املنظمة  جوانب  مجيع  يف  تؤثر  مصريية  قضية  االسرتاتيجي  القرار  يمثل 
وحيدد  ناحية،  من  احلرجة  املوارد  توزيع  عىل  يركز  ألنه  ومستقباًل؛  حاليًا  وخارجًيا، 

البيئية من ناحية أخرى)29(. مسرية املنظمة يف ضوء املتغريات 

وقيل عن القرار االسرتاتيجي: إنه اخليار الذي حيدد طريقة نمو املنظمة، ويعكس 
متخذه)30(. سلوك 

وقيل عنه: عملية ينتج عنها بديل حتدده اإلدارة، لتحقيق أهداف املنظمة، يف ظل 
بيئية غري مستقرة، وتناُفٍس عاٍل)31(. ظروف 

املنظمة  بيئة  بني  التفاعل  ضوء  يف  ويتخذ  بالتعقيد،  يتصف  روتيني  غري  قرار  وهو 
وتطورها  املنظمة  بقاء  عىل  تأثريات  وله  العليا،  اإلدارات  قبل  من  واخلارجية  الداخلية 

ومستقباًل)32(. حالًيا 

حمدودة،  معلومات  ضوء  يف  العليا  اإلدارة  حتدده  الذي  البديل  بأنه:  عرف  كام 
املنظمة)33(. تأثري عىل مستقبل  له  البديل  بيئية متسارعة، وخماطرة عالية، وهذا  وتغريات 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

للقرار االسرتاتيجي يعكس فهمك للموضوع،  حاول أن تضع تعريًفا 

العملية. للحياة  مالئم  أنه  وتعتقد 
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هلا  االسرتاتيجي  القرار  بيئة  أّن  إىل  تشري  ذكرت  التي  والتعريفات  املفاهيم  إن 
سامت، هي:

تتضمن موارد حرجة وحمدودة.	 
متكاملة.	  ناقصة وغري  ُتبنى عىل معلومات 
عالية.	  بيئية  متثل خماطرة 
بيئي عاٍل.	  تقوم عىل تعقيد 
متسارعة.	  بيئية  تغيريات  تعرّب عن 

القرار االسرتاتيجي. بيئة  ويوضح الشكل )11	3( سامت 

)3-11( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي القرار  بيئة  �صمات   

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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The Challenges of Strategic Decision :ثانًيا: حتديات القرار اال�صرتاتيجي

الشكل  يعرضها  التي  التحديات  من  العديد  االسرتاتيجي  القرار  متخذ  تواجه 
 .)3	12(

 )3-12( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي القرار  حتديات 

Source: Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.

املعايري 
املتعددة

املخاطرة 
والالتأكد

الالملموسية

مدخالت 
بكة متشا

آثار غري 
مقصودة

طويلة  آثار 
األجل

أحكام 
تقييمية

القرار  صنع 
املجمع

القرار صانع 

ويتضح من الشكل )12	3( أن هذه التحديات تشمل)34(:

املعايري املتعددة: Multiple Criteria يرتبط القرار االسرتاتيجي بمعايري متعددة،  1.
منها ما خيص الزبائن، وآخر خيص املالكني، وكذلك احلكومة وجمموعات الضغط؛ 

لذلك جيب خلق التوازن بني هذه املعايري.
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القضايا  2. من  بالعديد  االسرتاتيجي  القرار  يرتبط   Intangibility الالملموسية: 
وزيادة  العاملني،  وأخالقيات  املحل،  وشهرة  الزبون،  رضا  مثل:  امللموسة،  غري 
البريوقراطية، وهذه ختلق صعوبة يف عملية قياس القضايا املذكورة بسبب اختالف 

املقياس لكل واحدة منها.

االسرتاتيجي  3. القرار  يرتبط   Risk and Uncertainty التأكد:  وعدم  املخاطرة 
مع  التعامل  الصعب  من  جيعل  وهذا  كثرية،  تأكد  عدم  وظروف  عالية،  بمخاطرة 

املستقرة. بالبيئة  مقارنة  املناسب  البديل  واختيار  البيئة 

القرار االسرتاتيجي ذات  4. نتائج  تكون   Long-term Effects آثار طويلة األجل: 
التعامل  يف  الدقة  رضورة  حيتم  وهذا  األجل،  قصرية  وليست  األجل  طويلة  آثار 

املنظمة. معها؛ ألهنا ختص مستقبل 

االسرتاتيجي  5. القرار  يرتبط   Interrelated Inputs متشابكة:  مدخالت 
ذات  وأخرى  وإنتاجية،  وتسويقية،  وفنية،  قانونية،  ومتنوعة،  متشابكة  بمدخالت 
صلة بالزبائن، وهذا يعقد األمر عىل متخذ القرار؛ ألنه جيب أن يستوعب كل هذه 

املدخالت.

ع: Collective Decision Making يعتمد القرار االسرتاتيجي  6. صنع القرار املجمَّ
عىل جتميع اآلراء واملقرتحات من مجيع األطراف املستفيدة، وهذا يتطلب من املدير 

مهارة مجع هذه اآلراء وخلق التوافق بينها من أجل صناعة قرار جيد.
عادة  7. االسرتاتيجي  القرار  يرتبط   Evaluative Provisions تقييمية:  أحكام 

تفكري  طريقة  واختالف  ناحية،  من  تكاملها  وعدم  املتاحة،  املعلومات  بمحدودية 
االسرتاتيجي  القرار  صناعة  فإن  وعليه  أخرى؛  ناحية  من  صناعته  عىل  القائمني 

التنبؤ واألرقام. تعتمد عىل أحكام تقييمية ذاتية أكثر منها عىل أحكام قائمة عىل 
بآثار  8. القرار االسرتاتيجي عادة  يرتبط   Unintended Effects آثار غري مقصودة: 

العايل، وهذا جيعل من  البيئي، ومستوى املخاطرة  الثبات  غري مقصودة بسبب عدم 
الصعب التكهن باآلثار والنتائج املؤكدة، وهنا تربز آثار جانبية غري مقصودة تكون 

وسلبية. إجيابية 
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ثالًثا: خ�صائ�ض القرار اال�صرتاتيجي:
The Characteristics of Strategic Decision

معه،  التعامل  طريقة  يف  كبرية  أمهية  له  االسرتاتيجي  القرار  خصائص  حتديد  إن 
ومن ثم الوصول إىل البديل االسرتاتيجي املناسب الذي خيدم رؤية املنظمة، ورسالتها، 
خصائص  عىل  الباحثني  بني  عليها  ومتفق  حمددة  قائمة  توجد  ال  ذلك  ومع  وأهدافها، 

االسرتاتيجي.  القرار 
 ،36 هي)35،  االسرتاتيجي،  للقرار  اخلصائص  من  جمموعة  الباحثني  من  عدد  وذكر 

:)38 ،37

للمنظمة.	  التوجه طويل األجل  الرتكيز عىل 
للمنظمة.	  النمو  لتحقيق  املتميزة  الفرص  الرتكيز عىل خلق 
الندرة، إذ ال يوجد له حاالت سابقة أو مشاهبة.	 
طلب موارد كبرية والتزام حقيقي.	 
للمستقبل.	  أسبقيات  صنع  عىل  الرتكيز 
العالية.	  املخاطرة 
حتيط به بيئة فيها غموض عاٍل.	 
العليا.	  اإلدارة  يتطلب تدخل 
املنظمة.	  ازدهار  التأثري عىل 
تقليدية.	  التعامل مع قضايا حرجة غري 
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رابًعا: عملية �صناعة القرار اال�صرتاتيجي:
The Process of Strategic Decision Making

القرار االسرتاتيجي)39(. الشكل )13	3( عملية صناعة  يوضح 
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االسرتاتيجي،  القرار  لصناعة  خطوات  ثامين  وجود   )3	13( الشكل  يوضح 
يف: تتمثل 

ويشمل: 1. نتائج األداء احلايل،  تقييم 
العائد عىل االستثامر واألرباح.	  تقييم 
واألهداف.	  الرسالة  تقييم 
والسياسات. 	  االسرتاتيجيات  تقييم 

ويشمل: 2. الرشكة،  حوكمة  تقييم 

تقييم أداء جملس اإلدارة.	 
العليا. 	  تقييم أداء اإلدارة 

ويشمل: 3. وتقييمها،  اخلارجية  البيئة  مسح 
والتهديدات. 	  الفرص  التي تشكل  العوامل االسرتاتيجية  حتديد 

ويشمل: 4. وتقييمها،  الداخلية  البيئة  مسح 
القوة ونقاط الضعف. 	  نقاط  التي تفرز  العوامل االسرتاتيجية  حتديد 

لغرض: 5. االسرتاتيجية،  العوامل  حتليل 
فيها مشكالت.	  التي توجد  املناطق  حتديد 
املنظمة واألهداف وتعديلها عند الرضورة. 	  مراجعة رسالة 

الذي  6. التحليل  ضوء  يف  واختيارها  وتقييمها،  الفضىل  البديلة  االسرتاتيجية  توليد 
أجري يف اخلطوة )5( أعاله.

من خالل: 7. املختارة،  تنفيذ االسرتاتيجيات 
الربامج.	 
املوازنات.	 
اإلجراءات. 	 
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من خالل: 8. املختارة،  تقييم االسرتاتيجيات 
الراجعة.	  التغذية  أنظمة 
النشاطات لضامن تقليل االنحرافات يف اخلطط. 	  الرقابة عىل 

خام�ًصا: م�ص�ؤوليات امل�صت�يات االإدارية يف �صناعة القرار اال�صرتاتيجي:

The Responsibilities of Management Levels in Strategic Decision 
Making

فهناك  االسرتاتيجي،  القرار  صناعة  يف  اإلدارية  املستويات  مسؤوليات  ختتلف 
هو  املسؤوليات  هذه  حتديد  من  والغرض  ثانوية،  مسؤوليات  مقابل  رئيسة  مسؤوليات 

القرار االسرتاتيجي. حتديد مستوى املشاركة يف صناعة 

القرار  صناعة  يف  اإلدارية  املستويات  مسؤوليات   )3	1( اجلدول  ويوضح 
االسرتاتيجي.

)1-3( مسؤوليات املستويات اإلدارية يف صناعة القرار االسرتاتيجي اجلدول   
االسرتاتيجي القرار  صناع 

املطلوب  )ما  النهائية  النتيجة 
إنجازه(

الوسائل 
إنجازه( )كيف سيتم 

جملس أعضاء 
 اإلدارة

مديرو

 الرشكة

مديرو 
وحدات 
األعامل

مديرو 
املستوى 
الوظيفي

األهداف  وتتضمن:  الرسالة، 
** ** *والفلسفة

الواسعةأهداف طويلة املدى * ** **االسرتاتيجية 

السنوية املدى األهداف  قصرية  االسرتاتيجيات 
* ** **والسياسات

* *: تدل عىل املسؤولية الرئيسة.

الثانوية. *: تدل عىل املسؤولية 
Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management: planning for domestic 
             and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.



161

ومديري  اإلدارة  جملس  أعضاء  مسؤولية  أن  أعاله   )3	1( اجلدول  ويوضح 
املنظمة،  لرسالة  النهائية  النتائج  بخصوص  رئيسة(  )مسؤولية  تكون  الرئيسيني  الرشكة 
مسؤوليتهم  فتكون  االسرتاتيجية  األعامل  وحدات  مديرو  أما  وفلسفتها،  وأهدافها، 
بالتفكري  املتعلقة  املسؤولية  منطقة  هي  املنطقة  هذه  ألن  املوضوعات؛  هذه  يف  )ثانوية( 

االسرتاتيجي )اخلط األعىل(.

أما بخصوص األهداف طويلة املدى فتكون مسؤولية مديري الرشكة الرئيسيني، 
اإلدارة  جملس  أعضاء  أما  رئيسة(،  )مسؤولية  االسرتاتيجية  األعامل  وحدات  ومديري 
)اخلط  التشغيلية  املسؤولية  منطقة  هي  املنطقة  هذه  ألن  )ثانوية(؛  مسؤوليتهم  فتكون 

األوسط(.

األعامل  وحدات  مديري  مسؤولية  تكون  فإهنا  السنوية  األهداف  وبخصوص 
الرشكة  مديرو  أما  رئيسة(،  )مسؤولية  الوظيفي  املستوى  ومديري  االسرتاتيجية، 
الوظيفية  املسؤولية  منطقة  هي  املنطقة  هذه  ألن  )ثانوية(؛  مسؤوليتهم  فتكون  الرئيسيني 

)اخلط األدنى(.
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�صاد�ًصا: مناذج �صناع القرار اال�صرتاتيجي:
Models of Strategic Decision Makers

يأيت  وفيام  خيتلفون،  بل  واحد  نموذج  من  ليسوا  هم  االسرتاتيجي  القرار  صناع 
:)42  ،41 توضيح هلذه النامذج)40، 

االسرتاتيجي  1. القرار  يصنع   The Entrepreneur Model الريادي:  النموذج 
املؤسس  ويركز  املنظمة وتوجيهاته،  رؤية مؤسس  باالعتامد عىل  النموذج  طبًقا هلذا 

عىل قرارات النمو والتوسع من خالل إجياد فرص ال يدركها املنافسون له.

النموذج  2. هلذا  طبًقا  القرارات  تصنع   The Adaptive Model التكيفي:  النموذج 
حلل مشكالت قائمة متثل هتديدات للمنظمة، ومن ّثمَّ عىل املنظمة التكيف مع هذه 
عالية وحرية  مرونة  التكيفي  النموذج  القرارات وفق  وتستلزم صناعة  التهديدات، 

السائدة. الظروف  للتكيف مع  كافية 

النموذج التخطيطي: The Planning Model تصنع القرارات طبًقا هلذا النموذج  3.
من  القائمة  املشكالت  ملعاجلة  حلول  وإجياد  ناحية،  من  اجلديدة  بالفرص  للفوز 

النموذجني )الريادي والتكيفي(. النموذج جيمع بني  ناحية أخرى، فهذا 

هذا  4. جيمع   The Logical Incremental Model املنطقية:  التزايدية  نموذج 
لذلك  والتخطيطي(،  والتكيفي،  )الريادي،  مًعا:  السابقة  الثالثة  النامذج  النموذج 
يقال عنه -أحيانًا- إنه تركيب للنامذج الثالثة، وتصنع القرارات طبًقا هلذا النموذج 
إىل تطوير مواردها بشكل  املنظمة  الرسيع، وحتتاج  بالتغري  تتسم  التي  البيئة  ملواجهة 

منطقي. عقالين 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

أي نامذج صناعة القرار اإلسرتاتيجي تعتقد أنه أقرب إىل طريقة تفكريك؟ وملاذا؟
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�صابًعا: التحيز املعريف يف �صناعة القرار اال�صرتاتيجي:

Cognitive Bias in Strategic Decision Making

املعلومات  معاجلة  عملية  تعرتي  التي  األخطاء  من  سلسلة  يمثل  املعريف  التحيز 
القرار)43(. التي يقوم هبا متخذو 

والتحيز املعريف يكون عىل أشكال عدة، وكام يأيت)44(:
	  Cognitive Bias because of السابق:  االفرتاض  بسبب  املعريف  التحيز 

القرار إىل اختاذ  التحيز عندما يتجه صانع  وحيدث هذا   Previous Assumption
ويتجاهل  متغريين،  بني  )العالقة  عن  قوية  سابقة  معتقدات  أساس  عىل  القرارات 

احلالية(. االسرتاتيجية  والعوامل  البيئية،  املتغريات 
	  Cognitive Bias because of املتصاعد:  االلتزام  بسبب  املعريف  التحيز 

القرار  صانع  يقوم  عندما  التحيز  هذا  وحيدث   Escalating Commitment
ّثمَّ  ومن  الفشل،  إىل  طريقه  يف  املرشوع  أن  علمه  رغم  املوارد  من  املزيد  بتخصيص 

فإن مجيع استجاباته تكون غري منطقية.
	  Cognitive Bias because of التحيز املعريف بسبب االستنتاج بالتشابه اجلزئي: 

Partial Similarity وحيدث هذا التحيز عندما يستخدم صانع القرار املشاهبات 
التشابه  يكون  األحيان  من  كثري  ويف  املعقدة،  املشكالت  لتدير  البسيطة  اجلزئية 

اجلزئي غري صحيح.
	  Cognitive Bias because of Representation :التحيز املعريف بسبب التمثيل

صغرية،  عينة  إىل  باالستناد  نتائجه  القرار  صانع  يعمم  عندما  التحيز  هذا  وحيدث 
وهذا يمثل انتهاًكا لقانون األعداد الكبرية اإلحصائي، إذ إن العينة الصغرية ال متثل 

صحيًحا. متثياًل  املجتمع 
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ثامًنا: اأ�صاليب حت�صني عملية �صناعة القرار اال�صرتاتيجي:
Techniques for Improving the Process of Strategic Decision-Making

يكون  عندما  سيام  ال  االسرتاتيجي،  القرار  صناعة  عملية  لتحسني  أسلوبان  هناك 
:)46 التفكري مجاعيًا، مها)45، 

.1  Devil`s Advocacy Defense Technique :أسلوب دفاع الشيطان أو املحامي
حمامي  دور  بتمثيل  القرار  صنع  جمموعة  أعضاء  أحد  يقوم  األسلوب  هذا  بموجب 
خيلق  مما  البديل؛  أو  القرار  قبول  تفشل  التي  الوسائل  بكل  يتذرع  الذي  الشيطان 
الدافعية عند األعضاء اآلخرين ملناقشة مجيع املخاطر املحتملة مرة ثانية وثالثة حتى 

يتَّضح البديل املناسب. ويوضح الشكل )14	3( هذا األسلوب.

)3-14( ال�صكل 
ال�صيطان اأ�صل�ب دفاع   

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: An Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.
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أكثر  2. أسلوب   Dialectic Enquiry Technique اجلديل:  االستعالم  أسلوب 
مضاد  وفرض  فرض  استحداث  عىل  يعتمد  الشيطان،  دفاع  أسلوب  من  تعقيًدا 
املقبولة ظاهرًيا  العمل  إجراءات  يعكسا  أن  الفرضني جيب  العكس(، وكال  )فرض 
ولكنها متضاربة، ويستمع املديرون االسرتاتيجيون إىل املناظرة واملناقشة بني أنصار 
كل من الفرض والفرض املضاد، وبعد ذلك يتخذون القرار باعتامد فروض معّينة، 

ورفض أخرى. ويوضح الشكل )15	3( أسلوب االستعالم اجلديل.

 )3-15( ال�صكل 
اجلديل اال�صتعلم  اأ�صل�ب 

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: An Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.



166

اأ�صئلة الف�صل الثالث
س1: عّرف:

االسرتاتيجي. 3. التفكري 

االستداليل. 4. املنهج 

الشمويل. 5. التفكري  نمط 

االسرتاتيجي. 6. الذكاء 

التكتيكي. 7. الذكاء 

االسرتاتيجي. 8. القرار 

املتشابكة. 9. املدخالت 
الريادي. 10. النموذج 
التكيفي. 11. النموذج 
املعريف. 12. التحيز 

س2: ناقش ما يأيت:
التفكري االسرتاتيجي وأثرها يف أداء املنظمة. 1. عالقة عنارص 
املنهج االستقرائي واملنهج االستداليل. 2. الفرق بني 
االسرتاتيجي ومراحله. 3. الذكاء  معاين 
االسرتاتيجي. 4. الذكاء  لعمليات  األساسية  الفكرة 
االسرتاتيجي. 5. القرار  حتديات 
التكييفي. 6. والنموذج  التخطيطي  النموذج  بني  الفرق 
املنطقية. 7. التزايدية  نموذج  فكرة 
املنظمة. 8. القرار االسرتاتيجي وتأثريها عىل مستقبل  بيئة  سامت 
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تركيبًيا؟ 9. مصطلًحا  االسرتاتيجي  التفكري  ُيعّد  ملاذا 
االسرتاتيجي. 10. للتفكري  املميزة  اخلصائص 

س3: عّلل:
الكيل. 1. بشكلها  بالظاهرة  والتفكري  املشاهدة  طريقة  استخدام 
اعتامد املفكر االسرتاتيجي عىل مصادر الغموض يف القرار. 2.
التشغييل. 3. بالذكاء  اقرتان األهداف متوسطة األجل 
القرار االسرتاتيجي. 4. املعلومات يف عملية صناعة  نقص 
هناك عالقة بني املخاطرة وعدم التأكد يف صناعة القرار االسرتاتيجي. 5.
طويلة  6. األهداف  حتقيق  جتاه  رئيسة  مسؤولية  األعامل  وحدات  مديري  مسؤولية 

املدى.
القرار االسرتاتيجي. 7. املعريف يف صناعة  التحيز 
القرار االسرتاتيجي. 8. املتصاعد حتيًزا معرفًيا يف صناعة  االلتزام 
استخدام أسلوب االستعالم اجلديل. 9.

التفكري االسرتاتيجي. 10. التفاعل بني عنارص  وجوب حتقيق 

س4: ارشح ما يأيت:
الرسم. 1. الفكرية وعمليات اإلدارة االسرتاتيجية مع  املتطلبات  العالقة بني  طبيعة 
االسرتاتيجي. 2. التفكري  أمهية 
العمليايت. 3. الذكاء  فكرة 
الذكاء االسرتاتيجي. 4. أغراض 
االسرتاتيجي. 5. القرار  خصائص 
الرسم. 6. القرار االسرتاتيجي مع  عملية صناعة 
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اأهداف الف�صل
 ً قادرا  يكون  أن  الفصل  الدارس هلذا  من  يتوقع  الفصل  دراسة هذا  باالنتهاء من 

عىل:
البيئي. 1. املسح  وصف مفهوم 
والداخلية. 2. اخلارجية  البيئة  بيان عوامل 
.3 .Porter لـ  تفسري نموذج هيكل الصناعة 
والداخلية. 4. اخلارجية  العوامل  إعداد ملخص حتليل 
.5 .Porter بيان اإلضافات عىل نموذج 
القيمة. 6. سلسلة  وصف 
التنظيمية. 7. والثقافة  التنظيمي  باهليكل  االسرتاتيجية  عالقة  استخالص 
بنائها. 8. التنافسية ومصادر  امليزة  معنى  بيان 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

قراءة يف السامت اإلبداعية للقائد يف عرص احلكمة )1(
Reading in the Innovational Attributes of the Leader in the Age of Wisdom

التفكري اإلبداعي هو نشاط عقيل مركب وهادف، توجهه رغبة قوية يف البحث عن حلول، 
إنتاًجا  اإلنتاج  عىل  الفرد  قدرة  أيًضا  وهو  سابًقا،  معروفة  تكن  مل  أصلية  نواتج  إىل  التوصل  أو 
وطالقة  التداعي،  وطالقة  األلفاظ،  )طالقة  بأنواعها:  والطالقة  األصالة،  من:  قدر  بأكرب  يتميز 
واحلساسية  التكيفية(  واملرونة  الثقافية،  )املرونة  بمظاهرها:  واملرونة  األشكال(،  وطالقة  األفكار، 
تتمثل متطلبات  املبدع، إضافة إىل ذلك  تعد من أهم سامت  للمشكالت، والتفاصيل، وهذه مجيًعا 
التجربة  عن  الناجتة  واخلربة  اليقينية،  للمعرفة  املدرك  الواعي  العقل  يف  احلكمة  عرص  يف  القادة 

اهلادفة، واإلدارة القوية للفعل املقبول عقاًل، وعلاًم، ومنطًقا، والرغبة اجلاحمة يف نقل اخلربة.

هبا  يتحلوا  أن  جيب  احلكمة  عرص  يف  املبدعون  فالقادة  أصاًل،  العلم  تقتيض  فاحلكمة  لذا 
احلكمة،  لتكوين  أساًسا  اليقينية  للمعرفة  املدرك  الواعي  العقل  منها:  التي  متطلباهتا  ويمتلكوا 
النظر  عىل  والقدرة  احلقيقية،  التجربة  عن  اخلربة  نقل  يف  والرغبة  بإتقان،  العمل  إلنجاز  واإلدارة 
ورفدها  الفكرة  وتفعيل  مرونة،  أكثر  بطريقة  القضايا  ومعاجلة  جديدة،  بنظرة  املألوفة  األشياء  إىل 
جديدة  أفكار  وتوليد  الواحدة،  بالفكرة  املتعلقة  األفكار  وإطالق  واسعة،  إضافية  بمعلومات 

وأصيلة.

لذا يمكن القول: إن كل حكيم عامل، وليس كل عامل حكياًم؛ فاحلكمة تتطلب العلم، ولكن 
العلم يعد درجة من درجات احلكمة، وهو أدناها، وجيب أن تكون لدى القادة القدرة عىل تشجيع 
نهم من متابعة أفكارهم، وأن يكونوا مستقبلني  االبتكار، وإعطاء مرؤوسيهم قدًرا من احلرية يمكِّ
تشجيع  هبدف  جيًدا؛  مدروسة  غري  كانت  ولو  حتى  يدعموهنا  االبتكارية،  للمقرتحات  جيدين 
بالقواعد  التمسك  وعليهم  الستكامهلا،  فيها  النقص  جوانب  لدراسة  قدًما  امليض  عىل  املرؤوسني 
تلك  لتجاهل  استعداًدا  أكثر  يكونوا  أن  وعليهم  مؤسساهتم،  داخل  هبا  املعمول  والسياسات 
أفضل،  وعوائد  نتائج  إىل  يصل  سوف  االبتكاري  السلوك  أن  أدركوا  إذا  السياسات  أو   القواعد 
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وعليهم االحتفاظ بسجالت ومستندات رقمية وورقية دقيقة وكافية مما جيعلهم يدركون جيًدا أن

الختاذ  يدفعهم  مما  الشجاعة  من  بقدر  يتحلوا  وأن  يتبنوها،  أن  تستحق  عليهم  املطروحة  األفكار 
مستقبل  إىل  الوصول  عىل  ويعملوا  االتصال،  مهارات  يتقنوا  أن  وجيب  ودقة،  برسعة  القرارات 
التمسك  بعدم  سلوكهم  يتسم  أن  جيب  وهلذا  هلا؛  املخطط  األهداف  حتقيق  خالل  من  أفضل 
التشهري هبم؛ جتنًبا لألثر السلبي املرتتب  التي يرتكبها املرؤوسون خالل عملهم، وجتنب  باألخطاء 
بنجاح،  العمل  واستمرار  اخلاطئة،  املواقف  معاجلة  كيفية  عىل  جهودهم  تركيز  وعليهم  ذلك،  عىل 

وتشجيع االبتكار واإلبداع، وحتري احلق، أن يتجاهلوا الكراهية يف التعامل مع املرؤوسني.

إن تلك السامت تشكل اآلن حتدًيا لقادة املؤسسات والرشكات عندما يقررون إدارة األعامل 
منظور احلكمة. من 
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Environmental Scanning :امل�صح البيئي
االسرتاتيجية،  اإلدارة  عمليات  من  األوىل  املنطقية  العملية  البيئي  املسح  يعد 
عن  واضح  فهم  تكوين  يف  العملية  هذه  تساهم  إذ  العمليات،  باقي  تعتمد  وعليها 

للمنظمة. والداخلية  اخلارجية  البيئة  مكونات 

Environmental Scanning Concept اأواًل: مفهوم امل�صح البيئي: 

االقتصادية  للميزات  واضح  فهم  إىل  للتوصل  والتقنيات  املفاهيم  من  جمموعة 
الرئيسة، ومدى عمق التنافس، واجتاهات تغري الصناعة، ومكانة السوق، واسرتاتيجيات 
املنظامت املنافسة، وأساسيات النجاح التنافيس، ومستقبل توقعات أرباح املنظمة)1(. لذا 
واخلارجية؛  الداخلية  للمنظمة  بيئي  وإدراك  فهم  ثم  حتليل  عملية  البيئي  املسح  يمثل 
والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  خالل  من  االستجابة)2(،  حتركات  أفضل  اختيار  هبدف 
يف البيئة الداخلية، والفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية)3(. ويوضح الشكل )4-1( 

ذلك.

)4-1( ال�صكل 
البيئي امل�صح 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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مفاهيم  جمموعة  يمثل  البيئي  املسح  أن  يتضح   )4-1( الشكل  خالل  ومن 
القوة  )نقاط  لتشخيص  وإدراكها  وفهمها  الداخلية  البيئة  حتليل  منها  الغرض  وتقنيات، 
ّثمَّ يتم فرز نقاط  والضعف(، والبيئة اخلارجية لتشخيص )الفرص والتهديدات(، ومن 

املنظمة. القوة والضعف، والفرص، والتهديدات حسب قوة تأثريها عىل 

Environmental Scanning Purposes ثانًيا: اأغرا�ض امل�صح البيئي: 

)Thompson & Stricland()4( أغراض املسح البيئي بام يأيت: حدد 
تأثريها. 1. باملنظمة ودرجة  املحيطة  البيئية  القوى  التعرف عىل 
املؤثرة والسائدة يف الصناعة. 2. حتديد السامت االقتصادية 
املنافسة. 3. مستقبل  استرشاف 
التنافيس. 4. الصناعة  تغري هيكل  أسباب  حتديد 
التعرف عىل أقوى املنظامت وأضعفها يف السوق. 5.
الصناعة. 6. جاذبية  مستوى  حتديد 

البيئي املشار إليها سابًقا متثل مؤرشات تضمن البقاء للمنظمة   إن أغراض املسح 
يف  ومتطلباهتا  احلالية  املنافسة  واقع  عن  واضحة  صورة  تعطيها  كوهنا  التنافسية  البيئة  يف 
مع  للتعامل  تطويرها  وحماولة  احلالية  قدراهتا  تقييم  عىل  قادرة  جيعلها  بشكل  املستقبل 

املستقبل.
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Spaces of Environmental Scanning ثالًثا: ف�صاءات امل�صح البيئي: 

الشكل )4-2(. البيئي فضاءات يوضحها  للمسح   

 )4-2( ال�صكل 
البيئي امل�صح  ف�صاءات 

Source: wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. Strategic Management 
and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

التي  العامة  اخلارجية  بالبيئة  يتمثل  األول  الفضاء  أن   )4-2( الشكل  من  ويظهر 
والعوامل  االجتامعية،  والعوامل  االقتصادية،  والعوامل  السياسية،  )العوامل  تشمل 
تأثري غري مبارش  البيئة ذات  البيئية(، وهذه  القانونية، والعوامل  التكنولوجية، والعوامل 
اخلاصة  اخلارجية  البيئة  فهو  الثاين  الفضاء  أما  عليها.  السيطرة  يمكن  وال  املنظمة،  عىل 
التجارية،  واالحتادات  واملنافسني،  العمل،  ونقابات  واحتادات  )املوردين،  من  املكونة 
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من  فيها  التأثري  يمكن  البيئة  وهذه  األسهم(  ومحلة  واحلكومة،  والزبائن،  واملقرضني، 
نسبي. وبشكل  املنظمة  قبل 

واهليكل  املوارد،  تشمل  التي  الداخلية  البيئة  وهو  الثالث  الفضاء  وأخرًيا   
املنظمة. قبل  من  متاًما  عليها  بيئة مسيطر  التنظيمية( وهي  والثقافة  التنظيمي، 

Environmental Scanning Processes رابًعا: عمليات امل�صح البيئي: 

.)4-3( الشكل  يبينها  البيئي عدة عمليات  للمسح 

 )4-3( ال�صكل 
البيئي امل�صح  عمليات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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من خالل الشكل )3-4( يتضح أن عمليات املسح البيئي تشمل اآليت:
مسح البيئة اخلارجية: External Environment Scanning البيئة اخلارجية متثل  1.

توجهها،  اختيار  يف  وتؤثر  املنظمة،  سيطرة  نطاق  خارج  تقع  التي  العوامل  جمموعة 
البيئة  فضاءين؛  البيئة  هذه  وتشمل  الداخلية)5(،  وعملياهتا  وهيكلها،  وإجراءاهتا، 
)الفرص  الفضاءين  هذين  يف  ويوجد  الصناعة،  أو  املهمة  وبيئة  العامة،  اخلارجية 

والتهديدات(:
Opportunities: ظروف ومواقف بيئية ذات سمة إجيابية، إذا متكنت  ● الفرص 

أداء عالًيا هلا، وربحية متميزة)6(.  املنظمة من استثامرها حتقق 
تتالفاها  ● مل  إذا  سلبية،  سمة  ذات  بيئية  ومواقف  ظروف   :Threats التهديدات 

أداءها وأرباحها)7(. املنظمة، وتقلل  املنظمة تزيد من املصاعب واملعيقات عىل 
.2  General External Environment Scanning العامة:  اخلارجية  البيئة  مسح 

)السياسية،  العوامل  جمموعة  وتشمل  أيًضا،  املبارشة  غري  أو  الكلية  البيئة  وتسمى 
غري  التأثري  ذات  والبيئية(  والتكنولوجية،  والقانونية،  واملجتمعية،  واالقتصادية، 
املبارش عىل املنظمة، وتعّد هذه العوامل غري مسيطر عليها)8(. وفيام يأيت توضيٌح هلا:

تعكس  1. التي  العوامل  جمموعة   Potical Factors السياسية:  العوامل 
عوامل  وتؤثر  القائم)9(،  السيايس  والنظام  احلكم،  وأسلوب  األيديولوجية، 
عالقات  وطبيعة  احلكومية،  القرارات  خالل:  من  املنظمة  يف  السياسية  البيئة 

الدولية)10(.  السياسية  الدول، واألزمات 
تعكس  2. التي  العوامل  جمموعة   Economic Factors االقتصادية:  العوامل 

الرصف،  سعر  ومعدالت  الفائدة،  ومعدالت  االقتصادي،  النمو  معدالت 
عملياهتا  يف  التوسع  فرصة  والرشكات  املنظامت  متنح  التي  التضخم،  ومعدالت 

وحتقيق أرباح أعىل، أو تؤدي إىل حرب سعرية بسبب تقليص اإلنفاق)11(.
العوامل املجتمعية: Social Factors جمموعة العوامل التي تعكس نمط احلياة،  3.

يف  تؤثر  وهي  املجتمع،  يف  والتقاليد  والعادات،  والقيم،  األفراد،  وسلوكيات 
املنظمة بشكل كبري؛ لذا جيب احلذر عند التعامل معها ودراستها وحتليلها بدقة، 
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يف  اإلخفاق  بينام  للمنظمة،  السوقية  احلصة  من  يزيد  العوامل  هذه  فهم  إن  إذ 
السوقية)12(. يقلل من احلصة  فهمها 

التي  4. العوامل  جمموعة   Technological Factors التكنولوجية:  العوامل 
ومستوى  التكنولوجي،  التطور  ومستوى  املستخدمة،  التكنولوجيا  نوع  تعكس 
براءات  وعدد  التشغيلية،  الرافعة  ومستوى  والتطوير،  البحث  عىل  اإلنفاق 
يمنح  العوامل  هبذه  االهتامم  مستوى  ألن  املنظمة؛  عىل  تؤثر  التي  االخرتاع 
التكاليف، والقدرة  إنتاجها، أو القدرة عىل خفض  التميز يف  املنظمة القدرة عىل 

الزبائن)13(. لطلبات  عىل رسعة االستجابة 
العوامل القانونية: Legal Factors جمموعة العوامل التي تعكس الترشيعات،  5.

إدارة  املجتمع، وحتدد طريقة  تنظم حياة  التي  واألنظمة  والتعليامت،  والقوانني، 
هي  وما  الرضائب،  ومستويات  التعامالت،  وطريقة  وتأسيسها،  املنظامت 

واملمنوعات)14(. املسموحات 
تعكس  6. التي  العوامل  جمموعة   Environmental Factors البيئية:  العوامل 

واملرتبطة  واهلواء  باملاء  املتعلقة  البيئية  والنظم  واملناخ،  واحلياة،  املادية،  املوارد 
وديمومة  املنظمة  بقاء  عىل  كبري  تأثري  ذات  وهي  واستمراريتها،  احلياة  بإدامة 

حياهتا)15(.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

البيئة اخلارجية؟ النتائج املحتملة من عدم مراعاة الرشكات لعوامل  ما 
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.3  The Scanning of the Special )Task( اخلاصة:  اخلارجية  البيئة  مسح 
املبارشة،  والبيئة  الصناعة،  وبيئة  املهمة،  بيئة  وتسمى   External Environment
واملوردين،  )الزبائن،  بـ  املتعلقة  العوامل  جمموعة  وتشمل  أيًضا،  املنافسة  وبيئة 
ومحلة  واحلكومة،  واملقرضني،  التجارية،  واالحتادات  واملنافسني،  النقابات،  واحتاد 
عليها  مسيطر  غري  العوامل  هذه  وتعّد  املنظمة،  عىل  املبارش  التأثري  ذات  األسهم( 
عىل  املنافسة  بيئة  أو  اخلاصة  البيئة  حتليل  ويركز  نسبًيا)16(.  هبا  التأثري  يمكن  ولكن 
تفكريهم  طريقة  عىل  والتعرف  منافسيها،  أقرب  وحتديد  لصناعتها،  املنظمة  معرفة 

التالية)18(: األسئلة  اإلجابة عن  عرب  املتوقعة)17(  واسرتاتيجياهتم 
الصناعة؟ 1. ما حدود 
الصناعة؟ 2. هيكل  ما 
املنافسة؟ 3. الرشكات  ما 
للمنافسة؟ 4. الرئيسة  املحددات  ما 

إن اإلجابة عن األسئلة السابقة حتتاج إىل حتديد بعض املفاهيم، وأمهها:
أو  ● أو خدمات متشاهبة  منتجات  تقدم  الرشكات  Industry: جمموعة من  الصناعة 

احلاجات  إشباع  عىل  قادرة  ألهنا  البعض؛  لبعضها  بدائل  تكون  أن  يمكن  متقاربة 
 . )19( نفسه  للعميل  األساسية 

أقرب املنافسني Closest Competitors: الرشكات التي تشبع احلاجات األساسية  ●
ومتشابه)20(. كبري  بشكل  للعميل  نفسها 

صناعات  ● تضم  التي  القطاعات  جمموعة   :Industry Structure الصناعة  هيكل 
مرتابطة تكمل بعضها البعض، يتفاعل فيها املنافسون والعمالء واملوردون، ويكون 

املنافسة)21(. هلم الدور األكرب يف تغيري هيكل الصناعة وطبيعة 
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ويعّد حتليل البيئة اخلاصة )املنافسة( يف غاية الرضورة لألسباب اآلتية)22 ،23 ،24(:
ّثمَّ -  ومن  منظامهتم،  فيه  تنافُِس  الذي  املرسح  حتديد  عىل  التنفيذيني  املديرين  يساعد 

التنافسية. الفرص  حتديد  من  نهم  ُيمكِّ
ن املديرين التنفيذيني من التعرف عىل حدود الصناعة، ومن ّثمَّ جيعلهم مدركني -  يمكِّ

املديرين  ن  يمكِّ ّثمَّ  ومن  البديلة،  واملنتجات  مواردهم،  وحجم  املنافسني،  لقدرات 
بنجاح. التنافسية  اسرتاتيجياهتم  تصميم  من 

حتديد -  من  نهم  يمكِّ ّثمَّ  ومن  املنافسة،  شدة  تقدير  عىل  التنفيذيني  املديرين  يساعد 
بكفاءة. التنافيس  موقفهم 

قدرات -  وضمن  وواضحة  صحيحة  أهداف  صياغة  عىل  التنفيذيني  املديرين  يساعد 
املنظمة.
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مناذج حتليل البيئة اخلا�صة )املهمة(
Special )Task( Environmental Analysis Models 
النامذج:  هذه  بني  ومن  اخلاصة،  البيئة  بتحليل  املتعلقة  النامذج  من  العديد  توجد 
ونموذج  الصناعة،  هيكل  لنموذج  املعدلة  والنامذج  الصناعة،  هيكل  حتليل  نموذج 

املجموعات االسرتاتيجية، ونموذج دورة حياة الصناعة، وفيام يأيت توضيٌح هلا:

ال�صناعة: اأواًل: منوذج حتليل هيكل 
Analysis Models of The Industry Structure

حتليل  نموذج  -أيضًا-  ويسمى   M.Porter بورتر  مايكل  النموذج  هذا  وضع 
هذا  من  األسايس  والغرض   ،)Five Forces Analysis Model( اخلمس  القوى 
وحتليلها)25(؛  الصناعة  يف  القائمة  املنافسة  يف  تأثرًيا  األكثر  العوامل  حتديد  هو  النموذج 
يف  احلقيقي  وموقعها  املنافسة،  شدة  مستوى  للمنظمة  يكشف  العوامل  هذه  حتليل  ألن 
األرباح  حتقيق  هلا  تضمن  اسرتاتيجيات  تطوير  من  نها  ُيمكِّ ّثمَّ  ومن  املنافسة)26(،  هذه 

الوقت)27(. بمرور 

مخس  توجد  إذ  الصناعة،  هيكل  حتليل  نموذج   )4-4( رقم  الشكل  ويرشح 
والداخلون  السلع،  وبدائل  دون،  واملورِّ واملشرتون،  الصناعة،  املنافسون يف  قوى، هي: 
للمنظمة؛  )هتديًدا(  يمثل  مجيعها،  أو  العوامل،  هذه  من  أيٍّ  قوة  زيادة  وإن  اجلدد)28(، 
أرباحها،  تنخفض  ّثمَّ  ومن  وخدماهتا،  منتجاهتا  أسعار  رفع  عىل  قدرهتا  يضعف  ألنه 
املجال  هلا  تتيح  للمنظمة  )فرصة(  فيمثل  مجيعها،  أو  العوامل،  هذه  من  أي  ضعف  أما 

عالية)29(. أرباح  لتحقيق 
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)4-4( ال�صكل 
ال�صناعة  منوذج حتليل هيكل 

Source: Porter, M. )1979(. How competitive forces shape strategy, Harvard 
Business Review, March – April.

املساومة قوة 
ين للمشرت

هتديد 
الداخلني 

اجلدد

هتديد 
املنتجات 

البديلة

املساومة قوة 
املجهزين عند 

املنافسة حمددات 

الصناعة -نمو 
املضافة الثانية/القيمة  -التكاليف 

الطاقة يف  -التقاطعية 
املنتج -اختالف 

التجارية العالمة  -هوية 
التحول -تكاليف 

واملوازنة -التمركز 
معقدة -معلومات 

املنافسني -تنوع 
اخلروج -معوقات 

الدخول معيقات 

احلجم -اقتصاديات 
املنتج -االختالفات يف 

التجارية العالمة  -هوية 
التحول -تكاليف 

الرأساملية -املتطلبات 
املطلقة التكاليف  -ميزات 

التعلم -منحى 
-الوصول إىل املدخالت الرضورية

احلكومية -السياسات 
املتوقعة -العالقات 

املجهزين حمددات قوة 

املدخالت -متايز 
للمجهز  التحول  -تكاليف 

   والرشكة يف الصناعة
البديلة  املدخالت  -توفر 

املجهز -متركز 
إمجايل  إىل  النسبية  -التكاليف 

   املشرتيات
التكاليف  املدخالت عىل  -تأثري 

   والتاميز
-هتديد التكامل األمامي نسبة إىل 
   هتديد التكامل اخللفي من قبل 

   الرشكة
البدائل حمددات هتديد 

النسبي -السعر 
املنتجات -أداء 

التحول -تكاليف 
املشرتي -ميل 

حمددات قوة املشرتين

املساومة -رافعة 
املشرتين مقابل متركز الرشكة -متركز 

املشرتين -حجم 
التحول للمشرتي/ تكاليف   -تكاليف 

   التحول للرشكة
اخللفي التكامل  -القدرة عىل 

املشرتي -معلومات 
البديلة -املنتجات 

السعر -قوة 
السعر -حساسية 

املشرتيات -السعر/جمموع 
املنتجات -اختالف 

التجارية العالمة  -هوية 
-تأثري يف اجلودة/ األداء

املشرتين -أرباح 
القرار -حمفزات صانع 

يف  املنافسة 
الصناعة

املنافسة كثافة 
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ونقدم فيام يأيت رشًحا هلذه العوامل:
القوة حمور نموذج  - متثل هذه   Industrial Competitors الصناعة:  املنافسون يف 

الصناعة  األساس جلاذبية  واملحدد  الباقية)30(،  األربع  القوى  التقاء  ونقطة   ،Porter
)هتديد(،  جاذبية  أقل  الصناعة  كانت  عالية  املنافسة  كثافة  كانت  فكلام  وربحيتها، 

املنافسة حمدودة كانت الصناعة أكثر جاذبية )فرصة(. بينام كلام كانت كثافة 

إن من أهم مؤرشات كثافة املنافسة ما ييل)31(: 
وجود قائد للصناعة حيبط حماوالت حرب األسعار. ●
حالة  ● يف  أما  حمدودة،  املنافسة  كثافة  تبقى  عددهم  قل  فكلام  املنافسني،  عدد 

عالية. املنافسة  كثافة  فتصبح  زيادهتم 
التكاليف الثابتة، فكلام زادت التكاليف الثابتة تنخفض الربحية، ومن ّثمَّ تزداد  ●

الفرص. وتقل  التهديدات 
عوائق اخلروج، فكلام كانت عوائق اخلروج سهلة ساعدت عىل مغادرة عدد من  ●

املنافسة. كثافة  تتناقص  وبمغادرهتم  املنافسني، 
املنافسني  ● عن  منظامهتا  متييز  عىل  قادرة  املنظمة  كانت  فكلام  املنتجات،  يف  التاميز 

ساعدها ذلك عىل التخلص من حرب األسعار وزيادة الربحية.
سوقية،  - حصة  عىل  للحصول  السوق  إىل  اجلدد  الداخلون  يسعى  اجلدد:  الداخلون 

حصصهم  من  جزًءا  يقتطعون  ألهنم  احلاليني؛  للمنافسني  )هتديًدا(  يمثلون  فهم 
اجلدد عن طريق  الداخلني  تقليل عدد  لدهيم)32(، ويمكن  الربحية  يقّلل  مما  السوقية 

للصناعة بوساطة)33(: الدخول  زيادة عوائق 
احلجم. ● اقتصاديات 
املنتجات. ● متايز 
وعالية. ● ثابتة  رأساملية  تكاليف 
التحول إىل منظمة أخرى. ● تكاليف 
إجياد قنوات توزيع. ●
الداخلني اجلدد.  ● التي حتدد وتنظم عملية  السياسات احلكومية 
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املظهر  - حيث  من  خمتلفة  منتجات  هي   Substitute Products البديلة:  املنتجات 
)هتديًدا(  تشكل  فهي  لذلك  للعميل،  نفسها  تشبع  ولكنها  احلالية،  املنتجات  عن 
مدى  ويعتمد  السوقية،  حصصهم  من  جزء  عىل  تستويل  ألهنا  احلاليني؛  للمنافسني 
أساسية،  مؤرشات  ثالثة  عىل  البديلة  املنتجات  عن  النامجة  التنافسية  الضغوط  قوة 

هي)34(:
توافر بدائل ذات أسعار جيدة.  ●
رضا املشرتين عن البدائل فيام يتعلق باجلودة واألداء. ●
البديلة. ● للمنتجات  التحويل  تكاليف  انخفاض 

-  ،Porter نموذج  يف  مساومة(  )قوة  املشرتون  يمثل   The Buyers املشرتون: 
قوة  وتشري  املنتجات.  توزع  التي  الرشكات  أو  املنتجات،  مستهلكو  هم  واملشرتون 
املنظامت  تفرضها  التي  األسعار  ختفيض  عىل  قدرهتم  إىل  املشرتين  عند  املساومة 
من  الرشكات  تتحملها  التي  التكاليف  زيادة  وكذلك  الصناعة،  يف  والرشكات 
احلاالت  يف  مساومة  قوة  أكرب  املشرتون  ويكون  أفضل)35(.  منتجات  طلبهم  خالل 

اآلتية)36(:
عندما يشرتون كميات كبرية.  ●
إمجايل  ● من  كبرية  نسبة  يف  املشرتين  عىل  الصناعة  يف  العرض  يعتمد  عندما 

املشرتيات.
املتنافسة كبريًا والكميات املشرتاة حمدودة. ● عندما يكون عدد الرشكات 
بأنفسهم. ● املنتج  إنتاج  املشرتين  بمقدور  يكون  عندما 

جانب  - إىل  أيًضا  مساومة(  )قوة  دون  املورِّ يمثل   The Suppliers املورودن: 
وتشري  الصناعة،  يف  املدخالت  توفر  التي  الرشكات  يمثلون  دون  واملورِّ املشرتين، 
دين إىل قدرهتم عىل رفع أسعار املدخالت، أو رفع تكاليف  املورِّ قوة املساومة عند 
دين أكرب  الصناعة، ومن ّثمَّ خيفضون ربحية املنظامت يف الصناعة)37(، ويكون للمورِّ

قوة مساومة يف احلاالت اآلتية)38(:
دين مقابل طلبات كثرية من رشكات متعددة. ● عند وجود عدد حمدود من املورِّ
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بالنسبة للرشكات. ● دين آخرين عالية  التحول إىل مورِّ عندما تكون تكاليف 
التكامل األمامي. ● دين عىل حتقيق  عند قدرة املورِّ
املنتجات عالًيا. ● التاميز يف  عندما يكون مستوى 
دين. ● عندما ال تشكل الرشكات املوجودة يف الصناعة أمهية للمورِّ

:)Porter( لـ ال�صناعة  لنموذج هيكل  املعدلة  النماذج  ثانًيا: 
The Modifying Models for the Industry Structure Model

تعرض نموذج بورتر )Porter( إىل عدد من االنتقادات، أمهها)39(:
أن أداء املنظمة ال يعتمد عىل املنافسة فقط، بل هناك عوامل أخرى تساهم يف حتقيق - 

األداء.
تعاونية، -  عالقات  تكون  قد  بل  فقط،  املنافسة  عىل  تتوقف  ال  املنظامت  عالقات  أن 

واالندماجات. والرشاكات،  التحالفات،  مثل: 
أن حدود الصناعة ليست حدوًدا مادية فقط، بل هي حدود افرتاضية متتد إىل العامل - 

بأمجعه.

Porter لتعديله، أمهها: وبسبب هذه االنتقادات، تم إضافة عوامل أخرى إىل نموذج 
إضافة )أوستن Austin(، إذ أضاف قوتني جديدتني إىل نموذج Porter، وهي)40(: ●

الصناعية. 1. للبيئة  واملوجه  املنظم  ألهنا  احلكومية؛  السياسات 

والقانونية،  2. واملجتمعية،  واالقتصادية،  )السياسية،  العامة:  اخلارجية  البيئة  عوامل 
نموذج  يف  اخلمس  القوى  عىل  ضاغطة  عوامل  ألهنا  والبيئية(؛  والتكنولوجية، 

 .)Porter(
إضافة )فريامن Freeman(، إذ أضاف قوة جديدة إىل نموذج )Porter(، وهي القوة  ●

القوة هو أن أصحاب  املصالح اآلخرين)41(، وسبب إضافة هذه  النسبية ألصحاب 
يف  متساوين  ليسوا  فهم  ّثمَّ  ومن  قوهتم،  تأثري  درجة  حيث  من  خيتلفون  املصالح 
القوة؛ لذلك نجد أربع فئات ألصحاب املصالح)42( كام هو موضح يف الشكل رقم 

.)4-5(
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 )4-5( ال�صكل 
امل�صالح اأ�صحاب  فئات 

Source: Freemar, E. )1984(. Strategic Management: A Stackholders 
Approach, Pitman Publishing, Boston.

ُيبنيِّ  املصالح،  ألصحاب  النسبية  القوة  مصفوفة  يمثل  الذي  السابق،  الشكل  إن 
مسألتني)43(: بوضوح 

مقدار الضغط الذي تفرضه كل جمموعة عىل إدارة املنظمة لتحقيق أهدافها بوصفها - 
األخرى. باملجموعات  مقارنة  جمموعة 

أهدافها.-  لتحقيق  تستخدمها كل جمموعة  التي  اخليارات واألساليب 
نموذج  ● إىل  جديدة  قوة  إضافة  تّم  إذ   )Andrew Grove( جروف  أندرو  إضافة 

بورتر )Porter( هي الرشكات املكملة )Complementors( اعتقاًدا منه أن بورتر 
)Porter( قد جتاهلها، والرشكات املكملة هي رشكات تبيع منتجات يمكنها إضافة 
قيمة ملنتجات الرشكات داخل الصناعة، فمثاًل الرشكات املكملة لصناعة احلاسوب 

لتشغيل احلاسوب)44(. برجمية  تطبيقات  التي تصنع  الرشكات  الشخيص هي 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

Porter عملية ومنطقية؟ هل تعتقد أن اإلضافات عىل نموذج 

Strategic Groups Model ثالًثا: منوذج املجموعات اال�صرتاتيجية: 

تستخدم  التي  املتقاربة،  السامت  ذات  املتنافسة  الرشكات  من  عدًدا  متثل 
والصناعة)45(. السوق  يف  البيئية  للقوى  لالستجابة  متشاهبة  اسرتاتيجيات 

للمجموعة االسرتاتيجية، هي)46(: املتشاهبة  أو  املتقاربة  السامت  وأهم 
سعة اخلط اإلنتاجي. ●
املستخدمة. ● التكنولوجيا  نوع 
العمالء. ● طبيعة 
اجلودة يف املنتجات. ●
التوزيع. ● قنوات 
األسواق. ●

البيئة  حتليل  عىل  التنفيذيني  املديرين  يساعد  االسرتاتيجية  املجموعات  نموذج  إن 
اخلارجية اخلاصة بدقة، عن طريق)47 ،48(:

املنافسة.-  املجموعة، وحتديد كثافة  التنافيس داخل  السلوك  وصف 
املجموعة.-  الشخيص مع سلوك  املنظمة  مقارنة سلوك 
التنافسية لرشكات املجموعة، من حيث:-  السامت  التعرف عىل 

السعر. ●
اجلودة. ●
اجلغرايف. ● التنافيس  النطاق 
املقدمة.  ● نوع اخلدمات 
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حتديد أسباب تباين األرباح ودور قوة التفاوض والتعاون مع املوردين.- 
املجموعة -  أن  أساس  عىل  الواحدة  املجموعة  يف  الرشكات  بني  التنافس  شدة  حتديد 

بينها أقوى. التنافس  بينها كان  كلام كانت أقرب فيام 

Industry Life Cycle Model رابًعا: منوذج دورة حياة ال�صناعة)49(: 

أداة مفيدة يف حتليل آثار تطور الصناعة عىل القوى التنافسية، إذ حيدد مخس مراحل 
البيئات الصناعية، وهي: متتابعة لتطور صناعة ما، وهو ما يوجد مخسة أنواع من 

للعمالء. ● بنمو بطيء، وأسعار عالية، وغري معروفة  تتسم  ناشئة:  بيئة صناعية 
وانخفاض  ● كثريين،  عمالء  ودخول  النمو،  بتصاعد  تتسم  نامية:  صناعية  بيئة 

األسعار، وتزايد اخلربة، واقتصاديات احلجم.
التشبع، وانخفاض عدد  ● الطلب من  باقرتاب مستويات  تتسم  متباطئة:  بيئة صناعية 

املنافسة بني الرشكات، ووجود طاقات فائضة غري مستغلة. العمالء، واشتداد 
عوائق  ● وزيادة  معدوم،  ونمو  باملنتجات،  السوق  بتشبع  تتسم  ناضجة:  صناعية  بيئة 

الدخول، واشتعال حرب األسعار.

ويبني الشكل )6-4( نموذج حتليل دورة حياة الصناعة
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)4-6( ال�صكل 
 حتليل دورة حياة ال�صناعة

Source: Bateman, T. & Shell, S. )2011(. Management leading and 
collaborating in a competitive world, MC Graw Hill, London.

ب
طل

ال

الزمن

تدهور

نضوج

نمو

نشوء

إن االفرتاضات التي يعتمدها نموذج دورة حياة الصناعة يف حتليل البيئة اخلاصة، 
هي:

أن املحدد املهم لقوة القوى التنافسية وشّدهتا يف صناعة ما، ومن ّثمَّ طبيعة الفرص  ●
التي تطرأ عىل تلك الصناعة بمرور الوقت. التغريات  والتهديدات؛ هو 

أن كل مرحلة من مراحل الصناعة تقود إىل تغيري يف اهليكل االسرتاتيجي للمجموعة. ●
أن كل مرحلة من مراحل الصناعة تقود إىل تغيري قوة معينة، ويتبعه تغري كل قوة من  ●

قوى نموذج )Porter( األخرى.
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ملخ�ض حتليل العوامل اخلارجية)50(
 Summary of External Factors Analysis
واخلاصة(،  )العامة  اخلارجية  البيئة  بمسح  االسرتاتيجيني  املديرين  قيام  بعد 
وحتديد عدد من العوامل التي من املحتمل أن تؤثر يف املنظمة، وقد تكون هذه العوامل 
التهديدات  وتفادي  صحيح،  بشكل  الفرص  استثامر  ولضامن  )هتديدات(،  أو  )فرًصا( 
اخلطوات  حسب  اخلارجية  العوامل  حتليل  ملخص  إعداد  من  بد  ال  معقول؛  بشكل 

اآلتية، واجلدول )1-4( يوضح ذلك.

جدول )1-4( ملخص حتليل العوامل اخلارجية - حالة مفرتضة

)1( العوامل اخلارجية 
الوزن 

)2(

الدرجة 
)3(

املرجح   الوزن 
)4( 

3 × 2

لتعليقات ا
)5(

أوالً: الفرص

املنطقة االقتصادي يف  التوسع0.204.10.82التكامل  ظروف تساعد عىل 

اجتاهات متزايدة نحو اجلودة جلميع 
األعامر

التنويع0.105.00.50 ظروف تشجع عىل 

ظروف تشجع عىل زيادة اإلنتاج0.051.00.05تطور اقتصادي يف أسواق بلدان جماورة

بلدان  يف  لالستثامر  وحمفزات  تسهيالت 
جماورة

0.052.00.10
توسيع  عىل  تساعد  ظروف 

االستثامرية املحفظة 

العاملي الطلب  التوسع0.101.80.18توسع  ظروف تشجع عىل 

التهديدات ثانًيا: 

احلكومية الضوابط  الرقابة والتدخل احلكومي0.104.30.43زيادة  زيادة 

املنافسة السوقية0.104.00.40شدة  احلصة  انخفاض 

بديلة منتجات جديدة  السوقية0.153.00.45توفر  احلصة  انخفاض 

املنافسني من  املنافسني0.051.20.06تسهيالت  حتول زبائننا إىل 

املنافسني متعددة من  املنافسني0.101.60.16خصومات  حتول زبائننا إىل 
1.003.15
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8-10 عوامل، متثل فرًصا أو هتديدات من املحتمل أن تواجه  1. يف العمود )1(: ُتذكر 
املنظمة.

العوامل  2. من  عامل  لكل  وزن  وحُيدد   ،)Weight )الوزن  ُيكتب   :)2( العمود  يف 
هلذا  املحتمل  األثر  عىل  باالعتامد  أمهية(،  ذات  )غري  إىل  أمهية(  )األكثر  من  السابقة 
أنه  يعني  العامل  وزن  ارتفاع  إن  للرشكة.  احلايل  االسرتاتيجي  املركز  عىل  العامل 
مهم يف نجاح املنظمة حالًيا ومستقباًل، وجيب أن يكون جمموع مجيع األوزان واحًدا 

العوامل االسرتاتيجية. النظر عن عدد  صحيًحا بغض 
التي يستحقها كل عامل عىل مقياس  3.  )Rating العمود رقم )3( تكتب )الدرجة  يف 

)الدرجة  و  متميزة(  )استجابة  تعني  العالية  والدرجة   ،)5 – 1( من  يتدرج  مخايس 
ضعيفة. استجابة  تعني  املنخفضة( 

نتيجة  4. وهي   ،)Weighted Score املرجحة  )األوزان  تكتب   )4( رقم  العمود  يف 
لتلك  املرجحة  األوزان  إمجايل  لتحديد   )3( العمود   ×  )2( العمود  رضب  حاصل 
احلالية  للعوامل  املنظمة  استجابة  فاعلية  مدى  إىل  اإلمجايل  الرقم  ويشري  املنظمة، 

التايل: بيئتها اخلارجية وكام هو موضح يف اجلدول  واملستقبلية )املتوقعة( يف 
54321

جًدا جًداضعيفمتوسطمتميزمتميز  ضعيف 

Comments( بخصوص بيان أسباب اختيار كل  5. يف العمود )5( تكتب )التعليقات 
عامل )فرصة أو هتديد(، وكيفية تقدير األوزان والدرجات.
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The Scanning of the Internal Environment :م�صح البيئة الداخلية
البيئي  املسح  فضاءات  من  الثالث  الفضاء  أن  يظهر   )4-2( الشكل  إىل  بالرجوع 
من:  املكونة  التنظيمية  العوامل  جمموعة  الداخلية  البيئة  وتشمل  الداخلية(،  )البيئة  يمثل 
البيئة  هذه  تكون  ما  وعادة  التنظيمية(،  والثقافة  التنظيمي،  واهليكل  املنظمة،  )موارد 
العوامل  القوة والضعف يف  مسيطًرا عليها)51 ،52(، وجيري مسحها هبدف تشخيص نقاط 
املنافسة  أساس  تشكل  التي  املوارد  فرز  ثم  إليها سابًقا)53(، ومن  املشار  الثالثة  التنظيمية 

السوق)54(. يف  للمنظمة 

وخربات،  )مهارات  ظروف  أو  سامت  بأهنا   )Strength( القوة  نقاط  وتعرف 
باملنافسني،  مقارنة  تنافسية  قدرة  املنظمة  تكنولوجية( متنح  قوية، وأصول  مادية  وأصول 
مشكالت  أو  معيقات  جمموعة  فهي   )Weakness( الضعف  نقاط  أما  )مزايا(،  فهي 
األصول  وقلة  التكنولوجية،  األصول  يف  وقصور  واخلربات،  املهارات  يف  )ضعف 

املنافسني؛ ألهنا )عيوب()55(. أمام  التنافسية  املنظمة  املادية( تضعف من قدرة 

املسح  صورة  يكمل  ألنه  األمهية؛  غاية  يف  موضوًعا  الداخلية  البيئة  مسح  ويعّد 
املنظمة  يمنح  اخلارجية  البيئة  مسح  ألن  اخلارجية؛  البيئة  مسح  جانب  إىل  الكلية  البيئي 
البيئة الداخلية يمنح املنظمة  التنافسية خارج حدودها، بينام مسح  البيئة  القدرة عىل فهم 

التهديدات)56(. الفرص، وجماهبة  تقييم مواردها؛ الستغالل  القدرة عىل 
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 Internal Environment of Facors :عوامل البيئة الداخلية
تشمل عوامل البيئة الداخلية ثالثة عوامل أساسية، هي: املوارد وسلسلة القيمة، 

واهليكل، والثقافة، وفيام يأيت رشح هلذه العوامل.
اال�صتثمار(: 1. الفرز،  )الت�صخي�ض،  املوارد  حتليل 

Analysis of Resources: Diagnosis، Screening and Investment

 )Tangible Assets( امللموسة  األصول  من  جمموعة   :)Resources( املوارد 
 )Human Assets( البرشية  واألصول  واملوقع،  واألموال،  واملعدات،  املصانع،  مثل: 
امللموسة  غري  واألصول  والدافعية،  واخلربات،  واملهارات،  العاملني،  عدد  مثل: 
والسمعة  والثقافة،  التأليف،  وحقوق  االخرتاع،  براءات  مثل:   )Intangible Assets(

املوارد. الشكل )7-4( تشخيص  املنظمة)57(. ويرشح  التي متتلكها  التنظيمية، 

 )4-7( ال�صكل 
املنظمة موارد  ت�صخي�ض 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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امللموسة، وغري  بثالثة مستويات، هي:  املنظمة  صنا موارد  السابق شخَّ الشكل  يف 
املرحلة  أما  التنظيمية،  املوارد  إدارة  يف  األوىل  املرحلة  متثل  وهي  والبرشية،  امللموسة، 
إدارة  من  والنتائج  واألدوار،  التفاعالت،  عىل  تركز  وهي  )الفرز(،  مرحلة  فهي  الثانية 

املوارد، وهي كام يأيت:
Capabilities :القدرات

وغري  والبرشية،  )امللموسة،  الثالثة  مواردها  بني  التنسيق  يف  املنظمة  مهارات  هي 
العميل)58(. االستخدام  قيد  امللموسة(: ووضعها 

التنسيق بني املوارد حتكمها اإلطارات اآلتية)59(:  إن فاعلية 
التنظيمية. 1. والسياسات  القواعد 
التنظيمي. 2. الروتني 
القرار. 3. أسلوب صناعة 
القدرات. 4. إىل  النظرة االسرتاتيجية 

وخلق  ملواردها،  املنظمة  استغالل  فاعلية  إىل  يشري  القدرات  مستوى  ارتفاع  إن 
للزبون)60(. قيمة  قادرة عىل إضافة  الذي جيعلها  بالشكل  بينها  املتجانس  التفاعل 

حتدث  ● التي  القدرات  جمموعة   )Dynamic Capabilities( احلركية:  القدرات 
عدم  بيئة  مع  التكيف  من  املزيد  خللق  املنظمة؛  ملوارد  التشكيل  وإعادة  التغيري، 

التأكد)61(.
تتمتع  ● التي  القدرات  جمموعة   )Core Competencies( اجلوهرية:  الكفايات 

الداخلية  باألقسام  مقارنة  أدائها)62(،  يف  التفوق  ومتنحها  املنظمة،  أقسام  هبا 
األقسام؛  خمتلف  يف  القدرات  هذه  بني  والتنسيق  التكامل  حتقيق  وجيب  األخرى، 
فاعلية زيادة  يف  منها  واإلفادة  لتقاسمها  األقسام  مجيع  أمام  املجال  فسح  أجل   من 
األداء)64 ،63(. إن الكفايات اجلوهرية متثل مصدرًا أساسيًا يف حتقيق امليزة التنافسية)65(.
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الكفايات املتميزة: )Distinctive Competencies( جمموعة حمددة من الكفايات  ●
املنظمة قوة  املنافسني)66(، متنح  املنظمة، وال يوجد مثيل هلا عند  اجلوهرية، تنفرد هبا 

التنافسية)68(. امليزة  للعمالء وحتقيق  قيمة  باملنافسني)67(، يضيف  مقارنة  متميز  أداء 

بـ  يسمى  ما  أو  اآلتية،  اخلصائص  فيها  توفرت  إذا  متميزة  كفاية  الكفاية  وتعّد 
)VRIO(، وهي)69(:

تنافسية. 1. وميزة  بقيمة  الزبائن  تزود  القيمة: 

املنافسون اآلخرون. 2. ال يملكها  الندرة: 

عالية. 3. املتنافسني  قبل  من  تقليدها  تكاليف  التقليد: 

للموارد. 4. أمثل  واستثامر  استغالل  التنظيم: حتقيق 

ويرشح الشكل )8-4( إدارة املوارد املنظمية.
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)4-8( ال�صكل 
 اإدارة املوارد املنظمية

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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نتائج(: 2. اإدارة،  )حتديد،  القيمة  �صل�صلة  حتليل 

Value Chain Analysis: Identification، Management and Results

من  سلسلة  تعّد  املنظمة  أن  إىل   )Value Chain( القيمة  سلسلة  مصطلح  يشري 
اقرتح  وقد  للزبون)70(،  قيمة  ذات  خمرجات  إىل  املدخالت  لتحويل  اهلادفة  األنشطة 
)الرئيسة  األنشطة  املنظامت من حتليل  ن  يمكِّ القيمة )M. Porter( مدخاًل  فكرة سلسلة 
والداعمة( املكونة لسلسلة القيمة، للتعرف عىل نقاط القوة والضعف احلالية واملحتملة، 
أحد  القيمة  سلسلة  حتليل  يعّد  لذلك  التنافسية)71(.  امليزة  مصادر  إىل  الوصول  ثم  ومن 
سلسلة  فكرة   )4-9( الشكل  ويوضح  الداخيل)72(.  البيئي  املسح  يف  الرئيسة  املداخل 

القيمة.

 )4-9( ال�صكل 
القيمة �صل�صلة  فكرة 

Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. Strategic 
Management and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, 

Pearson, New York.
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يف الشكل )9-4( تتكون سلسلة القيمة من نوعني من األنشطة مها:
Primary Activities :أوالً: األنشطة األساسية

تسويقه  وإنتاجه وتسليمه فضاًل عن  املنتج  بتصميم  هلا عالقة  التي  األنشطة  وهي 
األنشطة  فإن  السابق  الشكل  ويف  البيع)73(.  بعد  ما  خدمات  توفري  وأخرًيا  ودعمه 

هي)74(: األساسية، 
ومناولتها  ● األولية  املواد  توفري  ويشمل   In bound Logistics الداخيل:  اإلمداد 

وختزينها.
واالختبارات  ● والتجميع  التصنيع  عمليات  وتشمل   Operations العمليات: 

اإلنتاجية.
اإلمداد اخلارجي: Out bound Logistics ويشمل عمليات التخزين للمنتجات  ●

وتوزيعها. الصنع  تامة 
والرتويج،  ● اإلعالن،  ويشمل   Marketing and Sales واملبيعات:  التسويق 

التوزيع. وقنوات  والتسعري، 
الغيار. ● الرتكيب والتصليح وقطع  ويشمل   Services اخلدمات: 

Supporting Activities ثانًيا: األنشطة الداعمة: 

وهي األنشطة التي تساعد املنظمة يف حتسني التنسيق بني األنشطة الرئيسة وحتقيق 
الكفاءة يف األداء)75(. وتشمل األنشطة اآلتية)76 ،77(:

واملحاسبة،  ● العامة،  اإلدارة  أنشطة  وتشمل   Infrastruchures التحتية:  البنى 
يف  رئيس  نشاط  كل  تدعم  األنشطة  هذه  ومجيع  االسرتاتيجي،  والتخطيط  واملالية، 

السلسلة.
عمليات  ● وتشمل   Human Resource Management البرشية:  املوارد  إدارة 

يف  رئيس  نشاط  كل  حاجة  حسب  وتطويرهم  وتدريبهم  البرشية  املوارد  استقطاب 
السلسلة.
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البحث،  ● عمليات  وتشمل   Technology Development التكنولوجيا:  تطوير 
للمنتجات. التحسني  وعمليات  املنتجات،  وتطوير 

واملكائن  ● األولية،  املواد  رشاء  عمليات  وتشمل   Procurement املشرتيات: 
السلسلة. املطلوبة لكل نشاط رئيس يف  والتجهيزات 

االختالفات  إن  إذ  التنافسية،  امليزة  إحدى مصادر حتقيق  تعّد  القيمة  إن سلسلة    
بني سالسل القيمة للمنافسني هي املؤرش األساس للميزة التنافسية)78(، ويوضح الشكل 

)10-4( هذه الفكرة.

 )4-10( ال�صكل 
التناف�صية امليزة  حتقيق  يف  القيمة  �صل�صلة  دور 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

 

يف  القيمة  سلسلة  تطبيق  فاعلية  مستوى  بني  الفرق  أن   )4-10( الشكل  ويبني 
التنافسية،  امليزة  حتقيق  يف  األساس  هو  املنافسني  لدى  تطبيقها  فاعلية  ومستوى  املنظمة 
أكرب من  املنظمة  لدى  القيمة  تطبيق سلسلة  الفاعلية يف  أنه كلام كان مستوى  يعني  وهذا 

التنافسية أكرب. امليزة  املنافسني كانت قدرهتا عىل حتقيق 
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.3 Analysis of the Organizational Structure حتليل الهيكل التنظيمي: 

اهليكل التنظيمي )Organizational Structure( هو النظام الرسمي الذي حيدد 
طبيعة العالقات بني املهامِّ والسلطة التي حتكم كيفية تنسيق الناس ألنشطتهم واستخدام 
َمهامِّ  تقسيم  هبا  يتم  التي  الطريقة  فهو  ّثمَّ  ومن  التنظيمية)79(،  األهداف  لتحقيق  املوارد 
يف  والفوىض  االرتباك  جينب  بشكل  وتنسيقها)80(،  وجتميعها  رسمي  بشكل  العمل 

الوظائف)81(. أو  املتبادلة بني خمتلف األنشطة  العالقات 

للمنظمة لألسباب اآلتية)82 ،83(: يعّد نظامًا يف غاية األمهية  التنظيمي  واهليكل 
بشكل -  اإلدارية  املستويات  خمتلف  بني  وانسياهبا  املعلومات  تدفق  سالمة  يضمن 

فاعلة ورسيعة. القرارات  جيعل عملية صناعة 
مرؤوسيهم -  أداء  متابعة  من  املديرين  ن  ُيمكِّ الذي  األنسب  اإلرشاف  نطاق  حيدد 

صحيح. بشكل  وتوجيههم 
وحتديد -  الصالحيات،  ومنح   ، املهامِّ توزيع  من  بفاعلية  االسرتاتيجية  تنفيذ  حيقق 

املسؤولية. مراكز 
بني -  واملسؤوليات  املهامِّ  تنسيق  طريق  عن  والفوىض  الرصاعات  حدوث  يمنع 

واألقسام. الدوائر 
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Types of Organizational Structures :اأنواع الهياكل التنظيمية
يوضح اجلدول رقم )2-4( أنواع اهلياكل التنظيمية)84 ،85 ،86(:

التنظيمية اهلياكل  أنواع   )4-2( اجلدول 

املفهوماهليكل

الوظيفي
طريقة تعتمد عىل مبدأ التخصص، وتقسيم العمل، عن طريق جتميع كل النشاطات 
والتسويق،  اإلنتاج،  قسم  مثل:  واحد،  إداري  تنظيم  يف  معينة  وظيفة  ختص  التي 

البرشية. واملوارد  واملالية، 

عىل أساس املنتج
العمليات  كل  جتميع  طريق  عن  املنتج،  حسب  التخصص  مبدأ  عىل  تعتمد  طريقة 
املرتبطة باملنتج املحدد يف تنظيم إداري واحد، مثل: إنتاج املالبس، وإنتاج األلعاب، 

العطور. وإنتاج 

الزبائن عىل أساس 

طريقة تعتمد عىل مبدأ التخصص حسب فئات الزبائن، عن طريق جتميع النشاطات 
التي تلبي حاجات الزبائن يف تنظيم إداري واحد، مثل: خدمات النساء، واألطفال، 

وذوي االحتياجات اخلاصة، والرجال، والرياضيني.

عىل األساس اجلغرايف

جتميع  طريق  عن  اجلغرافية،  املناطق  حسب  التخصص  مبدأ  عىل  تعتمد  طريقة 
والوسطى  واجلنوبية،  الشاملية،  املنطقة  مثل:  حمددة،  جغرافية  منطقة  يف  النشاطات 

أو أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وأفريقيا 

عىل أساس الفريق

جتميع  طريق  عن  العمل،  فريق  طبيعة  حسب  التخصص  مبدأ  عىل  تعتمد  طريقة 
واحد،  إداري  تنظيم  يف  حمددة  مهمة  إلنجاز  فريًقا  تشكل  التي  األفراد  من  جمموعة 
مثل: فريق البحث والتطوير، وفريق صياغة االسرتاتيجية، وفريق تنشيط املبيعات، 

وفريق إدارة املخاطر.

عىل أساس املصفوفة
الوظائف واملشاريع معًا، عن طريق  الذي جيمع  التخصيص  طريقة تعتمد عىل مبدأ 

الوظائف، ومديري املشاريع(. املديرين: )مديري  التنسيق مع نوعني من 

الربط الشبكي طريقة تعتمد عىل مبدأ الربط اإللكرتوين بني الدوائر واألقسام إلنجاز املهاّم.عىل أساس 

عىل أساس الفضاء االفرتايض
شبكات  عرب  التواصل  وحتقيق  املكانية،  احلدود  إزالة  مبدأ  عىل  تعتمد  طريقة 

املهاّم. اإلنرتنت والتواصل االجتامعي إلنجاز 
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)88 ، 87( الهيكل باال�صرتاتيجية  عالقة 

Relationship between Structure and Stategy

مئة  تطور  التي شملت حتليل   )Alfred Chandler( الفريد جاندلر  لدراسة  وفًقا 
موتورز،  وجنرال  بورت،  )دي  مثل:  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  صناعية  رشكة 
 )Duport, General Motors, Sears and Standard Oil( وستاندرد(  وسريز 
يتبع  )اهليكل  أن  إىل  الدراسة  هذه  توصلت   )1959-1909( عام  من  الزمنية  وللفرتة 
االسرتاتيجية Structure Follows Strategy، أي أن أي تغيري يف االسرتاتيجية سيقود 

التنظيمي. إىل تغيري أو تطوير يف اهليكل 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

اهليكل لالسرتاتيجية من وجهة نظرك. تبعيَّة  أسباب 
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باالسرتاتيجية. اهليكل  الشكل )11-4( عالقة  ويوضح 

 )4-11( ال�صكل 
باال�صرتاتيجية الهيكل  عالقة 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

يؤدي  تطويرها  أو  االسرتاتيجية  يف  التغيري  أن   )4-11( الشكل  من  يظهر  حيث 
يتبع االسرتاتيجية. َثمَّ فإن اهليكل  التنظيمي أو تطويره، ومن  حتاًم إىل تغيري اهليكل 
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Organizational Culture Analysis :حتليل الثقافة التنظيمية
واملعتقدات  القيم  من  نظام  هي   )Organizational Culture( التنظيمية  الثقافة 
القيم  هذه  بتطبيق  األفراد  التزام  طريق  عن  املنظمة)89(  يف  السلوك  ون  تكِّ التي  املشرتكة 

املنظامت األخرى)90(. منظمتهم عن  يميز  املشرتكة، وممارستها بشكل  واملعتقدات 

األفراد يف تكوينها من خالل عمليات  يتطلب مسامهة  املنظمة  ثقافة  تأسيس  إن   
التفاعل واالندماج يف إطار عالقات العمل الرسمية وغري الرسمية)91(.

تتمثل يف أهنا)92(: الوظائف،  التنظيمية جمموعة من  الثقافة  وتؤدي 
تزودهم -  ألهنا  املنظمة؛  رسالة  حتقيق  أجل  من  األفراد  بني  قوًيا  ارتباًطا  ختلق 

للمنظمة. واالنتامء  باهلوية  باإلحساس 
ختلق شعوًرا لدى األفراد بتفضيل اهتاممات املنظمة عىل اهتامماهتم الشخصية؛ ألهنا - 

تزودهم بقيم العمل اجلامعي، والرشاكة يف األداء واألرباح.
وممارستها، -  معها  التعامل  وكيفية  املنظمة،  يف  السلوك  معايري  توضيح  عىل  تعمل 

وهذا حيقق استقراًرا يف سلوك األفراد.
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ال�صعيفة مقابل  القوية  التنظيمية  الثقافة 
Strong Organizational Culture Vs. Weak Ones

ذات  القوية  الثقافة  تكون  إذ  ضعيفة،  أو  قوية  التنظيمية  الثقافة  تكون  أن  يمكن 
هبا،  ُيعتز  لذلك  الوقت؛  عرب  ومتطورة  وراسخة  ثابتة  سلوكية  وقواعد  ومعايري،  قيم، 
ألهنا تشكل مورًدا من موارد املنظمة غري امللموسة)93(، أما الثقافة الضعيفة فتمثل قيمة، 
ومعايري، وقواعد سلوكية غري متامسكة، وااللتزام هبا حمدود جًدا، وبمرور الوقت تزداد 

تنتهي)94(. الثقافة ضعًفا، وأخريًا  هذه 

الثقافات القوية والضعيفة عىل األداء. ويوضح الشكل )12-4( تأثري 

)4-12( ال�صكل 
القوية وال�صعيفة على االأداء الثقافات  تاأثري   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

تأثري إجيايب عىل األداء  القوية سيكون هلا  الثقافة  أن  يتضح  الشكل )4-12(  ومن 
ومن َثمَّ زيادته، أما الثقافة الضعيفة فسيكون هلا تأثري سلبي عىل األداء ومن َثمَّ نقصانه.
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باال�صرتاتيجية)95( التنظيمية  الثقافة  عالقة 
Relationship between Organizational Culture and Strategy

التي  هي  االسرتاتيجية  أن  إىل   )Jones & Hill( وِهل  جونز  دراسة  توصلت 
الثقافة من خالل  )املؤسس( دورًا كبريًا يف حتديد  يلعب  إذ  التنظيمية؛  الثقافة  تستحدث 
فرض بصامته وقيمه ونمطه اإلداري عىل املنظمة، كذلك يلعب )املديرون( دوًرا آخر يف 
حتديد الثقافة من خالل إرساء قواعد التشارك يف بناء القيم واملعتقدات وممارستها مًعا، 

مما يساهم يف:
التكامل.-  رفع معدالت 
املنظمة.-  أعضاء  التنسيق بني  حتسني 
تقليل نطاق اإلرشاف، وزيادة الثقة بني األعضاء.- 
التنظيمي.-  االلتزام  زيادة 
التآزر يف حتقيق األهداف.- 

ونتائجها. التنظيمية  الثقافة  أثر االسرتاتيجية عىل   )4-13( الشكل  ويوضح 

 )4-13( ال�صكل 
ونتائجها التنظيمية  الثقافة  على  اال�صرتاتيجية  اأثر 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

يرشح الشكل )13-4( أثر االسرتاتيجية عىل الثقافة التنظيمية، ويتبني أن )أفكار 
االسرتاتيجية،  أي  بدورها،  التي  االسرتاتيجية  بناء  إىل  تؤدي  املدير(  وأفكار  املؤسس 

تنظيمية داعمة هلا. ثقافة  تقود إىل استحداث 
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Building Competitive Advantage :بناء امليزة التناف�صية
استثامر  عىل  املنظمة  قدرة   Competitive Advantage التنافسية  امليزة  متثل 
ال  قيمة  هلا  يضيف  بشكل  أنشطتها  أداء  يف  واملتميزة(  )اجلوهرية  الداخلية  كفاياهتا 
وزيادة  السوق،  يف  املنافسني  عىل  التفوق  حتقيق  َثمَّ  ومن  حتقيقها)96(،  املنافسون  يستطيع 

السوقية)97(. حصتها 

التنافسية من خالل إجياد قيمة  امليزة  املنظمة عىل حتقيق  املديرين يف  وتساهم قدرة 
أكرب للموارد التي حتت ترصفهم)98(.

التنافسية تتمثل يف)99 ،100(: امليزة  عىل أساس املفاهيم السابقة، فإن مؤرشات حتقيق 
املنافسني.-  بتكاليف أقل من  أداء األنشطة 
املنافسني.-  بفاعلية أكرب من  أداء األنشطة 
إجياد يشء فريد وخمتلف عن املنافسني.- 
الصناعة.-  حتقيق عوائد فوق متوسط 
املحدد.-  السعر  لدفع  الزبائن  استعداد 
معدالت تكرار عالية للرشاء.- 

التناف�صية: امليزة  بناء  م�صادر 
Sources of Constructing Competitive Advantage

تتعدد مصادر بناء امليزة التنافسية واملحافظة عليها، فإما تكون معتمدة عىل الكفاءة 
هلذه  توضيح  يأيت  وفيام  واالبتكار،  اإلبداع  عىل  معتمدة  تكون  أو  واخلارجية،  الداخلية 

املصادر.
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املصدر األول)101(:

املنظمة  قدرة  الداخلية:  الكفاءة  تعني  إذ  للمنظمة؛  واخلارجية  الداخلية  الكفاءة 
عىل إدارة تكاليفها إدارة ناجحة بشكل تكون فيه أقل من املنافسني.

املنظامت  مع  تعاملها  تكاليف  جعل  عىل  املنظمة  قدرة  فهي  اخلارجية  الكفاءة  أما 
األخرى أقل ما يمكن.

الثاين)102(: املصدر 

فاعلية اإلبداع واالبتكار، وتأيت من خالل:
البحث والتطوير أكرب من تكاليفها.-  كون عوائد 
تقليدها.-  يصعب  متميزة  خصائص  إنتاج 
التحول عالية جًدا.-  تكاليف  جعل 

التنافسية: امليزة  استدامة  مؤرشات 
Indicators of Sustaining Competitive Advantage

التنافسية، ومن أمهها)103(: امليزة  تتعدد مؤرشات استدامة 
االستمرارية وعدم التوقف أو التدهور يف جني األرباح.- 
نفسها.-  املنظمة  منتجات  تكرار  قابلية  التقليد وعدم  صعوبة 
توزيع عوائد املنظمة عىل قاعدة مواردها بحيث تستفيد منها يف تطوير هذه القاعدة.- 

 



216

ملخ�ض حتليل العوامل الداخلية )104(
Summary of Internal Factors Analysis

بعد االنتهاء من مسح البيئة الداخلية، ال بد من حتديد نقاط القوة والضعف التي 
تواجه املنظمة، حسب ما هو مذكور يف اخلطوات اآلتية، واجلدول )3-4( يوضح ذلك:

يف العمود )1( تذكر )8-10( عوامل متثل نقاط قوة وضعف تواجه املنظمة. 1.

يف العمود )2( يكتب الوزن )Weight( لكل نقطة قوة أو ضعف. 2.

التي يستحقها كل عامل )قوة أو ضعف(  3.  )Rating( الدرجة العمود )3( تكتب  يف 
وترتاوح بني )5-1(.

يف العمود )4( تكتب األوزان املرجحة. 4.

التعليقات. 5. العمود )5( تكتب  يف 
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الداخلية-حالة مفرتضة العوامل  )3-4( ملخص حتليل  اجلدول 

)1( الداخلية  العوامل 
الوزن 

)2(

الدرجة 
)3(

املرجح  الوزن 
)4(

 3 × 2

لتعليقات  ا
)5(

أوالً: نقاط القوة
للجودة متميزة  للنجاح0.155.00.75ثقافة  مفتاًحا  الثقافة  اعتامد 

العليا صحيحة0.054.20.21خربة اإلدارة  قرارات 
عمودي تكاليف0.103.90.39تكامل  خفض 

عالية0.053.00.15عالقات عمل جيدة إنتاجية 
العاملي للتوسع  السوقية0.152.80.42إمكانات  زيادة احلصة 

الضعف نقاط  ثانًيا: 
والتطوير البحث  للمنتجات0.052.20.11عمليات  ضعيف  تطوير 

التوزيع الزبون0.052.00.10قنوات  احتاملية ضعف والء 
اللجوء إىل الديون0.152.00.30املركز احلايل

العاملي التنافسية0.202.10.42املركز  املواقع  بعض  فقدان 
اإلنتاجية اإلنتاج0.054.00.20التسهيالت  حمدودية 

1.003.05
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اأ�صئلة الف�صل الرابع
س1: عّرف:

البيئي. 1. املسح 

الفرص. 2.

القوة. 3.

الصناعة. 4. هيكل 

الصناعة. 5. يف  املنافسني 

الداخلية. 6. البيئة 

املوارد. 7.

اجلوهرية. 8. الكفايات 

الرئيسة. 9. األنشطة 
التنافسية. 10. امليزة 

س2: ناقش:
البيئي. 1. املسح  أغراض 
Porter بنموذج القوى اخلمس. 2. يسمى نموذج 
.3 .Porter االنتقادات املوجهة إىل نموذج 
التي يعتمدها نموذج حتليل دورة حياة الصناعة. 4. االفرتاضات 
الداخلية. 5. البيئة  القيمة يف حتليل  استخدام سلسلة  فوائد 
التنظيمية. 6. بالثقافة  االسرتاتيجية  عالقة 
الرئيسة. 7. القيمة إىل األنشطة  الداعمة يف سلسلة  أمهية األنشطة 
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س3: عّلل:
العامة غري مسيطر عليها. 1. اخلارجية  البيئة  تعّد 
يعّد حتليل البيئة اخلاصة أمًرا يف غاية الرضورة. 2.
خيتلف نموذج املجموعات االسرتاتيجية ونموذج دورة حياة الصناعة يف حتليل بيئة  3.

الصناعة.
املنافسني اآلخرين. 4. التنافس مع  املتميزة يف  الكفايات  الرتكيز عىل 
االسرتاتيجية. 5. يتبع  التنظيمي  اهليكل 
للعوامل اخلارجية. 6. ٍص  ُملخَّ وجوب إعداد 

س4: ارشح:
البيئي. 1. املسح  فضاءات 
املنظمة. 2. تأثريها عىل  البيئة اخلارجية ودرجة  عوامل 
الصناعة. 3. الرسم نموذج حتليل هيكل  مع 
الرسم. 4. املنظمة مع  عملية حتليل موارد 
التنافسية. 5. امليزة  بناء  كيفية 
القيمة. 6. سلسلة  عمل  كيفية 
الداخلية. 7. العوامل  إعداد ملخص  كيفية 

 



220

مراجع الف�صل الرابع
نارص الدين، يعقوب )2012(. احلاكمية والتفكري االسرتاتيجي، عاّمن، اململكة  1.

األردنية اهلاشمية، رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2012/10/4060(.
2. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 

Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.
3. Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. )2006(. Exploring 

Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
4. Kreitner, R. & Cassidy, C. )2011(. Management, 12th ed., South – 

Western, United Kingdom.
5. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 

Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.
6. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 

Planning for Domestic and Global Competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

7. Bryson, J. )2011(. Strategic Planning, 4th ed., Jossey Bass, New 
York.

8. Simerson, B. )2011(. Strategic Planning: A Practical Guide to 
strategy formulation and execution, Praeger, California. 

9. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston. 

10. Shermen horn, J. )2005(. Management, 8th ed, Wiley & Sons, 
New Jersey.

11. Sharplin, A. )1985(. Strategic Management, McGraw – Hill, New 
York. 

12. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.



221

13. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

14. David, F. )2012(. Strategic Management Concepts and Cases, 3rd 

ed., Prentic Hall, New York. 
15. Shermen horn, J. )2005(. Management, 8th ed, Wiley & Sons, 

New Jersey.
16. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 

Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

17. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York. 

18. Zahra, A., & Chaples, S. )1995(. Blind spots in competitive 
analysis reading 2-1: Readings in Strategic Management Book, 
5th ed. 

19. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 
planning for domestic and global competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

20. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

21. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

22. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.

23. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 
Planning for Domestic and Global Competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.



222

24. Macmillan, H. & Tampoe, M. )2000(. Strategic Management 
Process, Content & Implementation, Oxford Press, London.

25. Millers, A., & Dess, G. )1996(. Strategic Management, 2nd ed., 
McGraw Hill com. New York.

26. Porter, M. )1985(. Competitive Advantage: Greating & Sustaining 
Superior Performance, Free Press, New York.

27. Hitt, M., Ireland, A., Duance, R. & Hoskinsson, E. )2005(. 
Strategic Management: Competitiveness and Globalization, 5th 

ed., Sowth College pub., USA..
28. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 

Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

29. Porter, M. )1979(. How Competitive Forces Shape Strategy, 
Harvard Business Review, March – April.

30. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

31. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

32. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

33. Grant, R. )1996(. Toward Aknowledge – Based Theory of the 
firm, Strategic Management Journal, Vol. 4.

34. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 
Planning for Domestic and Global Competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.



223

35. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.

36. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

37. Porter, M. )1979(. How Competitive Forces Shape Strategy, 
Harvard Business Review, March – April.

38. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

39. Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. )2006(. Exploring 
corporate strategy, Prentice Hall, New York.

40. Macmillan, H. & Tampoe, M. )2000(. Strategic Management 
Process, Content & Implementation, Oxford Press, London.

41. Austin, E. )1990(. Managing in Developing: strategic analysis 
and operating techniques, Free Press, New York.

42. Freemar, E. )1984(. Strategic Management: A Stackholders 
Approach, Pitman Publishing, Boston.

43. Bryson, J. )2011(. Strategic Planning, 4th ed., Jossey Bass, New 
York.

44. Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. )2006(. Exploring 
corporate strategy, Prentice Hall, New York.

45. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

46. Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. )2006(. Exploring 
corporate strategy, Prentice Hall, New York.

47. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

48. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.



224

49. Bateman, T. & Shell, S. )2011(. Management Leading and 
Collaborting in a Competitive World, MC Graw Hill, London. 

50. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 
Planning for Domestic and Global Competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

51. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

52. Certo, S. )1997(. Modern Management: Diversity, Quality, Ethic 
and the Global Environment, Prentic – Hall, New York. 

53. Bryson, J. )2011(. Strategic Planning, 4th ed., Jossey Bass, New 
York.

54. Pearce II, J. & Robinson, R. )2011(. Strategic Management: 
Planning for Domestic and Global Competition, 3rd ed., McGraw 
– Hill, New York.

55. Barney, J. )1997(. Gaining and Surtaining Competitive 
Advangage, Richard D. Irwin, Boston.

56. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.

57. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

58. Grant, R. )2008(. Contemporary Strategy Aanalysis, 6th ed., Black 
well Publishing, New York.

59. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

60. Stalk et.al. )1992(. Competing on Capabilities: The new Rules 
of Corporate Strategy, Harvard Business Review, March – April.

 



225

61. Sadler, P. )2003(. Strategic Management, Kogan Page Limited, 
London.

62. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

63. Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R. )2006(. Exploring 
corporate strategy, Prentice Hall, New York.

64. Hamel, G. & Prahalad, C. )1990(. The Core Competence of the 
Corporation, Harvard Business Review.

65. Quinn, J. & Hilmer, F. )1994(. Strategic Outsourcing, Sloan 
Management Review, Summer.

66. Hitt, M., Ireland, A., Duance, R. & Hoskinsson, E. )2005(. 
Strategic Management: Competitiveness and Globalization, 5th 

ed., Sowth College pub., USA.
67. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 

Approach, Houghton Mifflin Company, Boston. 
68. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 

Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.
69. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 

Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

70. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York. 

71. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

72. Porter, M. )1985(. Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining superior performance, The free press, New York.

 



226

73. Sadler, P. )2003(. Strategic Management, Kogan Page Limited, 
London.

74. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York. 

75. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

76. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

77. Tompson, A. & Strickland, J. )1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc. 

78. Porter, M. )1985(. Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining superior performance, The free press, New York. 

79. Porter, M. )1985(. Competitive Advantage: Creating and 
Sustaining Superior Performance, The free press, New York. 

80. Jones, G. )2013(. Organizational Theory, Design and Change, 7th 

ed., Pearson, Boston. 
81. Robbins, S. & Judge, T. )2015(. Organizational Behavior, 16th 

ed., Pearson, New York. 
82. Green Berg, J. & Baron, R. )2003(. Behavior in Organization, 

understanding and managing the human side of work, Prentice – 
Hall, New Jersey. 

83. Pettinger, R. )2000(. Mastering Organizational Behavior, 1st ed., 
Macmillan Press, London.

84. Hall, R. )2001(. Organizations: Structures, processes and 
outcomes, 5th ed., Prentice Hall, New York.



227

85. Shermen horn, J. )2005(. Management, 8th ed, Wiley & Sons, 
New Jersey.

86. Jones, G. )2013(. Organizational Theory, Design and Change, 7th 

ed., Pearson, Boston.
87. Hodgetts, R. & Iuthans, S. )2003(. International Management – 

culture, strategy, and behavior, McGraw – Hill, San Francisco. 
88. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 

Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

89. Chandler, A. )1962(. Strategy and Structure, MA: MIT Press, 
Cambridge.x

90. Gibson, et.al., )1988(. Organizational Behavior, Structure and 
Processes, Business Publications, Inc, New York.

91. Robbins, S. & Judge, T. )2015(. Organizational Behavior, 16th 

ed., Pearson, New York.
92. Huczynski, A. & Buchanan, D. )2007(. Organizational Behavior, 

6th ed., Prentice Hall, New York.
93. Green Berg, J. & Baron, R. )2003(. Behavior in Organization, 

Understanding and Managing the Human Side of work, Prentice 
– Hall, New Jersey.

94. Hodgetts, R. & Iuthans, S. )2003(. International Management 
– Culture, Strategy, and Behavior, McGraw – Hill, San 
Francisco. 

95. Schein, E. )2004(. Organizational Culture and Leadership, Jossey 
– bass, San Francisco.

96. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building and 
Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., New 
York.

97. Evans, R. )1993(. Applied production and operation management, 
4th ed., West publishing Col., USA.



228

98. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

99. Iynch, R. )2000(. Corporate Strategy, 2nd ed., Prentice – Hall, 
New York.

100. Jones, G. & Hill, C. )2013(. Strategic Management: an 
Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston. 

101. Hicks )1993(. Management Information System, 3rd ed., West 
Publishing co., USA.

102. Pitts, A. & Lei, D. )1996(. Strategic Management: Building 
and Sustaining Competitive Advantage, West publishing Co., 
New York.

103. Sadler, P. )2003(. Strategic Management, Kogan Page Limited, 
London.

104. Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. )2015(. 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, 
Innovation and Sustainability, Pearson, New York.



احلالة االفتتاحية: ر�صم �صيا�صات اجلامعة ا�صتعداًدا لع�صر احلاكمية.
�صياغة اال�صرتاتيجية.

املحور االأول: التخطيط اال�صرتاتيجي
1. مفهوم التخطيط اال�صرتاتيجي وافرتا�صاته.

2. فوائد التخطيط اال�صرتاتيجي واأغرا�صه.
3. مناذج التخطيط اال�صرتاتيجي.

 اأ. النموذج العقالين.
 ب.النموذج ال�صيا�صي.

4. م�صوؤولية التخطيط اال�صرتاتيجي.
5. حتديد املوقف اال�صرتاتيجي.

اخلطوة االأوىل: اإعداد م�صفوفة ملخ�ص حتليل العوامل  
                                اال�صرتاتيجية.

اخلطوة الثانية: توزيع نقاط القوة وال�صعف والفر�ص والتهديدات 
.SWOT على م�صفوفة                                 

اخلطوة الثالثة: حتديد البدائل اال�صرتاتيجية يف �صوء نتائج  
.SWOT م�صفوفة حتليل                                 

6. حتديد البدائل اال�صرتاتيجية.
اأ . بدائل امل�صتوى الكلي وخياراته )املنظمة(.

الف�صل اخلام�ص
العمليات االإجرائية لالإدارة اال�صرتاتيجية

ثانًيا: �صياغة اال�صرتاتيجية
Chapter Five

Operational Processes for Strategic Management
Second: Strategy Formulation 



)اأواًل( بديل النمو وخياراته.
)ثانيًا( بديل اال�ستقرار وخياراته.
)ثالثًا( بديل االنكما�ش وخياراته.
ب. بدائل م�ستوى االأعمال وخياراته.

)اأواًل( البديل التناف�سي.
- خيار الكلفة املنخف�سة.

- خيار التمايز.
- خيار الرتكيز.

)ثانيًا( البديل التعاوين.
- خيارات التحالف اال�سرتاتيجي.

- خيار االندماج.
ج . بدائل امل�ستوى الوظيفي وخياراته.

- بديل املوارد الب�سرية.
- بديل الت�سويق.

- بديل املالية.
- بديل البحث والتطوير.

- بديل العمليات واالإنتاج.
د. االختيار اال�سرتاتيجي

)اأواًل( معايري االختيار اال�سرتاتيجي.
)ثانيًا( اأدوات االختيار اال�سرتاتيجي )اإدارة املحافظ(.

املحور الثاين: التوجه اال�سرتاتيجي.
1. الروؤية.

2. الر�سالة.
3.  القيم اجلوهرية.

4.  الغايات.
5.  االأهداف.

6.  اخلطة االإجرائية.

اأ�سئلة الف�سل اخلام�ش.
مراجع الف�سل اخلام�ش.
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
االسرتاتيجية؟ 1. بصياغة  املقصود  توضيح 
العرص  2. تعقيدات  من  الرئيس  املخرج  االسرتاتيجي  التخطيط  أن  كيف  استخالص 

احلايل.
وافرتاضاته. 3. االسرتاتيجي  التخطيط  مفهوم  وصف 
وأغراضه. 4. االسرتاتيجي  التخطيط  فوائد  حتديد 
املوقف االسرتاتيجي. 5. وصف معنى حتديد 
االسرتاتيجية. 6. البدائل  استخالص 
االختيار االسرتاتيجي. 7. وآلية  اخليارات االسرتاتيجية  بيان 
وأمهيته. 8. االسرتاتيجي  التوجه  مفهوم  بيان 
االسرتاتيجي. 9. التوجه  عنارص  استخالص 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

رسم سياسات اجلامعة استعداًدا لعرص احلوكمة(1)  
 Design University Polices in Preparation for the Era of Governance

لولوج  استعداًدا  احلايل  العرص  تعقيدات  من  الرئيس  املخرج  االسرتاتيجي  التخطيط  ُيعد 
لتحقيقها، ويرتبط بشكل  التي تسعى  بتحديد مستقبل اجلامعة، والغايات  عرص احلكمة، فهو هيتم 
مبارش مع مفهوم االسرتاتيجية، وهو األسلوب الذي ختتاره قيادة اجلامعة لإلفادة من املوارد املتاحة 
واخلارجية  الداخلية  البيئتني  يف  يدور  ملا  الواقعي  الفهم  عن  ُيعّب  وهو  النتائج،  أفضل  لتحقيق 
للجامعة، من حيث نقاط القوة ونقاط الضعف، والفرص واملخاطر التي تنطوي عليها؛ مما ُيمّكننا 
اجلامعة  تقود  التي  االسرتاتيجية  البدائل  من  جمموعة  بصياغة  له  واإلعداد  املستقبل  استرشاف  من 

التي تسهم يف حتقيقها. لبلوغ غاياهتا، وتوفري أفضل الرشوط والظروف 

تقنياته  املعلومات ومع مفرداته، واستيعاب  التعامل مع عرص  تتمّكن اجلامعات من  ولكي   
احلكمة  عرص  إىل  للولوج  استعداًدا  املعارصة  احلياة  قطاعات  خمتلف  عىل  نفسها  فرضت  التي 
البدء يف عملية تغيري وتطوير شاملة وجذرّية تتعّدى الشكل واملضمون،  والتفاعل معه، فإن عليها 
بحيث حُتّقق الصورة املتناسبة مع متطلبات عرص احلكمة، وتتطّلب هذه العملّية من جمالس أمنائها 
رسم سياسات خاصة بكل جامعة بحسب رؤيتها، ورسالتها، وغاياهتا، بدّقة ووضوح، من خالل 
تبنّي مقولة: إن التخطيط االسرتاتيجي معنّي باملستقبل واسترشافه، وإنه وسيلة للتفكري والترّصف 
من أجل إحداث تغيري معني، وإنه عملية مستمرة تستثمر فيها تراكم اخلبات، واسترشاف املستقبل 
يتطّلب  بذلك  وهو  املتجددة،  والداخلّية  اخلارجية  للظروف  استجابة  ومستجداته؛  متغرياته  بكل 
جمهوًدا فكرًيا ُمبدًعا، ونظرة ثاقبة، وكثرًيا من االنضباط وااللتزام، كام أن الرغبة واملهارة اإلبداعّية 
التي  األحداث واألزمات  االنتظار حتى وقوع  بدالً من  لألداء،  الزمنّية  املسارات  مطلوبة الختيار 
قد  وانتظاره  املستقبل  استرشاف  عدم  فإن  وعمومًا  عقيمة،  بطريقة  فعل  ردود  اختاذ  إىل  تدفعنا  قد 
مناحي  مجيع  يف  كبرية  سلبية  نتائج  لنا  ُيمِّ قد  وهذا  اآلخرين،  عن  وتأّخرنا  ختلفنا  يف  سبًبا  يكون 

احلياة. 
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متغريات  مراعاة  مع  ورسالتها  اجلامعة  رؤية  حتديد  ضوء  يف  تتم  االسرتاتيجية  صياغة  إن 
البيئتني الداخلية واخلارجية، ويتطلب ذلك رسم السياسات العامة للجامعة التي تقع عىل مسؤولية 
هي  للجامعة  العامة  فالسياسة  اجلامعة؛  لقيادة  طريق  خّطة  بمثابة  وُتعد  اجلامعات،  أمناء  جمالس 
جمموعة من املبادئ والقواعد التي حتكم سري العمل يف اجلامعة، واملحددة سلًفا بمعرفة جملس أمناء 
اجلامعة، تسرتشد هبا قيادات اجلامعة والعاملون فيها يف املستويات املختلفة عند اختاذهم القرارات 
ووظائفها،  اجلامعة،  يف:  تتمثل  مستويات،  ثالثة  يف  السياسات  وتصنف  الغايات،  ببلوغ  املتعّلقة 
وعملياهتا، أي قد تكون السياسات عىل ثالثة أنواع؛ األول: يمثل السياسات عىل مستوى اجلامعة 
كام  اجلوهرّية،  وقيمها  وأهدافها،  ورسالتها  اجلامعة  رؤية  تعكس  التي  وهي  وخارجًيا(،  )داخلًيا 
الثاين: فيشمل السياسات الوظيفية التي تتعلق  أهنا تستخدم مرشًدا لتقييم اسرتاتيجية اجلامعة، أما 
بالنشاطات واألعامل داخل عامدات اجلامعة، ودوائرها، ومراكزها، وتتصف بأهنا عىل درجة عالية 
من التفعيل والتحديد، يف حني يمّثل النوع الثالث: السياسات التشغيلية التي هتتم بالقرارات التي 

للجامعة. واملستقبلّية  اليومية  بالعمليات  تتعّلق 

يقع عىل عاتقها رسم سياسات جامعاهتم،  اجلامعات  أمناء  فإن جمالس  ما سبق،  ويف ضوء 
آخذين بعني االعتبار أننا عىل أبواب عرص احلكمة الذي يتاج منا إىل إعادة النظر يف كل ما نامرسه 
والثقافية،  العلمية،  اجلوانب  مجيع  من  له  مستعدين  بقوة  العرص  هذا  ندخل  وأن  سياسات،  من 

والتكنولوجية. والبحثية، 
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Strategy Formulation :صياغة اال�صرتاتيجية�
العمليات  أهم  إحدى  متثل   )Strategy Formulation( االسرتاتيجية  صياغة 
املستقبل)2(. لذلك  املنظمة يف  بتحديد صورة  ترتبط  احلرجة لإلدارة االسرتاتيجية؛ ألهنا 
يصفها بعض الباحثني بأهنا العملية األكثر حتدًيا من بني عمليات اإلدارة االسرتاتيجية، 
وهذا التحدي يأيت من كثرة املناقشات، والتعارضات، والتحفظات التي جيرهيا املديرون 
االسرتاتيجية  اختيار  خالل  من  املنظمة)3(،  ملستقبل  احلقيقية  الصورة  رسم  إىل  للوصول 

املنظمة، ورسالتها، وقيمها، وأهدافها)4(. التي ترتجم رؤية  املالئمة 

والتهديدات،  الفرص،  إدارة  هي  االسرتاتيجية  لصياغة  األساسية  املهمة  وُتعد 
واخليارات  والبدائل  االسرتاتيجي  املوقف  حتديد  طريق  عن  والضعف  والقوة، 
التوجه  بناء  ثم  ومن  االسرتاتيجي،  التخطيط  مسؤولية  هي  وهذه  االسرتاتيجية، 

للمنظمة)5، 6(. االسرتاتيجي 

الرؤية ملوضوع صياغة االسرتاتيجية هي رؤية عملية واقعية، ستطرح يف هذا  إن 
الكتاب، متأتية من مصدرين، مها:

االسرتاتيجية، 	  باإلدارة  املتخصصة  واملراجع  املصادر  من  العديد  مضامني  حتليل 
وأغلبها تّم اعتامده واإلشارة إليه يف أدبيات هذا الفصل.

اخلربة العملية للكاتب يف جمال األعامل، وإدارة الرشكات، واملجموعات التجارية، 	 
التحالفات االسرتاتيجية، وبناء خطط الرشكات واألعامل وإعدادها. وإدارة 

الشكل )1	5( رؤيتنا ملوضوع صياغة االسرتاتيجية. ويصور 
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 )5-1( ال�صكل 
االإ�صرتاتيجية �صياغة 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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ولتسهيل عرض معلومات هذا الفصل، سُيعتمد املخطط يف الشكل )2	5(:

 )5-2( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية �صياغة  خمطط 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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Strategic Planning :املح�ر االأول: التخطيط اال�صرتاتيجي

وافرتاضاته: 1. االسرتاتيجي  التخطيط  مفهوم 
The Concept of Strategic Planning and its Assumptions

اإلدارية،  الوظائف  أهم  )وهو  ملواجهته  واالستعداد  باملستقبل  التنبؤ  هو  التخطيط: 
وجيب أن يسبق أي وظيفة إدارية أخرى؛ ألنه اإلطار الذي بموجبه يتم تنفيذ الوظائف 

الذكاء()7(. األخرى، ويسمى وظيفة 

التخطيط. الشكل )3	5( مكونات مفهوم  ويوضح 

 )5-3( ال�صكل 
التخطيط مفه�م  مك�نات 

االإ�صرتاتيجي يف  التخطيط  واأ�صاليب  و�صائل  الدين، يعق�ب )2017(.  نا�صر  امل�صدر: 
2017/08/22 األقيت يف كلية الدفاع ال�طني امللكية االأردنية يف  الدولة. حما�صرة 

ويظهر من الشكل )3	5( أن خمرجات التخطيط هي اخلطة التي حتّدد األهداف، 
  :)Stanton, et.al., 2006(والتوجهات، والسياسات، واإلجراءات، واملوازنات، وقال
التخطيط حتديًدا ملا سيتم فعله الحًقا، بام يف ذلك كيفية فعل ذلك وتوقيته، وبدون  ُيعد 
االحتياجات  نعرف  ال  ألننا  وكفاءة؛  بفعالية  املطلوبة  املهام  إمتام  يمكن  ال  خطة  وجود 

القيام بذلك)8(. التي سيتم إشباعها، أو أسلوب 
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الختاذ  منضبطة  تشاورية  ومنهجية  ذكية  عملية  فهو  االسرتاتيجي  التخطيط  أما 
التي  واألعامل  املنظمة  معرفة  إىل  تقودنا  بدورها  التي  األساسية  واإلجراءات  القرارات 

تقوم هبا، وملاذا تقوم بتلك األعامل؟)9(.

التفكري،  يف  للمساعدة  »طريقة  بأنه:  االسرتاتيجي  التخطيط  ُيعّرف  من  وهناك 
والعمل، والتعّلم بطريقة اسرتاتيجية لتحديد ما األمور املرغوبة؟ وملاذا وكيف نـحصل 

عليها؟)10(.

كيفية  لتحديد  نظامية  »عملية  بأنه:  االسرتاتيجي  التخطيط  فنعّرف  نـحن  أما 
عن  اإلجابة  خالل  من  فيه«.  مرغوب  مستقبل  إىل  الراهن  الوضع  من  املنظمة  انتقال 

اآلتية)11(: التساؤالت 
السؤال األول: أين املنظمة اآلن؟

السؤال الثاين: أين ترغب أن تكون املنظمة يف املستقبل؟
السؤال الثالث: ما الوسائل واألدوات التي تساعد يف الوصول إىل املستقبل املرغوب؟

االسرتاتيجي. للتخطيط  تعريفنا   )5	4( الشكل  يوضح 

 )5-4( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي التخطيط  تعريف  مك�نات 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

االفرتاضات،  من  جمموعة  عىل  االسرتاتيجي  التخطيط  منهجية   وتعمل 
وهي)12، 13، 14(: 
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االفرتاض األول: رضورة حتديد القضايا االسرتاتيجية األساسية: 	

يركز هذا االفرتاض عىل أن التخطيط االسرتاتيجي جيب أن هيتم بتحديد القضايا 
املنظمة، ويف مقدمتها: تواجه  التي  االسرتاتيجية األساسية 

التنافسية. ● القوة 
البيئية. ● الظروف 
املقارنة املرجعية مع قادة السوق. ●
اجلدد. ● املنافسون 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

إىل أي مدى يساهم حتديد القضايا االسرتاتيجية األساسية يف وضع خطة صحيحة؟ 
وكيف؟

البيئية: 	 التوجهات واملسارات  الثاين: رضورة حتليل  االفرتاض 

القضايا  بتحديد  يكتفي  ال  االسرتاتيجي  التخطيط  أن  عىل  االفرتاض  هذا  يركز 
منها،  الرئيسة  التوجهات  واستخالص  القضايا،  هذه  حتليل  إىل  يمتد  بل  األساسية، 
سواء  القوى،  هذه  من  قوة  كل  تأثري  قوة  ملعرفة  فيها  الفاعلة  القوى  أهم  وتشخيص 

أكانت سياسية، أو اقتصادية، أو اجتامعية، أو قانونية، أو تكنولوجية.
الثالث: مشاركة اجلميع يف حتديد القضايا والتوجهات الرئيسة وحتليلهـا  	 االفرتاض 

                                     أمر رضوري:

ومديري  واخلرباء،  املديرين،  مجيع  مشاركة  رضورة  عىل  االفرتاض  هذا  يركز 
والتوجهات  القضايا  حتليل  حتديد  يف  الوظيفية  واملستويات  االسرتاتيجية،  الوحدات 

الرئيسة، وذلك بجمع أكرب عدد من األفكار، وال سيَّام األفكار اإلبداعية.
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ُتبنى عىل املشاركة: 	 القرارات  الرابع: صناعة  االفرتاض 

مجيع  مشاركة  خالل  من  تأيت  القرارات  صناعة  أن  عىل  االفرتاض  هذا  يركز 
البديل  واختيار  البدائل،  حتديد  يف  املنطقية  خلق  هبدف  املنظمة؛  يف  اإلدارية  املستويات 

األنسب. 
التخطيط االسرتاتيجي: 	 املستقبل أساس  االفرتاض اخلامس: استرشاف 

هو  االسرتاتيجي  للتخطيط  األسايس  االهتامم  أن  عىل  االفرتاض  هذا  يركز 
املنظمة يف املستقبل. إليها  التي جيب أن تصل  النقطة  استرشاف املستقبل، وحتديد 

وأغراضه:  2. االسرتاتيجي  التخطيط  فوائد 

The Benefits of Strategic Planning and Its Purposes

أنه: التخطيط االسرتاتيجي، منها  التي حيققها  الفوائد  هناك عدد من 
يوجه الرؤية واجلهود والرتكيز عىل األولويات الواجب إنجازها.  أ.

إليه  ب. الوصول  املطلوب  واملوقف  التنافيس،  املنظمة  ملوقف  احلايل  الواقع  حيدد 
 . مستقباًل

التعاون)15(.  ج. التي ختلق  التعّلم، ويزيد من املشاركة  يوسع من عملية 
البيئية)16(.  د. للتغريات  التحكم بمواردها واالستجابة  يساعد يف متكني اإلدارة من 
الصحيح  ه. التخصيص  طريق  عن  والتكاليف،  واجلهد،  الوقت،  توفري  يف  يساهم 

لألنشطة. 
املنظمة)17(. و. املنظمي، وقياس األداء ورقابته يف  للتقييم  يمثل أساًسا 

التخطيط االسرتاتيجي، فهي)18(: أما أغراض 
التنظيمي.  أ. التفوق  صناعة 

ضبط الترصفات اإلدارية ومنع الفوىض.  ب.
إمتام إنجاز املهام يف األوقات املحددة مسبًقا.  ج.
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إليها.  د. تدوير املوارد حسب احلاجة 

تقليل حاالت الرصاع، والتضارب، ومنع االزدواجية.  ه.
التي تريض أصحاب املصالح. و. حتقيق مستوى األرباح 

.3 Strategic Planning Models نامذج التخطيط االسرتاتيجي: 
The Rational Model أ. النموذج العقالين: 

واألنشطة  والربامج  والسياسات  األهداف  حتديد  عىل  النموذج  هذا  يعتمد 
املطلوب إنجازها عن طريق اإلمجاع يف اآلراء، أو عن طريق وجود شخص لديه السلطة 
يف  املركزية  السمة  ذات  البريوقراطية  املنظامت  النموذج  هذا  ويالئم  إلقرارها،  الكافية 

األداء)19(. ويوضح الشكل )5	5( هذا النموذج.

 )5-5( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي التخطيط  يف  العقالين  النم�ذج 

Roberts, C. & Wargo, L. 1994. The dilemma of planning in large scale public organization: 
The Case of the united states Navy: Journal of Public 

Administration Research and Theory, 4(4)

السياسات

األهداف

البامج
األنشطة
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The Political Model ب. النموذج السيايس: 

يوجد رصاع  والتي  عليها،  املتفق  القضايا غري  من  البدء  النموذج عىل  هذا  يعتمد 
هذا  مستوى  ويكون  والوسائل،  والسياسات  األهداف  عىل  االتفاق  عدم  بسبب  عليها 
النقاش  الرصاع شديًدا جًدا من أجل إجياد حل هلذه املشكالت والرصاعات عن طريق 
املتنازعة)20(.  األطراف  بني  االتفاق  من  املقبول  املستوى  إىل  للوصول  املستمر  واحلوار 

ويوضح الشكل )6	5( هذا النموذج.

 )5-6( ال�صكل 
ال�صيا�صي النم�ذج 

Weick, E. 2009. Making sense of the organization: the impermanent) 
(organization, John Wiley, New York

العامة السياسات  معظم 

عمومية أكثر  سياسات 

والبامج السياسات 

اإلصدار منطقة 

االسرتاتيجي: 4. التخطيط  مسؤولية 

Responsibility of Strategic Planning 

ال يوجد سياق أو جهة واحدة مسؤولة عن التخطيط االسرتاتيجي، وهناك أربعة 
تعيشها  التي  واملواقف  الظروف  عىل  منها  أي  اختيار  يعتمد  التخطيط  ملسؤولية  أشكال 

املنظمة. وهذه األشكال األربعة، هي)21(:
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Figure (1): The Exclusive Chart :الشكل األول: املخطط األوحد
املخطط  بدور  التنفيذي،  املدير  أو  املالك  يكون  قد  واحد،  شخص  قيام  وهو 
عىل  معتمًدا  بأكملها،  التخطيط  عملية  وتنسيق  اخلطة،  إعداد  عن  املبارش  واملسؤول 
خرباته، ومالحظاته، وجتاربه، مع مشاركة حمدودة جًدا من بعض العاملني معه، ويالئم 

التنفيذي أو الرشكات الصغرية. التي يؤسسها املدير  هذا الشكل الرشكات 

املسؤولية: تفويض  الثاين:  الشكل 
Figure (2): The Delegation of Responsibility

موثوق  ملستشارين  اخلطة  إعداد  بتفويض  املسؤول  التنفيذي  املدير  قيام  وهو 
املبادرات  تطوير  يف  واخلربة  واملوهبة  الواسعة  باملعرفة  املستشارون  هؤالء  ويتمتع  هبم، 
أو  متعددة،  جغرافية  فروًعا  متتلك  التي  الرشكات  الشكل  هذا  ويالئم  االسرتاتيجية، 
أو  الفروع  هذه  يف  واملستشارين  املديرين  تفويض  إن  إذ  اجلنسيات،  متعددة  رشكات 
ومتنح  وخصوصياهتا،  عملهم  ظروف  تستوعب  فاعلة  خطة  إعداد  يف  يساهم  األقسام 

الطارئة. حرية الترصف أو االستجابة للظروف 

باملسؤولية: التعاون  الثالث:  الشكل 
Figure (3): The Cooperation Via Responsibility

املنظمة يف  األقسام يف  املديرين ورؤساء  بإرشاك  األعىل  التنفيذي  املدير  قيام  وهو 
املشرتكة،  اجلامعية  اجلهود  تنسيق  األعىل  التنفيذي  املدير  ويقود  اخلطة،  إعداد  مسؤولية 
ويساهم  املنتجات،  ومتنوعة  األقسام  متعددة  الكبرية  املنظامت  الشكل  هذا  ويالئم 
اخلطة  عن  مبارشة  مسؤولني  وجعلهم  جهة،  من  املشاركني  مجيع  حتفيز  يف  الشكل  هذا 

االسرتاتيجية من جهة أخرى.

الريادية: املسؤولية  الرابع:  الشكل 
Figure (4): The Entrepreneur Responsibility

إعداد  عىل  الريادية  والفرق  األفراد  بتشجيع  األعىل  التنفيذي  املدير  قيام  وهو 
التنفيذي األعىل  املدير  تبني مبادراهتم، ويامرس  اخلطة إلطالق مواهبهم وحتفيزهم عىل 
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الفرص  عن  الباحثة  الرشكات  الشكل  هذا  ويالئم  واملوجه،  واملرشف،  القايض،  دور 
اجلديدة، واإلبداع، وإجياد املنتجات اجلديدة.

.5 Determining the Strategic Position حتديد املوقف االسرتاتيجي: 

حتليل  »عملية  بأنه:  يعّرف  االسرتاتيجي  املوقف  أن  إىل  األول  الفصل  يف  أرشنا 
للتعرف  واخلارجية  والضعف،  القوة  نقاط  لتحديد  للمنظمة  الداخلية  البيئية  الظروف 

املوقف احلقيقي للمنظمة«)22(. الفرص والتهديدات من أجل حتديد  عىل 

االسرتاتيجي،  املوقف  حتديد  يف  األسايس  األسلوب   )SWOT( حتليل  ويعّد 
 Strengths and( والضعف  القوة  نقاط  لوصف  تقنية  يعني   )SWOT( وحتليل 
 Opportunities and( والتهديدات  والفرص  الداخلية،  البيئة  يف   )Weaknesses
 Strategic Threats( يف البيئة اخلارجية وحتديدها؛ هبدف حتديد العوامل االسرتاتيجية 
Factors، إذ يستطيع أي مدير تكوين نظرة عامة عن املوقف االسرتاتيجي للرشكة من 

خالل أسلوب )SWOT( )23( عن طريق)24(:
للرشكة. ● املتميزة  الكفايات  حتديد 
التي متتلكها الرشكة. ● القدرات واملوارد  حتديد 
الفوز هبا. ● التي تستطيع الرشكة  حتديد الفرص 
حتديد الفرص التي ال تستطيع الرشكة الفوز هبا، وذلك لنقص يف مواردها احلالية. ●

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

الناقد؟ وكيف؟ هل يساهم أسلوب )SWOT( يف تنشيط التفكري 
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ويطبق أسلوب )SWOT( عرب ثالث خطوات، هي:
اخلطوة األوىل: إعداد مصفوفة ملخص حتليل العوامل االسرتاتيجية:

Matrix of Strategic Factors Analysis Summary )SFAS(

اخلارجية  العوامل  ترشيح  يتم  الرابع،  الفصل  من   )4	1( جدول  إىل  بالرجوع 
والداخلية التي حصلت عىل وزن مرجح )0.30( فأكثر.

العوامل االسرتاتيجية اجلدول رقم )1-5( مصفوفة ملخص حتليل 

اخلارجية املرجحالعوامل  الوزن 
أوالً: الفرص:

املنظمة االقتصادي يف  0.82التكامل 

0.50اجتاهات متزايدة نـحو اجلودة

التهديدات: ثانًيا: 
احلكومية الضغوط  0.43زيادة 

املنافسة 0.40شدة 
بديلة منتجات  0.45توفر 

الداخلية العوامل 
أوالً: القوة:

للجودة متميزة  0.75ثقافة 

العاملي التوسع  0.42إمكانات 

الضعف: ثانًيا: 
0.30املركز احلايل

العاملي 0.42املركز 

:SWOT اخلطوة الثانية: توزيع نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات عىل مصفوفة

بعد أن تّم حتديد نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات، وترشيح العوامل 
 ،)25()SWOT( األكثر تأثرًيا عىل أداء الرشكة منها، يتم توزيع هذه العوامل عىل مصفوفة

ويوضح اجلدول )2	5( كيفية التوزيع باالعتامد عىل نتائج اجلدول )1	5(.
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العوامل االسرتاتيجية اجلدول رقم )2-5( مصفوفة ملخص حتليل 

                 البيئة الداخلية

اخلارجية البيئة 
ضعفقوة

للجودة.فرص متميزة  ثقافة   -
العاملي. التوسع  إمكانات   -

االقتصادي. التكامل   -
- اجتاهات متزايدة نـحو اجلودة.

- املركز املايل.
- املركز العاملي.

االقتصادي. التكامل   -
- اجتاهات متزايدة نـحو اجلودة.

للجودة.هتديدات متميزة  ثقافة   -

العاملي. التوسع  إمكانات   -

- زيادة الضغوط احلكومية.

املنافسة. - شدة 

بديلة. - توفر منتجات 

- املركز احلايل

- املركز العاملي.

- زيادة الضغوط.

املنافسة. - شدة 

بديلة. - توفر منتجات 
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:)SWOT( اخلطوة الثالثة: حتديد البدائل االسرتاتيجية يف ضوء نتائج مصفوفة حتليل

 )5	1( اجلدولني  نتائج  عىل  باالعتامد   )SWOT( حتليل  مصفوفة  نتائج  ضوء   يف 
 )SWOT( حتليل  مصفوفة  نتائج  ضوء  يف  االسرتاتيجية  البدائل  حتديد  يتم  و)2	5(، 

وكام يف الشكل )7	5(.

ال�صكل رقم )5-7(
SWOT  م�صف�فة حتليل 

Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management:
planning for domestic and global competition, 3rd ed., 

McGraw – Hill, New York.
اإ�صافات ت��صيحية ب�صيطة وباال�صتفادة من اجلدولني رقم )1-5( و )5-2( مع 

)التوجه( التحول  اسرتاتيجية 

نقاط قوة
كبرية داخلية 

ضعف نقاط 
حرجة داخلية 

رئيسة بيئية  هتديدات 

التنويع )تراجع(اسرتاتيجية  الدفاع  اسرتاتيجية 

)نمو( هجومية  اسرتاتيجية 

البيئية الفرص  من  العديد 
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البدائل االسرتاتيجية كام ييل: السابق  يرشح الشكل 
The Offensive Strategy هذا البديل يكون مناسًبا يف  	 االسرتاتيجية اهلجومية: 

حال وجود فرص بيئية عديدة مع نقاط قوة داخلية كبرية، وعن طريق استثامر هذه 
العوامل حتقق الرشكة نمًوا واسًعا وتزيد من حصتها السوقية.

البديل يكون مناسًبا  	 هذا   The Transforming Strategy التحول:  اسرتاتيجية 
يف حال وجود فرص بيئية عديدة مقابل نقاط ضعف داخلية حرجة، ومن ّثمَّ جيب 

التحول من هذه الصناعة أو القطاع إىل صناعة أخرى.
The Diversification Strategy هذا البديل يكون مناسًبا  	 اسرتاتيجية التنويع: 

جيب  ّثمَّ  ومن  رئيسة،  بيئية  هتديدات  مقابل  كبرية  داخلية  قوة  نقاط  وجود  حال  يف 
التنويع يف أنشطة الرشكة، وعدم الركون إىل نشاط واحد.

هذا البديل يكون مناسبا يف  	  The Defensive Strategy االسرتاتيجية الدفاعية: 
ّثمَّ جيب  بيئية رئيسة، ومن  حال وجود نقاط ضعف داخلية حرجة مقابل هتديدات 
تقليص األنشطة، والتخيل عن األنشطة غري املربحة، وهنا تنخفض احلصة السوقية.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
الدفاعية اسرتاتيجية غري ناجحة دائاًم ويف مجيع الظروف، هل تتفق االسرتاتيجية 

 مع ذلك أم أن لك رأًيا آخر؟

.6 Identification of Strategic Alternatives حتديد البدائل االسرتاتيجية: 

خيارات  جمموعة  هي   )Strategic Alternatives( االسرتاتيجية  البدائل 
مُتكن  للمنظمة)26(،  اإلدارية  املستويات  عىل  تتوزع   )Strategic Options( اسرتاتيجية 
هذه اخليارات املديرين االسرتاتيجيني من حتديد اخليار الذي يسمح ملنظامهتم من حتقيق 

عليها)27(. واإلبقاء  التنافسية  امليزة 



249

وهناك جمموعة من العوامل التي حتدد البدائل وتفرز اخليارات منها، وهي)28(:
وترتبط  1. الطويل،  املدى  يف  حتقيقها  إىل  املنظمة  تسعى  التي  االسرتاتيجية  األهداف 

التنافيس. باملركز 
املنظمة. 2. فاعلية  قيوًدا حتد من  املتوقعة، وقد تكون  املخاطر االسرتاتيجية 
مواجهة  3. إمكانية  ومدى  والتهديدات،  بالفرص  مقارنة  والضعف  القوة  نقاط  عدد 

املتاحة. الفرص  الضعف، واستثامر  للتهديدات ونقاط  القوة  نقاط 
فيها. 4. املناورة  املنظمة وتستطيع  متتلكها  التي  اجلوهرية  والكفايات  املوارد 
األخالقي. 5. التزامها  ومستوى  للمنظمة  اجلوهرية  القيم 

املستويات  فقرة  يف  األول  الفصل  يف  وكذلك  الفقرة،  بداية  يف  أرشنا  وكام 
الشكل  يوضحها  مستويات،  ثالثة  عىل  تتوزع  االسرتاتيجية  البدائل  فإن  االسرتاتيجية؛ 

:)5	8(
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 )5-8( ال�صكل 
عليها واخليارات  البدائل  وت�زيع  اال�صرتاتيجية  امل�صت�يات 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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ويعكس  االسرتاتيجية،  القمة  هو  األول  املستوى  أن   )5	8( الشكل  من  ويظهر 
فلسفة املنظمة بوصفها كيانًا واحدًا، أما املستوى الثاين فهو وحدات األعامل االسرتاتيجية، 
من  منبثقة  اسرتاتيجية  منها  لكل  االسرتاتيجية  الوحدات  من  عدد  منظمة  لكل  وتكون 
اسرتاتيجية املستوى األول، وختدم قطاعًا سوقيًا معينًا، أما املستوى الثالث فهو املستوى 
لتحقيق  متناسق  بشكل  تعمل  وظائف  جمموعة  أعامل  وحدة  لكل  تكون  إذ  الوظيفي، 

أهداف وحدة األعامل.
)املنظمة(: أ. الكيل وخياراته  املستوى  بدائل 

Alternative and Options of Corporate Strategy

البدائل  من  بأهنا: »جمموعة  املنظمة  مستوى  أو  الكيل  املستوى  عىل  البدائل  تعرف 
التي حتدد اخليارات املالئمة لألعامل واألنشطة التي ستتنافس فيها املنظمة، وتكسب من 

التنافسية«)29(. امليزة  خالهلا 

وتعّرف أيًضا بأهنا: »خيارات اسرتاتيجية تركز  عىل حتقيق العوائد طويلة األجل، 
واألرباح، والقيمة السوقية؛ من خالل إدارة العمليات يف أعامل متعددة«)30(.

عن  اإلجابة  هي  املنظمة  مستوى  عىل  االسرتاتيجية  للبدائل  األساسية  واملهمة 
السؤال اآليت)31(:

املنظمة؟ تنافس  أين 
يف أي سوق أو صناعة أو منتجات سوف ننافس؟

واإلجابة عن هذا السؤال مرتبطة بإجياد إجابة عن التساؤالت الفرعية اآلتية)32(:
املنظمة؟	  لرسالة  األساسية  التوجهات  ما 
املنظمة؟	  التي متارسها  ما األعامل واألنشطة 
ما األعامل واألنشطة التي تريد الدخول فيها وتعّد جديدة هلا؟	 
ما األعامل واألنشطة التي سترتكها املنظمة لعدم جدواها، أو لتشبع األسواق منها؟	 



252

عن  اإلجابة  وحتقيق  الفرعية،  التساؤالت  عن  منطقية  إجابات  إىل  الوصول  إن 
السؤال الرئيس، يوصل إىل حتديد البدائل الرئيسة عىل مستوى املنظمة، وتسمى بالبدائل 

الكربى )Grand( كام يف الشكل )9	5( )33(.

 )5-9( ال�صكل 
الكربى البدائل 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

Alternatives to  Growth and its Options :أوالً( بديل النمو وخياراته(

يف  التوسع  خالل  من  التنافيس  ملوقعها  املنظمة  تعزيز  يعني   )Growth( النمو 
أعامهلا وأنشطتها، عن طريق االستثامر األفضل ملواردها النادرة لتعظيم ميزهتا التنافسية، 
املنظمة،  حجم  تعظيم  إىل  هيدف  النمو  بديل  فإن  َثمَّ  من  السوقية)34(،  حصتها  وزيادة 
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والتنافسية،  واملالية،  االقتصادية،  املزايا  من  االستفادة  فرص  حتقيق  إىل  هبا  والوصول 
واملجتمعية)35(.

وهناك أسباب تدعو إىل اعتامد بديل النمو، هي)36(:
التنويع يف حمفظة األعامل. 1. تقليل املخاطرة االسرتاتيجية واملالية عن طريق 
العمودي واألفقي. 2. التكامل  املرونة االسرتاتيجية عن طريق  زيادة 
زيادة احلصة السوقية عن طريق التوسع يف األعامل واألنشطة. 3.
إجياد  4. أو  جديدة،  أعامل  يف  الدخول  خالل  من  االسرتاتيجي  اإلبداع  مستوى  زيادة 

جديدة. منتجات 

ويكون بديل النمو عىل نوعني، وكام هو موضح يف الشكل )10	5(.

 )5-10( ال�صكل 
النم� اأن�اع بديل 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

Internal Growth النمو الداخيل: 

الدخول يف أعامل جديدة من خالل االستثامر يف مشاريع ريادية أو تطوير مشاريع 
إما بطريقة: جديدة، ويكون 



254

إما  حملًيا،  وأنشطتها  املنظمة  أعامل  زيادة  ويعني   Local Expansion املحيل:  التوسع 
املنتجات وأنواعها. التوسع بعدد  أو  بالتوسع اجلغرايف، 

يف  وأنشطتها  املنظمة  أعامل  توسع  ويعني   Global Expansion العاملي:  التوسع 
وأنواعها. املنتجات  اجلغرافية، وعدد  املساحة 

External Growth النمو اخلارجي: 

حتقيق  أو  مماثلة،  رشكات  اكتساب  أو  أخرى،  رشكات  مع  اندماج  يف  الدخول 
حتالفات مع أطراف أخرى)37(.

)Merger( :االندماج

أسس  عىل  واحد  كيان  ضمن  وتكاملها  عملياهتا  إدماج  عىل  منظمتني  اتفاق 
مشرتكة، هبدف إنشاء كيان قوي، واالنتقال من التنافس إىل التعاون)38(.

)Acquisition( :االكتساب

أعامل  وحدة  إىل  وحتويلها  منها،  أقوى  أخرى  رشكة  ِقبل  من  معينة  رشكة  رشاء 
تابعة هلا أو فرع من فروعها)39(، ويكون االكتساب عن طريقني كام هو موضح يف الشكل 

.)5	11(

 )5-11( ال�صكل 
االكت�صاب طرائق 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

متابعة جملس نتيجة طبيعية لسوء اإلدارة، وضعف  العدائي   االكتساب 
اإلدارة. ناقش ذلك.

)The Alliance( :التحالف

لتحقيق  املوارد  أو  التكنولوجيا  يف  االشرتاك  عىل  أكثر،  أو  رشكتني،  بني  اتفاق 
منفعتهام املشرتكة)40(، ويكون التحالف عىل نوعني كام هو موضح يف الشكل )12	5(.

 

 )5-12( ال�صكل 
واأغرا�صها التحالفات  اأن�اع 
امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

Growth Options خيارات بديل النمو: 

حتقيق  إىل  هتدف  عمليات  أو  وسائل  أو  أساليب  أو  طرائق  هي  النمو  خيارات 
الشكل  ويوضح  اجلغرافية،  املواقع  أو  بالعمليات،  إما  التوسع،  يف  ومنفعة  استثامر  أعىل 

)13	5( خيارات بديل النمو.
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 )5-13( ال�صكل 
النم� بديل  خيارات 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

Concentration Options خيارات الرتكيز: 

تركيز موارد املنظمة عىل منتج معني أو سوق حمددة، إما من خالل التكامل األفقي 
العمودي. أو 

Horizontal Integration خيار التكامل األفقي: 

هو قدرة املنظمة عىل)41(:
الوصول إىل مناطق جغرافية جديدة، ودخول أسواق جديدة. 1.
املنظمة لألسواق احلالية. 2. التي تقدمها  املنتجات  زيادة عدد 

من  عقد  عىل  تزيد  ملدة  اسرتاتيجيًا  خياًرا  املنظامت  بني  األفقي  التكامل  وأصبح 
الزمن، عن طريق االندماج أو االكتساب، وحيقق التكامل األفقي عددًا من املزايا، أمهها:
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الواسع.  أ. التكاليف عن طريق اإلنتاج  ختفيض 
زيادة قيمة املنتجات عن طريق حزمة أكرب من املنتجات.  ب.
يف  ج. الفائضة  الطاقة  من  التخلص  طريق  عن  الصناعة  يف  املوجودة  املنافسة  إدارة 

الصناعة، وتقليل خماطر حرب األسعار.

Vertical Integration خيار التكامل العمودي: 

عن  املوزعني  أو  اخللفي،  التكامل  طريق  عن  املوردين  ألنشطة  املنظمة  ملكية  هو 
طريق التكامل األمامي، أو االثنني مًعا)42(.

املدخالت  1. إلنتاج  املنظمة  امتالك   Backward Integration اخللفي:  التكامل 
عليها. والسيطرة  اخلاصة هبا 

التوزيع،  2. منافذ  عىل  املنظمة  سيطرة   Forward Integration األمامي:  التكامل 
وإيصال منتجاهتا مبارشة إىل العمالء دون وسطاء.

العمودي اخللفي واألمامي)43(. التكامل  ويوضح الشكل )14	5( 

 )5-14( ال�صكل 
واالأمامي اخللفي  العم�دي  التكامل 

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: an
 Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

 

املنظمة  تسيطر  عندما  حيدث  اخللفي  التكامل  أن   )5	14( الشكل  من  ويتبني 
منافذ  املنظمة عىل  تسيطر  عندما  فيحدث  األمامي  التكامل  أما  اخلام،  املواد  مصادر  عىل 

التوزيع.
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Diversification Options خيارات التنويع: 

جديدة)44(.  أعامل  يف  الدخول  طريق  عن  لعملياهتا  املنظمة  توسيع  عملية  وهي 
ويكون التوسع: إما عن طريق التنويع املرتابط، أو التنويع غري املرتابط:

.1 Concentric )Related( Diversification التنويع املرتابط: 

أو  األداء  حيث  من  متشاهبة  أو  مرتابطة  خمتلفة  أعامل  يف  املنظمة  دخول  وهو 
املشرتكة،  الوسائل، عن طريق اإلفادة من كفاياهتا اجلوهرية، وأنشطتها  أو  التكنولوجيا 

أو بناء قوة سوقية)45(.

التنويع املرتابط اقتصاديات املجال )Economies of Scope( عن طريق  وحيقق 
حتقيق الوفورات يف التكاليف من خالل التشارك بني األنشطة ذات الصلة يف املنظمة)46(.

.2 Conglomerate )Unrelated( Diversitication التنويع غري املرتابط: 

أدائها،  طريق  يف  وختتلف  مرتابطة،  غري  أنشطة  أو  أعامل  يف  املنظمة  دخول  وهو 
وبينها تفاعل أفقي قليل، ولكنها متثل فرًصا استثامرية واعدة هلا من جهة)47(، وحتقق هلا 

األرباح وتقلل املخاطر من جهة أخرى)48(.

التنويع غري املرتابط جمموعة مزايا، هي)49(: وحيقق 
خفض املخاطرة من خالل توزيع االستثامرات عىل العديد من األعامل. 1.
االقتصاد يف خدمات املنظمة من خالل جتميع اخلدمات املشرتكة. 2.
االقتصاد يف تكاليف املعامالت من خالل فرض املقر الرئيس للمنظمة، واالنضباط  3.

الناجحة ومديرهيا. القطاعات  املايل عن طريق مكافأة 

Stability Alternative and its Options )ثانًيا( بديل االستقرار وخياراته: 

تغيري  إحداث  دون  من  احلالية  بأنشطتها  املنظمة  استمرار  يعني  االستقرار  بديل    
من  جمموعة  استخدام  خالل  من  كبري)50(.  حد  إىل  مستقرة  بيئة  يف  القصري  املدى  يف  فيها 

اخليارات)51( التي يرشحها اجلدول )3	5(.
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اجلدول )3-5( خيارات بديل االستقرار

املعاين والدالالتاخليار
التوقف البيئية املحيطة لصالح املنظمة خيار  خيار مؤقت تعتمده املنظمة حلني تغيري العوامل 

حتسينها. أو 
التغيري نفسها دون حتديث.خيار عدم  السابقة  املنظمة واستمرارها عىل طريقتها  بقاء  خيار 

الربح املنظمة خيار  موقف  تدهور  رغم  تغيري،  دون  نفسه  احلايل  بأدائها  املنظمة  استمرار 
احلايل، مع ختفيض يف حجم االستثامرات أو النفقات.

Source:Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). Strategic Management and 
Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Pearson, New York.

Reternchment Alternative and its options  :ثالًثا( بديل االنكامش وخياراته(

للدفاع عن مركزها  أنشطتها وأعامهلا  بتخفيض  املنظمة  قيام  يعني  بديل االنكامش 
التي  اخليارات)53(  من  جمموعة  استخدام  خالل  من  بالضعف)52(،  أخذ  الذي  التنافيس 

يرشحها اجلدول )4	5(.
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اجلدول )4-5( خيارات بديل االنكامش

املعاين والدالالتاخليار
التحول ختفيض حجم األنشطة والتكاليف املرتبطة هبا بسبب كثرة املشكالت التي خيار 

املنظمة، وانتشارها يف مجيع أعامهلا. تواجه 

التجريد أو خيار  خسائر،  حيقق  أو  ضعيف  أداؤها  التي  واألعامل  اإلنتاج  خطوط  بيع 
منها. للتخلص  تصفيتها 

االلتفاف التهديدات خيار  مواجهة  أجل  من  تشكيلها؛  إعادة  أو  املنظمة،  أنشطة  تقليص 
البيئية من جهة، وزيادة فاعلية املنظمة من جهة أخرى.

املنظمة األسرية بحيث خيار  قوية  أخرى  بمنظمة  واالرتباط  املنظمة  أنشطة  يف  كبري  ختفيض 
البقاء واألمان. تصبح أسرية هلا لتحقيق 

التصفية البقاء، خيار  عىل  قدرهتا  لعدم  وذلك  وأعامهلا؛  املنظمة  أنشطة  كامل  تصفية 
وخوًفا من اإلفالس.

Source: Coulter, T. (2003). Strategic Management, Prentice Hall, New York.
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بدائل مستوى األعامل وخياراته: ب.
Alternatives and Options of Business Level

أو  وسائل،  أو  اسرتاتيجيات،  جمموعة  متثل  وخياراته  األعامل  مستوى  بدائل 
يف  االسرتاتيجية  األعامل  وحدات  هبا  تنافس  التي  الكيفية  لتحديد  م  ُتصمَّ طرائق، 
البدائل واخليارات هو تطوير نموذج عمل يتيح هلا  َثمَّ فإن هدف هذه  املنظمة)54(، ومن 

اكتساب ميزة تنافسية عن منافسيها يف السوق أو يف الصناعة)55(.

ومهمة بدائل مستوى األعامل وخياراته اإلجابة عن السؤال اآليت)56(:

املنظمة؟ تنافس  كيف 
املنظمة؟ تنافس  بأي خصائص متميزة أو مبدعة سوف 

ويمكن الوصول إىل إجابة عن هذا السؤال من خالل إجياد إجابة عن التساؤالت 
التالية)57(:

الزبائن؟	  احتياجات  ما 
الزبائن؟	  ما جمموعات 
املنظمة؟	  متتلكها  التي  املتميزة  الكفايات  ما 

ويوضح الشكل )15	5( بدائل مستوى األعامل وخياراته.
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 )5-15( ال�صكل 
االأعمال م�صت�ى  بدائل وخيارات 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

The Competitive Alternative )أوالً( البديل التنافيس: 

العامة  االسرتاتيجيات  عليها  يطلق  التي  االسرتاتيجية  اخليارات  من  جمموعة  هو 
احلصة  وتوسيع  املنافسني،  عىل  الفوز  حتقيق  إىل  وهتدف   ،)Genoric Strategies(

السوقية)58(.

حتقيق  من  املنظمة  متكني  هبدف   )M. Porter( قّدمها  العامة  االسرتاتيجيات  إن 
اعتامد  خالل  من  عليهم)59(  والتفوق  املنافسني  مع  التنافس  خالل  من  تنافسية  ميزة 

اآلتية: اخليارات 
املنخفضة.	  الكلفة  خيار 
التاميز.	  خيار 
الرتكيز.	  خيار 
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التنافيس. البديل  ويوضح الشكل )16	5( خيارات 

 )5-16( ال�صكل 
التناف�صي البديل  خيارات 

Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation 

and Sustainability, Pearson, New York.

	 Low Cost Option خيار الكلفة املنخفضة: 

سلسلة  أنشطة  عىل  التأكيد  طريق  عن  للمنظمة  األمد  طويلة  تنافسية  ميزة  حتقق 
منافسيها)60(. من  أقل  مستدامة  بكلفة  وإتقاهنا  القيمة 

للتطبيق يف احلاالت اآلتية)61(: املنخفضة صاحلًا  الكلفة  ويكون خيار 
قوية. 1. املتنافسني  املنافسة بني  عندما تكون 
املنتج موحًدا بشكل قيايس. 2. عندما يكون 
الطريقة. 3. بنفس  املنتج  املشرتون  يستخدم  عندما 
انتقال منخفضة عن التغيري من بائع آلخر. 4. عندما يدفع املشرتون تكاليف حتول أو 
عندما يكون حجم املشرتيات كبريًا جدًا. 5.

صحيح)62(: بشكل  لتطبيقه  التالية  املستلزمات  املنخفضة  الكلفة  خيار  ويتطلب 
املنظمة.	  الواسع لدى  إمكانيات اإلنتاج  توافر 
املنظمة وكفاءته.	  فاعلية منحنى اخلربة يف 
التكاليف.	  فاعلة عىل  نظم رقابة 



264

والتطوير.	  البحث  تكاليف  خفض 
خفض تكاليف اإلعالن والرتويج.	 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
خيار التكلفة املنخفضة يطبق يف مجيع الظروف دون حمددات أو معيقات، 

ناقش ذلك.

	 Differentiation Option خيار التاميز: 

إىل  املقدمة  وخدماهتا  منتجاهتا  يف  والتفرد  االختالف  خلق  عىل  املنظمة  قدرة 
حسب  متطلباهتم  وحيقق  هلم،  قيمة  يضيف  الذي  اإلبداع  تبني  طريق  عن  الزبائن، 

اإليصاء)63(.

إذا توفرت فيها الرشوط اآلتية)64(: التاميز  ويمكن للمنظمة حتقيق خيار 
قوية. 1. تسويقية  قدرات 
قدرات متميزة يف هندسة اإلنتاج. 2.
اإلبداعية. 3. املوهبة  توفر 
القدرات املتميزة يف البحث األسايس. 4.
جيدة. 5. سمعة 
فّعالة. 6. توريد  سلسلة 

وهلذا اخليار جمموعة من املخاطر، أمهها)65(:
املنافسني.	  قبل  من  التقليد 
الوقت.	  التاميز بمرور  تقادم أساليب 
والتطوير.	  للبحث  عالية  تكاليف 
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	 Focus Option خيار الرتكيز: 

املستهدف)66(،  السوق  أو  الصناعة  داخل  ضيق  بقطاع  االهتامم  عىل  يعتمد  خيار 
ويكون الرتكيز عىل صورتني)67(:

سوق  	 خلدمة  اخلدمات  أو  املنتجات  تقديم  يف  تكاليف  أقل  اعتامد  التكلفة:  تركيز 
ضيق.

تركيز التاميز: التفرد والتفوق يف تقديم املنتجات أو اخلدمات خلدمة سوق ضيق. 	

املخاطر، أمهها)68(: الرتكيز بمجموعة من  ويقرتن خيار 
الطلب. 1. املستهدف بسبب ضعف  السوق  عدم جاذبية 
الكبار. 2. املنافسني  ِقبل  اخرتاق السوق املستهدف من 
ظهور رشكات جديدة تنافس يف السوق املستهدف. 3.

The Cooperative Alternative )ثانًيا( البديل التعاوين: 

جمموعة من اخليارات االسرتاتيجية التي تعتمد عىل التعاون بني املنظامت التنافسية 
التعاوين: البديل  الصناعة، وتشمل خيارات  داخل  التنافسية  امليزة  لتحقيق 

طوعي  	 اتفاق   Strategic Alliance Options االسرتاتيجي:  التحالف  خيارات 
طويل األجل بني منظمتني أو أكثر للتعاون يف اإلنتاج، أو تنفيذ مرشوع عن طريق 

والكفايات)69(. واملهارات،  للموارد،  املشرتك  التنسيق 

أو  قوي،  عاملّي  وجود  لبناء  التنافيس  السباق  يف  ملحة  رضورة  التحالفات  وتعّد 
ناجًحا  االسرتاتيجي  التحالف  ويكون  املستقبل)70(،  صناعات  يف  متمّيز  وضع  لتحقيق 

إذا توفرت الرشوط اآلتية)71(:
املتحالفني. ● متاثل األهداف بني 
املتحالفني. ● بني  التآزر 
قيمة. ● إضافة 
املوازنة بني املسامهات دون استغالل طرف آلخر. ●
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تعريف  	 اخلارجي  النمو  فقرة  يف  ناقشنا   Merger Option االندماج:  خيار 
واحد،  كيان  يف  عملياهتام  إلدماج  منظمتني  بني  اتفاق  أنه  إىل  وأرشنا  )االندماج( 

وسبب هذا االتفاق)72 ،73(:
الزيادة يف حجم  ● نتيجة  البيئية  التحديات  الكيان اجلديد عىل مواجهة  زيادة قدرة 

اجلوهرية. والكفايات  املوارد 
بقيت  ● لو  إليها  الدخول  يصعب  جديدة،  أسواق  إىل  الدخول  حواجز  تقليل 

ل عملية الدخول. منظمة ما دون االندماج مع منظمة أخرى ُتسهِّ
التنويع يف حمافظ األعامل. ● نتيجة لزيادة  ختفيض حجم املخاطر 
بـ  ● واملتعلقة  منها،  املعرفية  باملوارد، وخاصة  للتشارك  نتيجة  التعّلم  زيادة منحنى 

 .)Know 	 How(
وخياراته: ج. الوظيفي  املستوى  بدائل 

Alternatives and Options of Functional Level

املنظمة؛  يف  الوظائف  تعتمدها  وأساليب،  وطرائق،  اسرتاتيجيات،  جمموعة  هي 
إنتاجية  تعظيم  خالل  من  التنافسية  امليزة  وحتقيق  التنافسية،  االسرتاتيجيات  دعم  هبدف 

املوارد)74(.

وتسعى بدائل املستوى الوظيفي وخياراته إىل اإلجابة عن السؤال اآليت)75(:

املوارد؟ إنتاجية  تعظيم  يمكن  كيف 

ويمكن الوصول إىل إجابة عن السؤال السابق، إذا تّم تغطية التساؤالت اآلتية)76(:
التفوق عىل منافسينا؟	  ننا من  التي متكِّ املوارد  ما 
كيف يمكن أن نـحصل عىل هذه املوارد، ونطورها، وننرشها لغرض التنافس هبا؟	 
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الوظيفي وخياراته. ويوضح الشكل )17	5( بدائل املستوى 

 )5-17( ال�صكل 
وخياراته ال�ظيفي  امل�صت�ى  بدائل 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

التوظيف  خيار 
الدائم

خيار اخرتاق 
السوق

التمويل  خيار 
املقرتض

الرائد  خيار 
يصعب  )إنتاج 

تقليده(

التطوير من  خيار 
الداخل

السحب االستثامر خيار  خيار 
قصري األجل

التوظيف  خيار 
املؤقت

السوق التمويل خيار قشط  خيار 
ملمتلك ا

االستقطاب  خيار 
من اخلارج

الدفع االستثامر خيار  خيار 
طويل األجل

التابع  خيار 
اآلخرين( )تقليد 

اإليصائية

والتصنيع  التصميم  نظم 
عىل احلاسوب 

أنامط اإلنتاج
متقطع،  إنتاج  مستمر،  )إنتاج 

املشاريع، اإلنتاج اهلجني( إنتاج 

ختطيط  نظام 
املادية االحتياجات 

Strategic Choice د. االختيار االسرتاتيجي: 

االختيار االسرتاتيجي هو قرار ترشيح خيار اسرتاتيجي حمدد من حمفظة اخليارات، 
عىل أساس أن هذا اخليار حيقق أهداف املنظمة)76(.

تساهم  التي  واألدوات  املعايري  من  جمموعة  عىل  غريه  دون  خيار  ترشيح  ويعتمد 
ويوضح  جيدة)77(.  مستقبلية  حالة  وحتقيق  التأكد،  عدم  وحاالت  املفاجآت،  جتنب  يف 

االسرتاتيجي. لالختيار  مفهومنا   )5	18( الشكل 
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 )5-18( ال�صكل 
اال�صرتاتيجي االختيار  مفه�م 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

Strategic Choice Critria )أوالً( معايري االختيار االسرتاتيجي: 

االختيار  إىل  للوصول  االعتبار  بعني  تؤخذ  أن  جيب  معايري  جمموعة  هناك 
وهي)78(: االسرتاتيجي، 

التالية: 	 املؤرشات  وتشمل   Acceptability املقبولية: 
جيب أن يكون األداء احلايل مقبوالً لدى املالكني والدائنني. ●
جيب أن تكون االسرتاتيجيات مقبولة. ●
نتائج االسرتاتيجيات مقبولة.  ● جيب أن تكون 
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Feasibility وتشمل املؤرشات التالية: 	 اجلدوى: 
لتنفيذ االختيار االسرتاتيجي. ● الالزمة  املالية  املوارد  جيب توفري 
لتنفيذ االختيار االسرتاتيجي.  ● املالئمة  البرشية  املوارد  جيب توفري 

التالية: 	 وتشمل املؤرشات   Proportionality التناسب: 
● .)SWOT( حتليل صحيح لـ
القيمة. ● وسلسلة  الصناعة  هليكل  صحيح  حتليل 
املنتج. ● حتليل صحيح لدورة حياة 
حتليل صحيح ملحافظ األعامل.  ●

)ثانًيا( أدوات االختيار االسرتاتيجي )إدارة املحافظ(:

Strategic Choice Tools )Portfolios Management(

التي  األدوات  من  العديد  استخدام  االسرتاتيجي  االختيار  إىل  الوصول  يتطلب 
ملحفظة  التنافيس  املركز  لتقييم  منهجية  تعني:  املحفظة  وإدارة  املحافظ(،  )إدارة  تسمى 
األعامل داخل املنظمة، واقرتاح االختيار االسرتاتيجي املالئم لكل نشاط، باإلضافة إىل 
هتدف  املحفظة  إدارة  أن  يعني  وهذا  األعامل)79(،  بني  املوارد  ختصيص  أولويات  حتديد 

إىل)80(:
توفري قواعد إرشادية إلدارة املنظمة حول:	 

املوارد. ● ختصيص 
االسرتاتيجية.  ● صياغة 

للمنظمة.	  التنافيس  املركز  حتديد 
حتديد مناطق اخلطر التي جيب اإلرساع ملعاجلتها.	 

ومن أبرز التقنيات الشائعة االستخدام يف جمال إدارة املحافظ:
.1 .BCG االستشارية  بوسطن  مصفوفة 
.2 .GE إلكرتيك  مصفوفة جنرال 
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.1 BCG االستشارية:  بوسطن  مصفوفة 

 Boston Consulting اقرتحت هذه املصفوفة من ِقبل جمموعة بوسطن االستشارية 
)Group )BCG، واهلدف األساس هلا هو إدارة املحفظة، وحتليل األعامل باالستناد إىل 

أساسيني، مها)81(: ُبعدين 
السوقية.  أ. احلصة 

السوق. ب. معدل نمو 

.)82(BCG ويوضح الشكل )19	5( مصفوفة 

 )5-19( ال�صكل 
BCG م�صف�فة 

 Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015).
 Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation

and Sustainability, Pearson, New York

منخفض                                                   عاٍل
السوقية احلصة 

ض
خف

 من
    

    
    

    
    

    
    

ٍل   
عا

وق
لس

و ا
نم

دل 
مع االستفهام عالمات 

Question Marks

Dog

Stars

Cash Cow

احللوب البقرة 

النجوم

كلب
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إذ يظهر من الشكل )19	5( وجود أربعة مناطق يف املصفوفة، هي)83 ،84(:

ومعّدل  عالية،  السوقية  حصتها  تكون  وحدات  أو  أنشطة  أو  منتجات   Stars النجوم: 
الطويل،  املدى  عىل  نمو  إمكانات  لدهيا  املنتجات  وهذه  أيًضا،  عالًيا  السوقي  نموها 

التنافيس. املركز  املناسب هلا هو )النمو( للمحافظة عىل  واخليار 

)القطط  أو  املشكلة(  )أطفال  أحياًنا  وتسمى   Question Marks االستفهام:  عالمات 
احلصة  منخفضة  املنطقة  هذه  يف  الوحدات  أو  األنشطة  أو  املنتجات  وتكون  الوحشية(، 
أن  اإلدارة  وعىل  كثرية،  نقدية  سيولة  تستخدم  لذلك  السوقي؛  النمو  وعالية  السوقية 
تستثمر يف هذه املنتجات لتطويرها ولتحسني املركز التنافيس، ويمكن أن حتقق االستثامر 
عن طريق اإلفادة من النقد املتولد يف منطقة البقرة احللوب هلذا الغرض، واخليار املناسب 

هلا هو )النمو(.

السوقية  حصتها  تكون  وحدات  أو  أنشطة  أو  منتجات   Cash Cow احللوب:  البقرة 
الطويل  املدى  عىل  إمكانياهتا  تكون  لذلك  منخفض،  السوقي  نموها  ولكن  عالية 
النجوم  منتجات  لتطوير  املنطقة  هذه  يف  املتولدة  النقدية  استثامر  ويمكن  حمدودة، 

االستفهام. وعالمات 

وحصتها  السوقي  نموها  معدل  يكون  وحدات  أو  سلعة  أو  منتجات   Dogs الكالب: 
وال  حمدودة،  وإمكانياهتا  ضعيًفا،  التنافيس  مركزها  يكون  لذلك  مًعا؛  منخفضة  السوقية 

فيها. فائدة من االستثامر 

.2  )86، 85( General Electric Matrix )GE( :مصفوفة جنرال إلكرتيك

وتسمى -أيضًا- مصفوفة اإلشارات الضوئية؛ ألن فيها ثالث مناطق للخيارات 
االسرتاتيجية: املنطقة احلمراء، والصفراء، واخلرضاء، وتّم تصميم املصفوفة عىل أساس 

مها: ُبعدين، 
قوة األعامل.	 
الصناعة.	  جاذبية 
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.)GE( مصفوفة )5	ويوضح الشكل )20

 )5-20( ال�صكل 
)GE( اإلكرتيك م�صف�فة جرنال 

Source: David, F. (2011). Strategic Management Concepts and 
Cases, Prentice Hall, New York.

منخفض                        متوسط                            مرتفع

متوسط          

منخفض         

مرتفع

جاذبية 
الصناعة

 قوة األعامل

I  : مناطق االستثامر املشجعة.
S  : مناطق االستثامر االنتقائي.

H  : مناطق احلصاد )االستثامر غري جُمٍد فيها(.
< : حجم احلصة السوقية.

ويظهر من املصفوفة أهنا حتوي ثالث مناطق، هي:
عىل 	  مشجعة  مناطق  وهي   ،Invest االستثامر  منطقة  وتعني  اخلرضاء   )I( مناطق 

فيها. االستثامر 
 	 Selective Investment االنتقائي  االستثامر  مناطق  وتعني  الصفراء   )S( مناطق 

وهي مناطق يرتك حرية االستثامر فيها من عدمه إىل متخذي القرار االسرتاتيجي.
مناطق )H( احلمراء وتعني مناطق احلصاد Harvest وهي مناطق ال ينصح االستثامر 	 

فيها؛ ألهنا غري جمدية.
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Strategic Orientation :املح�ر الثاين: الت�جه اال�صرتاتيجي

حتى  املنافسني  ملناورة  املنظمة  هبا  تقوم  ذهنية،  عملية  االسرتاتيجي  التوجه  يعّد 
لفرص  الدقيق  التشخيص  خالل  من  املنافسة،  يف  األول  املتحرك  ميزة  لنفسها  ن  تؤمِّ

نها من اختاذ موقع قيادي يف السوق)87(. االسرتاتيجية اإلبداعية التي متكِّ

ويعرف التوجه االسرتاتيجي بأنه: »سلسلة من القرارات االسرتاتيجية اإلبداعية 
األهداف  وحتديد  االسرتاتيجي،  التخطيط  نتائج  حتليل  طريق  عن  املنظمة  مستقبل  لبناء 

املستقبل«)88(. هلذا  الصحيحة  واملسارات 

ورسالتها،  املنظمة،  رؤية  بناء  يتضمن  ومفاهيمي  فكري  »هيكل  بأنه:  وعرف 
البيئي، وتعظيم االستثامر يف مواردها«)89(. املرونة والتكيف  التي حتقق هلا  وأهدافها 

وقيمها،  ورسالتها،  رؤيتها،  ُتبنيِّ  التي  املنظمة  هوية  هو  االسرتاتيجي  التوجه  إن 
إليه)90(. وغاياهتا، وأهدافها، نـحو املستقبل الذي ترغب يف الوصول 

التخطيط  عملية  نتائج  عىل  يعتمد  للمنظمة  االسرتاتيجي  التوجه  إعداد  إن 
االسرتاتيجي، وطبيعة البدائل، واخليارات االسرتاتيجية التي تّم ترشيحها)91( من جهة، 

املسؤول عن صياغة االسرتاتيجية)92(. للفريق اإلداري  املاهر والكفؤ  والتفاعل 
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إن اآلراء السابقة جتعلنا نلخص أفكارها يف الشكل )21	5(.

 )5-21( ال�صكل 
االإ�صرتاتيجي الت�جه  مفه�م 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

إن التوجه االسرتاتيجي له أمهية كبرية، وهي)94 ،93(:
التنافسية.	  البيئة  املنظمة وسبب وجودها يف  حيدد هوية 
فيها.	  التعامل مع مواردها واالستثامر  املنظمة يف  يمثل فلسفة 
والتحديات وسبل 	  واستثامرها،  الفرص  مع  التعامل  كيفية  املنظمة يف  فكر  ُيعرّب عن 

منها. التخلص 
البيئة.	  التعامل مع  املنظمة يف  التي تعتمدها  القيم اجلوهرية  يفصح عن 
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أعضاء 	  بني  املعلومات  تبادل  عىل  يشجع  كونه  االسرتاتيجي  للتعّلم  وسيلة  يعد 
املنظمة. الناجحة واستثامرها يف حتقيق أهداف  لتنظيم اخلربات والتجارب  املنظمة 

رقم  الشكل  يف  عرضها  تّم  كام  عنارص  من جمموعة  االسرتاتيجي  التوجه  ويتكون 
)21	5( أعاله، وهي:

.1 The Vision :الرؤية

متثل الرؤية اإلدراك العقيل لنوع البيئة، واألفق الزمني الواسع الذي ترغب املنظمة 
احلقيقي  للمستقبل  حتقيقه  املطلوب  احللم  بأهنا  عنها  يعرب  لذلك  إليه)95(؛  الوصول  يف 

املنظمة)97(. أهنا: صورة عقلية قوية ومقنعة ملستقبل  للمنظمة)96(، وتعّرف -أيضًا- عىل 

ويمكننا القول: إنَّ الرؤية هي مالمح املستقبل املرغوب فيه للمنظمة، وحسب ما 
يرشحه الشكل )22	5(.

 )5-22( ال�صكل 
االإ�صرتاتيجية الروؤية  مهمة 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
املتطلبات، هي)98(: الرؤية جمموعة من  ويستلزم إعداد 

حتديد طبيعة التغيريات التي حتدث يف نطاق السوق. 1.

للعمالء. 2. اجلديدة  االحتياجات  حتديد 

املشرتين. 3. قطاعات  طبيعة  حتديد 

املنظمة. 4. حتديد املدى اجلغرايف الذي ستنافس فيه 

املستقبل. 5. املنظمة يف  حتديد صورة 

التعاون معها مستقباًل. 6. التي سيتم  املنظامت  نوعية  حتديد 
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ويظهر أن توفري املتطلبات املذكورة سابًقا سيجعل مستقبل الرشكة واضًحا، ومن 
وما  التنافسية،  امليزة  حتقيق  هلا  يكفل  الذي  عملها  نموذج  حتديد  عىل  قادرة  ستكون  ّثمَّ 

IBM إىل الرؤية، وكام هو موضح أدناه: يؤكد هذا الكالم نظرة رشكة 

يف يوليو 1993        إن آخر ما حتتاجه IBM هو الرؤية
يف مارس 1996       إن أهم ما حتتاجه IBM هو الرؤية

إن الرؤية اجليدة جيب أن تتميز بمجموعة من اخلصائص، وهي)99 ،100(:
الكلامت.	  قليلة  دالة،  واضحة، 
التحدي.	  تثري  مستقبلية،  طموحة، 
اجلميع.	  من  مقبولة  للتطبيق،  قابلة  واقعية، 

 )5-23( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الروؤية  خ�صائ�ص 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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ونقدم فيام يأيت أمثلة واقعية لرؤى منظامت خمتارة.

 )5-24( ال�صكل 
معينة منظمات  لروؤى  واقعية  اأمثلة 

 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
الرؤية تعكس فكر املنظمة وفلسفتها، ومن دوهنا ال تنجح املنظمة يف املدى 

الطويل .. ناقش ذلك
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.2 The Mission الرسالة: 

ذات  من  املنظامت  من  غريها  عن  متيزها  التي  الفريدة  الغاية  املنظمة  رسالة  تعّد   
الغايات  من  جمموعة  بأهنا:  تعرف  كام  التشغيلية)101(،  عملياهتا  نطاق  وحتدد  النوع، 
وأساس  عملياهتا،  وجمال  املنظمة،  وجود  من  الغرض  من:  كاًل  تشمل  التي  التنظيمية 
ضمن  عملياهتا  وجمال  الرسالة  يف  الغرض  حتديد  يكون  أن  عىل  التنافسية)102(،  ميزهتا 

الرسالة: فإن  واملنتج)103(. وعليه،  السوق  متطلبات 
بيان يعرب عن األسلوب، واآلفاق، والتوجهات)104(.	 
بيان يشري إىل الوقت احلارض وليس املستقبل كام هو احلال مع الرؤية.	 
املنظمة)105(.	  بيان يوضح طريقة الترصف والعمل يف 

 )5-25( ال�صكل 
الر�صالة مهمة 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

باملعتقدات اآلتية)106(: املنظمة يستوجب االلتزام  وإن إعداد رسالة 
أن يكون هناك توافق بني اخلدمة أو املنتج مع السعر املطروح.	 
الزبون.	  املنتج ملبًيا حلاجة  أن يكون 
الكلفة واجلودة.	  املنافسة من حيث  اعتامدها  التي سيتم  التكنولوجيا  تتيح  أن 
أن يكون العمل اجلاد مع األطراف املختلفة قادرا ًعىل حتقيق نمو وجني أرباح.	 
للمنظمة.	  الفضىل  الصورة  حتقيق 

أمثلة ملجموعة رسائل واقعية ملنظامت خمتارة. واآليت 
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 )5-26( ال�صكل 
معينة منظمات  لر�صائل  واقعية  اأمثلة 
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.3 Core Values القيم اجلوهرية: 

والعاملني،  املديرين  سلوك  حتدد  التي  املبادئ  من  جمموعة  هي  اجلوهرية  القيم 
بناءه ملساعدة  يعتزمون  الذي  التنظيم  العمل، ونوع  إدارة شؤون  املديرون  يعتزم  وكيف 

املنظمة يف حتقيق رسالتها)107(.

ويعّد األساس القانوين والنظام الداخيل للمنظمة من أهم العوامل املؤثرة يف بناء 
اجلوهرية)108(. القيم 

القيم اجلوهرية. بناء  الشكل )27	5( متطلبات  ويوضح 

 )5-27( ال�صكل 
اجل�هرية القيم  بناء 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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)5-28( ال�صكل 
معينة ملنظمات  اجل�هرية  القيم  عن  واقعية  اأمثلة 
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.4 Goals الغايات: 

متثل الغايات حالة مستقبلية مرغوبة، أو أغراًضا حتاول املنظمة حتقيقها)109(، ومن 
َثمَّ فإن الغايات ترتبط بالتطلعات املستقبلية واسعة النطاق التي تتحقق يف املدى البعيد، 

ويف الغالب ال ختضع إىل التأطري الكمي)110(.

وخالصة القول: إن خصائص الغايات هي:
األجل.	  طويلة  مستقبلية  حالة 
ذات هنايات مفتوحة وغري حمددة.	 
ال ختضع إىل التأطري الكمي، ومن ّثمَّ فإن الوصف النوعي هو األساس يف إعدادها.	 

التي  املستقبلية  األهداف  من  جمموعة  هي  الغاية  فإن  نظرنا؛  وجهة  من  ّثمَّ  ومن 
تتحقق يف األجل الطويل. والشكل )29	5( يوضح ذلك.

 )5-29( ال�صكل 
لها الزمني  الغاية واملدى  مفه�م 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 
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ونقدم فيام يأيت أمثلة واقعية ملجموعة غايات يف منظامت خمتارة.

 )5-30( ال�صكل 
معينة واقعية عن غايات منظمات  اأمثلة 

.5 Objectives :األهداف

مرجوة  هناية  نتائج  هي  أو  حتديدًا)111(،  وأكثر  األجل  قصرية  مستقبلية  تطلعات 
الوظيفية  لألنشطة  ومرشد  دليل  وهي  القصري،  املدى  عىل  حتقيقها  إىل  املنظمة  تسعى 
يوضح   )5	31( والشكل  الغايات)113(.  من  األهداف  تشتق  ما  وعادة  والتشغيلية)112(، 

ذلك.
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)5-31( ال�صكل 
الزمنية واالأهداف ومدياتها  الغايات  العالقة بني 

الدولة،  التخطيط اال�صرتاتيجي يف  واأ�صاليب  الدين، يعق�ب )2017(. و�صائل  نا�صر  امل�صدر: 
2017/08/22 األقيت يف كلية الدفاع ال�طني امللكية االأردنية يف  حما�صرة 

جل
األ

رية 
ص

- ق
ودة

حمد

جل
األ

لة 
طوي

 -
ودة

حمد الغايات

األهداف

وجيب أن تتسم األهداف بخصائص)SMART(، ويوضحها الشكل)32	5( )113(.
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 )5-32( ال�صكل 
SMART قاعدة  خ�صائ�ص 

الدولة،  التخطيط اال�صرتاتيجي يف  واأ�صاليب  الدين، يعق�ب )2017(. و�صائل  نا�صر  امل�صدر: 
2017/08/22 األقيت يف كلية الدفاع ال�طني امللكية االأردنية يف  حما�صرة 

واآليت جمموعة أمثلة عن أهداف واقعية ملنظامت خمتارة.
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)5-33( ال�صكل 
SMART اأمثلة واقعية عن خ�صائ�ص قاعدة 
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.6 The Action Plan اخلطة اإلجرائية: 

التطبيق  موضع  االسرتاتيجية  اخلطة  تضع  رسمية،  وثيقة  هي  اإلجرائية  اخلطة 
الفعيل، ويكون عمرها سنة واحدة، أما مكوناهتا فهي: املبادرات، واإلجراءات، وفرتات 
يف  موضحة  وهي  األداء)114(.  ومؤرشات  االمتثال،  وأدلة  املسؤولة،  واجلهات  التنفيذ، 

الشكل )34	5( نموذج خلطة إجرائية)115(.

 )5-34( ال�صكل 
اإجرائية من�ذج خطة 

الدولة،  التخطيط اال�صرتاتيجي يف  واأ�صاليب  الدين، يعق�ب )2017(. و�صائل  نا�صر  امل�صدر: 
2017/08/22 األقيت يف كلية الدفاع ال�طني امللكية االأردنية يف  حما�صرة 

التنفيذاإلجراءاتاملبادراتاهلدف مسؤولية فرتة 
لتنفيذ ا

املوازنة 
املالية 

املطلوبة

أدلة 
االمتثال

مؤرشات 
األداء

املالحظات

إىلمن
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 اأ�صئلة الف�صل اخلام�ص

س1: عّرف:
االسرتاتيجية. 1. صياغة 
االسرتاتيجي. 2. التخطيط 
االسرتاتيجي. 3. املوقف 
االسرتاتيجية. 4. البدائل 
الدفاعية. 5. االسرتاتيجية 
النمو. 6. بديل 
االسرتاتيجي. 7. التحالف 
املرتابط. 8. التنويع غري 
التاميز. 9. خيار 

االندماج. 10. خيار 

االسرتاتيجي. 11. االختيار 

االسرتاتيجي. 12. التوجه 

الرؤية. 13.

الرسالة. 14.

االسرتاتيجية. 15. األهداف 

س2: عّلل:
االسرتاتيجية. 1. صياغة  أمهية 
.2 .)SWOT( استخدام أسلوب
التحول. 3. اسرتاتيجية  اعتامد 
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.4 .)Grand( الكربى بالبدائل  املنظمة  الرئيسة عىل مستوى  البدائل  تسمية 

التنويع«. 5. املنظمة إىل »خيارات  جلوء 

املرتابط. 6. التنويع غري  استخدام 

املنخفضة«. 7. الكلفة  »خيار  املنظمة  استخدام 

التحالف االسرتاتيجي. 8. اللجوء إىل خيارات 

االختيار االسرتاتيجي. 9. »املقبولية« يف عملية  معيار  اعتامد 
املشكلة«. 10. »أطفال  بتسمية  االستفهام«  منطقة »عالمات  املنتجات يف  تسمية 

س3: ناقش األفكار اآلتية:
االسرتاتيجية. 1. لصياغة  األساسية  املهمة 
االسرتاتيجي. 2. التخطيط  افرتاضات 
.3 .)SWOT( نتائج حتليل التنويع يف إطار  أسباب استخدام اسرتاتيجية 
للمنظمة. 4. مهم  العمودي  التكامل  خيار 
التنافيس للمنظمة؟ 5. املركز  كيف يؤثر بديل االنكامش يف 
كيف يمكن الوصول إىل إجابة عن السؤال اآليت: »كيف تنافس املنظمة؟«. 6.
خيار الرتكيز يعتمد عىل االهتامم بقطاع ضيق داخل الصناعة أو السوق املستهدف. 7.
املوارد؟ 8. إنتاجية  تعظيم  يمكن  كيف 
.9 .)GE( ال ينصح االستثامر يف مناطق »احلصاد« يف مصفوفة

املنظمة. 10. ذا أمهية كبرية ملستقبل  التوجه االسرتاتيجي  ُيعد 
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س4: ارشح املوضوعات اآلتية:
االسرتاتيجي. 1. التخطيط  افرتاضات 
الرسم. 2. مع  التخطيط االسرتاتيجي،  تعريف  مكونات 
االسرتاتيجي. 3. التخطيط  نامذج 
املنظمة. 4. مستوى  عىل  االسرتاتيجية  للبدائل  الرئيسة  املهمة 
التكامل العمودي اخللفي واألمامي، مع الرسم. 5. الفرق بني 
التعاوين. 6. التنافيس والبديل  البديل  الفرق بني 
الوظيفي وخياراته بشكل مركز. 7. املستوى  بدائل 
إدارة املحافظ ودورها يف حتديد اخليار االسرتاتيجي األنسب. 8.
االستشارية. 9. )بوسطن(  مصفوفة 

االسرتاتيجي. 10. بالتوجه  االسرتاتيجي  التخطيط  عالقة 
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احلالة االفتتاحية: م�ؤ�شرات وانطباعات .
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اأواًل : اأن�اع م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة.
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خط�ات اإعداد م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة وبطاقة امل�ؤ�شر 
اأواًل : خط�ات اإعداد م�ؤ�شرات االأداء الرئي�شة.

الف�شل ال�شاد�ص
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ثانيًا:  بناء بطاقة م�ؤ�شر الأداء الرئي�س.
مثال تطبيقي افرتا�شي على البطاقة التعريفية مل�ؤ�شر الأداء الرئي�س.

حتليل جتارب عاملية والدرو�س امل�شتفادة.
)1( حتليل التجارب ح�شب عر�س م�ؤ�شرات الأداء الرئي�شة.

)2( حتليل التجارب ح�شب ن�ع الن�شاط.

)3( حتليل التجارب ح�شب املنظمات الدولية.

)4( حتليل التجارب ح�شب امل�شكالت.

الدرو�س امل�شتفادة من حتليل التجارب العاملية.
اأ�شئلة الف�شل ال�شاد�س.

مراجع الف�شل ال�شاد�س.
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
بيان أسباب دراسة مؤرشات األداء الرئيسة. 1.
الرئيسة. 2. املفاهيمي ملؤرشات األداء  النموذج  وصف 
الرئيسة. 3. حتديد مفاهيم مؤرشات األداء 
ذكر أمهية مؤرشات األداء الرئيسة. 4.
وصف مربرات استخدام مؤرشات األداء الرئيسة. 5.
رشح مبادئ استخدام مؤرشات األداء الرئيسة و خصائصها. 6.
الرئيسة وتصنيفاهتا . 7. متييز أنواع مؤرشات األداء 
بيان خطوات إعداد مؤرشات األداء الرئيسة. 8.
الرئيس. 9. التعريفية ملؤرش األداء  البطاقة  بناء  وصف كيفية 

األداء  10. مؤرشات  حول  عاملية  جتارب  حتليل  من  املستفادة  الدروس  استخالص 
الرئيسة.
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Opening Case احلالة االفتتاحية

وانطباعات)1) مؤرشات 
بينام  هبوطًا،  أو  صعودًا  سابقة،  بفرتة  مقارنة  النسبي،   التغري  عىل  عامة  بصفة  املؤرش  يدل 
أن  الظن  وأغلب  معني،  حدث  أو  موقف  جتاه  لإلنسان  والنفسية  الذهنية  احلالة  االنطباع  يعكس 
االنطباعات هي التي حتكم املواقف جتاه األداء العام حلكومة الدكتور عمر الرزاز، وحتى احلكومة 
ولكن  عليها،  بناء  إنجازاهتا  تقيس  وسليمة  صحيحة  مؤرشات  وضع  عىل  قادرة  غري  تبدو  نفسها 
حكومته  أداء  عن  إضافيًا  تقريرًا  قدم  أنه  للرئيس  حيسب  مثلام  ما،  مؤرش  عىل  اعتامدها  هلا  حيسب 
من  أكرب  الطموح  ولكن  مهم،  حتقق  »ما  قائاًل:  للتقرير  الشفاف  العرض  ختم  وأنه   ،2019 للعام 

بكثري«. ذلك 

مؤرش األداء يف األصل هو مقياس مرئي يبلغنا بمقدار التقدم املتحقق نحو أهداف حمددة، 
وما  عنها؟  متخلفون  أم  املهمة  أداء  نحو  متقدمون  نحن  »هل  مثل:  عريضة،  أسئلة  عن  وجييب 
وتقييم  األداء  تسبق  التي  والقاعدة  إنجازه؟«  تم  الذي  األدنى  احلد  وما  التخلف؟  أو  التقدم  مدى 
األداء هي االسرتاتيجية املوضوعة، ففي غياهبا يظل أي كالم عن التقييم جمرد خطاب حياول قائله 
للخرباء  صحيحًا  مؤرشًا  يشكل  أن  يمكن  ال  اخلطاب  وذلك  الواقع،  من  أفضل  بصورة  يظهر  أن 

يقيسون عليه! احلكومة  أداء  بمراقبة  واملعنيني 

والسؤال األهم: ما نقطة الصفر التي تم اعتامدها لتكون بداية االنطالق نحو األهداف، هل 
هي الوضع االقتصادي واالجتامعي واملؤسيس حلظة تشكيل احلكومة؟ أم املرحلة التي انتهت إليها 
التي  الظروف  تغريت  وهل   ، استقالتها  إىل  أدت  التي  الظروف  نعرف  ونحن  السابقة؟  احلكومة 
أحاطت بعملها - أقصد احلكومة السابقة - إىل األفضل أم إىل األسوأ ؟ وهل هناك وصف دقيق 
للوضع العام يدلنا عىل احلقائق املوضوعية التي يتوجب االعرتاف هبا بكامل الشفافية والوضوح؟

املتوقعة منها، ومدى  من الرضوري معرفة معنى مؤرشات األداء ومدى أمهيتها، والفوائد 
مستوى  عىل  القرارات  ستكون  ذلك  دون  ومن  العملية،  وممارساهتا  وآلياهتا  عملها  دورة  وضوح 

النتائج. احلكومة، أو املنظمة، أو الرشكة، عشوائية حتى لو حققت بعض 
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والفرص  والضعف،  القوة  عنارص  احلكومة  تدرك  حتى  لألداء  مؤرشات  اعتامد  من  بد  ال 
التي  العامة  اخلطة  أو  االسرتاتيجية  مستوى  وعىل  مجيعها،  املؤسسات  مستوى  عىل  والتحديات، 
االنطباعات  فإن  ذلك  دون  ومن  السامي،  التكليف  كتاب  عىل  بناء  لنفسها،  احلكومة  رسمتها 

السائدة لن ترسها!
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 Key Performance indicators  (KPIs( ُيعدُّ موضوع مؤرشات األداء الرئيسة
وتنفيذها  االسرتاتيجية  صياغة  بني  املوصل  اجلرس  متثل  ألهنا  املهمة؛  املوضوعات  من 

ورقابتها .

بسبب عدم  وجدل  نقاش  حمط  زال  ما  املوضوع  هذا  أن  إال  األمهية،  وبرغم هذه 
الوضوح يف دورة عمل هذه املؤرشات وآليات ممارستها، باإلضافة إىل عدم االتفاق عىل 

األساسية)2). املفاهيم 

ومن َثمَّ فإن هناك حاجة ماسة لزيادة فهم األفراد والرشكات والقطاعات املختلفة 
هبذا املوضوع )3).

الرئيسة  األداء  مؤرشات  موضوع  حول  كامل  فهم  ولتقديم  الزاوية،  هذه  ومن 
فإن الفصل احلايل سيغطي مجيع اجلوانب املتعلقة به وفقًا للنموذج املفاهيمي املوضح يف 

الشكل التايل رقم )6-1) . 
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1

2

34

5

6

 )6-1( ال�صكل 
الرئي�صة االأداء  مل�ؤ�صرات  املفاهيمي  النم�ذج 

اإلطالع  بعد  حتديدها  تم  متتابعة،  حلقات  ست  من  يتكون  السابق  النموذج  إن 
عىل جمموعة من الدراسات والبحوث ذات الصلة باملوضوع،  تبدأ باحللقة األوىل وهي 
ملؤرشات  األدبيات  يف  وردت  التي  التعريفات  بعرض  هتتم  التي  والتعريفات(  )املفهوم 
مؤرشات  استخدام  ومربرات  أمهية  تعرض  التي  الثانية  احللقة  بعدها  الرئيسة،  األداء 
فرتكز  الثالثة  احللقة  أما  املنظامت،  أداء  جممل  عىل  انعكاساهتا  وبيان  الرئيسة  األداء 
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املميزة  خصائصها  وأهم  الرئيسة،  األداء  مؤرشات  عليها  تعتمد  التي  املبادئ  بيان  عىل 
أنواع  بتحديد  هتتم  التي  الرابعة  احللقة  لتأيت  واملعايري،  املؤرشات  بقية  عن  تفرقها  التي 
اخلطوة  وبشأن  والعمليات،  األنشطة  وتوزيعها عىل  تصنيفها  الرئيسة وأسس  املؤرشات 
املؤرشات،  بطاقة  وبناء  األداء  إعداد مؤرشات  تركز عىل عرض خطوات  فهي  اخلامسة 

وأخريًا اخلطوة السادسة هتتم بتحليل جتارب عاملية وبيان الدروس املستفادة منها.

مفه�م م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة وتعريفاتها 
 (indicator( باملؤرش  املقصود  حتديد  علينا  حيتِّم  الرئيسة  األداء  مؤرشات  مفهوم 
األداء  ملؤرشات  تعريفات  عرض  يتم  بعدها   ،)Key( بالرئيسة  املقصود  حتديد  ثم  ومن 

 . الرئيسة 

األداء  ُينجز  أن  جيب  التي  املستويات  تعكس  قياس  أداة   :)indicators( املؤرش 
االنحراف   املتحقق من عدمه، ويبني مستوى  األداء  الرضا عن   يف ضوئها، وحيدد مدى 

وخطورته)4).

املنظمة  ألداء  وحاسمة  حاكمة  ممارسات  أهنا  تعني  فهي  )رئيسة(  كلمة   وبشأن 
)مالية وغري مالية( والتي يستخدمها جملس اإلدارة و اإلدارة العليا للسيطرة عىل ديمومة 

وتقدّمها. املنظمة 

ويمثل الشكل رقم )2-6( مفهومنا ملؤرشات األداء الرئيسة. 
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ال�صكل رقم )6-2( 
الرئي�صة االأداء  مل�ؤ�صرات  مفه�منا 

املؤرشات

أدوات 
قياس لألداء 
تشخيص  و
االنحرافات

الرئيسة

ممارسات 
حاكمة 

وحاسمة ألداء 
ملنظمة ا

وهناك جمموعة من التعريفات ملؤرشات األداء الرئيسة وكام ييل: 
حتديد أهداف األداء بطريقة واضحة وقابلة للقياس، وتوفري منصة مشرتكة أساسية - 

للمقارنة داخل املنظمة وبني املنظامت، وحتديد التقدم املتحقق، وإجراء التحسينات)5).
أدوات قياس مفيده لتطوير البيان الرسدي للمنظامت، من خالل التحليل الوصفي - 

للقوانني  االمتثال  مدى  وبيان  والتناقضات،  االنحرافات  وتشخيص   لألداء، 
واألنظمة)6).

تعكس -  أرقام  جمموعة  خالل  من  الرسيع  للتحليل  الفرصة  توفر  لإلدارة  أداة 
يف  التغيريات  التقاط  االعتبار  بعني  وتأخذ  مضبوط،  شكل  يف  املنظمة  يف  العمليات 

الكفاية)7). فيه  بام  اإلنتاج 
املتحققة -  النتائج  الفجوات بني  املنظمة أو أنشطة حمددة، وبيان  نتائج  لتقييم  مقاييس 

أو  املتحققة  النتائج  اقرتاب  مدى  عن  واضحة  صورة  تقديم  مع  املرغوبة،  والنتائج 
املرغوب)8). املستوى  ابتعادها عن 
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لو طرحنا السؤال اآليت، بعد تقديم التعريفات املذكورة سابقًا، ما الفائدة املتحققة 
التعريفات املذكورة ؟  من 

ونجيب عن هذا السؤال بالقول: إن التعريفات منحتنا فرصة حتديد اإلطار العام 
ملفهوم مؤرشات األداء الرئيسة، إذ اتفقت عىل أهنا أدوات قياس حتقق األغراض اآلتية:

حتويل األهداف املرغوبة إىل ممارسات قابلة للقياس . 1.

.2 . البيئية  التغيريات  الرسيع مع مواكبة  للتحليل  توفري فرصة 

التعرف عىل الفجوات وأنواعها . 3.

للقوانني واألنظمة.  4. االمتثال  بيان مدى 

بني  5. وفيام  الواحدة،  املنظمة  داخل  املتحققة  مع  املرغوبة  األهداف  ملقارنة  وسيلة 
 . املختلفة  املنظامت 

اأهمية م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة ومربراتها 
اأواًل : اأهمية م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة 

إن أمهية مؤرشات األداء الرئيسة تتبنيَّ من خالل النقاط التالية: 
املنظمة  1. تقدم  رشح  طريق  عن  الشفافية،  لتحقيق  واألمهية  احليوية  غاية  يف  أمرًا  متثل 

املعلنة)9). أهدافها  حتقيق  نحو 
خالل  2. من  الفهم،  وسهل  وحمّدث  صحيح  بشكل  املعلومات  إعداد  لضامن  وسيلة 

املعلومات  فقدان  خطر  مواجهة  يمكن  َثمَّ  ومن  الواضح،  والرتقيم  التصنيف 
بسهولة)10). 

مع  3. للتنبؤ،  املطلوبة  املتغريات  مجيع  هتيئة  طريق  عن  املستقبلية  باألرباح  للتنبؤ  وسيلة 
األخذ بعني االعتبار املتغريات املفاجئة)11) .

الرتكيز عىل جانب  4. إىل  التي متيل  الدراسات األكاديمية  الفجوة بني  جرس رابط لسّد 
اجلوانب  عىل  الرتكيز  إىل  متيل  التي  املامرسة  عىل  القائمة  واألدبيات  القرار  فائدة 
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والنظر  اإلفصاح،  خمرجات  استخدام  حتليل  طريق  عن  التنظيمي،  لالمتثال  العملية 
يف تفاعل املتطلبات الترشيعية للكشف عن االعتبارات الداخلية األقل وضوحًا)12).

األداء  5. ملراجعة  الفرص  وتزيد  القرارات،  الختاذ  لإلدارة  املطلوب  التوجيه  توفر 
أهدافها  وحتقيق  للمنظمة  الناجح  للتشغيل  مستقبلية  اسرتاتيجيات  واستنباط 

االسرتاتيجية)13).
االجتامعات  6. طريق  عن  املنظمة  داخل  األقسام  و  اإلدارات  بني  التكامل  حتسني 

املبارشة وجهًا لوجه، واستخدام أسلوب القيادة القدوة)14) .
توفري الرضا ألصحاب املصالح من خالل ربط مفهوم القيمة املضافة املتعلقة بكيفية  7.

املرشوعة  واملصالح  االحتياجات  ودراسة  الوقت،  مرور  مع  قيمة  املنظمة  توليد 
الرئيسني)15). املصالح  ألصحاب 

تعطي  أعاله،  السبع  النقاط  يف  املذكورة  الرئيسة  األداء  مؤرشات  أمهية  حتديد  إن 
ومستقبلها،  املنظامت  حلارض  وأمهيتها  املؤرشات  هذه  تبني  رضورة  عن  واضحة  صورة 
مستقبل  لقيادة  وأداة  القرارات،  ترسيخ  طريق  عن  املنظامت  أداء  حلارض  موجه  فهي 
املصالح،  أصحاب  وإرضاء  التكامل،  وحتسني  الشفافية،  ترسيخ  طريق  عن  املنظامت 

. باألرباح  والتنبؤ 

ثانيًا : مربرات ا�صتخدام م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة .

مربرات استخدام مؤرشات األداء الرئيسة هي: 
تزايد ظاهرة قصور األداء، وانخفاض اجلودة، وتدين اإلنتاجية، واحلاجة إىل مواجهة  1.

القياس املوضوعي  الرئيسة لتحقيق  يتطلب استخدام مؤرشات األداء  الظواهر  هذه 
املناسبة)16). والتعديل  التصحيح  أساليب  واقرتاح 

ابتعاد الدراسات املعنية بقياس األداء عن مناقشة الطرائق التي يتم هبا إجراء قياسات  2.
بدالً  وخصائصها  املقاييس  وجود  ربط  إىل  كبرية  حاجة  وهناك  املنظامت،  يف  األداء 
الرئيسة؛  األداء  مؤرشات  توفره  ما  وهذا   ، القياس)17)  نظام  استخدامات  رشح  من 

ألهنا متثل نظام قياس متكامل لألداء الكمي والنوعي)18) .
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فشل  3. أو  نجاح  عىل  اإلدارية  القرارات  اختاذ  عملية  لتأثريات  فهم  توفري  إىل  احلاجة 
الرئيسة؛  األداء  مؤرشات  تقدمه  ما  وهذا  املمكنة،  التحسينات  وكذلك  املنظمة، 
القضايا  االتساقية، وحتديد  للمقارنة، وضامن  والقابلية  املوثوقية،  توفر عنارص  ألهنا 

املنظمة ومستقبلها)19) . التي تؤثر يف حارض  احلاسمة 
هناك حاجة إىل حتديد مؤرشات األداء الرئيسة التي ال تغطي اجلوانب املالية فحسب،  4.

العمل، وقضايا  وبيئة  الوظيفي،  الرضا  مثل:  مالية،  أيضًا عىل جوانب غري  تركز  بل 
األداء  ومؤرشات  الوظيفي،  االستقرار  و  الدوران  ومعدل  واالستدامة،  البيئة 
املؤرشات  من  واسعة  جمموعة  توفري  طريق  عن  احلاجة  هذه  بتغطية  كفيلة  الرئيسة 

املالية الكمية و املؤرشات النوعية)20) .

فرضتها  الرئيسة  األداء  مؤرشات  استخدام  مربرات  إن  القول:  يمكن  وأخريًا 
الكمية  املؤرشات  بتنويع  متعلقة  فاحلاجة  واملحدودية،  والقصور  احلاجة  عوامل 
فرضها  واملحدودية  اجلودة،  وانخفاض  اإلنتاجية  تدين  من  نابع  والقصور  والنوعية، 
مستقبل   عىل  وانعكاسها  اإلدارية  القرارات  اختاذ  بعملية  املتعلقة  التأثريات  فهم  عدم 

املنظمة.

األداء  مؤرشات  استخدام  ملربرات  نظرنا  وجهة   )6-3( رقم  الشكل  ويرشح 
الرئيسة.
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�صكل رقم )6-3 (
 مربرات ا�صتخدام م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة 

من اإعداد امل�ؤلف
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مبادئ م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة وخ�صائ�صها 
اأواًل: مبادئ م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة

األداء،  مستويات  ورصد  للعمل  متكاماًل  نظامًا  الرئيسة  األداء  مؤرشات  متثل 
وهذا النظام يرتكز عىل جمموعة مبادئ هي:

والتوازن:  1. الشمولية 

التحليل،  جوانب  لكل  شاملة  األداء  مؤرشات  تكون  أن  عىل  يركز  املبدأ   هذا 
. املالية، واجلوانب الكمية والنوعية)21)  املالية وغري  وحمققة للتوازن بني اجلوانب 

والتحديد:  2. اجلودة 

املالَءمة  حيث  من  جودة  ذات  األداء  مؤرشات  تكون  أن  عىل  يركز  املبدأ  هذا 
إضافة  عىل  وقدرهتا  البيئية  املتغريات  مواكبة  و  التشخيص  و  التوقيت  و  لالستخدام 
حسب  املؤرشات  هذه  يستخدم  بمن  مرتبط  فهو  التحديد  أما   ، املنظمة)22)  لسمعة  قيمة 

مستوياهتا ) إدارة عليا، أو مديرين تنفيذين، أو مديري وحدات ، أو مرشفني()23) .

املقارنة:  3. وقابلية  االتساقية 

النظام  داخل  الرئيسة  األداء  االتساقية بني مؤرشات  يركز عىل رضورة  املبدأ  هذا 
األهداف  واضحة  هلرمية  وفقًا  البعض  لبعضها  مكملة  تكون  بل  تعارضها،  وعدم 

واملهاّم)24) .

والتحديث:  4. املراجعة 

جلدولة  وفقًا  باستمرار  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تراجع  أنَّ  عىل  يركز  املبدأ  هذا 
عليها،  التحديث  إجراء  و  املتجددة  الظواهر  قياس  عىل  قدرهتا  مدى  من  للتأكد  حمددة 
وهذا التحديث يكون إما باإللغاء و إحالل أخرى بدياًل عنها، أو التعديل أو التحسني 

والتشخيص)25) . للقياس  وفاعلية  أكثر مالءمة  لتكون  عليها 

الرئيسة،  األداء  مؤرشات  نظام  أمهية  تبني  سابقًا  املرشوحة  األربعة  املبادئ 
واستدامة هذا النظام مرتبطة بعدم التخيل عن هذه املبادئ  من ناحية، وأن هذه املبادئ 
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مرتابطه مع بعضها البعض من حيث التكامل والرتابط، وال يمكن التخيل عن أي مبدأ 
منها من ناحية أخرى؛ ألن التكامل ضامن لوحدة القياس و الرتابط ضامن لقوة القياس.

ثانيًا: خ�صائ�ص م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة 

خصائص مؤرشات األداء الرئيسة تعني السامت والصفات التي جيب أن   تتوفر 
بام  أهم اخلصائص  يمكن حتديد  و  املؤرشات،  املؤرشات ومتيزها عن غريها من  يف هذه 

ييل:)27( ، )26) 
القدرة عىل توفري املعلومات بالقْدر الالزم إلمتام عملية القياس . 1.
القدرة عىل قياس أبعاد متعددة لألداء . 2.
القدرة عىل حتقيق العدالة واإلنصاف يف عملية القياس . 3.
املختلقة.  4. املرجعية  املقارنات  القدرة عىل إجراء 
املنظمة. 5. تتبناها  التي  االسرتاتيجيات  تقييم  القدرة عىل 

اأن�اع م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة وت�صنيفاتها 
اأواًل : اأن�اع م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة

حمددة  األداء  لقياس  نوعية  أو  كمية  دالالت  هي  الرئيسة  األداء  مؤرشات  أنواع 
مسبقًا من قبل اإلدارة ملا تريد أن تقيسه للتأكد من أن اإلدارة نجحت يف حتقيق أهدافها 

املوضوعة)28).

ويرشح الشكل رقم )4-6( أنواع مؤرشات األداء الرئيسة :
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ال�صكل رقم )6-4( 
الرئي�صة االأداء  م�ؤ�صرات  اأن�اع 

ويتبني من الشكل السابق أن أنواع مؤرشات األداء الرئيسة هي:

مؤرشات كمية: وهي دالالت رقمية ونسب مئوية ومعادالت رياضية حتدد مستوى  1.
األداء رقميًا، ومن وسائل هذه املؤرشات ما ييل)30(،)29) : 

األرقام  أ. من  برقمني  ممثلة  اثنتني  كميتني  بني  القائمة  العالقة   :)Ratio( النسبة 
والتي تبني بأن الكمية األوىل أكرب من الثانية.

النسبة املئوية )Percentage( : الكمية التي متثل اجلزء من الكل، أو املجموع  ب.
الذي مقداره الرقم )100). 



317

املعدل )Average(: املعدل أو الوسط احلسايب وهو املقدار الذي حتصل عليه  ج.
من مجيع كميات متعددة مع بعضها البعض، ومن ثم القيام بعملية قسمة ذلك 

املتعددة.  الكميات  املقدار عىل جمموع تلك 
املعادلة )Equation( : معادلة رياضية أو وسيلة الحتساب البيانات للوصول  د.

إىل نتائج رقمية حيدد من خالهلا قيمة املؤرش املراد قياسه. 
تقديرات  ه. تتضمن  املالية  السنة  بداية  يف  ُتعد  مالية  خطة   :)Budget( املوازنة 

هذه  مستقباًل خالل  يراد حتقيقه  نشاط  لكل  املتوقعة  املرصوفات  و  لإليرادات 
السنة.

املالية  و. السنة  هناية  يف  ُيعد  مايل  كشف   :)Balance Sheet( العمومية  امليزانية 
باألصول  اخلاصة  املحاسبية  املعادلة  عن  حقيقية  تفصيلية  معلومات  يتضمن 
واخلصوم وحقوق املالكني، وُتعد امليزانية أبرز أهم مؤرشات بيان متانة املركز 

للمنظمة.  املايل 

.2  - )مرتفع  لألداء  تقديرية  مستويات  تعطي  لفظية  دالالت  وهي  نوعية:  مؤرشات 
منخفض( أو )كثري - قليل( أو )متحقق - غري متحقق( أو )متوافر - غري متوافر( 

و من أهم وسائل هذه املؤرشات ما ييل: 
يقوم  أ. سلفًا  معدة  أسئلة  جمموعة   :)31))Questionnaires( االستبانات 

 املستجيب بتسجيل إجاباته عليها من خالل اختيار أحد البدائل املحددة، مثاًل :
حتديد  أو  تشخيص،  أو  ذكر،  أو  بشدة(،  أتفق  ال   ------- بشدة  )أتفق 
يكون  عندما  البيانات  جلمع  فعالة  وسيلة  االستبانة  وُتعد  معينة،  جوانب 

باملطلوب. دقيقة  املعنّي عىل معرفة  الباحث 

أن  للمستجيب  تسمح  فاملفتوحة  مغلقة،  أو  مفتوحة  االستبانة  تكون  وقد 
العمل،  جييب عن األسئلة بأي طريقة يريدها، مثاًل: اذكر مخسة جوانب تعيق 
فتحدد  املغلقة  االستبانة  أما  األهداف،  حتقيق  تعيق  التي  التحديات  حدد  أو 

الباحث.  يقدمها  بدائل  إجابة معينة من عدة  باختيار  املستجيب 
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من  ب. باملقابلة،  القائم  قبل  من  البيانات  مجع   :)32))Interviews( املقابالت 
املبارشة  املواجهة  طريق  عن  عليها  والرد  الشفوية  املقرتحات  تقديم  خالل 
حيث  مهيكلة   غري  إما  املقابالت  وتكون  اهلاتفية،  املكاملات  أو  لوجه  وجهًا 
يعطى املستجيب حرية التحدث وإعطاء اآلراء، أو شبه مهيكلة وتكون مزجيًا 
مفتوحة، وأخرى حمددة،  أسئلة  تشمل  أي  املهيكلة،  املهيكلة وغري  املقابلة  من 
وتقنيات  مسبقًا  املحددة  األسئلة  من  جمموعة  استخدام  تتضمن  مهيكلة،  أو 

لقياسها. التسجيل 
السلوكية  ج. املالحظات )Observations((33(: عملية منهجية لتسجيل األنامط 

لألشخاص، واألشياء، واحلوادث فور حدوثها. 

أو  معروفًا،  املالحظ  يكون  بحيث   )Visible( مرئية  إما  املالحظة  وتكون 
تتم  الذي  الشخص  املالحظ غري معروف،  مالحظة خفية )Hidden( ويكون 

مالحظته جيهل أن املالحظة حتدث . 
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ثانيًا : ت�صنيفات م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة  

توزيعها  وآليات  املؤرشات  تقسيم  أسس  هي  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تصنيفات 
بعد  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تصنيفات   )6-5( رقم  الشكل  ويرشح  القياس،  وطبيعة 

حرصها وحتديدها من جمموعة من املراجع واملقاالت والدراسات . 

�صكل رقم )6-5( 
الرئي�صة  االأداء  ت�صنيفات   

امل�ؤلف امل�صدر: 
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الرئيسة  1. األداء  مؤرشات  تصنيف   )1( رقم  اجلدول  يتضمن   : الصناعة  نوع  حسب 
الصناعات . حسب 

جدول رقم (1-6( تصنيف مؤرشات األداء الرئيسة حسب الصناعات (36,35.34(

اخلدمات 
املرصفية

الصناعات 
بالتجزئةالبرتولية البناء البيع  صناعة 

واإلنشاءات
صناعة 
الطريان

االحتفاظ 
بالعمالء

النفقات 
الرأساملية 

النفقات 
جودة اخلدمة الطاقةالرأساملية

العمالء  نجاح اخرتاق  معدل 
االستكشاف 

حمفظة  تغيريات 
املسافر اإلضاءة املتجر  سالمة 

املصفاة جودة األصول  انتفاع 
املتوقع  العائد 

املتاجر  عىل 
اجلديدة 

ت احلرارة  عمليا
لتحميل  ا

كفاية راس 
املصفاة املال الزبائن قدرة  الرشكة الصيانة رضا  سمعة 

حتت  املمتلكات 
سيطرة اإلدارة

االحتياطات  جممع 
واملحتملة  املبيعات املؤكدة  مقارنة 

القرض  استبدال خسارة  تكاليف 
االحتياطي 

صناعة  من  ختتلف  الرئيسة  األداء  مؤرشات  أنَّ  تبني  السابق  اجلدول  معلومات  إن 
خدماهتا  من  واملنتفعني  معها  املتعاملني  وطبيعة  الصناعة  طبيعة  حسب  أخرى   إىل 

منتجاهتا. أو 

يقصد بالسيطرة: القدرة عىل التحكم والتدخل يف حتديد  2. حسب مستوى السيطرة : 
املؤرش وضبط قياساته، ووفقًا ملستوى السيطرة يوجد نوعان من املؤرشات)37): 

مؤرشات مسيطر عليها: وهي املؤرشات التي تقع حتت سيطرة املنظمة، ويمكنها  ●
باألنشطة  املؤرشات  ترتبط هذه  ما  قياسها، وعادة  آليات  التنبؤ هبا والتحكم يف 

أو غري مالية. أكانت مالية  للمنظمة، سواء  املستقرة  الرئيسة 
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سيطرة  ● عن  خارجة  تكون  التي  املؤرشات  وهي  عليها:  مسيطره  غري  مؤرشات 
ما  وعادة  فيها،  والتغيريات  التقلبات  وكثرة  عنها  املعلومات  قلة  بسبب  املنظمة 

أمثلتها: بأنشطة معينة ضمن صناعات حمددة، ومن  ترتبط 
صناعة اإلعالن  - معدالت نمو اإلعالن .- 
 -. الديموغرافية  للبيانات  املتوقع  العمر  التأمني -  صناعة 
صناعة النفط و الغاز - أسعار السلع وبيانات العرض والطلب. - 

إىل  3. استنادًا  الرئيسة  تصنف مؤرشات األداء   : املنظمة )عامة ،خاصة(  حسب طبيعة 
طبيعة املنظمة، حسب ما ييل)38) : 

مبارش  ● بشكل  مرتبطة  رئيسة  أداء  مؤرشات  اختيار  عىل  تركز  العامة:  املنظامت 
املنفعة للجمهور، وكسب رضا اجلمهور وثقته.  بأداء اخلدمات، وحتقيق 

مبارش  ● بشكل  مرتبطة  رئيسة  أداء  مؤرشات  اختيار  عىل  تركز  اخلاصة:  املنظامت 
العائد عىل االستثامر.  الربحية وزيادة  بالربح و حتقيق 

مؤرشات  4. تصنف  أن  يمكن  أدائها:   ومتطلبات  التعليمية  املؤسسات  أنشطة  حسب 
 : إىل  باالستناد  التعليمية  للمؤسسات  الرئيسة  األداء 

●  : التالية)39)  اجلوانب  وتشمل  التعليمية:  املؤسسات  أنشطة 
-  : البحثي، وأهم مؤرشاهتا  التميز 

النرش. ♦ جودة 
التميز. ♦ منح 
♦ . التنافسية  البحوث  متويل 
التأثري . ♦ معامالت 
 تنوع جماالت البحوث . ♦
 تنوع النرش .  ♦

التعليم الرائد : وأهم مؤرشاته :  -
جودة التدريس . ♦
الطالب.  ♦ أداء 
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رضا اخلرجيني . ♦
العمل.  ♦ رضا أصحاب 
الدولية.  ♦ الطبيعة  الدراسات ذات 
♦ . التدريس  اسرتاتيجيات 
الطاليب. ♦ التبادل 

-  : التأثري املجتمعي: وأهم مؤرشاته 
القيمة املضافة من ريادة األعامل .  ♦
القيمة املضافة من اتصاالت األعامل .  ♦
املجتمعية.  ♦ التفاعالت  من  املضافة  القيمة 
♦  . املجتمعية  املضافة من اخلدمات  القيمة 

التالية)40( :  ● التعليمية : وتشمل جوانب األداء  أداء املؤسسات 
املدخالت: وتشمل مؤرشات تركز عىل تشخيص )الكفاءة( عن طريق حتديد  -

التكنولوجية(  و  املادية،  و  واملالية،  )البرشية،  باملوارد  االستثامر  مستوى 
الداخلة للعملية أو النشاط، وفهم هذا املستوى وتأثريه عىل جممل األداء .

طريق  - عن  )اإلنتاجية(  تشخيص  عىل  تركز  مؤرشات  وتشمل  العمليات: 
املستوى  هذا  وفهم  النشاط،  أو  العملية  تنفيذ  يف  الرباعة  مستوى  حتديد 

وتأثريه عىل جممل األداء . 
طريق  - عن  )الفاعلية(  تشخيص  عىل  تركز  مؤرشات  وتشمل  املخرجات: 

عىل  وتأثريه  املستوى  هذا  وفهم  عليها،  املتحصل  النتائج  مستوى  حتديد 
جممل األداء . 

حسب  5. الرئيسة  األداء  مؤرشات  تصنف  أن  يمكن  والعلميات:  الوظائف  حسب 
الوظائف والعمليات، كام ييل)41) : 

●  . للمنظمة  املادية  اخلصائص 
● . املالية  العمليات 
●  . التسويق  عمليات إدارة 
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● . والتعليم  االبتكار  عمليات 
املصالح.  ● أصحاب 

النشاط  6. حسب  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تصنف  أن  يمكن  الدويل:   النشاط  حسب 
الدويل كام ييل)42) :  

●  : التنظيمية : وتشمل مؤرشات  القدرة 
إدارة املوارد البرشية. - 
إدارة املوارد املالية . - 
املعلومات. -  تكنولوجيا  إدارة 
إدارة موارد التسويق.- 
التحية.-  البنية  إدارة 
الدولية. -  املشكالت  حل 

●  : ويشمل مؤرشات  البيئي:  املسح 
البيئي. -  للتغري  االستجابة 
العمالء. -  توقعات  تلبية 
السوق. -  اجتاهات  تشخيص 
القدرة عىل تطوير األسواق الدولية. - 

●  : وتشمل مؤرشات  الدولية:  االسرتاتيجية 
العاملي. -  املستوى  توسيع عمليات األعامل عىل 
البلد األجنبي. -  متكني دخول املوارد املختلفة إىل 
توفري خدمات عالية اجلودة إىل العمالء .- 
التنافيس. -  املركز  حتسني 
اخلدمات. -  متايز 

سلوك التدويل: وتشمل مؤرشات :  ●
مقدار التعلم من السوق العاملي . - 
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 - . االسرتاتيجية  التحالفات 
شبكة االتصال اخلارجي مع الرشكاء . - 
 - . السياسية والدولية  إدارة املخاطر 
 - . العاملية  تطوير األسواق 

خط�ات اإعداد م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة وبطاقة امل�ؤ�صر 
اأواًل : خط�ات اإعداد م�ؤ�صرات االأداء الرئي�صة 

خطوات إعداد مؤرشات األداء الرئيسة هي جمموعة اإلجراءات املطلوبة   لصياغة 
ال  األمر  وحقيقة  لقياسه،  وضعت  ما  لقياس  جاهزه  جيعلها  بشكل  بنائها  و  املؤرشات 
التي  النامذج  من  عدد  املوجود  ولكن  كامل،  بشكل  عليها  متفق  حمددة  خطوات  توجد 

بينها اآليت:  الدراسات والبحوث، ومن  تضمنتها 

إلعداد  1. خطوات  أربع  شمل  النموذج  هذا   :lavy, Garcia & Dixit نموذج 
مؤرشات األداء الرئيسة، هي)43) : 

معلومات  ● عىل  حتتوي  التي  املقاييس  إزالة  خالل  من  املؤرشات  قائمة  حرص 
ومكرره.  متداخلة 

جوانب  ● من  جانب  من  أكثر  عن  التعبري  إمكانية  مع  األساسية  املؤرشات  حتديد 
املنظمة.  أداء 

الكمي،  ● والقياس  للعد  قابلة  املحددة  الرئيسة  األداء  مؤرشات  أن  من  التأكد 
املنظمة.  أنـحاء  نسبيًا يف مجيع  لتطبيق أوسع  قابلية  ولدهيا 

للقياس  ● قابلة  فهارس  أو  مقاييس  شكل  عىل  املحددة  املؤرشات  وتنظيم  تطوير 
الكمي و النوعي ) مع اشتقاق الصيغ للحساب و اإلحصاء (. 

نموذج ديوان اخلدمة املدنية يف األردن:  هذا النموذج شمل مخس خطوات، هي(44( :  2.
●  . حتديد األهداف االسرتاتيجية 
وتوضيح  ● واألهداف،  النتائج  لتحقيق  الالزمة  التنفيذية  اخلطة  استعراض 

العمل(.  )تطوير خطة  الغايات  لتحقيق  الالزمة  النشاطات  تفاصيل 
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حتديد مؤرشات األداء الرئيسة . ●
حتديد قيم مؤرشات األداء املرجعية.  ●
●  . لتحقيقها  الزمنية  املستهدفة ملؤرشات األداء والفرتات  القيم  حتديد 

نموذج Australian Catholic University:  هذا النموذج شمل أربع خطوات،  3.
وهي(45(: 

االستفادة من أفضل التطورات الدولية ذات الصلة بمؤرشات األداء. ●
●  . املستوى  رفيعة  التجريبية  املعرفة  حشد 
مع  ● جيدة  عالقات  بناء  إىل  تؤدي  التي  األداء  مؤرشات  من  جمموعة  حتديد 

العمالء.
حتديد جمموعة من مؤرشات األداء التي تفيد إلجراء املقارنات الدولية.  ●

MEU:  هذا النموذج شمل ثامين  4. نموذج جامعة الرشق األوسط - ّعامن / األردن 
 : (46 خطوات هي) 

●  . فاعليتها  وتقييم  للجامعة  احلالية  املؤرشات  مراجعة 
مراجعة دراسات عاملية ومعايري ضامن جودة . ●
عقد جلسة عصف ذهني ملناقشة األداء . ●
تطوير مؤرشات أداء رئيسة لقياس األداء يف اجلامعة .  ●
عقد جلسة عصف ذهني ملناقشة مالءمة املؤرشات املطورة ألداء اجلامعة .  ●
)املدخالت،  ● فئات  ثالث  يف  املطورة  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تصنيف 

 . واملخرجات(  والعمليات، 
الفئات  ● عقد جلسة عصف ذهني لالتفاق عىل سالمة تصنيف املؤرشات ضمن 

الثالث ) املدخالت، والعمليات، واملخرجات( . 
الرئيسة للجامعة.  ● بناء بنك مؤرشات األداء 

ثامين  5. شمل  النموذج  هذا    :Wong,Chang,Chew,Tay&Mohmed نموذج 
خطوات هي)47) : 
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احلالية.  ● املنظمة  مراجعة مؤرشات 
مراجعة دراسات متخصصة . ●
تطوير نسخة مسودة من مؤرشات األداء الرئيسة . ●
املسودة. ● نسخة  مناقشة 
وضع نسخة مسودة هنائية ملؤرشات األداء املتفق عليها . ●
تغذية راجعة. ● املؤرشات واحلصول عىل  لتطبيق  التجريبية  الدراسة  تنفيذ 
بالتعاريف  ● مصحوبة  الرئيسة  األداء  مؤرشات  من  النهائية  املجموعة  تطوير 

. التشغيلية 
تطبيق مؤرشات األداء الرئيسة يف العمل. ●

واإلجراءات،  واملفاهيم  اخلطوات  عدد  يف  متباينة  كانت  السابقة  اخلمسة  النامذج 
البعض؛ لذلك يمكن االستفادة منها  لبعضها  ولكن مجيعها كانت نامذج مفيدة ومكملة 
يف إعداد نموذج شمويل، كام هو مرشوح يف الشكل رقم )6-6(، حيث يتكون النموذج 
للمناقشة،  ذهني  عصف  جلسات  عىل  تشتمل  متسلسلة،  خطوات   )10( من   املقرتح 

النتائج. واالتفاق عىل األداء، وتقليل االختالفات، وتقييم 
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ال�صكل رقم )6-6( 
ال�صم�يل النم�ذج 

امل�ؤلف امل�صدر: من تط�ير 

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال
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ثانيًا:  بناء بطاقة م�ؤ�صر االأداء الرئي�ص 

هي  البطاقة  ألن  رضورية؛  مسألة  يمثل  رئيس  أداء  مؤرش  لكل  بطاقة  بناء  إن 
ل معرفة اهلدف من  هيكل معلومات حيوي بيانات ومعلومات تفصيلية عن املؤرش، ُتسهِّ
املؤرش، واجلهات املسؤولة، وطبيعة املؤرش )كمية أو نوعية(، ومعادلة املؤرش، ويوضح 

الشكل رقم )7-6( بطاقة تعريفية ملؤرش األداء الرئيس. 
الرئيس األداء  التعريفية ملؤرش  البطاقة 

نوع املؤرش:اسم املؤرش:رقم املؤرش:
هدف املؤرش:

التنفيذوصف املؤرش:  مسؤولية 

املتابعة مسؤولية 

املؤرش:وحدة قياس املؤرش: املؤرش:طبيعة  معادلة 

القياس: القياس: دورية  لقيمة قطبية  ا
املستهدفة 
للمؤرش:

السنة 
السابقة 
20......

السنة 
احلالية 
20......

السنة 
الالحقة 
20......

قيمة 
املؤرش 

احلالية: للسنة 

ملتحققةاملستهدفة اإلجراءاتاالنحرافا

والتعليقات:  املالحظات 

�صكل رقم )6-7(
الرئي�ص  االأداء  مل�ؤ�صر  التعريفية  البطاقة 
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مثال تطبيقي افرتا�صي على البطاقة التعريفية مل�ؤ�صر االأداء الرئي�ص 
تاليًا نقدم مثاالً تطبيقيًا افرتاضيًا عىل البطاقة التعريفية ملؤرش األداء الرئيس الغاية 

البطاقة. استخدام هذه  كيفية  منه توضيح 
الرئيس األداء  التعريفية ملؤرش  البطاقة 

السنويةرقم املؤرش: 0120 باملبيعات  النمو  املؤرش:  نوع املؤرش: خمرجاتاسم 
التطور الصحيح يف مسار عمليات  باملبيعات؛ لضامن  النمو السنوي  هدف املؤرش: حتديد نسبة 

. التسويق 
بشكل  يقيس  مؤرش  املؤرش:   وصف 
السنوية،  باملبيعات  النمو  نسبة  كمي 
الثبات  أو  التقدم  مدى  ويشخص 
مقارنة  املحسوبة  بالنسبة  الرتاجع  أو 

بالسنوات السابقة.

التنفيذ املبيعاتمسؤولية  التسويق و  إدارة 

املتابعة التسويق واملبيعاتمسؤولية  إدارة  مدير 

وحدة قياس املؤرش:
املئوية النسبة 

املؤرش:  طبيعة 
كمي

املؤرش:  معادلة 

 
املاضية   السنة  -مبيعات  احلالية  السنة  مبيعات 

100×
املاضية السنة  مبيعات 

القياس:   دورية 
سنوية

القياس:   قطبية 
لقيمة إجيايب ا

املستهدفة 
للمؤرش:

السنة 
السابقة 
2018

السنة 
احلالية 
2019

السنة 
الالحقة 

2020
100120140

قيمة 
املؤرش 

احلالية: للسنة 

ملتحققةاملستهدفة اإلجراءاتاالنحرافا
اجليدة، ال يوجد120120 املامرسات  تعزيز 

املتميز  األداء  وحتفيز 
والعاملني  للوحدات 

فيها.
والتعليقات:  املالحظات 

�صكل رقم )6-8(  
الرئي�ص  االأداء  مل�ؤ�صر  البطاقة  لتطبيق  افرتا�صي  مثال 
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حتليل جتارب عاملية والدرو�ص امل�صتفادة   
هذه الفقرة خصصت لتحليل جتارب عاملية، وحتديد الدروس املستفادة منها؛ ألن 
التجارب العاملية تعطي فائدة علمية وعملية إلدراك املفاهيم الصحيحة ملؤرشات األداء 

العمل.   بنائها، وتطبيقها  يف  الرئيسة، وأمهيتها، وكيفية 

ويرشح الشكل رقم )9-6( الكيفية التي حتلل هبا التجارب العاملية

�صكل رقم )6-9( 
العاملية التجارب  حتليل  كيفية  خمطط 
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الرئي�صة  1. االأداء  م�ؤ�صرات  التجارب ح�صب عر�ص  حتليل 

من  ملجموعة  الرئيسة  األداء  مؤرشات  عرض  طريقة   )6-2( رقم  اجلدول  يبني 
العاملية:  الرشكات 

جدول رقم (2-6( طريقة عرض مؤرشات األداء الرئيسة(48(

لتسلسل طريقة عرض مؤرشات األداء الرئيسة الرشكةا

1
رشكة

Capital 

تقرير مفصل يشمل : استخدام 

1. عرض مؤرشات األداء الرئيسة .

2. معلومات مفصلة عن كل مؤرش وطريقة قياسه.

3. ربط املؤرشات بالنجاح االسرتاتيجي .

2
رشكة

HBOS 

يشمل:  تفصييل  استخدام عرض 

الرشكة. 1. ملخص السرتاتيجية 

2. مؤرشات األداء الرئيسة .

هيكل حيدد تصنيف مؤرشات األداء الرئيسة لكل قطاع أو نشاط.  .3

3
رشكة 

Centrica

السنوي يذكر:  التقرير  يف مقدمة 

مؤرشات األداء املالية، مع التعريف بكل مؤرش، ومصدر بنائه.  .1

2. مؤرشات األداء غري املالية، مع التعريف بكل مؤرش، ومصدر بنائه.

الن�صاط   2. ن�ع  ح�صب  التجارب  حتليل 

حسب  تطبق  ولكنها  مشرتكة،  رئيسة  أداء  مؤرشات  املختلفة  القطاعات  تستخدم 
نوع النشاط، وعىل األكثر تكون هذه النشاطات ثالثة، وهي)49) :

. أ. االقتصادية  النشاطات 
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. ب. البيئية  النشاطات 
االجتامعية. ج. النشاطات 

االقتصادية  أ. النشاطات 

اجلدول رقم )3-6( مؤرشات األداء الرئيسة  االقتصادية املستخدمة 

يف أنواع خمتلفة من القطاعات 

لفئةالرمز  مؤرش األداء الرئييس ا

لكلفةأ. ا

التشغيل تكاليف   .1
التأسيس . 2. تكلفة 

العامة . التكاليف   .3

4. تكاليف الصيانة .
5. تكاليف املواد .

تعويضات املوظفني .  .6

7. صايف السيولة النقدية .

ب.

 
السوق

8. حضور السوق . 
9. احلصة السوقية . 

10. املحافظة عىل العمالء . 

11. رشائح العمالء . 

واخلدمةج. املنتج 
12. الوقت واجلدولة .

13. أفكار مبتكرة يف تطوير منتجات أو خدمات جديدة .

املرونةد. 
14. مرونة اخلدمة، التعديل الرسيع، القدرة عىل التكيف .

. التكنولوجيا   .15
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لفئةالرمز  مؤرش األداء الرئييس ا

املكانةهـ .

16.  عمر املنظمة .

17. عدد العاملني من املستوى الدويل .

قابلة  أو  وطنية،  بمعايري  املعتمدة  اخلدمات  أو  الربامج  عدد   .18
للتطبيق ومعرتف هبا دوليًا .

19. العمالء األجانب. 

جودة اخلدمةو.

20.  نظام ضامن اجلودة .

التحسن املستمر .  .21

22. موثوقية اخلدمة .

الدولية . الرعاية الصحية  املطابقة ملعايري   .23

24. عدد املشاكل املتكررة .

25. النسبة املئوية لإلصدارات اخلاطئة .

الطارئة.  التغيريات  نسبة   .26
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البيئية. ب. النشاطات 
اجلدول رقم )4-6( مؤرشات األداء الرئيسة البيئية املستخدمة يف أنواع خمتلفة 

من القطاعات . 

لفئةالرمز  مؤرش األداء الرئييس ا

أ.
االستخدام 
)االنتفاع(

1. إمجايل استهالك الطاقة.
2. احلفاظ عىل الطاقة وحتسني الكفاءة. 

3. إمجايل استخدام املياه من املصدر. 

ب.
االنبعاثات 
واملخلَّفات

4. إمجايل انبعاثات غازات الدفيئة املبارشة وغري املبارشة بالوزن. 
5. احلد من تلوث اهلواء .

6. احلد من تلوث املياه .

7. احلد من التلوث الضوضائي .

إدارة املخلَّفات.  .8

ج. 
الدفيئة)االحتباس 

احلراري(

البيئية . التأثريات  تقييم   .9

البيئية. البيئية والشهادات  درجة تطبيق نظم اإلدارة   .10

11. )التقليل، إعادة االستخدام، إعادة التدوير ( .
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االجتامعية: ج. النشاطات 
(5-6( مؤرشات األداء الرئيسة االجتامعية املستخدمة يف  اجلدول رقم 

أنواع خمتلفة من القطاعات .

لفئةالرمز  مؤرش األداء الرئييس ا

أ.
الصحة 

والسالمة 
ملهنية ا

1. التحقيق يف احلوادث واملرض .

2. معدل اإلصابة واحلوادث واألمراض املهنية يف مكان العمل .

التعليم والتدريب للوقاية من حوادث وإصابات العمل .  .3

4. إدارة الطوارئ.

أنظمة الصحة والسالمة للرشكات .  .5

الصحة والسالمة املهنية .  .6

7. عدد اإلجراءات التصحيحية والوقائية التي تم تنفيذها نتيجة لألسباب 
اجلذرية للحوادث واألمراض واإلصابات املرتبطة بالعمل.

املوظفب.

األمن الوظيفي والكرامة .  .8

9. رضا املوظف.

املوظف ذو االحتياجات اخلاصة.  .10

واجلنس  العمرية  الفئة  حسب  املوظفني  تغيري  ومعدل  عدد  إمجايل   .11
واملنطقة. 

12. متوسط ساعات التدريب يف السنة لكل موظف حسب فئة املوظف.

تنوع وتكافؤ الفرص بني الرجال والنساء.  .13

قوة ومتاسك الروح املعنوية للموظف.  .14

15. قدرة املوظف عىل حل املشاكل.

الوظائف  مقابل  احلاليني  الصحية  الرعاية  جمال  يف  العاملني  عدد   .16
املتوقعة.

10) سنوات . 17. نسبة العاملني الذين يتمتعون بخربة تزيد عىل  ) 
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لفئةالرمز  مؤرش األداء الرئييس ا

لعميلج. ا

18. صحة العمالء وسالمتهم .

خصوصية العمالء .  .19

20. شكاوي العمالء .

21. رضا العمالء عن املنتج أو اخلدمة .

22. والء العمالء .

العمالء. تدابري منتظمة خلدمة   .23

حقوق د.
اإلنسان

جمموع عدد حاالت التمييز واإلجراءات املتخذة .  .24

الدويل  القانون  باحرتام  التزامًا  يتضمن  سياسة  بيان  املنظمة  تبني   .25
اإلنسان.  حلقوق 

وفقًا خلرباء حقوق  املنظمة  قبل  اإلنسان من  العام حلقوق  االحرتام   .26
اإلنسان .

ملجتمعهـ . ا

27. احرتام الناس.

املجتمع. شكاوى   .28

رضا املجتمع.  .29

وتقييم  املنجزة  املحيل  املجتمع  مشاركة  مع  للعمليات  املئوية  النسبة   .30
التنمية.  وبرامج  األثر 

31. التزام املزود.املزودو .

ز .
أصحاب 
ملصلحة   ا

واإلدارة

مستوى الرضا من قبل أصحاب املصالح.  .32

احلوكمة واإلدارة والقيادة.  .33

الدولية 3. املنظمات  ح�صب  التجارب  حتليل 

بناء  بمسألة  كبريًا  اهتاممًا  الدويل  األداء  ونظم  الدولية  املنظامت  من  عدد  تويل 
الرئيسة،  البيئي  األداء  مؤرشات  سيَّام  وال  كافة،  املجاالت  يف  الرئيسة  األداء  مؤرشات 

ويبني اجلدول رقم )6-6( هذه املنظامت.
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جدول رقم (6-6( استخدام املنظامت الدولية ملؤرشات األداء الرئيسة (50( .

لتسلسل ملنظمة ا الرئيسة ا مؤرشات األداء 

1
الدولية املقاييس  منظمة 

ISO – 14031

العمليات واإلنتاج.  -
- رضا العمالء .

- األداء البيئي.

2
الربيطانية  املقاييس  منظمة 

(BS -7750(

- مراقبة األداء البيئي .
. البيئية  للمتطلبات  االمتثال  - مستوى 

- األهداف البيئية .

3

والتدقيق  البيئية  اإلدارة   نظام 
( EMAS(

اإلحتاد األورويب

للمباين. االستدامة   -
- عوامل النجاح احلرجة .

- تقييم األداء البيئي .

امل�صكالت   4. ح�صب  التجارب  حتليل 

سببها  العاملية  التجارب  حسب  الرئيسة  األداء  بمؤرشات  املتعلقة  املشكالت  إن 
اآلتية)51):  العوامل 

وكفاءته.-  العميل  مشاركة  قلة 
الثقة بني أصحاب املصالح.-  فقدان 
نقص حاد يف دراسات تصنيف املهارة.- 
االبتكار.-  تصنيف 
النوعية.-  مستويات 
عدم إدراك مفهوم احلوكمة.- 
ضعف األساليب اإلدارية .- 
التكنولوجيا.-  اعتامد  قلة 
عدم املعرفة بربط االسرتاتيجية بمؤرشات األداء .- 
النوعية.-  شيوع املؤرشات الكمية عىل حساب املؤرشات 
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الدرو�ص امل�صتفادة من حتليل التجارب العاملية : 
التجارب السابقة منحنا جمموعة من الدروس املستفادة هي كام ييل:  حتليل 

جيب حتديد أسلوب صياغة مؤرشات األداء الرئيسة.  1.

الرئيسة. 2. جيب وصف عالقة االسرتاتيجية بمؤرشات األداء 

الرئيسة.  3. التي تواجه صياغة مؤرشات األداء  جيب تشخيص املشكالت 

جيب حتديد طريقة عرض مؤرشات األداء الرئيسة و توصيلها بشكل مفهوم إىل مجيع  4.
املصالح. أصحاب 

االقتصادية،  5. األنشطة  لقياس  شمولية  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تكون  أن  جيب 
والبيئية. واالجتامعية، 

خصوصية  6. من  منبثقة  مؤرشات  من  مزجيًا  الرئيسة  األداء  مؤرشات  تكون  أن  جيب 
العمل، وأخرى عاملية ذات سمة مشرتكة.

مالئمة  7. لتكون  الرئيسة  األداء  ملؤرشات  املستمر  التحسني  منهجية  استخدام  جيب 
. البيئية  للمتغريات 

مؤرشات  8. بناء  عمليات  حول  للتثقيف  املستدامة  التدريب  برامج  استخدام  جيب 
الرئيسة وتطبيقها . األداء 

جيب إجراء احللقات النقاشية لزيادة التشارك املعريف يف تطوير مؤرشات األداء. 9.
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اأ�صئلة الف�صل ال�صاد�ص
س1: عّرف:

مؤرش األداء . 1.

الرئيس. 2. املؤرش 

مؤرش األداء الرئيس. 3.

اجلودة و التحديد. 4.

الكمية. 5. املؤرشات 

النوعية. 6. املؤرشات 

املعدل. 7.

املقابالت . 8.

التنظيمية. 9. القدرة 
بطاقة مؤرش األداء الرئيس. 10.

س2: ناقش ما يأيت:
االفتتاحية )مؤرشات وانطباعات !(. 1. للحالة  األفكار األساسية 
أمهية مؤرشات األداء الرئيسة بشكل مركز . 2.
الرئيسة. 3. خصائص مؤرشات األداء 
الكمية والنوعية. 4. الفرق بني املؤرشات 
دور املسح البيئي يف قياس األداء. 5.

س3: عّلل ما يأيت:
ملاذا ما زال موضوع مؤرشات األداء الرئيسة حمط نقاش وجدل بالرغم من أمهيته؟ 1.
ملاذا تعترب مؤرشات األداء الرئيسة مهمة ألصحاب املصالح؟ 2.
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مبدأ االتساقية واملقارنة. 3. مربرات استخدام 

التأثري املجتمعي يف قياس األداء؟ 4. ملاذا يستخدم 

مربرات استخدام العصف الذهني يف إعداد مؤرشات األداء الرئيسة. 5.

س4: ارشح ما يأيت:
النموذج املفاهيمي ملوضوع مؤرشات األداء الرئيسة املقرتح يف هذا الكتاب. 1.
مربرات استخدام مؤرشات األداء الرئيسة. 2.
الرئيسة حسب مستوى السيطرة . 3. فكرة تصنيف مؤرشات األداء 
نموذج lavy, Garcia & Dixit  خلطوات مؤرشات األداء الرئيسة. 4.
الرئيس . 5. التعريفية بمؤرش األداء  البطاقة  فكرة 
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احلالة االفتتاحية: القائد اال�سرتاتيجي.
مفهوم تنفيذ اال�سرتاتيجية واأهميتها.

مفهوم تنفيذ اال�سرتاتيجية وتعاريفها.
اأهمية تنفيذ اال�سرتاتيجية.

تكامل االأدوار ومتطلبات تنفيذ اال�سرتاتيجية.
)1( حتديد مهام التنفيذ.

)2( حتديد �سوابط التنفيذ.

)3( حتديد اأن�سطة التنفيذ.

مناذج تنفيذ اال�سرتاتيجية.
.)Jones & Hill Model( 1. منوذج جونز وهيل
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
االسرتاتيجي؟ 1. القائد  خصائص  بيان 
االسرتاتيجية. 2. تنفيذ  مفهوم  وصف 
االسرتاتيجي. 3. والتنفيذ  االسرتاتيجي  التخطيط  بني  العالقة  بيان 
االسرتاتيجية. 4. تنفيذ  أمهية  استخالص 
تنفيذ االسرتاتيجية. 5. نامذج  املوازنة بني 
االسرتاتيجية. 6. لتنفيذ  االسرتاتيجية  القيادة  أمهية  توضيح 
وصف دور إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية يف تنفيذ االسرتاتيجية. 7.
االسرتاتيجية. 8. لتنفيذ  التنظيمي  التصميم  أمهية  استخالص 
بتنفيذ االسرتاتيجية. 9. املخاطر  إدارة  بيان عالقة 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

االسرتاتيجي)1) القائد 

 Strategic Leader

أثارت مالحظة جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني يف لقائه مؤخرًا رئيس جملس النواب 
النيابية، بشأن عدم التطبيق الكايف ملا ورد يف األوراق النقاشية التي قّدمها لشعبه؛  ورؤساء اللجان 
البعض  وذهب  ومضامينها،  األوراق  تلك  أبعاد  عىل  جديد  من  رّكزت  التي  التعليقات  من  موجة 

إىل مناقشة أسباب ذلك التقصري يف تطبيقها عىل أرض الواقع.

أخرى  وهيئات  جامعات  أن  جيًدا  وأذكر  وموضوعي،  صحيح  الشأن  هبذا  حديث  وكل 
نطاقها  مل خترج عن  أهنا  يبدو  توصيات  إىل  امللكية، وخلصت  األوراق  ملناقشة  عقدت ورش عمل 
وبرامج  منّظم،  جهد  إىل  فيحتاج  العمل  أما  القول،  فعل  من  هو  النقاش  ولكن  كالعادة،  الضيق 
الواقع  أرض  عىل  حيدث  مل  ما  وذلك  جماله،  يف  كل  والقطاعات  املؤسسات  هبا  تلتزم  تنفيذية، 

التي أرادها جاللة امللك. بالصورة 

اسرتاتيجي،  قائد  هو  حيث  من  امللك  بجاللة  تتعلق  مسألة  الذهن  عن  يغيب  أالَّ  جيب  ما 
للقائد  دقيق  وصف  من  ينطلق  الداخيل  بالشأن  يتعلق  ما  كل  يف  وتوجيهاته  ألقواله  واملتتبع 
ويدفع  ناجح،  ملستقبل  تصور  ولديه  الواقع،  األمر  بكثري  تسبق  رؤية  يمتلك  الذي  االسرتاتيجي 

الدولة ومؤسساهتا نـحو ما يريد. بقوة 

القائد االسرتاتيجي بطبيعته يعلن عن عدم رضاه عن الوضع الراهن، ولديه رؤية ملا ينبغي 
االجتاه،  حتديد  عىل  ويعمل  الشامل،  اإلصالح  وبرامج  التغيري،  إحداث  عملية  ويقود  يكون،  أن 
العالقة؛  ذات  األطراف  مجيع  ويلتقي  األخالقي،  والسلوك  التمّيز  ثقافة  ويرعى  التوجه،  وختطيط 

من أجل الوصول إىل األهداف التي رسمها.

التغلب عليها، ومع إدراكه  الحظوا أن جاللة امللك يتحدث دائاًم عن العوائق، من منطلق 
للعوامل الفرديـة واجلامعية، وحتى املؤسسية، التي قد تكون عائًقا بصورة أو أخرى، فإنه يف لقاءاته 
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االسرتاتيجي  القائد  دور  يامرس  األخرى  واهليئات  الثالث،  السلطات  ومع  شعبه،  مع  املتواصلة 
باألهداف ويرشحها. والتوعية  التثقيف  بعملية  بنفسه  يقوم  الذي 

تركيز  يفّس  وذلك  النجاح،  عنارص  أهم  من  عنرًصا  الفّعالة  القوة  يعّد  االسرتاتيجي  القائد 
القوانني  جتاوز  شأهنا  من  تدخالت  أي  بشدة  ويرفض  وسيادته،  القانون  قوة  عىل  امللك  جاللة 
واألنظمة، بل إنه كذلك يقول بشكل مبارش: إن املسؤول جيب أن يكون قويًا يف اختاذ القرار، وأن 
إعداد  حيث  من  مسؤولياهتا  املؤسسات  تتحمل  حتى  يتخذها،  التي  بالقرارات  الثقة  لديه  تكون 

البرشية. املوارد  وتنمية  النمو،  لتحفيز  واالسرتاتيجيات  الربامج 

األردن  صمده  الذي  الصمود  هذا  لنا  تفّس  التي  هي  امللك  جلاللة  االسرتاتيجية  الصفة  إن 
التفكري  لنا قدرته عىل  الراهن، وتظهر  اإلقليمي  الوضع  النامجة عن  يف مواجهة األزمات واملخاطر 
فضاًل  املأساوي،  الوضع  ذلك  انعكاسات  من  ومحايته  العليا،  األردن  ملصالح  واإلدارة  والتخطيط 
عن املخاطر النامجة عن التدخالت اإلقليمية والدولية ذات املآرب املتضاربة واملتصارعة، وموقف 
جاللته من تلك الرصاعات واضح، فقد رآها قبل أن تقع حني حّذر من تفاعل األحداث وأثرها 

يف األمن القومي العريب، وهو اليوم يرى كيف ومتى ستنتهي!

من  صفة  إىل  النظر  ألفت  أن  أردت  ولكنني  واملديح،  التصفيق  إىل  امللك  جاللة  حيتاج  ال 
ينبغي! كام  يفهمونه  املعنيني  لعل  صفاته، 
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مفهوم تنفيذ اال�صرتاتيجية واأهميتها 
 The Concept of Strategy Implementation and its Importance

متثل مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية عملية صعبة ومثرية للتحدي من جهة، ومهمة ال 
املقياس احلقيقي  للتحدي ألهنا  أبًدا من جهة أخرى)2(، فهي عملية صعبة ومثرية  تنتهي 
للنجاح)3(، إذ أّكد الكثري من املديرين من ذوي اخلربة الواسعة يف صياغة االسرتاتيجيات 
مهمة  وهي  تنفيذها)4(،  عملية  من  بكثري  أسهل  سليمة  اسرتاتيجية  تطوير  أن  وتنفيذها 
الرؤية  حيقق  بشكل  واقعي  فعل  إىل  االسرتاتيجية  حتويل  عىل  تركز  ألهنا  أبدًا  تنتهي  ال 
تنفيذ  مقاصد   )7-1( الشكل  ويرشح  للمنظمة)5(.  املحددة  واألهداف  والرسالة 

االسرتاتيجية.

 )7-1( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية تنفيذ  مقا�صد 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير    
لذلك يتطلب األمر فهم هذا املوضوع واستيعابه بشكل جيد، وللوصول إىل هذه 
الشكل  يوضحها  ومناقشتها.  الفصل  هذا  مكونات  لعرض  خمططًا  الحًقا  نقّدم  النقطة 

.)7-2(
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ال�صكل )7-2( 
ط مكونات الف�صل ال�صاد�س

خمط
ف

امل�صدر: املوؤل
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مفهوم تنفيذ اال�صرتاتيجية وتعاريفها

The Concept of Strategy Implementation and its Definitions

ُعّرف تنفيذ االسرتاتيجية بأنه: »جمموعة األنشطة التي متارس لوضع االسرتاتيجية 
لوضع  املطلوب  اإلداري  »اجلهد  بأنه:  ُعّرف  كام  الفعيل«)6(.  التطبيق  موضع  املصوغة 
املستهدفة«)7(.  النتائج  لتحقيق  كفاءهتا  وحتسني  املناسب،  مكاهنا  يف  جديدة  اسرتاتيجية 
ف أيًضا بأنه: »جمموعة األنشطة واخليارات املطلوبة لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية«)8(.  وُعرِّ
ويف تعريف آخر فإنه: »جمموعة القرارات واألنشطة املطلوبة لتحويل البدائل واخليارات 
االسرتاتيجية عىل مستوى املنظمة ووحدات األعامل االسرتاتيجية إىل حقيقة واقعة«)9(.

التعاريف املذكورة ترى أن تنفيذ االسرتاتيجية هو: إّن 
منظمة.-  إدارية  جهود 
متارس هذه اجلهود من خالل أنشطة، أو خيارات، أو قرارات.- 
واقع -  إىل  املصوغة  االسرتاتيجية  حتويل  والقرارات  واخليارات  األنشطة  هذه  غاية 

فعيل.

تنفيذ االسرتاتيجية. والشكل )3-7( يوضح مؤرشات مفهوم 
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 )7-3( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية تنفيذ  مفهوم  موؤ�صرات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

اأهمية تنفيذ اال�صرتاتيجية

The Importance of Implementing Strategies 

اآلتية: النقاط  ولتنفيذ االسرتاتيجية أمهية نوجزها يف 
إهنا جزء مهم يف اإلدارة االسرتاتيجية باعتبارها مقياسًا للنجاح أو الفشل)10(. 1.
وقيادة  2. موحدة  ثقافة  وإجياد  العاملني،  وحتفيز  القدرات،  لتطوير  عميل  أمر  إهنا 

فاعلة)11(.
املحددة)12(. 3. للمواصفات  لتقديم سلع وخدمات مطابقة  إهنا معيار 
التشغيلية)13(. 4. للعمليات  كفاءة  معيار  إهنا 
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تكامل االأدوار ومتطلبات جناح تنفيذ اال�صرتاتيجية
Integration of Roles and Requirements of a Successful 
Implementation of the Strategies 

Integration of Roles : تكامل االأدوار

بّد  ال  ذلك  ضوء  ويف  واحدة)14(.  لعملة  وجهان  وتنفيذها  االسرتاتيجية  صياغة 
ختفض  مقبولة،  غري  حاالت  إىل  يؤدي  تكاملها  عدم  ألن  بينهام؛  األدوار  تكامل  من 
صناعة  عملية  عليهم  فيصعب  املديرين  عىل  التعقيد  من  وتزيد  وفاعليتها،  املنظمة  كفاءة 
االسرتاتيجية  صياغة  بني  العالقة  حاالت   )7-4( الشكل  ويوضح  القرارات)15(. 

التكامل)16 ،17(. إىل وضـعية  باإلضافة  املحتملة لكل حالة،  والنتائج  وتنفيذها، 
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 )7-4( ال�صكل 
بالتنفيذ ال�صياغة  عالقة  م�صفوفة 

Source: 
- Tompson, A. & Strickland, J. (1993(. Strategic Management concepts and
   Cases,  7th ed., Richard Irwin, Inc.
-  Certo, S. & Peter, J. (1990(. Strategic Management: A Focus on Process,
   McGraw – Hill, New York.

وبالنظر إىل الشكل )4-7( يظهر أن املصفوفة تضم أربع نوافذ، هي:

The First Window: High Integration :النافذة األوىل: التكامل العايل

فيكون  وتنفيذها،  االسرتاتيجية  صياغة  بني  األدوار  تكامل  متثل  النافذة  هذه 
تكون  إذ  النجاح،  يتحقق  وعندها  )جيد(  التنفيذ  ومستوى  )جيد(،  الصياغة  مستوى 

إنتاجية عالية. ينعكس عىل حتقيق  مما  املنظمة وفاعليتها عالية؛  كفاءة 
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املحدود: التكامل  الثانية:  النافذة 
The Second Window: Limited Integration

صياغة  مستوى  ألن  املتجانس؛  غري  التكامل  من  حالة  متثل  النافذة  هذه 
احلالة  هذه  ويف  )جيد(،  يكون  تنفيذها  مستوى  ولكن  )ضعيف(؛  يكون  االسرتاتيجية 
التنفيذ السليم،  هناك إمكانية متاحة لتاليف األخطاء احلادثة يف الصياغة من خالل قيادة 

الصياغة. الضعف يف  مناطق  وتعديل 

The Third Window: Lost Integration النافذة الثالثة: التكامل الضائع: 

االسرتاتيجية  صياغة  مستوى  ألن  الضائع؛  التكامل  من  حالة  متثل  النافذة  هذه 
تراكم  بسبب  الضياع  من  حالة  حتدث  لذلك  )ضعيف(،  تنفيذها  مستوى  ولكن  )جيد( 

الفشل عالية. ّثمَّ تكون احتامالت  التنفيذ وصعوبة معاجلتها، ومن  أخطاء 

The Fourth Window: Disintegration النافذة الرابعة: الالتكامل: 

هذه النافذة متثل حالة عدم وجود التكامل أو فقدان التكامل؛ ألن مستوى صياغة 
فإن  احلالة  هذه  ويف  )ضعيف(،  االسرتاتيجية  تنفيذ  ومستوى  )ضعيف(،  االسرتاتيجية 
الفشل مؤكد، وال جمال لإلصالح، وهنا تكون املنظمة غري كفؤة، وغري فاعلة، وإنتاجيتها 

منخفضة، ويف أسوأ حاالهتا.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

حاول أن حتدد خماطر كل نافذة من النوافذ األربع السابقة
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متطلبات جناح تنفيذ اال�صرتاتيجية

 The Requirements of the Strategy Implementation Success

الشكل  ويرشح  املتطلبات،  من  بمجموعة  مرتبط  االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  إن 
املتطلبات. )5-7( هذه 

 )7-5( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية تنفيذ  جناح  متطلبات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

ويتضح من الشكل )5-7( أن نجاح تنفيذ االسرتاتيجية مرتبط بالتحديد الواضح 
والتفاعل  ناحية،  من  التنفيذ(  وأنشطة  التنفيذ،  وضوابط  التنفيذ،  )مهامت  للمتطلبات 
هلذه  توضيحًا  يأيت  وفيام  أخرى،  ناحية  من  الذكر  سالفة  الثالثة  املتطلبات  بني  والتناسق 

املتطلبات.
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.1  Defining Implementation Tasks حتديد مهام التنفيذ: 

التنفيذ،  مهام  حتديد  هو  االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلبات  من  األول  املتطلب 
وتشمل)18 ،19(:

بناء منظمة متتلك كفاءات وإمكانات متطورة.- 
املوارد واإلمكانات.-  لتوجيه  فعالة  مالية  تطوير موازنات 
ربط املكافآت واحلوافز بإنجاز األهداف.- 
لالسرتاتيجية.-  ومساندة  قوية  تنظيمية  ثقافة  إجياد 
التحديات.-  صناعة قيادات طموحة وقادرة عىل مواجهة 
العمليات، -  وحتّدي  املشرتكة،  الرؤية  )إهلام  وهي:  املثالية  القيادة  ممارسات  شيوع 

التمّيز(. وتشجيع  اآلخرين،  ومتكني 

.2 Defining Implementation Controls حتديد ضوابط التنفيذ: 

التنفيذ،  ضوابط  حتديد  هو  االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلب  من  الثاين  املتطلب 
وتشمل)20(:

االسرتاتيجية.-  بتنفيذ  سيقومون  الذين  الناس  حتديد 
التوجه االسرتاتيجي اجلديد.-  حتديد سبل رصف عمليات الرشكة وحماذاهتا مع 
لتحقيق ما هو مطلوب.-  مًعا  العمل  حتديد كيفية 

.3 Defining Implementation Activities حتديد أنشطة التنفيذ: 
التنفيذ،  أنشطة  تنفيذ االسرتاتيجية هو حتديد  الثالث من متطلبات نجاح  املتطلب 

وتشمل)21(:
املنفذين وتوزيع األدوار.-  تنظيم جهود 
املنفذين.-  جهود  حتفيز 
املنفذين.-  جهود  توجيه 
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Strategy Implementation Models :مناذج تنفيذ اال�صرتاتيجية
االسرتاتيجية،  تنفيذ  عند  هبا  لالسرتشاد  وضعت  التي  النامذج  من  عدد  هناك 

واآليت رشح هلذه النامذج.

.1 Jones & Hill Model :منوذج جونز وهيل

يوضح الشكل )6-7( نموذج )Jones & Hill( لتنفيذ االسرتاتيجية)22(.

)7-6( ال�صكل 
منوذج )Jones & Hill( لتنفيذ اال�صرتاتيجية

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.
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وفًقا لنموذج Jones & Hill، فإن تنفيذ االسرتاتيجية يشري إىل الكيفية التي تتفاعل 
االسرتاتيجيات  لتبني  والثقافة  الرقابة،  ونظم  التنظيمي،  اهليكل  بني  فيام  املنظمة  فيها 
له مهام  السابقة  العنارص  املتفوق؛ ألن كل عنرص من  التنافسية واألداء  امليزة  التي حتقق 

حمددة، وعىل النحو التايل:
للهيكل  - األساسية  املهمة   Organizatioal Structure التنظيمي:  اهليكل 

)املنظمة،  املستويات:  كل  عىل  وتكاملها  العاملني  جهود  تنسيق  هي  التنظيمي 
املهام  بني  التكامل  وحتقيق  املنظمة  وظائف  خالل  ومن  والفردية(،  واجلامعية، 
ورسعة  والتجديد،  واجلودة،  الكفاءة،  زيادة  إىل  تؤدي  التي  بالطريقة  واألدوار 

للعمالء. االستجابة 
التنظيمية  - للثقافة  األساسية  املهمة   Organizatioal Culture التنظيمية:  الثقافة 

التي  القيم، والسلوكيات، واملعتقدات، واالجتاهات  التي تشمل جمموعة حمددة من 
التأثري يف األفراد  املنظمة؛ املهمة األساسية هلا هي:  يتقاسمها األفراد واجلامعات يف 
أجل  من  لدهيم؛  الوالء  وختلق  األهداف  حتقق  التي  والسلوكيات  بالقيم  لاللتزام 

تقديم املزيد من األداء.
املهمة األساسية لنظم  -  Strategic Control System الرقابة االسرتاتيجية:  نظم 

الرقابة االسرتاتيجية هي توفري اآليت:
األهداف  1. حتقيق  اجتاه  يف  العمل  عىل  العاملني  لتشجيع  احلوافز  من  جمموعة 

املحددة.
التنظيم وأعضاؤه مهاّمهم. 2. التي يؤدي هبا  الكيفية  تغذية مرتدة عن 

إن املعلومات السابقة حددت وبشكل واضح مهام العنارص الثالثة، وكام موضح 
يف الشكل )7-7(.
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 )7-7( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية تنفيذ  عنا�صر  مهام 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

املرتدة. التفاعل والتنسيق والتغذية  )↔( يشري إىل 
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.2 Mckinsy 7s Model منوذج ماكينزي: 

عليه  ويطلق  االسرتاتيجية،  لتنفيذ   )Mckinsy( نموذج   )7-8( الشكل  يوضح 
. )23( )7s( أيضًا- نموذج-

 )7-8( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية لتنفيذ   )7s( منوذج 

Source: Mckinsy Quarterly, 2007, No. 3.
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والتكامل  التفاعل  عىل  يتوقف  االسرتاتيجية  تنفيذ  أن  عىل   )7s( نموذج  يركز 
بينها،  إعاقات  أو  رصاعات  أي  وجود  وعدم  للنموذج،  السبعة  العنارص  بني  والدعم 
سلوكية  وعنارص  مادية  عنارص  السابق،  الشكل  يف  مبني  هو  كام  تشمل  العنارص  وهذه 

وكام يأيت:

Physical Elements العنارص املادية: 
تضع  - التي  والتكتيكات  األنشطة  جمموعة   Strategic Elements االسرتاتيجية: 

املنافسني. والتفوق عىل  التنافسية  امليزة  املنظمة هبدف حتقيق 
األنظمة: The Systems جمموعة اإلجراءات والطرق والسياسات التي تساهم يف  -

إنجاز املهام واألعامل، دون تضارب أو تداخل أو ازدواجية.
اهليكل: The Structure اإلطار الرسمي الذي حيدد خطوط االتصاالت والسلطة  -

والدنيا(. )العليا، والوسطى،  اإلدارية  املستويات  العالقات بني  الرسمية وطبيعة 

Behavioural Elements العنارص السلوكية: 
القيم املشرتكة: The Joint Values جمموعة املعتقدات والطموحات التي يشرتك  -

العمل  يف  سلوكية  أنامط  هيئة  يف  تنعكس  أن  يفضل  والتي  املنظمة،  يف  األفراد  هبا 
واألداء.

نمط اإلدارة: Management Pattern جمموعة من األفكار والكفايات وأساليب  -
املنظمة. املختلفة يف  املواقف  نـحو  الترصف 

التي  - السلوك  وأنامط  الشخصية  اخلصائص  جمموعة   Employees املوظفون: 
التي  واملهارات  واخلربات  املعارف  إىل  باإلضافة  املنظمة  داخل  املوظفون  يمتلكها 

املوظفون. هؤالء  حيملها 
إىل  - املعرفة  لتحويل  املنظمة  متتلكها  التي  والرباعة  اإلمكانيات   Skills املهارات: 

عميل. تطبيق 
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.3 Thompson & Strickland Model منوذج توم�صون و�صرتكالند: 

.)24()Tompson & Strickland( نموذج )يوضح الشكل )9-7

)7-9( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية لتنفيذ  الكربى  الثمانية  االإدارية  املكونات 

Source: Tompson, A. & Strickland, J. (1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc.
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يوضح الشكل )9-7( نموذج Tompson & Strickland الذي حيتوي عىل ثامنية 
هي: ومتناسقة،  متكاملة  عنارص 

املعريف؛  1. البناء  عىل  الرتكيز  مع  ومتعددة،  متنوعة  وكفايات  موارد  متتلك  منظمة  بناء 
ألنه أساس التنافس من جهة، ولقدرته عىل توجيه بقية املوارد من جهة أخرى.

حيقق  2. بشكل  االسرتاتيجية  اخلطط  تتطلبها  التي  واحلرجة  الالزمة  املوارد  ختصيص 
األهداف املرسومة دون فقدان أو ضياع.

تنفيذ االسرتاتيجية. 3. التي تسهل عملية  السياسات واإلجراءات والربامج  حتديد 

واألداء  4. األهداف  حتقيق  يف  يساهم  بشكل  األداء  يف  املستمر  والتطوير  التحسني 
املتفوق.

وترسيع  5. املعلومات  انسيابية  تسهل  التي  واالتصاالت  املعلومات  أنظمة  هتيئة 
القرارات. اختاذ  عمليات 

وضع أنظمة حتفيز تؤكد ربط املكافآت بتحقيق األهداف. 6.

االسرتاتيجية. 7. لتنفيذ  وقوية  داعمة  ثقافة  تشكيل 

بكفاءة. 8. االسرتاتيجية  القيادة  مهام  ممارسة 
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.4 Pearce II & Robinson Model منوذج بري�س وروبن�صون: 

.)25()Pearce & Robinson( نموذج )يوضح الشكل )10-7

)7-10( ال�صكل 
 )Pearce II & Robinson( منوذج 

اإىل: املوؤلف باال�صتناد  من ت�صور 
Pearce II, J. & Robinson, R. (2011(. Strategic Management: planning for domestic 

and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.
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سبعة  من  يتكون   Pearce II & Robinson نموذج  أن   )7-10( الشكل  يوضح 
عنارص، هي:

املطلوب  1. األهداف  معرفة  أي   Identifying Objectives األهداف:  حتديد 
اإلدارية. املستويات  بني مجيع  تفصييل  بشكل  ومناقشتها  حتقيقها، 

التي  2. اإلجرائية  اخلطط  رسم  أي   Establishing Tactics التكتيكات:  وضع 
املطلوب حتقيقها. تساهم يف حتقيق األهداف 

System Rewards أي وضع نظام لتحفيز العاملني، حيتوي عىل  3. نظام املكافآت: 
بتحقيق األهداف. ثواب وعقاب، مرتبط 

اإلرشاف  4. خطوط  حتديد  أي   Organizational Structure التنظيمي:  اهليكل 
التنظيمية. اخلارطة  ورسم  واالتصاالت، 

املشرتكة  5. القيم  حتديد  أي   Organizational Culture التنظيمية:  الثقافة 
واملعتقدات التي جيب أن يلتزم هبا العاملون.

السياسات: Policies أي القواعد املوجهة للعمل، واإلجراءات الصحيحة لألداء. 6.

وضابط  7. السابقة  الستة  للعنارص  والتنسيق  التأثري  مركز   Leadership القيادة: 
إيقاعات األداء.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
تنفيذ االسرتاتيجية، وحاول  القيادة بوصفها عنرصًا أساسًا يف  حدد نسبة تأثري 

الدفاع عن هذه النسبة باالستناد إىل األدلة والوقائع

العنارص  بعض  يف  تشرتك  أهنا  يتضح  السابقة،  األربعة  النامذج  مقارنة  خالل  من 
التنظيمي،  )اهليكل  هي:  بينها  املشرتكة  العنارص  وأكثر  أخرى،  عنارص  يف  وختتلف 
فيمثلها عنرص واحد  املتفردة  العنارص  أما  التنظيمية، والقيادة، ونمط اإلدارة(،  والثقافة 
واملهارات  واملوظفني،  )األنظمة،  يف:  فتمثلت  املتباينة  العنارص  وأما  الرقابة(،  )نظم 

االسرتاتيجية(.
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 Elements of Strategy Implementation :اأركان تنفيذ اال�صرتاتيجية
تنفيذ  أركان  فإن   ،)2-6( الشكل  املوضحة يف  الفصل  عن طريق خمطط مكونات 

اآليت: تشمل  االسرتاتيجية 

Strategic Leadership :القيادة اال�صرتاتيجية

وأدناه  االسرتاتيجية،  تنفيذ  عملية  أركان  أهم  أحد  االسرتاتيجية  القيادة  متثل 
االسرتاتيجية. بالقيادة  املتعلقة  اجلوانب  نرشح مجيع 

Strategic Leadership Concept :مفهوم القيادة االسرتاتيجية

هذا  ويزيد  احلايل،  الوقت  من  تطلبًا  أكثر  أبدًا  تكن  مل  املنظامت  قيادة  عملية  إن 
يرتتب  أن  يمكن  إذ  اليوم)26(،  املنظامت  تواجهها  التي  البيئة  حركية  وسط  التحدي 
وتدمريها  سالمة  االسرتاتيجيات  أكثر  تقويض  احلازمة،  غري  أو  الضعيفة،  القيادة  عىل 
األفراد عىل  تدريب  االسرتاتيجية من خالل  تنفيذ  فالقيادة وسيلة إلنجاح  بالكامل)27(. 

املنظمة)28(. استخدام قدراهتم ومهاراهتم بشكل أكثر كفاءة وفاعلية يف حتقيق أهداف 

 Embracing( تبنيه  أو  التغيري  »اعتناق  بأهنا:  االسرتاتيجية  القيادة  وعّرفت 
لاللتزام  وخارجها؛  املنظمة  داخل  املصالح  أصحاب  مجيع  مشاعر  وإثارة   )Change
مستقبل  يف  للمنظمة  النجاح  لتحقيق  االسرتاتيجية؛  تنفيذ  يف  بتبنيه  والتعهد  بالتغيري 

ينتظر أن يكون خمتلفًا بشكل كبري«)29(.

عليه  هي  مما  املنظامت  حتويل  »عملية  بأهنا:  أيضًا  االسرتاتيجية  القيادة  وعّرفت 
األهداف،  نـحو  موجهة  استباقية،  عملية  ألهنا  عليه؛  تكون  أن  القائد  يريد  ما  إىل  اآلن 

الرؤية اإلبداعية وتنفيذها«)30(. إنشاء  وتركز عىل 

»التأثري  بأهنا:  االسرتاتيجي  القائد  منظور  من  االسرتاتيجية  القيادة  نعّرف  ونحن 
التميز  مع  الشامل،  اإلصالح  وإحداث  املستمر،  والتغيري  الواضحة،  الرؤية  خالل  من 
عنارص  أهم  من  عنرصًا  بوصفها  الفعالة  القوة  واعتامد  األخالقي  والسلوك  باملامرسة 

النجاح«.



371

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

العربية. حاول أن تضع مفهومًا للقيادة االسرتاتيجية خيدم تطور منظامت األعامل 

االسرتاتيجي،  التفكري  عملية  لتحليل  القابلية  متثل  االسرتاتيجية  القيادة  إن 
التنفيذ  موضع  وضعه  عىل  والقدرة  واستيعابه،  املبدع  االسرتاتيجي  التخطيط  وإدراك 
املديرون  ويستوعب  يدرك  أن  تتطلب  االسرتاتيجي  التفكري  عملية  ألن  الصحيح)31(؛ 

أداء وربحية منظامهتم)32(. تؤثر يف  التنافسية لصناعتهم  اهليكل والديناميكية  أن  كيف 

الرضا  عدم  تعني  االسرتاتيجية  القيادة  أن  تبني  أعاله  ذكرها  تّم  التي  األفكار  إن 
األفضل)33(.  الوضع  إىل  للتحول  التغيري  عملية  إحداث  وينبغي  الراهن،  الوضع  عن 

القيادة االسرتاتيجية. الشكل )11-7( فكرة  ويوضح 

)7-11( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية القيادة  فكرة   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

 

حالة  من  تأيت  االسرتاتيجية  القيادة  فكرة  أساس  أن   )7-11( الشكل  من  ويظهر 
واملخطط  املقصود  التغيري  عملية  إحداث  إىل  يدفع  مما  الراهن  الوضع  عن  الرضا  عدم 

املنظمة ومستقبلها. الوضع األفضل حلارض  إىل  التحول  لتحقيق 
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مبادئ القيادة االسرتاتيجية وخصائصها:
Principles and Characteristics of Strategic Leadership

تقوم القيادة االسرتاتيجية عىل عدد من املبادئ، يوضحها الشكل)7-12()34، 35(:

)7-12( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية القيادة  مبادئ 

اإىل: املوؤلف باال�صتناد  من تطوير 
-Reinemund, D. (2010(. Principled leadership, Wake forest University school, (27(.
-Weinstein, B. (2007). Five Easy principle, Business week, (10) January.
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ويتبني من الشكل أن هذه املبادئ، هي:
الرصاحة. 1.
الشفافية. 2.
املواقف. 3. الثبات عىل 
املنظمة. 4. االتساق مع قيم 
اإلخالص. 5.
االستقامة. 6.
النزاهة. 7.
األخالقي. 8. السلوك 
احرتام اآلخرين. 9.

اإلنصاف. 10.

التعاطف. 11.

الشكل )7-13(: فيوضحها  القيادة االسرتاتيجية  أما خصائص 
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 )7-13( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية القيادة  خ�صائ�س 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

ويظهر من الشكل )13-7( أن خصائص القيادة االسرتاتيجية هي)36 ،37 ،38(:
االستباقية.- 
الدائم.-  التغيري 
اهلدف.-  نـحو  التوجه 
للمستقبل.-  الواضح  التصور 



375

اإلبداعية.-  الرؤية 
االبتكار.- 
املرونة.- 
العالقات.-  بناء 
العمل.-  إنشاء فرق 
التأثري يف اآلخرين.- 
العاطفي.-  الذكاء 
للقوة.-  الذكي  االستخدام 
التمكني.-  الرغبة يف 

دور القيادة االسرتاتيجية يف تنفيذ االسرتاتيجية
The Role of Strategic Leadership in Strategy Implementation 

القيادة االسرتاتيجية يف تنفيذ االسرتاتيجية من خالل أربعة أدوار، هي: تساهم 

املتوسط: املنافسة االسرتاتيجية وحتقيق عائد فوق  تنظيم  الدور األول: 
The First Role: Organizing The Strategic Competetion and Achieving 
above Average Return

االسرتاتيجية  والرسالة  االسرتاتيجي  اهلدف  بتحديد  االسرتاتيجية  القيادة  تقوم 
التي تؤثر يف نجاح األفعال االسرتاتيجية التي تنظم املنافسة االسرتاتيجية وحتقق العائد 

فوق املتوسط)40(. والشكل )14-7( يرشح ذلك.
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)7-14( ال�صكل 
املناف�صة تنظيم  يف  اال�صرتاتيجية  القيادة  دور 

Source: Hitt, M. Ireland, A., Duance, R. & Hoskinsson, E. (2005(. Strategic Management: 
Competitiveness and Globalization, 5th ed., Sowth College pub., USA.
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الصياغة االسرتاتيجية عن طريق)41(: ملتطلبات  املنظمة وفقًا  إعادة تصميم  الثاين:  الدور 
The Second Role: Reorganizing The Organization According to the 
Requirements of Strategic Formulation

التنظيمية.-  لألولويات  مشرتك  فهم  حتقيق 
التنظيمية.-  والوحدات  املديرين  بني  املسؤوليات  حتديد 
املنظمة.-  قاعدة  نـحو  السلطة  املديرين ودفع  متكني 
بالتعاون.-  املشكالت ومعاجلتها  إخفاء  عدم 
املشرتكة.-  الرؤية  بتنفيذ  الشخيص  االلتزام والتعهد  احلصول عىل 

والشكل )15-7( يوضح دور تنفيذ االسرتاتيجية يف إعادة تصميم املنظمة.

 )7-15( ال�صكل 
املنظمة اإعادة ت�صميم  اال�صرتاتيجية يف  تنفيذ  دور 

Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011(. Strategic Management: planning for 
domestic and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York. 
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للتميز والسلوك األخالقي)42(: املكرسة  الثقافة  الثالث: رعاية وتعزيز  الدور 
The Third Role: Guiding and Enhancing Culture of Distinction and 
Ethical Behaviour

بالسلوك  وااللتزام  التميز  لتحقيق  الثقافة  تكريس  رضورة  عىل  الدور  هذا  يركز 
األخالقي من خالل:

وتعزيزه، -  األخالقي  السلوك  لتطوير  الشخصية  للمسؤولية  والقادة  املديرين  تقبل 
خالل  من  للرشكة  والرؤية  املهمة  حمور  هو  السلوك  هذا  أن  باستمرار  يثبتوا  وأن 
السلوك  قواعد  مدونات  خالل  من  وكذلك  قدوة،  يكونوا  وأن  والتعزيز،  التطوير 

والسياسات واإلجراءات. والتقييم،  املكافآت  ونظم 
الكفاءات -  عىل  تركز  تنظيمية  ثقافة  هي  واألخالقية  املمتازة  التنظيمية  الثقافة  إن 

العالية. األخالقية  واملعايري  األساسية 
التنظيمية.-  للسيطرة  فّعالة  وسيلة  تكون  أن  يمكن  التنظيمية  الثقافة 
املنظمة وتطويرها واستدامتها.-  ثقافة  القادة دورًا رئيسًا يف تغيري  يلعب 
لتطوير -  الشخصية  املسؤولية  قبول  التنفيذيني  املسؤولني  وكبار  املديرين  عىل  جيب 

املنظمة. أنـحاء  السلوك األخالقي وتعزيزه يف مجيع 
جيب عىل املديرين أن يثبتوا باستمرار أن هذا السلوك هو أمر أسايس يف رؤية املنظمة - 

ورسالتها.
أخالقية -  الرشكة  تصبح  لكي  وتعزز  حارضة  عديدة  عنارص  هناك  تكون  أن  جيب 

قواعد  ومدونات  للرشكة  ومصداقية  هبا،  حُيتذى  نامذج  وجود  ذلك  يف  بام  للغاية، 
والسياسات واإلجراءات. والتقييم،  املكافآت  السلوك، ونظم 

التغيري -  تعوق  التي  احلواجز  عىل  التغلب  القادة  من  يتطلب  بذلك  القيام  إن 
لقوهتم. الفّعال  واالستخدام 
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للتنفيذ: املطلوبة  الفضىل واملوجهات  املامرسات  الرابع: حتديد  الدور 
The Fourth Role: Determining The Best Practices and the Required 
Indicators Needed for Implementation

يرشح اجلدول )1-7( املامرسات الفضىل واملوجهات املناسبة لتنفيذ االسرتاتيجية.

لتنفيذ االسرتاتيجية املناسبة  الفضىل واملوجهات  املامرسات  اجلدول )7-1( 

)الصورة( الشكل  املامرسات

الطريق  نموذج 

الرؤية  إهلام 
املشرتكة

حتدي 
لعملية ا

متكني 
للعمل اآلخرين 

القلب تشجيع 

املوجهات

قيم واضحة من خالل إجياد صوتك وتأكيد القيم املشرتكة
قم بتعيني املثال من خالل حماذاة األنشطة مع القيم املشرتكة

تصور املستقبل من خالل ختيل االحتامالت املثرية
إرشاك اآلخرين يف رؤية مشرتكة

البحث عن الفرص من خالل اقتناص املبادرات 
توليد نجاحات مستمرة والتعلم من  املخاطر وتبنيها من خالل  جتربة 

اخلربة

العالقات  الثقة وتوطيد  بناء  التعاون من خالل  تعزيز 
تطوير اآلخرين من خالل اعتامد الكفاءة

التقدير لآلخرين االعرتاف باملسامهات من خالل إظهار 
خلق روح العمل اجلامعي

Source: Rouzes, J. & Posner, B. (2012). The leadership Chall.
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اإدارة املوارد الب�صرية اال�صرتاتيجية
Strategic Human Resource Management

تعريف إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية
Definition of Strategic Human Resource Management

علم  ظهور  إىل  تنافسية  ميزة  بوصفها  البرشية  املوارد  إىل  النظر  عىل  ترتب  لقد 
إىل  املنظمة  رؤية  متثل  التي  االسرتاتيجية)44(،  البرشية  املوارد  إدارة  عليه  يطلق  جديد 
مفهوم  فهو  التنافيس،  التميز  حتقيق  وأساس  اسرتاتيجي  مورد  أنه  عىل  البرشي  املورد 
اسرتاتيجيات  عىل  اعتامًدا  وإدارهتا  البرشية  املوارد  أنظمة  لتصميم  ومرتابط  متامسك 

واضحة)45(. عمل 

االسرتاتيجية،  باألهداف  البرشية  املوارد  إدارة  »ربط  بأهنا:  كذلك  ف  وتعرَّ
اإلبداع  نواحي  من  يعجل  بام  التنظيمية  الثقافة  وتنمية  األداء،  مستويات  حتسني  هبدف 

واملرونة«)46(.

وحتفيزها،  وتطويرها،  البرشية  املوارد  جذب  عىل  يعمل  »نظام  بأهنا:  وعّرفت 
للمنظمة«)47(. البقاء  بفعالية، وضامن  العمل  تنفيذ  واالحتفاظ هبا؛ من أجل 

األنشطة  حيث  من  هلا  املخطط  البرشية  للموارد  اسرتاتيجي  »هنج  بأهنا:  وعّرفت 
املقصودة، والتي متكن املنظمة من الوصول إىل األهداف«)48(.

البرشية  املوارد  وظيفة  قبول  رضورة  تعني  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  إن 
تنفيذ  أو من خالل  املنظمة  اسرتاتيجيات  اسرتاتيجي من خالل صناعة  أهنا رشيك  عىل 

االسرتاتيجيات)49 ،50(. تلك 

رشيك  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  أن  كيف   )7-16( الشكل  يوضح 
وتنفيذها. االسرتاتيجية  صياغة  يف  املنظمة  السرتاتيجية  اسرتاتيجي 
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)7-16( ال�صكل 
املنظمة ال�صرتاتيجية  �صريك  اال�صرتاتيجية  الب�صرية  املوارد  اإدارة   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

افرتاضات إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية
Strategic Human Resource Management Assumptions

تقوم إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية عىل ثالثة افرتاضات، هي)51(:
أن رأس املال البرشي يعّد موردًا رئيسًا للتميز التنافيس. 1.
أن األشخاص هم من ينفذون اخلطة االسرتاتيجية. 2.
أن اسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية ينبغي أن تتكامل مع خطط األعامل. 3.

أهداف إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية)52(
Strategic Human Resources Management Objectives

السلوك -  عىل  التأثري  خالل  من  الصحيح  االسرتاتيجي  االختيار  حتديد  يف  املسامهة 
للعاملني. االسرتاتيجي 

وتنفيذها.-  البرشية  املوارد  اسرتاتيجية  ممارسات  تطوير 
املسامهة يف حتقيق رضا الزبون ومن َثمَّ زيادة اإلبداع.- 
املواهب.-  املسامهة يف استقطاب 
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دور إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية يف تنفيذ االسرتاتيجية
The Role of Human Resource Management Implementing in  Strategy

خالل  من  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  تساهم 
التي تشمل: جمموعة من املهامت 

.1 :Strategic Fit التناسب االسرتاتيجي  حتقيق 

البيئة  املتاحة يف  الفرص  مع  املنظمة ومصادرها  إمكانيات  بني  التوفيق  يعني ذلك 
املنظمة  اسرتاتيجية  مع  البرشية  املوارد  اسرتاتيجية  حماذاة  يتم  أن  جيب  وعليه  اخلارجية، 
املنظمة من  البرشية جزًءا مكماًل السرتاتيجية  املوارد  عمودًيا، بحيث تكون اسرتاتيجية 

أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية)53(.

.2 :Strategic Integration التكامل االسرتاتيجي  حتقيق 

التكامل  حتقيق  هو  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إلدارة  األسايس  اهلدف  إن 
اخلطة  يف  البرشية  املوارد  إدارة  قضايا  دمج  عىل  املنظمة  قدرة  يعني  الذي  االسرتاتيجي 
االسرتاتيجية للمنظمة؛ هبدف حتقيق ترابط مجيع مهام إدارة املوارد البرشية مع عمليات 

بأول)54(. أوالً  تنفيذ االسرتاتيجية 

لتنفيذ اخليار االسرتاتيجي: 3. املالئمة  البرشية  املوارد  إدارة  حتديد اسرتاتيجيات 

Identifying Appropriate Human Resources Management Strategies 
to Implement the Strategic Option

االسرتاتيجيات  حتديد  يف  رئيسًا  دورًا  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  تلعب 
الفكرة. لتنفيذ اخليار االسرتاتيجي)55(. ويوضح الشكل )17-7( هذه  املالئمة 
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ال�صكل )7-17( 
خليار اال�صرتاتيجي

اال�صرتاتيجيات املالئمة لتنفيذ ا
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البرشية االسرتاتيجية  املوارد  إدارة  السابق )17-6( تشري إىل أن  إن فكرة الشكل 
وبعد  املنظمة،  مستوى  عىل  االسرتاتيجية  صياغة  يف  اسرتاتيجًيا  رشيًكا  بوصفها  تساهم 
االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  مهمة  تبدأ  املناسب  االسرتاتيجي  االختيار  حتديد 
بوصفها رشيًكا أيًضا يف تنفيذ االسرتاتيجية عرب حتديد ممارسات املوارد البرشية املطلوبة 
نـحو  البرشية وأنشطتها  املوارد  قابليات  ينظم  الذي  بالشكل  اخليار االسرتاتيجي  لتنفيذ 

اإلنتاجية، واجلودة، والربحية. التالية:  باملؤرشات  املنظمة مقيسًا  أداء  حتقيق 

للمنظمة)56(: 4. العايل  تنظيم األداء  املسامهة يف 

Contributing to the Organization of High Performance of the 
Organization

للمنظمة،  العايل  األداء  تنظيم  يف  االسرتاتيجية  البرشية  املوارد  إدارة  تساهم 
واجلودة،  اإلنتاج،  عمليات  يف  العاملني  خالل  من  املنظمة  ألداء  أثر  إجياد  طريق  عن 
لألطراف  متزايدة  قيمة  إىل  الوصول  وضامن  واألرباح،  والنمو،  العمالء،  وخدمة 
املعنية، وتتضمن ممارسات تنظيم األداء العايل: التوظيف الصارم، وإجراءات االختبار، 
والتدريب النسبي واملكثف، وأنشطة تطوير اإلدارة، وأنظمة مشجعة وحمفزة، وعمليات 

األداء. لتنظيم 

إن أبرز خصائص أنظمة عمل األداء العايل، هي:

والتدريب.-  للتوظيف، واالختبار،  مكثفة  دقيقة  أنظمة  أهنا 
املنظمة.-  العاملني يف  أهنا أنظمة رسمية ملشاركة املعلومات مع األفراد 
ذات تصميم وظيفي حمدد.- 
القرارات.-  أهنا تضمن عملية مشاركة عالية يف صناعة 
السلوكيات.-  مراقبة  تكفل  أهنا 
أداء موضوعي.-  أهنا تكفل تقييم 
والتظلامت.-  للشكاوي  إجراءات  تتضمن  أهنا 
واملكافآت.-  بالتعويضات  أهنا تشمل خططًا خاصة 
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البرشية وترشيد سلوكياهتم: 5. املوارد  الرضا لدى  حتقيق 

Achieving Satisfaction with Human Resources and Rationalizing 
their Behavior

تساهم إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية يف حتقيق الرضا لدى األفراد العاملني، 
تنفيذ االسرتاتيجية)57(. ويوضح الشكل  ّثمَّ ترشيد سلوكياهتم؛ مما يزيد من فاعلية  ومن 

)18-7( هذه الفكرة.

 )7-18( ال�صكل 
العايل للمنظمة الب�صرية اال�صرتاتيجية يف تنظيم االأداء  املوارد  اإدارة  دور 

Source: Purcell, J. et.al. (2003(. Understanding the people and performance link: 
unlocking the black box, chartered Institute of personnel and Development, London
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زيادة فاعلية األداء املايل: 6.

Increasing the Effectiveness of Financial Performance

تساهم إدارة املوارد البرشية يف زيادة فاعلية األداء املايل نتيجة لتأثريها من خالل 
تنفيذ  عملية  أثناء  يف  واخلدمات  السلع  جودة  وتطوير  اإلنتاجية،  زيادة  يف  العاملني 

الفكرة. االسرتاتيجية)58(. ويبني الشكل )19-7( هذه 

 )7-19( ال�صكل 
دور اإدارة املوارد الب�صرية اال�صرتاتيجية يف زيادة فاعلية االأداء املايل

Source: Guest, E. et.al. (2003(. Human Resource Management and Corporate 
Performance in the UK, British Journal of Industrial Relations, 41(2).
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اإدارة الهيكل التنظيمي والت�صميم التنظيمي

Managing Organizational Structure and Organizational Design

التنظيمي: 1. التصميم  إدارة  مفهوم 

The Concept of Organizational Design Management

بعد أن تّم رشح مفهوم اهليكل التنظيمي وكل ما يتعلق بجوانبه املختلفة يف الفصل 
الرابع من هذا الكتاب، توضح هذه الفقرة إدارة اهليكل التنظيمي بالرتكيز عىل التصميم 
التنظيمي الذي يعني إدارة البناء التنظيمي وإدارة التغيري يف اجلوانب اهليكلية )املعيارية، 

والرسمية()59(. والتعقيد،  والالمركزية،  واملركزية، 

هي: التنظيمي  التصميم  من  الرئيسة  والغاية 
املالئمة)60(. 1. التنظيمي  اهليكل  أبعاد  حتديد 
املناسبة)61(. 2. التغيريات  التنظيمي عرب إجراء  اهليكل  أبعاد  املوازنة بني  حتقيق 
التنظيمي)62(. 3. اهليكل  أبعاد  إجياد عالقة بني 
املنظمة)63(. 4. أهداف  لتحقيق  األنسب  التنظيمي  اهليكل  اختيار 

حتقيق  غايته  قرارًا  متثل  التنظيمي  التصميم  إدارة  أن  يظهر  سبق،  ما  خالل  من 
ومن  التنظيمي،  والتكامل  والتاميز  اإلداري،  واملكون  املهام،  حتديد  عرب  املنظمة  أهداف 
ثم ضبط الترصفات عرب نظم الرقابة. ويرشح الشكل )20-7( إدارة التصميم التنظيمي.
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 )7-20( ال�صكل 
التنظيمي الت�صميم  اإدارة 
املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

يبني الشكل )20-7( كيف أن إدارة التصميم التنظيمي تبدأ بتحديد أبعاد اهليكل 
والرسمية(  والالمركزية،  واملركزية،  والربحية،  )التعقيد،  وتشمل:  املناسبة،  التنظيمي 
بني  العالقة  فمثاًل  متالئمة؛  العالقة  هذه  تكون  بحيث  األبعاد،  هذه  بني  عالقة  إجياد  ثم 
األبعاد  بني  املوازنة  حتقيق  وأخريًا  والتعقيد،  املركزية  بني  والعالقة  والرسمية،  التعقيد 
املذكورة، ويتم ذلك من خالل إجراء تغيري يف هذه األبعاد، بعد ذلك يتم اختيار اهليكل 
اإلداري  املكّون  حتديد  وكذلك  واألفراد،  لألقسام  املهام  حيدد  الذي  املناسب  التنظيمي 
الذي يمثل عدد اإلداريني العاملني يف األقسام والدوائر إىل جمموع العاملني يف املنظمة، 
واالهتامم  األقسام،  بني  التباعد  درجة  )أي:  األقسام  بني  التاميز  مستوى  حتديد  وأخريًا 
بني  التعاون  درجة  )أي:  التكامل  ومستوى  بينها(  التعاون  وحمدودية  بالتخصص، 

التكاميل( ويف هذا حتقيق ألهداف املنظمة. األقسام، واالهتامم بالعمل اجلامعي 
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تنفيذ االسرتاتيجية 2. التنظيمي يف  التصميم  إدارة  دور 

The Role Organizational Design in Strategy Implementation

من  جمموعة  خالل  من  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  التنظيمي  التصميم  إدارة  تساهم 
األدوار، وتشمل:

اهليكل -  تطوير  أو  جديد،  هيكل  )إجياد  التنظيمي:  اهليكل  يف  التغيري  مستوى  حتديد 
الشكل  اخليار االسرتاتيجي. ويوضح  أو  العالقة مع االسرتاتيجية  بناًء عىل  احلايل( 

)21-7( هذه الفكرة)64(.

)7-21( ال�صكل 
اإن�صاء هيكل جديد يف �صوء اال�صرتاتيجية اجلديدة

Source: David, F. (2012(. Strategic Management concepts and cases, 
3rd ed., Prentice Hall, New York

أو اخليار االسرتاتيجي هو من  أن االسرتاتيجية  يبني  السابق )7-21(  الشكل  إن 
التايل: النحو  التنظيمي، وذلك عىل  التغيري يف اهليكل  حيدد مستوى 

إجراء  ● يعني  وهذا  احلايل،  اهليكل  عىل  تطوير  إىل  حيتاج  وخياراته  االستقرار  بديل 
جزئية. تغيريات 

أكرب،  ● ومهامه  حجمه  يكون  جديد  هيكل  إجياد  إىل  حيتاج  وخياراته  النمو  بديل 
التاميز والتكامل أوسع. ودرجة 

بديل االنكامش وخياراته حيتاج إىل حتجيم اهليكل احلايل، وتقليل عدد من الوحدات  ●
إلغائها. أو  اإلنتاجية  واألنشطة واخلطوط 
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حتديد نمط التصميم اهليكيل املالئم للخيار االسرتاتيجي، ويرشح الشكل )7-22( - 
الفكرة)65(. هذه 

 )7-22( ال�صكل 
الهيكل بنمط  اال�صرتاتيجية  عالقة 

Source: Robbins, S. and Judge, T. (2015). Organizational Behavior, 
16th ed. Pearson, Boston.

اهليكيل  التصميم  نمط  حتدد  االسرتاتيجية  أن  السابق   )7-22( الشكل  ويبني 
التايل: النحو  املالئم، فهو إما تصميم ميكانيكي أو تصميم عضوي، وذلك عىل 

التصميم امليكانيكي: The Mechanical Design ويعني اعتامد الرسمية واملركزية  ●
العالية، وال وجود لتفويض الصالحيات إال بحدود ضيقة جدًا، باإلضافة إىل ثبات 

بيئي.
منخفضة،  ● رسمية  اعتامد  ويعني   The Organic Design العضوي:   التصميم 

والمركزية عالية، مع تفويض صالحيات عالية، باإلضافة إىل عدم ثبات بيئي.
اختيار نوع اهليكل عىل أساس القيمة واملوارد ليالئم اخليار االسرتاتيجي، ويوضح - 

الشكل )23-7( هذه الفكرة)66(.
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 )7-23( ال�صكل 
واملوارد القيمة  اأ�صا�س  الهيكل على  نوع  عملية اختيار 

Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011(. Strategic Management: planning for 
domestic and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.

إنرتنت املرشوع

لشبكة ا

املوارد

الصناعي  العنرص 
للرشكة 

-العمودي 
-التكامل 

الزبون توجيه 
املعززة  اإليصائية 

   باخلدمة 
مة

لقي
ق ا

خل

املزود  توجيه 
الواسع  اإلنتاج 

الرقمي
الوفيـر  

الرشكة 
االفرتاضية

املادي
النادر

اهليكل -  تشكيل  يف  تساهم  التي  للمنظمة  القيمة  سلسلة  يف  احلرجة  األنشطة  حتديد 
الفكرة)67(. الشكل )24-7( هذه  املناسب، ويبني  التنظيمي 
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 )7-24( ال�صكل 
التنظيمي الهيكل  ت�صكيل  يف  ت�صاهم  التي  القيمة  �صل�صلة  يف  احلرجة  االأن�صطة  حتديد 
Source: Tompson, A. & Strickland, J. (1993(. Strategic Management Conceptws 

and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc

حتديد األدوار الرئيسة واملهام املطلوبة لتنفيذ االسرتاتيجية، ويبني الشكل )7-25( - 
هذه األدوار)68(:
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ال�صكل )7-25( 
حتديد االأدوار واملهام املطلوبة لتنفيذ اال�صرتاتيجية

Source: B
atem

an, T. &
 Shell, S. (2011). M

anagem
ent leading and collaborating in a com

petitive w
orld, 

M
c G

raw
 H

ill, L
ondon.
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املسامهة يف عمليات إعادة اهليكلة وإعادة اهلندسة:
Contribution to Restructuring and Re-engineering

عمليتي  إدارة  خالل  من  االسرتاتيجية  تنفيذ  يف  التنظيمي  التصميم  إدارة  تساهم 
إعادة اهليكلة وإعادة اهلندسة )اهلندرة(، وكام يأيت:

Re-structuring: عملية اختاذ قرار اسرتاتيجي لتبسيط هرمية السلطة،  إعادة اهليكلة 
تعمل  املنظمة  جلعل  العمل؛  قوة  حجم  وتقليص  اإلدارية،  املستويات  عدد  وتقليص 

بانسيابية أعىل وفاعلية أكرب)69(. ويرشح الشكل )26-7( هذه الفكرة.

 )7-26( ال�صكل 
الهيكلة اإعادة  فكرة 

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.

 

الرئيسة  األنشطة  لعمليات  جذري  تصميم  إعادة   :Re-engineering اهلندسة  إعادة 
هذه   )7-27( الشكل  ويبني  األداء)70(.  يف  حتسينات  حتقيق  هبدف  للمنظمة  والثانوية 

الفكرة.
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 )7-27( ال�صكل 
الهند�صة اإعادة  فكرة 

Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2015). 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and 

Sustainability, Pearson, New York.

إدارة مستوى التغيري االسرتاتيجي وحدوده
Managing the Level of Strategic Change and its Limits 

الداخلية  البيئية  الضغوط  إىل  استجابة  تغيريات  إجراء  املنظامت  من  تتطلب 
والتكنولوجيا،  العوملة  وحتديات  املفرطة،  املنافسة  مقدمتها  يف  تقف  التي  واخلارجية 

البيئية)71(. االستدامة  وضغوط 

وُيعد التغيري عملية هادفة تبادر هبا املنظمة لالستجابة للمتغريات البيئية واالنتقال 
التنافيس  أرباحها وموقفها  فعالية)72(. وال سيَّام حتسني  أكثر  إىل وضع  احلايل  من وضعها 
وحتقيق التميز)73(. وإلحداث التغيري بشكل منهجي سليم حتتاج املنظمة إىل إدارة التغيري 
التي  واألساليب  واإلجراءات  اخلطوات  من  جمموعة  تتضمن  فكرية  عملية  تعّد  التي 
هو  االسرتاتيجي  التغيري  إدارة  مهام  أهم  ومن  التغيري)74(.  إحداث  من  املنظمة  ن  مُتكِّ

املطلوب إحداثه وحدوده. التغيري  حتديد مستوى 



396

التغيري يف تنفيذ االسرتاتيجية: ونرشح تالًيا دور إدارة 

.1  )7-28( الشكل  ويوضح  االسرتاتيجية،  اخليارات  عىل  املطلوبة  التغيريات  حتديد 
دور إدارة التغيري يف ذلك)75(.

 )7-28( ال�صكل 
اإدارة التغيري يف حتديد التغريات املطلوبة على اخليارات اال�صرتاتيجية دور 

Source: Tompson, A. & Strickland, J. (1993(. Strategic Management 
Concepts and Cases, 7th ed., Richard Irwin, Inc

كيفية  2.  )7-29( الشكل  يبني  التنافيس:  النجاح  حتقيق  ألغراض  التغيري  إحداث 
التنافيس)76(. النجاح  التغيري ألغراض حتقيق  إحداث 
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)7-29( ال�صكل 
التناف�صي النجاح  حتقيق  الأغرا�س  التغيري  اإحداث  كيفية 

Source: Johnson, G. & Scholes, K. (2002(. Exploring Corporate Strategy, 
6th ed., Prentice Hall International, U.K

ترابط  يتطلب  التنافيس  النجاح  حتقيق  أن  السابق   )7-29( الشكل  من  ويظهر 
وتفاعلها: التالية  املكونات 

التغيري.-  قيادة 
التشغييل.-  والتغيري  االسرتاتيجيات  بني  الربط 
البرشية االسرتاتيجية.-  املوارد  إدارة 
البيئي.-  التقييم 
املكونات.-  املنطقي بني  الرتابط 
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والنمو،  التكيف،  عىل  املنظمة  قدرة  بأنه  التنافيس  النجاح  لتحقيق  ننظر  ونحن 
ثراء  تعلمها، وزيادة حمتوى خرباهتا، مع  والتميز طويل األجل، من خالل تطور منحى 

معارفها.

واألحرج  3. األخطر  املوقف  احلالة  هذه  ومتثل  بكاملها:  املنظمة  إىل  التغيريات  إدخال 
التغيري جيب أن يشمل املنظمة بكاملها،  يف عملية تنفيذ االسرتاتيجية؛ ألن موضوع 

ويتم ذلك من خالل ثالث خطوات، يمثلها الشكل )7-30( )77(:

 )7-30( ال�صكل 
بكاملها املنظمة  اإىل  التغيريات  اإدخال 

Source: Jones, G. & Hill, C. (2013(. Strategic Management: an Integrated 
Approach, Houghton Mifflin Company, Boston.
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Managing Organizational Culture :اإدارة الثقافة التنظيمية

هذا  من  الرابع  الفصل  يف  وأنواعها  التنظيمية  الثقافة  مفهوم  عن  حتدثنا  أن  بعد 
تنفيذ االسرتاتيجية. التنظيمية ودورها يف  الثقافة  إدارة  الفقرة احلالية  الكتاب، ترشح 

ثقافة  تشكيل  إىل  هتدف  التي  األنشطة  جمموعة  التنظيمية:  الثقافة  إدارة  وتعني 
املنظمة التي تساهم يف دعم تنفيذ االسرتاتيجية املختارة، وحتقيق األهداف االسرتاتيجية 
 )%95( ألن  الثقايف؛  التغيري  إحداث  عىل  الثقافة  تشكيل  ينصب  بحيث  للمنظمة)78(، 
من  القليل  القليل  حققت  الثقايف  التغيري  إحداث  تتجاهل  كانت  التي  املنظامت  من 
واملال  الوقت  من  الكثري  أنفقت  أهنا  مع  والرتاجع،  اإلحباط  من  الكثري  والكثري  املزايا 

التنظيمية نشاطني رئيسني، مها)80(: الثقافة  إدارة  أنشطة  واجلهد)79(. وتشمل 
القائد. 1. شغف 
وتطويرهم. 2. املوهوبني  املديرين  استقطاب 

التنظيمية. الثقافة  إدارة  الشكل )31-7( مفهوم  ويرشح 
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)7-31( ال�صكل 
التنظيمية الثقافة  اإدارة  مفهوم 

Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011(. Strategic Management: planning for 
domestic and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.

.1 Leader`s of Passion :شغف القائد

هو اإلحساس املحفز لاللتزام بام يفعله القائد، أو يرغب يف أن يفعله؛ ألن الثقافة 
هي نتاج للمعتقدات الشخصية القوية لقادهتا)81(. وخري مثال عىل ذلك )ستيف جوبز( 
عندما عاد إىل )أبل( بعد )12( سنة من الغياب، وكانت الرشكة قريبة من اإلفالس، فقام 
جدًا،  معقد  عامل  هذا  القيم،  عن  عبارة  »التسويق  هلم:  وقال  املوظفني،  بمقابلة  )جوبز( 
الناس الكثري عنا؛ لذلك  هذا عامل مزعج جدًا، لن يكون هناك فرصة بالنسبة لنا ليتذكر 
العمالء يرغبون يف  جيب علينا أن نكون واضحني جدًا حول ما نود أن يعرفوه عنا، إن 
بإمتام  ليقوموا  لألشخاص  الصناديق  صناعة  ليس  هو  عنا  هو  ما  كل  نمثله،  ما  معرفة 
وظائفهم، بالرغم من أننا نقوم بذلك جيًدا، إال أن )أبل( أكثر من ذلك، لقد اعتقدنا أن 

األشخاص ذوو الشغف باستطاعتهم أن يغريوا العامل لألفضل، هذا ما أؤمن به«)82(.
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وتطويرهم: 2. املوهوبني  املديرين  استقطاب 
Attract and Develop Talented Managers

واملسؤوليات  املهمة  املسائل  من  وتطويرهم  املوهوبني  استقطاب  مسألة  تعّد 
فعل  من  اهلدف  إن  سنًا،  األصغر  للمديرين  حيتذى  مثاالً  يكون  بحيث  للقائد،  الرئيسة 
املديرون  ليستخدمها  غريزية  طرًقا  تصبح  التي  والعادات  السلوكيات  نمذجة  هو  ذلك 
)وول  ثقافة  ذلك  عىل  مثال  وخري  القرارات)83(.  وصنع  املشكالت  ملعاجلة  سنًا  األصغر 
إلرضاء  واجلهود  الوقت  كل  بتكريس  الكبار  املديرون  يقوم  إذ   )Wal-Mart مارت 
العمالء، والسعي بدأب للحد من التكاليف؛ ألن ذلك يمثل أحد أخالقيات العمل)84(.

دور إدارة الثقافة التنظيمية يف تنفيذ االسرتاتيجية
The Role of Managing the Organizational Culture in Strategy 
Implementation 

تلعب إدارة الثقافة التنظيمية دورًا هامًا يف تنفيذ االسرتاتيجية، واملؤرشات التالية 
ترشح ذلك:

منفذي  1. تزيد من متسك  األداء؛ ألهنا  فاعلية  تطوير  التنظيمية يف  الثقافة  إدارة  تساهم 
تثري احلامس  ّثمَّ  املنظمة، ومن  املعتمدة يف  بالقيم والعادات واألعراف  االسرتاتيجية 

للمزيد من اإلنجاز)85(. لدهيم وتدفعهم 
الترصفات  2. وتقنني  واإلجراءات،  بالتعليامت  االسرتاتيجية  منفذي  التزام  من  تزيد 

العشوائية  عن  بعيدًا  التنفيذ  عمليات  سري  انتظام  يف  ذلك  ويساهم  املسؤولة،  غري 
املعتمدة  واملعيارية  الرسمية  السياقات  ضمن  املهام  إنجاز  من  ع  وُيرسِّ والفوضوية، 

املنظمة)86(. يف 
الطرائق  3. إذ حتدد  املنظامت،  االندماجات واالستحواذات بني  تنفيذ  تساهم يف نجاح 

الثقافة لكل حالة من احلاالت)87(. ويبني الشكل )7-32(  الالزمة واملطلوبة إلدارة 
ذلك.
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 )7-32( ال�صكل 
التنظيمية يف جناح االندماجات واال�صتحواذات الثقافة  دور 

Source: Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. (2018). 
Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation and 

Sustainability, Pearson, New York.

زيادة  4. إىل  يؤدي  وهذا  باهلوية،  باإلحساس  االسرتاتيجية  ومنفذي  املنظمة  تزود 
الرسالة؛  هذه  حتقيق  إىل  القوي  بالشعور  ويدفعهم  املنظمة،  برسالة  العاملني  ارتباط 

للبقاء والتميز)88(. ألهنا جزء حيوي 
خاصة  5. أمهية  ذات  الوظيفة  هذه  وتعّد  املنظمة،  يف  السلوك  معايري  وتوضح  تدعم 

بالنسبة للموظفني اجلدد وكذلك القدامى، ويساهم ذلك يف حتقيق استقرار السلوك 
املتوقع من الفرد يف األوقات املختلفة، وكذلك السلوك املتوقع من عدد من العاملني 

يف الوقت نفسه)89(.

 



403

Risk Management :اإدارة املخاطر

قطاع  يف  الفضائح  من  لسلسلة  نتيجة  متزايًدا  قلًقا  األخرية  السنوات  شهدت 
املصالح،  ألصحاب  كبرية  خسائر  سبب  مما  االستثامر؛  عمليات  يف  والفشل  األعامل، 
وهذا هو السبب وراء االهتامم والرتكيز عىل موضوع إدارة املخاطر)90(؛ كونه موضوعًا 
ووصف  املنظامت،  عىل  آثارها  وتقييم  املخاطر،  حتليل  رضورة  إىل  األنظار  يلفت  مهاًم 
الزاوية  حجر  أهنا  عىل  املخاطر  إدارة  إىل  ينظر  وأصبح  لتقليلها،  املطلوبة  املعاجلات 
اجلودة  ذات  واملنتجات  اخلدمات  تقديم  حتسني  َثمَّ  ومن  اجليدة،  الرشكات  حلوكمة 
وفاعلية  املنظمة  موارد  استخدام  كفاءة  زيادة  إىل  باإلضافة  املناسبة،  والكلفة  املالئمة 

ذلك)91(.
The Concept of Risk and Risk Management  :مفهوم املخاطر وإدارة املخاطر

أهداف  - حتقيق  احتامل  من  تقلل  أن  يمكن  حمتملة  أو  حقيقية  أحداث  املخاطر: 
املنظمة)92(.

بيئية،  - أو  تشغيلية،  أو  مالية،  أكانت  سواء  األهداف  عىل  التأكد  عدم  تأثري  املخاطر: 
تنظيمية)93(. أو 

حدوث  من  التأكد  وعدم  التنبؤ،  عىل  القدرة  »عدم  بأهنا:  املخاطر  ف  نعرِّ ونحن 
يف  حمددة  فرتة  خالل  حتدث  أن  يمكن  التي  النتائج  يف  االنـحراف  يسبب  مما  اخلسائر؛ 

معني)94(. موقع 

ويرتافق باملخاطر عدد من املصطلحات ذات العالقة هبا؛ يتطلب األمر توضيحها، 
وهي)95(:

خلل يف أحد مكونات النظام، يستمر ملدة قليلة وينتهي  -  The Accident احلادث: 
أمره.

مادية  - خسائر  حيدث  خلل  إىل  يؤدي  حمدود  انـحراف   The Problem املشكلة: 
أحد  املشكلة  وتعّد  النظام ككل،  بقاء  النظام، وال هتدد  من  تؤثر يف جزء  وإنسانية، 

الرئيسة حلدوث األزمة. املسببات 
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وشديد  - احلدة  بالغ  يكون  ال  قد  فهم  سوء  أو  مصالح  تصادم   Conflicts الرصاع: 
التهديد، ويساهم الرصاع يف حدوث األزمة.

الكارثة: Disasters تفاقم األزمة وتركها دون عالج، بحيث هتدد النظام بالكامل،  -
مع خسائر مادية، وبرشية، ومعنوية كبرية.

ويرشح الشكل )33-7( عالقة املخاطر باملصطلحات األخرى ودوره يف إحداثها.

)7-33( ال�صكل 
امل�صطلحات من  باإحداث جمموعة  املخاطر  عالقة 

اإدارة  امل�صدر: نا�صر الدين، يعقوب )2017(. دور املمار�صات اال�صرتاتيجية يف زيادة فاعلية 
االأزمات على م�صتوى الدولة. حما�صرة األقيت يف املركز الوطني لالأمن واإدارة االأزمات يف 

2107/11/23  
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ف بأهنا: أما إدارة املخاطر فتعرَّ
باملخاطر)96(.-  يتعلق  فيام  ومراقبتها  املنظمة  لتوجيه  منسقة  أنشطة 
عملية حتديد املخاطر وتقييمها، ووضع اإلجراءات الالزمة ملراقبتها، والتبليغ عنها - 

للوقاية منها)97(. التدابري الصحيحة  املناسب، واختاذ  الوقت  يف 
عملية التنبؤ باملخاطر واألحداث، ووضع اإلجراءات الكفيلة للتخفيف من آثارها - 

بشكل علمي؛ لضامن بقاء املنظامت يف املستقبل، واملحافظة عىل استدامتها، ورعاية 
املسامهني)98(. ثروة 

 Principles of Risk Management: )99(مبادئ إدارة املخاطر
القيمة.-  إدارة املخاطر ختلق وحتمي 
التنظيمية.-  العمليات  إدارة املخاطر جزء ال يتجزأ من مجيع 
إدارة املخاطر جزء من عملية صنع القرار.- 
إدارة املخاطر تعالج بشكل واضح عدم التأكد.- 
وتنظيمية.-  علمية  منهجية  املخاطر  إدارة 
للمنظمة.-  السياق اخلارجي والداخيل  لتتامشى مع  املخاطر مصممة  إدارة 
البرشية والثقافية.-  العوامل  املخاطر تأخذ بعني االعتبار  إدارة 
املخاطر عملية شفافة وشاملة.-  إدارة 
للتغيري.-  عالية  استجابة  ديناميكية وذات  املخاطر عملية  إدارة 
للمنظمة.-  املستمر  التحسني  املخاطر تشجع عىل  إدارة 
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Risk Management Processes  :عمليات إدارة املخاطر

يبني الشكل )34-7( عمليات إدارة املخاطر)100(.

 )7-34( ال�صكل 
املخاطر اإدارة  عمليات 

Source: IRM, et.al. (2002(. A Risk Management Standard, U.K.

أهداف  باستحضار  تبدأ  املخاطر  إدارة  عمليات  أن   )7-34( الشكل  من  ويظهر 
اختاذ  ليتم  والتهديدات؛  الفرص  وتشخيص  املخاطر،  حتديد  يتم  بعدها  ثم  للمنظمة، 
تعالج  مل  التي  املتبقية  املخاطر  وحتديد  ومعاجلتها،  املخاطر  مواجهة  يف  املناسب  القرار 

فّعال. لتجرَي مراقبتها بشكل دوري 
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دور إدارة املخاطر يف تنفيذ االسرتاتيجية
The Role of Risk Management in Strategy Implementation 

يتلخص دور إدارة املخاطر يف تنفيذ االسرتاتيجية بام يأيت:

وقد تكون: 1. للتعامل مع املخاطر)101 ،102(:  املالئمة  حتديد االسرتاتيجيات 
Determining Suitable Strategies in Dealing with Risks

التي هتدف  - Proactive Strategies وهي االسرتاتيجيات  اسرتاتيجيات استباقية: 
وقوع  قبل  االسرتاتيجيات  هذه  تنفيذ  ويتم  املخاطر،  حدوث  احتامل  من  احلد  إىل 

اآلتية: االسرتاتيجيات  االستباقية من  االسرتاتيجيات  وتتكون  احلدث، 
من  ● التي  املخاطر  جتنب  يتم  وفيها   Evasion Strategy التجنب:  اسرتاتيجية 

الفروع واملناطق اجلغرافية. أو  باملنتجات  املمكن تالفيها، واخلاصة 
●  The Investing Strategy in التنموية:  األنشطة  يف  االستثامر  اسرتاتيجية 

لتوزيع  املنظمة  يتم توسيع حمفظة أعامل  وفيها   Developmental Activities
آثارها. وتقليل  املخاطر 

االسرتاتيجيات  - وهي   Confrontation Strategies املواجهة:  اسرتاتيجيات 
هذه  وتتكون  املخاطر،  آثار  من  التخفيف  عىل  والقدرة  التكييف،  تؤكد  التي 

من: االسرتاتيجيات 
التكييف  ● عىل  املنظمة  قدرة  وهي   Flexibility Strategy املرونة:  اسرتاتيجية 

واملزيج،  )املنتج،  فئات:  أربع  اخلارجية  املرونة  وتشمل  والداخيل،  اخلارجي 
واحلجم، والتسليم(، أما املرونة الداخلية فتشمل فئتني: )نظام اإلنتاج، ونظام 

املوارد(.
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املنفذين جتاه املخاطر: 2. حتديد أنامط 
Determining the Patterns of Excutors to wards Risks

هناك ثالثة أنامط ملنفذي االسرتاتيجية يف تعاملهم مع املخاطر)103(، وهم:
قيمة  - أعىل  عىل  بناًء  قرار  يتخذ  الذي  الشخص   Risk-Takers املخاطر:  حمب 

متوقعة، وأكرب درجة من املخاطرة؛ لتحقيق أعىل عائد.
القيمة  - عىل  بناًء  قرارًا  يتخذ  الذي  الشخص   Aversion to Risk :املخاطر كاره 

املتوقعة، وأقل درجة من املخاطرة.
معتدل املخاطر: The Risk Moderate الشخص الذي يتخذ قرارًا بناًء عىل القيمة  -

املخاطرة. مع  للقيمة  الثابت  والتزايد  املتوقعة، 

.3 Determining Risk Functions :)104( حتديد دالة املخاطر

الزمن،  تغيري  حلظة  يف  حمدد  زمن  يف  الفشل  إىل  للميل  مقياسًا  متثل  املخاطر  دالة 
املخاطر  دالة  فإذا كانت معدالت  العميل لالسرتاتيجية،  التنفيذ  املخاطر يف  نسبة  أو هي 
عالية، فذلك يعني أن مستوى تنفيذ االسرتاتيجية )ضعيف(؛ ومن َثمَّ ستواجه مشكالت 
فذلك  عالية  التمييزية  الدالة  معدالت  كانت  إذا  أما  الفشل،  إىل  تقودها  قد  املستقبل  يف 

تنفيذ االسرتاتيجية )قوي(. أن مستوى  يعني 
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اأ�صئلة الف�صل ال�صابع
س1: عّرف:

االسرتاتيجي. 1. القائد 

االسرتاتيجية. 2. تنفيذ 

االسرتاتيجية. 3. القيادة 

البرشية االسرتاتيجية. 4. املوارد  إدارة 

التنظيمي. 5. التصميم  إدارة 

املخاطر. 6. إدارة 

التنظيمية. 7. الثقافة  إدارة 

االسرتاتيجي. 8. التناسب 

امليكانيكي. 9. التنظيمي  التصميم 
العضوي. 10. التنظيمي  التصميم 

س2: عّلل:
االسرتاتيجي. 1. النجاح  أساس حتقيق  االسرتاتيجية  تنفيذ  ُيعّد 
تنفيذ االسرتاتيجية. 2. القيادة االسرتاتيجية ركنًا مهاًم يف  ُتعّد 
املنظمة. 3. البرشية االسرتاتيجية رشيًكا السرتاتيجية  املوارد  إدارة  ُتعّد 
العايل للمنظمة. 4. املوارد البرشية االسرتاتيجية يف تنظيم األداء  تساهم إدارة 
التغريات املطلوبة عىل اخليارات االسرتاتيجية. 5. التغيري يف حتديد  تساهم إدارة 

س3: ناقش ما يأيت:
الرسم. 1. تنفيذ االسرتاتيجية مع  مؤرشات مفهوم 
االسرتاتيجية. 2. القيادة  فكرة 
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البرشية االسرتاتيجية. 3. املوارد  إدارة  افرتاضات 

تنفيذ اخليار االسرتاتيجي؟ 4. املوارد البرشية يف  كيف تساهم اسرتاتيجيات إدارة 

الفرق بني إعادة اهليكلة وإعادة اهلندسة. 5.

س4: ارشح ما يأيت:
االسرتاتيجية. 1. تنفيذ  أمهية 
االسرتاتيجية. 2. تنفيذ  نجاح  ومتطلبات  األدوار  تكامل 
االسرتاتيجية. 3. تنفيذ  عنارص  مهام 
تنفيذ االسرتاتيجية. 4. القيادة االسرتاتيجية يف  دور 
دور إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية يف تنفيذ االسرتاتيجية. 5.
تنفيذ االسرتاتيجية. 6. التنظيمي يف  التصميم  إدارة  دور 
دور إدارة املخاطر يف تنفيذ االسرتاتيجية. 7.
تنفيذ االسرتاتيجية. 8. التنظيمية يف  الثقافة  إدارة  دور 
أهداف إدارة املوارد البرشية االسرتاتيجية. 9.

كيف تقود االسرتاتيجية اجلديدة إىل إنشاء هيكل تنظيمي جديد، مع الرسم. 10.
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
واالسرتاتيجية؟ 1. التقليدية  الرقابة  بني  التمييز 
واالسرتاتيجية. 2. التقليدية  الرقابة  أنامط  بيان 
االسرتاتيجية. 3. للرقابة  واملعارص  التقليدي  النموذج  بني  التمييز 
االسرتاتيجية. 4. الرقابة  استخالص رضورات 
االسرتاتيجية. 5. الرقابة  تعمل عمليات  بيان كيف 
االسرتاتيجية. 6. الرقابة  مستويات  بني  التمييز 
استخالص أمهية بطاقة األداء املتوازن. 7.
الرادار. 8. املرجعية وآلية  املقارنة  التمييز بني 
الرقابة  9. نظام  فاعلية  زيادة  يف  امليدانية  واملالحظة  املستمر  التحسني  دور  استخالص 

االسرتاتيجية.
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Opening Case احلالة االفتتاحية

بطاقة األداء املتوازن)1(    
 Balanced Scorecard

باسم  عرف  األداء،  تقييم  يف  جديد  أسلوب  العرشين  القرن  من  التسعينيات  بداية  يف  ظهر 
»بطاقة األداء املتوازن«، وهو أسلوب يأخذ بعني االعتبار التوازن بني النتائج املالية واملحرك الذي 
التكتيك واالسرتاتيجية.  النمو، والتوازن بني األجل القصري واألجل الطويل، والتوازن بني  يدفع 

البعد  األربعة:  األبعاد  ذات  املتوازن  األداء  بطاقة  ونورتن«  »كابالن  قدم   ،1996 العام  ويف 
االستثامر،  عىل  العائد  مثل  الدقيقة،  املالية  للبيانات  دائام  األولوية  إعطاء  رضورة  يؤكد  الذي  املايل 
وتكلفة املنتجات، والربحية، والتدفق النقدي ... إلخ، وبعد العمليات الداخلية، ويتضمن الرتكيز 
عىل مقاييس األداء للعمليات الداخلية من أجل تطوير املؤسسة من الداخل للمحافظة عىل مستوى 
عال من األداء فيام تقوم به من عمليات؛ ويشمل هذا البعد االهتامم بتلبية رغبات العمالء من حيث 
وترسيخ  للعاملني،  املستمرة  الذاتية  التنمية  أمهية  عىل  ويركز  والنمو،  التعلم  وبعد  املنتج.  جودة 
التقنية  وتوظيف  االتصال  وتسهيل عملية  واملساندة،  الدعم  أدوات  وتوفري  املؤسسية،  الثقافة  مبدأ 
تقديم  طريق  عن  املستفيدين،  رغبات  بتحقيق  االهتامم  عىل  يؤكد  الذي  العمالء  وبعد  احلديثة، 
منتجات أو خدمات جديدة، أو االستجابة لشكاوى العمالء، أو حتسني اخلدمة أو أسلوب البيع.

ترتبط بطاقة األداء برؤية املؤسسة واسرتاتيجيتها، وهي إحدى التقنيات املحاسبية اإلدارية 
واالسرتاتيجية التي هتدف إىل تقييم األداء من مجيع اجلوانب. وهي نظام إدارة وختطيط اسرتاتيجي، 
أداة  أهنا  كام  العملية،  والنتائج  الداخلية  العمليات  حول  الراجعة  التغذية  عىل  للحصول  يستخدم 
عىل  لألداء  إدارة  نظام  وهي  فيها،  العاملني  جلميع  املؤسسة  اسرتاتيجية  توضيح  إىل  هتدف  تواصل 
ويعمل  االسرتاتيجية،  لتحسني  والتعلم  الدورية،  األداء  مراجعة  حتقيق  يف  يسهم  املؤسسة  مستوى 
البرشية  للموارد  الفعالة  اإلدارة  وتطبيق  املؤسسة،  التشغيلية يف  العمليات  االستدامة يف  عىل حتقيق 

من خالل حتفيز املوظفني عىل أساس األداء.
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واملستقبيل  احلايل  للنجاح  األساس  حجر  كوهنا  خالل  من  األداء  بطاقة  أمهية  وتتضح 
إىل  اإلشارة  دون  املايض،  يف  حدث  بام  تفيد  التي  التقليدية  املالية  املقاييس  عكس  عىل  للمؤسسة، 
مع  املدى  بعيدة  املؤسسة  اسرتاتيجية  ربط  وتعالج  املستقبيل،  األداء  حتسني  يف  منها  اإلفادة  كيفية 
املؤسسة وحتديدها؛  تتميز هبا  أن  ينبغي  املدى، ومتكن من تشخيص جماالت جديدة  قريبة  أنشطتها 
األداء،  تقدم  لزيادة  عمله  الواجب  عىل  الرتكيز  يف  وتساعد  واملؤسسة،  املستهلك  أهداف  لتحقيق 
وخدمة  التصميم،  وإعادة  اجلودة،  مثل:  املؤسسة،  لربامج  املنفصل  للتنويع  مظلة  تعمل  أهنا  كام 
الواضحة لألهداف واملوارد، وتعطي صورة  بالنشاطات واملسؤولية  العمالء، وربط االسرتاتيجية 
وتوفر  لألهداف،  منطقيًا  تسلساًل  وتضع  األداء،  وحتسن  الرؤية،  وتوضح  املؤسسة،  عن  متوازنة 

األداء. بمعايري  املكافآت  وتربط  الراجعة لالسرتاتيجية،  التغذية 

عىل  تركز  املايل  لألداء  القياس  أنظمة  ألن  جاء  البطاقة  يف  »متوازن«  مصطلح  فإن  وأخريًا، 
حتول  التسعينيات  وبداية  الثامنينيات  يف  ولكن  املالكني،  نظر  وجهة  تعكس  التي  املالية  النتائج 
الرتكيز  املالكني، فأصبح  املستهلكني واجلودة واخلدمات، وأمهل جانب  إىل  االهتامم بصورة كبرية 
العمالء  العديد من الرشكات قد نجحت يف اجلودة وإرضاء  غري متوازن، األمر الذي أدى إىل أن 
املقاييس  بني  التوازن  التسمية من خالل حماولة  لذلك حصلت عىل هذه  تعرضت خلسائر،  ولكنها 

لتقييم األداء. املالية  املالية وغري 
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 )8-1( ال�صكل 
ال�صابع الف�صل  مكونات  خمطط 

املوؤلف امل�صدر: 
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الرقابة بني التقليدية واال�صرتاتيجية
Traditional Vs. Strategic Control

العملية  ألهنا  منظمة؛  أي  لنجاح  املهمة  اإلدارية  العمليات  إحدى  الرقابة  متثل 
الصحيح،  التنفيذ  موضع  ووضعها  واخلطط،  األهداف  حتقيق  من  التأكد  عن  املسؤولة 
بعالقة  الرقابة  وترتبط  االنـحرافات)2(،  وجود  حالة  يف  املطلوبة  التعديالت  وإجراء 
متالزمة مع عملية التخطيط حتى قيل يف األوساط اإلدارية: )ال ختطيط دون رقابة، وال 

رقابة دون ختطيط؛ ألن التخطيط والرقابة يسريان معًا ويكمل أحدمها اآلخر()3(.

عملية  وموقع  والرقابة،  التخطيط  بني  املتالزمة  العالقة   )8-2( الشكل  ويبني 
الرقابة ضمن عمليات اإلدارة)4(.
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 )8-2( ال�صكل 
الرقابة  عملية  وموقع  والرقابة  التخطيط  بني  املتالزمة  العالقة 

االإدارة عمليات  �صمن 
Source: Robbins, S. & Judge, T. (2015). Organizational Behavior, 16th 

ed., Pearson, Boston.
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 The Concept of Traditional Control :مفهوم الرقابة التقليدية
والتحقق،  والضبط،  واالختبار،  التدقيق،  عمليات  عىل  يركز  الرقابة  مصطلح 
أن  من  للتأكد  والتصحيحية  الوقائية  اإلجراءات  الختاذ  عملية  هي  والرقابة  والتعديل، 

فّعال وكفؤ)5(. املنظمة وأهدافها قد حتققت بشكل  رسالة 

اإلجراءات  واختاذ  األداء  لقياس  عملية  بأهنا:  أخرى  ناحية  من  الرقابة  ف  وتعرَّ
املرغوبة)6(. النتائج  لتحقيق  املطلوبة 

الرقابة)7(. العام لعملية  النموذج  الشكل )8-3(  ويوضح 

 )8-3( ال�صكل 
الرقابة لعملية  العام  النموذج 

Source: Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.
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Types of Traditional Control Patterns :اأمناط الرقابة التقليدية
التقليدية، وهي)7(: للرقابة  أنامط  هناك ثالثة 

.1 Feed forward Control               األمامية التغذية  رقابة 

.2 Concurrent Control                    املتزامنة الرقابة 

.3 Feedback Control                    اخللفية التغذية  رقابة 

تركيزها. التقليدية ومناطق  للرقابة  الثالثة  الشكل )4-8( األنامط  ويبني 

 )8-4( ال�صكل 
تركيزها ومناطق  التقليدية  الرقابة  اأمناط 

Source: Kreitner, R. & Cassidy, C. (2011). Management, 12th ed., South – Western, 
United Kingdom.
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الثالثة،  األنامط  من  نمط  كل  مهام  د  نـحدِّ أن  السابق   )8-4( الشكل  من  يمكن 
وكام يأيت:

)الوقائية  1. الرقابة  وهي   Feed Forward Control األمامية:  التغذية  رقابة 
أن  من  التحقق  بأهنا  وتعرف  املدخالت،  عىل  الرقابة  هذه  وتركز   ،)Preventive

بالعمل)8(. البدء  لتنفيذ األهداف قبل  االجتاهات واملوارد صحيحة ومالئمة 
التنفيذ،  2. أثناء  يف  )الرقابة  أيضًا  وتسمى   Concurrent Control املتزامنة:  الرقابة 

التنفيذ احلالية  تتعامل مع عمليات  الوقت احلقيقي )Real – time(؛ ألهنا  أو رقابة 
عىل  املستمر  والتعديل  املراقبة  عملية  بأهنا  ف  وتعرَّ املستقبلية،  أو  السابقة  وليس 

املستخدمة)9(.  للمعايري  مطابقة  لتكون  والعمليات  األنشطة 
.3  )Reactive )العالجية  الرقابة  وهي   Feedback Control اخللفية:  التغذية  رقابة 

وتركز هذه الرقابة عىل املخرجات، وتعّرف بأهنا التقييم املنهجي للدروس املستفادة 
التالية: ما اهلدف  املتحققة يف منظمة معينة، من خالل اإلجابة عن األسئلة  والنتائج 

املطلوب؟ وماذا حدث فعاًل؟ وماذا تعلمنا نحن؟)10(.
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Strategic Control :الرقابة اال�صرتاتيجية
احلديث  سيجري  الفقرة  هذه  ويف  التقليدية،  اإلدارية  الرقابة  عن  سبق  فيام  حتدثنا 

أدناه. الرقابة االسرتاتيجية وتبعًا للشكل )8-5(  عن 

)8-5( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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الرقابة اال�صرتاتيجية بني منوذج املدخل التقليدي واملدخل املعا�صر
Strategic Control Traditional Approach Model Vs. the 
Contemporary Approach

أنه قد  لو  بمتابعة مسار االسرتاتيجية كام  تتعلق  الرقابة االسرتاتيجية عملية مهمة 
التغيريات يف أماكن العمل األساسية)11(. تّم تطبيقها، والكشف عن املشكالت أو 

وتّم تعريف الرقابة االسرتاتيجية بأهنا: تقييم مستوى تنفيذ االسرتاتيجية، وعمل 
االنـحرافات)12(. التصحيحية عند وجود  اإلجراءات 

مدى  وحتديد  واألفراد  املنظمة  أداء  ضبط  بأهنا:  االسرتاتيجية  الرقابة  وعّرفت 
املنظمة  تواجه  التي  املهمة  املشكالت  عىل  والرتكيز  احلالية،  ملواردها  املنظمة  استغالل 

املستقبل)13(. يف 

َثمَّ  ومن  تطبيقها،  بداية  منذ  االسرتاتيجية  متابعة  عملية  بأهنا:  أيضًا  وعّرفت 
بالتعديالت  والقيام  األساسية،  الفرضيات  يف  التغيريات  أو  املشكالت  استشعار 

املطلوبة)14(.

وأن  جيد،  بشكل  تنفيذها  تم  التي  االسرتاتيجيات  من  التأكد  بكوهنا:  وعّرفت 
تعديلها)15(. أو  إلغاؤها  يتم  الضعيفة  االسرتاتيجيات 

إن التعاريف التي ذكرت، من وجهة نظرنا، تشري إىل أن الرقابة االسرتاتيجية هي 
االسرتاتيجية: ملسار  متابعة  عملية 

هتدف إىل ضبط أداء املنظمة واألفراد.- 
املنظمة ملواردها.-  حتدد مدى استغالل 
التنفيذ.-  التي تواجه  تؤدي إىل استشعار املشكالت والتغيريات 
تقود إىل اختاذ اإلجراءات التصحيحية سواء بالتعديل أو اإللغاء.- 
املستقبيل.-  العمل  مسار  لتحديد  الفّعالة  التقارير  لتقديم  هتدف 
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الرقابة االسرتاتيجية. الشكل )6-8( وجهة نظرنا ملفهوم  ويوضح 

)8-6( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  مفهوم   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

بنموذجني، مها: الرقابة االسرتاتيجية ترتبط  آليات عمل  إن 

Traditional Approach Model :منوذج املدخل التقليدي

َثمَّ  ومن  االسرتاتيجية،  اإلدارة  عمليات  تتابع  عىل  يعتمد  تسلسيل  نموذج  وهو 
ويوضح  األخرية،  العملية  وتكون  العمليات،  هناية  يف  االسرتاتيجية  الرقابة  عملية  تقع 

الشكل )7-8( هذا النموذج)16(.
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)8-7( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية للرقابة  التقليدي  املدخل  منوذج 

Source: Dess, G. et.al. (2012). Strategic Management, 7th ed., 
McGraw Hill, New York.

انتهاء  بعد  تبدأ  االسرتاتيجية  الرقابة  أن  إىل  يشري  التقليدي  املدخل  نموذج  إن 
عملية تنفيذ االسرتاتيجية، وتكون مهمتها قياس األداء، ومقارنته باألهداف املوضوعة، 
 Single – loop واحدة  أو  مفردة  تعلم  حلقة  ذات  عملية  فهي  االنـحرافات،  وحتديد 

.)17( learning

Contemporary Approach Model  :منوذج املدخل املعا�صر

هو نموذج يركز عىل االهتامم بالتغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية معًا، ويعّدها 
الرقابة االسرتاتيجية  َثمَّ فإن عالقة  الرقابة االسرتاتيجية، ومن  جزءًا ال يتجزأ من مهمة 
تفاعل كبري ومتبادل،  تتابعية، وإنام هي عالقة  بالصياغة والتنفيذ ليست عالقة تسلسلية 

كام هو موضح بالشكل )8-8()18(.
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 )8-8( ال�صكل 
املعا�صر املدخل  منوذج 

Source: Dess, G. et.al. (2012). Strategic Management, 7th ed., 
McGraw Hill, New York.

 Double – loop( مزدوجة  حلقة  تعلم  نموذج  يعّد  املعارص  املدخل  نموذج  إن 
واسرتاتيجياهتا  وأهدافها،  املنطقية،  ومقدماهتا  املنظمة،  افرتاضات  أن  أي  learning(؛ 
كبرية  فائدة  ذات  االستمرارية  وهذه  مستمرة،  ومراجعة  واختبار،  مراقبة،  حالة  يف 

املطلوب بشكل جذري. الوقت  للمنظمة؛ ألهنا تقلص 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

للمنظمة  قيمة  للرقابة االسرتاتيجية يضيف  املعارص  النموذج  أن  تعتقد  هل 
وكيف؟ ولعمالئها؟ 
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Necessities of Strategic Control :صرورات الرقابة اال�صرتاتيجية�
الرقابة االسرتاتيجية، تشمل: هناك جمموعة من الرضورات ملامرسة 

املوارد  1. استغالل  يف  املديرين  كفاءة  مدى  عن  تكشف  التي  واملقاييس  املعايري  حتديد 
التنظيمية، ومن َثمَّ احلكم عىل مدى نجاحهم يف هذا األمر)19(.

خالل  2. من  واالختالفات  التناقضات  بني  والتوفيق  االسرتاتيجيات،  أداء  تقييم 
التقنية  العقالنية  زيادة  منقحة عن طريق  أو  اسرتاتيجيات جديدة  املحاذاة، وصياغة 
القيام  أجل  من  منها؛  املكونة  وأجزائها  ككل،  للمنظمة  السياسية  واملعقولية  العامة، 

الطرائق)20(. املهام بسهولة، وبأفضل  بأداء 
االسرتاتيجيات  3. عىل  احلفاظ  أجل  من  وتصحيحها  الرئيسة  املشكالت  عن  الكشف 

واهلدف، وحتديثها من خالل االهتامم باالبتكار واإلبداع)21(.
بعدد  4. اهتاممهم  مدى  وتبني  املنتج،  بجودة  خيتص  فيام  للمديرين  عكسية  تغذية  توفر 

العمالء)22(. شكاوى 

ويبني الشكل )9-8( وجهة نظرنا يف رضورات الرقابة االسرتاتيجية.



438

)8-9( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  �صرورات   

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 



439

 Strategic Control Processes :عمليات الرقابة اال�صرتاتيجية
ما  )حتديد  العمليات  من  جمموعة  من  يتكون  فكري  نموذج  هي  الرقابة  عمليات 
والرقابة،  القياس  نظام  واستحداث  للقياس،  املطلوبة  املعايري  وتأسيس  قياسه؟،  تريد 
والتغذية  التصحيحية،  اإلجراءات  باختاذ  واملبادرة  باملعايري،  الفعيل  األداء  ومقارنة 
وهو  االسرتاتيجية،  الرقابة  لعمليات  العام  النموذج   )8-10( الشكل  ويبني  الراجعة(، 

التي اشتقت من آراء جمموعة باحثني)23(. يمثل وجهة نظرنا 

 )8-10( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  عمليات 

املوؤلف باالعتماد على: امل�صدر: من تطوير 
 - Hart, C. (2007). Customer Service: Beating the market with customer satisfaction, 

Harvard Business Review, March.
 - Jones, G. & Hill, C. (2013). Strategic Management: an Integrated Approach, 

Houghton Mifflin Company, Boston.
 - Wheelen, T., Hunger, D., Hoffman, A. & Bamford, C. 2015). Strategic Management 

and Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability, Pearson, New 
York.
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الرقابة االسرتاتيجية والتي تتمثل يف اآليت: يتبني من الشكل )10-8( عمليات 
والعمليات،  1. األنشطة،  حتديد  عىل  العملية  هذه  تركز  تقيس؟:  أن  تريد  ماذا 

واإلنتاجية،  والربحية،  والكفاءة،  األرباح،  مثل:  قياسها،  املطلوب  واإلجراءات 
إلخ. العمالء،  والفاعلية، ورضا 

املطلوبة  2. املعايري  تأسيس  هي  العملية  هذه  مهمة  للقياس:  املطلوبة  املعايري  تأسيس 
بالقبول  أو نوعية متثل مقياس احلكم  للقياس، واملعيار )Standard( هو حالة كمية 

قياسها)24(. املطلوب  للحالة  الرفض  أو 

واملعايري قد تكون)25(: 
كمية )رقمية(: وتقاس باألرقام، والكلف، والكميات، واألوزان. -
املطابقة  - ودرجة  باجلودة،  االلتزام  مثل:  واالستطالعات،  بالنتائج،  وتقاس  نوعية: 

واملالءمة لالستخدام. العمالء،  للمواصفات، ورضا 
زمنية: وتقاس بالوقت مثل: الساعة، واليوم، والشهر، والسنة، ويعّد الوقت أساس  -

اإلنجاز، مثل االنتهاء من مرشوع معني خالل ستة أشهر، وهكذا.
عىل  - والعائد  واألرباح،  والعوائد،  والتكاليف،  املالية،  باملؤرشات  وتقاس  مالية: 

امللكية. االستثامر، والعائد عىل حق 

أما أهم خصائص املعايري، فهي)26 ،27 ،28(:   
أن  - جيب  خالهلا  من  معاٍن  ثالثة  عن  يقل  ال  ما  هناك   )Acceptability( املقبولية: 

النجاح، وهي: تكون االسرتاتيجيات مقبولة من أجل حتقيق 

املالكني والدائنني، ويأيت ذلك من خالل  املايل مقبوالً لدى  األداء  أن يكون  أوالً: جيب 
اجلانب،  هذا  يف  املؤرشات  وأبرز  اسرتاتيجي،  خيار  لكل  املالية  بالعواقب  التنبؤ 

هي:
مستويات األسعار واألرباح. 1.
الرأساملية. 2. والنفقات  النقدية  التدفقات 
األصول واخلصوم. 3.
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املصالح. 4. أصحاب  تطلعات 

املنظمة. 5. خارج  السلطة  جمموعات 

اخلارجية: السلطة  ثانًيا: عواقب جمموعات 

املستخدمة  االسرتاتيجيات  أن  إىل  االنتباه  جيب  املذكورة  املؤرشات  مقابل  ويف 
عىل  واملحافظة  واألخالقية،  العادلة  باملنافسة  تتسم  اسرتاتيجيات  هي  املنظمة  قبل  من 

االستدامة البيئية؛ ألهنا إن مل تكن عادلة ستؤدي إىل:
اشتعال حروب األسعار. 1.
العدائية. 2. االندماج  عمليات 
الوطنية. 3. السياسية  املؤسسات  عىل  الضغط 

من  املستخدمة  االسرتاتيجيات،  أو  االسرتاتيجية،  بفشل  كفيلة  العوامل  وهذه 
املنظمة. قبل 

الداخلية: السلطة  جمموعات  عواقب  ثالًثا: 

إىل  االنتباه  السلطة اخلارجية، جيب  املايل وعواقب جمموعات  األداء  إىل  باإلضافة 
التي تشمل: الداخلية  السلطة  عواقب جمموعات 

أن تتالءم االسرتاتيجية مع عادات املجتمع املخدوم ومعتقداته. 1.

الثقافية. 2. الناحية  مقبولة من  تكون االسرتاتيجية  أن 

القرار. 3. التأثري يف  املنظمة ومستوى  حتليل هيكل السلطة يف 
املرجح  - من  االسرتاتيجيات  أن  التحليل  من  يتبني  قد   )Feasibility( اجلدوى: 

املنظمة  داخل  الرئيسة  القوة  وجتمعات  املايل،  األداء  حيث  من  مقبولة  تكون  أن 
وخارجها عىل حدٍّ سواء، ولكنها قد تفشل فيام بعد ألهنا قد تكون غري جمدية، ومن 
أجل ذلك، جيب أال يكون هناك عقبة ال يمكن التغلب عليها يف تنفيذ االسرتاتيجية، 

العقبات: وأهم هذه 
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تدفق  حتليل  إجراء  خالل  من  العقبة  هذه  عىل  السيطرة  ويمكن  املالية:  املوارد  أوالً: 
األموال للخيارات االسرتاتيجية قبل الرشوع يف أي منها، وحساب نقطة التعادل 

لتكون مؤرش القرار بالقبول أو الرفض.

ثانًيا: املوارد البرشية: ويمكن السيطرة عىل هذه العقبة من خالل التأكد من توفر األعداد 
التدريب والتطوير. برامج  املاهرة، وتوفر  البرشية  املوارد  الصحيحة من 

التناسب: )Suitability or Fit( ويمكن السيطرة عىل هذه العقبة من  - املالءمة أو 
املنظمة  أهداف  وبني  لالسرتاتيجية  املقرتحة  اإلجراءات  بني  املالءمة  حتقيق  خالل 

التقنيات، أمهها: وقدراهتا، ويمكن حتقيق ذلك من خالل جمموعة من 
والفرص  أ. الداخلية،  والضعف  القوة  نقاط  حتليل   SWOT الرباعي:  التحليل 

وتشخيصها.  اخلارجية،  والتهديدات 
النسبية  ب. التسويقية  القوة  لتحديد  القيمة:  وسلسلة  الصناعة  هيكل  حتليل 

الشكل  الزائدة، من خالل حتديد  األرباح  احلفاظ عىل  للمنظمة، وقدرهتا عىل 
والرتكيز(.  والتاميز،  األقل،  )الكلفة  التنافسية  للميزة  السائد 

مراحل  ج. من  مرحلة  لكل  املالئمة  االسرتاتيجيات  لتحديد  املنتج:  حياة  دورة 
غري  النمو  هي:  الوالدة  ملرحلة  املناسبة  االسرتاتيجيات  ألن  احلياة؛  دورة 

التدهور.  التشبع، والتشبع غري  النضج، والنضج غري 
الرشكة  د. كانت  املنطقة  يف  املنتج  حجم  زاد  كلام  أنه  فكرة  معرفة  اخلربة:  منحنى 

زيادة  مع  تتناقص  منه  الواحدة  الوحدة  تكلفة  ألن  إنتاجه؛  يف  كفاءة  أكثر 
التعّلم. احلجم، مع االستفادة من فرص 

األمهية  3. غاية  يف  بمسألة  العملية  هذه  هتتم  والرقابة)29(:  القياس  نظام  استحداث 
طبيعة  اختالف  بسبب  وذلك  مالئم؛  ورقابة  قياس  نظام  استحداث  وهي  والتعقيد 

قياسها، مثل: أنشطة يمكن  قياسها، فمثاًل هناك  املراد  األنشطة 
املنظمة بخدمتهم.-  تقوم  الذين  العمالء  عدد 
عدد الشكاوى خالل السنة.- 
عدد مرات السحب من املخازن.- 
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املنتجات خالل مدة زمنية معينة.-  كمية 

هذه  لصعوبة  وذلك  بسهولة؛  قياسها  يمكن  ال  أنشطة  هناك  املقابل  يف  لكن 
مثل: لتحقيقها،  املطلوبة  الزمنية  املدة  ولطول  األنشطة، 

منتج معني، -  لتطوير  مهمته  )R & D( يف  والتطوير  البحث  قسم  فاعلية  احلكم عىل 
وهي تستغرق مخس سنوات.

دخول أسواق جديدة وخدمة عمالء جدد.- 
املنظمة.-  أقسام  بنجاح بني  التكامل  حتقيق 

جيب  خمتلفة  رقابة  وأنامط  أدوات  استخدام  تتطلب  سابقًا  إليها  املشار  األفكار  إن 
أن تتحدد يف هذه املرحلة.

األداء  4. مقارنة  يتم  العملية  هذه  يف  القياس)30(:  ونظم  باملعايري  الفعيل  األداء  مقارنة 
مطابقة  مدى  عىل  التعّرف  هبدف  مسبًقا؛  املحددة  القياس  ونظم  املعايري  مع  الفعيل 
ويمكن  سلبية،  أو  إجيابية  أكانت  سواًء  انحرافات،  هناك  أو  للمعايري،  الفعيل  األداء 

النتائج مع: أن تكون املقارنات املرجعية هلذه 
التارخيية. -  املقارنات 
بينهم(.-  فيام  بينها واألفراد  فيام  النسبية )بني األقسام  املقارنات 
املقارنات مع قادة السوق.- 

املبادرة باختاذ اإلجراءات التصحيحية)31(: بعد اكتشاف االنـحرافات يف العملية )4(  5.
تكون مهمة هذه العملية اختاذ اإلجراءات التصحيحية، وقد تكون هذه اإلجراءات 

عىل: منصبة 
االسرتاتيجية. -  تغيري 
اهليكل.-  تغيري 
والتطوير.-  البحث  عملية  حتسني 
التخيل عن بعض األنشطة غري الرضورية.- 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

أهيام أصعب من وجهة نظرك: تغيري االسرتاتيجية أم تغيري اهليكل؟ وملاذا؟
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Strategic Control Patterns :اأمناط الرقابة اال�صرتاتيجية
هتتم الرقابة االسرتاتيجية بتوجيه االسرتاتيجية خالل وقوع احلدث وقبل الوصول 
للنتائج يف األعوام املقبلة؛ لذلك هيتم املديرون املسؤولون عن نجاح االسرتاتيجية عادة 

األسئلة)32(: من  بمجموعة 

السؤال األول:

املناسب؟  املكان  يف  األساسية  األمور  وهل  املطلوب؟  االجتاه  يف  نسري  نـحن  هل 
وهل فرضياتنا حول االجتاه األسايس والتغيريات صحيحة؟ وهل نقوم باألمور احلرجة 

إلغاؤها؟ أم  املطلوبة؟ وهل جيب علينا تعديل االسرتاتيجية 

الثاين: السؤال 

تتناسب  وهل  املطلوبة؟  والربامج  لألهداف  وصلنا  وهل  أداؤنا؟  هو  كيف 
بتغيري  القيام  علينا  جيب  وهل  التوقعات؟  مع  النقدي  والتدفق  واإليرادات  التكاليف 

للعمليات؟

إن اإلجابة عن هذين السؤالني بفروعهام أمر يف غاية اخلطورة واألمهية؛ ألهنا أسئلة 
 )Steering Control( للرقابة االسرتاتيجية بوصفها رقابة توجيهية امللحة  تبني احلاجة 

التكيف مع األحداث. املنظمة من خالل األحداث، وتعلِّمها كيفية حتقيق  تقود 

الرقابة  أنامط  بدراسة  مرتبط  األمر  فإن  السؤالني  هذين  عن  إجابة  إىل  وللوصول 
االسرتاتيجية، ويبني الشكل )11-8( هذه األنامط)33(.
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)8-11( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  اأمناط 

Source: Pearce II, J. & Robinson, R. (2011). Strategic Management: planning for 
domestic and global competition, 3rd ed., McGraw – Hill, New York.

االسرتاتيجية الرقابة 

التنبه اخلاص رقابة 

التنفيذ رقابة 

االسرتاتيجيات االسرتاتيجيةتنفيذ  صياغة 

الفرتة 
الثالثة

الفرتة 
األوىل

الفرتة 
الثانية

الفرضيات رقابة 

ويتبني من الشكل )11-8( أن أنامط الرقابة االسرتاتيجية، هي:
الفرضيات.-  رقابة 
االسرتاتيجية.-  رقابة 
اخلاص.-  التنبيه 
التنفيذ.-  رقابة 
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خ�صائ�ص اأمناط الرقابة اال�صرتاتيجية 

ويوضح اجلدول )1-8( خصائص األنامط الرقابية املذكورة أعاله.
)38 ،37،36 ،35 ،34( خصائص أنامط الرقابة االسرتاتيجية واستخداماهتا   )8-1( اجلدول 

الرقابة  أنامط 
اخلصائص 

األساسية
الفرضيات رقابة 

رقابة 
االسرتاتيجية

اخلاص التنفيذالتنبه  رقابة 

الفكرة 
األساسية

االفرتاضات  حتليل 
تستند  التي 
اخلطة  عليها 

االسرتاتيجية، 
وبيان إن كانت 
االفرتاضات ما 

زالت صاحلة 
املتغرية للظروف 

األحداث  مراقبة 
املحتمل  التي من 
أن تؤثر يف سري 
االسرتاتيجية 

من خالل حتليل 
املعلومات  مصادر 

داخل  املتنوعة 
وخارجها. املنظمة 

النظر  إعادة 
املنظمة  باسرتاتيجية 

أحداث  بسبب 
متوقعة،  وغري  مفاجئة 

كحدوث زالزل، 
وهزات  وفيضانات، 

أرضية، وسيطرة أحد 
السوق  املنافسني عىل 

مفاجئ بشكل 

عند  التنفيذ  مراقبة 
ظهور األحداث 
اهلامة، أي أهنا 
لتقييم  مصممة 

ما إذا كانت 
كاملة  االسرتاتيجية 
أم بحاجة إىل تغيري 

النتائج  يف ضوء 
باألفعال  املرتبطة 

التنفيذ أثناء  يف 

الرقابة هدف 
الفرضيات  حتليل 

والتوقعات 
ختطيطها و

تشخيص 
التوجهات 

اهلامة  واألحداث 
األساسية

التهديدات  حتديد 
والفرص  املحتملة 

باالسرتاتيجية املتعلقة 

رصد األحداث 
واملفاجئة  املتميزة 

حمتملة  وغري 
احلدوث

الرتكيز ومربجمةدرجة  ومستمرةعالية  منخفضة مع حذر عالية 
ومستمرةشديد عالية 

مستوى 
احلصول 

البيانات  عىل 
الرسمية

عاٍلمنخفضعاٍلمتوسط

العوامل 
هليكلية ا

ال مركزية مع 
مرن  هيكل 

متوسطة ورسمية 

التوجيه  مركزية 
املتابعة  وال مركزية 

عالية ورسمية 

ال مركزية مع 
هيكل مرن ورسمية 

منخفضة

عالية  مركزية 
ورسمية عالية مع 
ميكانيكي هيكل 
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الرقابة  أنامط 
اخلصائص 

األساسية
الفرضيات رقابة 

رقابة 
االسرتاتيجية

اخلاص التنفيذالتنبه  رقابة 

قتها  عال
البيئية قويةبالعوامل  قويةعالقة حمدودةعالقة  قويةعالقة  عالقة 

بعوامل  عالقتها 
قويةالصناعة قويةعالقة حمدودةعالقة  قويةعالقة  عالقة 

قتها  عال
بالعوامل 

االسرتاتيجية
قويةال توجد عالقة ضعيفةعالقة  قويةعالقة  عالقة 

مع  عالقتها 
خاصة  عوامل 

ملنظمة با
قويةال توجد عالقة ضعيفةعالقة  ضعيفةعالقة  عالقة 

التقنيات 
واألدوات 

املستخدمة)*(

بطاقة األداء 
املتوازن.

السيناريو. إدارة 
القيادة. لوحة 

املستمر. التحسني 

املرجعية املقارنة 
الفضىل. املامرسات 

بطاقة األداء 
املتوازن.

الرادار.
الراديو. تردد 

املستمر. التحسني 

الفضىل. املامرسات 
املرجعية. املقارنة 

موارد  ختطيط 
املرشوع.

املستوى 
االسرتاتيجي 

مبارشة املسؤول 

وحدات األعامل 
االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية االسرتاتيجيةالقمة  القمة 

وحدات األعامل 
االسرتاتيجية 

واالسرتاتيجيات 
الوظيفية.

)*(   سيتم احلديث عن هذه األدوات يف الفقرة األخرية من هذا الفصل بشكل مفصل. 
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Strategic Control Levels :م�صتويات الرقابة اال�صرتاتيجية
يوضحها  كام  مستويات،  ثالثة  عىل  نظامًا  بوصفها  االسرتاتيجية  الرقابة  تستخدم 

الشكل )12-8( أدناه.

 )8-12( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  م�صتويات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير   
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Input Control اأواًل: رقابة املدخالت

والقيم،  والقدرات،  واملهارات،  املعرفة،  مثل:  املوارد،  عىل  يركز  الذي  النشاط 
ودافعية العاملني)39(، وهتدف رقابة املدخالت إىل)40(:

ضامن أن استخدام املوارد كان صحيحًا.- 
ومعارفهم.-  العاملني  مهارات  تطوير 
العمل.-  تنفيذ  قبل  االنـحرافات واألخطاء  تقليل 

تقيس  معايري  وهي  املدخالت(،  )معايري  تسمى  معايري  النشاط  هذا  يف  وتستخدم 
جهد العمل الداخل يف أداء املهام والعمليات)41(.

ويوضح الشكل )13-8( رقابة املدخالت.

 )8-13( ال�صكل 
املدخالت رقابة 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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Behavior Control ثانًيا: رقابة ال�صلوك

واإلجراءات  والقواعد  للسياسات  وفقًا  يسري  العمل  أن  عىل  يركز  الذي  النشاط 
ذلك  إىل  والوصول  صحيح،  بشكل  ينفذ  العمل  أن  لضامن  وذلك  املعتمدة)42(؛ 
الشكل  ويوضحها  واحلدود)43(.  واملكافأة،  الثقافة،  هي:  عنارص،  ثالثة  تفاعل   يتطلب 

.)8-14(

)8-14( ال�صكل 
ال�صلوك لرقابة  الثالثة  العنا�صر 

Source: Dess, G. et.al. (2012). Strategic Management, 7th ed., 
McGraw Hill, New York.

The Organizational Culture التنظيمية:  الثقافة 

نظام القيم املشرتكة واملعتقدات التي تربط العاملني يف املنظمة مع اهليكل التنظيمي 
معايري سلوكية)44(. الرقابة إلنتاج  ونظم 
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The Rewards System نظام املكافآت: 

نوعية  إقرار  خالل  من  وملاذا؟)45(،  املكافآت،  عىل  حيصل  من  حتدد  سياسات 
السلوكيات، وربط  التي تكافأ، ومن ثم استحداث نظام رقابة لقياس تلك  السلوكيات 
هيكل املكافآت هبا. إن حتديد كيفية ربط املكافآت باألداء يعّد قرارًا اسرتاتيجيًا حاساًم؛ 
املديرون  هبا  يترصف  التي  الطريقة  يف  تؤثر  التي  احلوافز  هيكل  حتديد  يف  يسهم  ألنه 

املنظمة)46(. واملوظفون عىل كل مستويات 

Limits :احلدود

احلدود  إن  املقبولة،  غري  والسلوكيات  املقبولة  السلوكيات  ماهية  حتدد  قواعد 
والقيود يمكن أن ختدم املنظمة يف جوانب عديدة، منها)47(:

الفردية حسب األسبقيات االسرتاتيجية.-  أهنا تركز عىل اجلهود 
أهنا تقدم أهداًفا قصرية املدى وخطط عمل للجهود املتصلة.- 
والفاعلية.-  الكفاءة  أهنا حتّسن 
املناسبة وغري األخالقية.-  السلوكيات غري  تقّلل  أهنا 

ويوضح الشكل )15-8( رقابة السلوك.
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ال�صكل )8-15( 
ك

حتليل مكونات ونتائج رقابة ال�صلو
ف

امل�صدر: من تطوير املوؤل
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Output Control ثالًثا: رقابة املخرجات

نشاط يركز عىل متكني املديرين من تقدير أهداف األداء املناسبة لكل قسم، ولكل 
إدارة، ولكل موظف، ومن ثم مقارنة مستوى األداء احلقيقي بالنسبة لتلك األهداف)48(. 

وهتدف رقابة املخرجات إىل)49(:
اإلنجاز.-  فاعلية  حتديد 
املتميزة.-  النتائج  حتديد 
املخططة.-  باألهداف  فاعلية اإلنجاز  ربط 
السلوك ورقابة املدخالت.-  لرقابة  فّعالة  تقديم تغذية راجعة 

وتستخدم يف هذا النشاط معايري تسمى )معايري املخرجات( وهي معايري تستخدم 
لقياس نتائج األداء وفق مؤرشات كمية، أو نوعية، أو كلفوية، أو زمنية)50(.

ويبني الشكل )16-8( رقابة املخرجات.

 )8-16( ال�صكل 
ونتائجها املخرجات  رقابة  مكونات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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Strategic Control Tools :اأدوات الرقابة اال�صرتاتيجية
تستخدم  التي  واألساليب  الطرائق  من  جمموعة  هي  االسرتاتيجية  الرقابة  أدوات 

لقياس األداء وحتديد االنـحرافات، وتشمل هذه األدوات ما ييل:

Balanced Score Card )BSc( :اأواًل: بطاقة االأداء املتوازن

بطاقة األداء املتوازن هي منهجية تّم تطويرها من قبل أستاَذي األعامل يف جامعة 
بعد   ،)David Norton نورتون  وديفيد   ،Robert Kaplan كابالن  )روبرت  هارفرد: 
التي ال  التقليدية  التطبيق والرقابة  أن وجدا بعض نقاط الضعف والغموض يف مداخل 

تقييم حقيقي لألداء)51(. تفصح عن 

ويسمح  قياس،  نظام  أهنا  إىل  باإلضافة  إدارًيا  نظاًما  املتوازن  األداء  بطاقة  ومتثل 
ذات  راجعة  تغذية  وتقديم  أنشطة،  إىل  وترمجتها  اسرتاتيجياهتا  بتوضيح  للمنظامت 

معنى)52(.

ترمجة  بواسطتها  يتم  إذ  منظم،  بشكل  األداء  لقياس  نظام  بأهنا:  أيًضا  وتعرف 
مع  األداء،  لتقييم  املالئمة  املقاييس  من  وجمموعة  واضحة،  أهداف  إىل  االسرتاتيجية 
هبا  القيام  ينبغي  التي  والربامج  األعامل  من  بمجموعة  ربطها  ويتم  األداء،  معايري  توفري 

األهداف)53(. تلك  لتحقيق 

للنظر لرشكاهتم  الفرصة  املديرين  بأهنا: وسيلة لقياس األداء متنح  وتعرف كذلك 
املوظفني، واملنظور  الزبون، ومنظور  الداخيل، ومنظور  )املنظور  من منظورات متعددة: 

املايل()54(.

ويوضح الشكل )17-8( نموذج بطاقة األداء.
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457

وحتقق بطاقة األداء املتوازن أمهية كبرية للمنظامت، تشمل)57 ،56 ،55(:
املنظمة ورسالتها. 1. لرؤية  الدقيق  التحديد  املنظمة من خالل  اسرتاتيجية  تطوير 
حتقيق التوازن بني اجلوانب املالية وغري املالية يف تقييم األداء. 2.
تكييف أفكار إدارة اجلودة الشاملة للجودة املحددة من الزبائن، مع إجراء التعديالت  3.

الراجعة. التغذية  القياس/  إدارة مبنية عىل  العاملني، واعتامد  املستمرة، ومتكني 
إجياد وسيلة لالتصال الفّعال بني خمتلف املستويات اإلدارية، وإظهار الدور القيادي  4.

من خالل رسعة توصيل توجيهاهتم إىل املستويات اإلدارية.

وكام ظهر من التعاريف واملفاهيم السابقة والنموذج العام لبطاقة األداء املتوازن، 
وتطويرمها،  ورسالتها  املنظمة  رؤية  حتديد  يف  تساهم  منظورات  أربعة  من  تتكون  فإهنا 
املفاهيم  والشكل )18-8( يرشح ذلك مع تغيريات حمدودة من وجهة نظرنا عىل بعض 

أكثر وضوحًا. لتكون 
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 )8-18( ال�صكل 
املتوازن منظورات بطاقة االأداء 

Source: Niven, R. (2002). Balanced Score card step by step: maximinzing performance 
and maintaining Results. John Wiley & Sons. New York.

 

ويوضح اجلدول )2-8( هذه املنظورات األربعة)58(
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اجلدول )2-8( منظورات بطاقات األداء املتوازن

التي جييب عنهااملنظور أمثلة عىل مؤرشات األعامل احلرجةاألسئلة 
العمالء؟العمالء يرانا  واخلدمة، كيف  واألداء،  واجلودة،  الوقت، 

والكلفة
الداخلية علينا العمليات  التي  املجاالت  ما 

فيها؟ التفوق 
العمالء،  رضا  يف  تؤثر  التي  العمليات 

السلع واخلدمات املعلومات عىل  وإنتاجية 

والنمو يف التعّلم  االستمرار  باإلمكان  هل 
وابتكارها؟ القيمة  حتسني 

منتجات  وإطالق  العمليات،  كفاءة  حتسني 
ومتكني  املستمر،  والتحسني  جديدة، 

املوظفني

املسامهني؟املايل نتطلع إىل  والنمو، وقيمة محلة األسهمكيف  الربحية، 

Benchmarking ثانًيا: املقارنة املرجعية

متثل املقارنة املرجعية املستوى الذي تقارن به نتائج األداء؛ للحكم عىل جودة هذا 
نتائج سابقة،  تكون  أو  قادة سوق،  أو  منافسني خارجيني،  املستوى:  يكون  األداء، وقد 

متفق عليها)59(. أو معايري 

وضمن مفهوم آخر للمقارنة املرجعية، يمكن القول: إهنا متثل استخدام مقارنات 
هلا)60(. املستقبيل  التحسني  للخطة هبدف  داخلية وخارجية 
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واملقارنة املرجعية هلا أشكال متعددة، يوضحها الشكل )19-8( أدناه.

)8-19( ال�صكل 
املرجعية املقارنات 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

ويوضح اجلدول )3-8( مفهوم كل نوع من أنواع املقارنات املرجعية وأغراضه.
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أنواع املقارنات ومفهومها وأهدافها)61 ،62(  )8-3( جدول 

املقارنة املقارنةتصنيف  واألغراضنوع  املفهوم 

الداخلية  املرجعية  املقارنة 
اخلارجية مقابل 

مرجعية  مقارنة 
داخلية

مقارنات  تشمل  املنظمة  داخل  جتري  عملية 
أساس  عىل  واألقسام  الوحدات  بني  األداء 
لتحديد مستويات األداء،  مؤرشات متفق عليها؛ 

التميز. وتشخيص 

مرجعية  مقارنة 
خارجية

عملية جتري من خالل مقارنة املنظمة أو وحداهتا 
بمنظامت أخرى قائدة للسوق أو الصناعة؛ هبدف 
نقاط  عىل  والتعرف  املنظمة،  أداء  مستوى  حتديد 
التحسني  جماالت  وحتديد  فيه،  والضعف  القوة 

املطلوبة.

اإلدارية  املرجعية  املقارنة 
الفنية مقابل 

مرجعية  مقارنة 
إدارية

الوحدات  أداء  مقارنة  خالل  من  جتري  عملية 
فيام  أو  حمددة،  ومستويات  بمقاييس  اإلدارية 
ومستوياته،  األداء،  طبيعة  عىل  للتعرف  بينها؛ 

تطويره. وكيفية 

مرجعية  مقارنة 
فنية

الوحدات  أداء  مقارنة  خالل  من  جتري  عملية 
الفنية بمقاييس حمددة، أو فيام بينها؛ لبيان مستوى 

تطويره. األداء وكيفية 

التنافسية  املرجعية  املقارنة 
التنافسية غري  مقابل 

مرجعية  مقارنة 
فسية تنا

أقوى  مع  املنظمة  أداء  ملقارنة  جتري  عملية 
السوقية  احلصة  صاحب  أو  حرصًا،  املنافسني 
اقرتاب  مدى  عىل  للتعرف  السوق؛  يف  الكربى 

املنظمة من األداء األفضل أو ابتعادها.

مرجعية  مقارنة 
تنافسية غري 

من  جمموعة  مع  املنظمة  أداء  ملقارنة  جتري  عملية 
ولكن  الصناعة،  أو  السوق  نفس  يف  املنافسني 

تعاونية. مبارش، وبطريقة  بشكل غري 
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ومن وجهة نظرنا تتكون املقارنة املرجعية من دورة متكاملة، معروضة يف الشكل 
.)8-20(

 )8-20( ال�صكل 
املرجعية املقارنة  دورة 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

 

 RADAR Mechanism )63(ثالًثا: اآلية الرادار

للجودة  األوروبية  املؤسسة  لدى  املعتمد  التميز  نموذج  يف  مستخدمة  تقييم  أداة 
)EFQM(، وتتكون آلية التقييم من أربعة عنارص، هي:

 -.Results النتائج 
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 -.Approach املنهجية 
 -.Deployment التطبيق 
 -.Assessment & Refinement التقييم والتحسني 

ويوضح الشكل )21-8( آلية الرادار.

 )8-21( ال�صكل 
الرادار تقييم  اآلية 

امل�صدر: مركز امللك عبد اهلل الثاين للتميز، جائزة امللك عبد اهلل الثاين للتميز للقطاع 
.2011 - 2010 اخلا�ص، كتيب اجلائزة، الدورة ال�صاد�صة، 
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إن عنارص آلية الرادار كام هي موضحة يف الشكل )21-8( تعمل وفق اآليت:
من -  جزءًا  وعّدها  املنظمة،  قبل  من  )األهداف(  حتقيقها  املراد  النتائج  حتديد 

اسرتاتيجيتها.
األهداف -  لتحقيق  وتطويرها  املنهجيات،  من  متكاملة  جمموعة  وتطوير  ختطيط 

واملستقبلية. احلالية 
املالئمة.-  املنهجيات  تطبيق  من  التنفيذ  ضامن 
وحتليلها، -  املتحققة،  النتائج  مراقبة  عىل  بناًء  وحتسينها  املطبقة  املنهجيات  تقييم 

املستمر. التعّلم  وأنشطة 

واضحة،  وتقييمية  رقابية  وسيلة  الرادار  آلية  أن  تبني  السابقة  الرشوحات  إن 
التحسينات  وإجراء  االنحرافات،  وحتديد  األداء،  قياس  خالهلا  من  املنظمة  تستطيع 

املطلوبة.

Dash Board رابًعا: لوحة القيادة

ومتثل  العنكبوتية،  بالشبكة  املرتبطة  احلديثة  الربجميات  إحدى  هي  القيادة  لوحة 
الفورية)64(. للرقابة االسرتاتيجية وعملياهتا  رئيسة  أداة  القيادة  لوحة 

القيادة بأهنا مقاييس، مثل: اإلنتاجية، والغيابات، ومعايري الكفاءة  ف لوحة  وتعرَّ
املعلومات  أنظمة  أو  املنظمة،  إنرتنت  خالل  من  إليها  الوصول  يمكن  والفاعلية، 

الفرعية)65(.

مهمة: القيادة  ولوحة 
املنظمة وصفتها.-  لنقاط قوة  إلجراء حتليل 
حتديد قيمة ممارسات املوارد البرشية، والعمليات، واإلدارة املالية وكيفية مسامهتها - 

املنظمة. يف حتقيق أهداف 
تساعد يف اكتشاف االنـحرافات يف األداء، ورسعة إجراء التصحيحات دون تأخري.- 
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Continuous Improvement خام�ًصا: التح�صني امل�صتمر

العمل  جودة  لتحسني  جديدة  طرق  عن  الدائم  البحث  يعني  املستمر  التحسني 
التالية)67(: االسرتاتيجية لألسباب  للرقابة  مهمة  املستمر طريقة  والتحسني  واألداء)66(. 

تراكم األخطاء.-  يكشف االنـحرافات يف حلظتها، ويمنع 
الرسيع -  للتطور  املناسب  الوقت  ويف  استباقي  بشكل  باالستجابة  للمنظامت  يسمح 

يف العديد من املجاالت التي تؤثر يف نجاح العمل.
التهيؤ لالحتامالت والطوارئ.-  املنظامت عىل  يساعد 
املعرفة.-  العمل اجلامعي وتشارك  يشجع عىل 

الرقابة  يف  املستمر  التحسني  دور  يف  نظرنا  وجهة   )8-22( الشكل  ويوضح 
االسرتاتيجية.

)8-22( ال�صكل 
اال�صرتاتيجية الرقابة  يف  امل�صتمر  التح�صني  دور 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 
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فاعلية  زيادة  يف  املستمر  التحسني  مسامهة  أن   )8-22( الشكل  من  ويتضح 
االنـحرافات  رصد  رسعة  إىل  تؤدي  التي  املعرفة  تشارك  من  تأيت  االسرتاتيجية  الرقابة 
قبل  أي  االستباقية،  االستجابة  طريق  عن  ملعاجلتها  التحرك  ثم  ومن  واكتشافها، 
اختاذ  ثم  ومن  املتوقعة،  لالحتامالت  االستعداد  طريق  عن  وكذلك  االنـحراف،  وقوع 

املناسبة. التصحيحية  اإلجراءات 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

أهيام أصعب من وجهة نظرك: تغيري االسرتاتيجية أم تغيري اهليكل؟ وملاذا؟

هل تعتقد بوجود مزايا الستخدام التحسني املستمر يف الرقابة االسرتاتيجية ذات 
التأثري املبارش عىل املوارد البرشية؟

Defining Radio Frequency صاد�ًصا: حتديد تردد الراديو�

عدد  تستخدمه  إلكرتونية،  عالمات  تكنولوجيا  نظام  يمثل  الراديو  تردد  حتديد 
من الرشكات لتحسني كفاءة سلسلة التوريد، من خالل وضع عالمات عىل احلاويات، 
 )Barcode(وفقرات املخزون، والرشائح الصغرية، وتستخدم العالمات كرشيط ترميز

فعالية)68(. أكثر  بشكل  املخزون  لتتبع  السلكيًا 

فعالة  وسيلة  الراديو  تردد  حتديد  نظام  أن  يتبني  املذكورة  املعلومات  خالل  ومن 
والعمليات،  والسلع،  املواد،  حركات  تتبع  يمكن  خالله  من  إذ  االسرتاتيجية،  للرقابة 

وتصحيحها. االنـحرافات،  رصد  ورسعة 

ويوضح الشكل )23-8( تصورًا حول تردد الراديو يف الرقابة.
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 )8-23( ال�صكل 
ت�صور حول دور تردد الراديو يف الرقابة

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

Best Practices صابًعا: املمار�صات الف�صلى�

التي  واألفكار  والترصفات،  السلوكيات،  من  جمموعة  هي  الفضىل  املامرسات 
يقوم هبا األفراد واملنظمة، وتقود إىل حتقيق أداء متفوق)69(.

إن نجاح املامرسات الفضىل بوصفها وسيلة رقابية حيتاج إىل)70(:
منتظم.-  املتميزة ومكافأهتا بشكل  الفردية واجلامعية  باجلهود  اإلشادة 
ملنع وقوع االنـحرافات.-  املامرسات اجليدة بوصفها وسيلة وقائية  بتطبيق  االلتزام 
حتسني -  أو  أفضل،  خدمات  تقديم  سلطة  تكون  بحيث  للموظفني  السلطة  منح 

أنفسهم، وليس املرشفني. بالعمل  القائمني  أيدي  املنتجات، يف 
العالقة -  ذات  األطراف  مجيع  لتزويد  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام 

أفضل  نرش  يف  ع  ُيرسِّ بشكل  هلم  الفعلية  والتجارب  الفضىل  املامرسات  بأحدث 
املامرسات.

وألن -  السابقة،  النجاحات  عن  يتوقفون  ال  املنافسني  ألن  األداء؛  بتحسني  املناداة 
العمالء يبحثون دائاًم عن األفضل.
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 Good Practices ثامًنا: املمار�صات اجليدة

عليها  نطلق  املامرسات  من  آخر  نوع  هناك  العملية،  خربتنا  ضوء  ويف  برأينا، 
التي  واملشاريع  والترصفات  السلوكيات  اجليدة:  املامرسات  وتعني  اجليدة،  املامرسات 
املخططة،  أهدافها  مع  ينسجم  بشكل  وقدراهتا  مواردها  حدود  ضمن  املنظمة  هبا  تقوم 

للمنظمة. قيمة  إجيابيًا، ويضيف  مردودًا  وحيقق 

حالة  متثل  الفضىل  املامرسات  أن  واجليدة  الفضىل  املامرسات  معاين  من  ويفهم 
إليها  الوصول  يصعب  املستوى،  عالية  أهدافًا  وتعكس  للمنظمة،  الكبرية  الطموح 
غالبًا؛ بسبب عدم كفاية املوارد، وعدم توافر اإلمكانات والقدرات، ولكن ال متثل حالة 

املوارد واإلمكانات. توفري  للمنظمة حتقيقها مستقباًل من خالل  إذ يمكن  مستحيلة، 

مواردها  حدود  ضمن  للمنظمة  الواقعية  احلالة  فتمثل  اجليدة  املامرسات  أما 
عندما  الفضىل  املامرسات  إىل  اجليدة  املامرسات  حالة  ترتقي  أن  ويمكن  وإمكاناهتا، 
وفقًا  األداء  مستوى  تقييم  أن  افرتضنا  ما  وإذا  لذلك.  الالزمة  املتطلبات  املنظمة  توفر 

للمامرسات هو ثالثي، فإننا سنحصل عىل النتائج املوضحة يف اجلدول )8-4(.

تقييم مستوى األداء وفًقا لنوع املامرسات اجلدول )8-4( 

املامرسات فضىلنوع  جيدةممارسات  تقليديةممارسات  ممارسات 

أداء متواضعأداء ُمْرٍضأداء متفوقمستوى األداء

Field Observation تا�صًعا: املالحظة امليدانية

العمل  داخل  واملجموعات  األفراد  سلوك  مالحظة  تعني  امليدانية  املالحظة 
العمل بشكل مبارش أو غري مبارش)71(. بيئة  ومتابعة أنشطتهم وسلوكياهتم داخل 

امليدانية. ويوضح الشكل )24-8( أنواع املالحظة 
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 )8-24( ال�صكل 
امليدانية املالحظة  اأنواع 

املوؤلف امل�صدر: من تطوير 

ضمن  الباحث،  أو  املتابع،  أو  املدير،  دخول  تعني:  املشاركة  نوع   من  واملالحظة 
بتسجيل  يقوم  ثم  منهم،  جزءًا  ويصبح  التنظيمية،  الوحدة  أو  احلقيقي،  العمل  فريق 

والنتائج. املالحظات 

املسؤول ال يصبح جزءًا من  الشخص  فإن  املشاركة  نوع غري  املالحظة من  أما يف 
الفريق، بل يتابع ويالحظ من أماكن متفرقة بشكل مبارش يف بيئة العمل، أو غري مبارش 

املعلومات واالتصاالت)72(. تكنولوجيا  عرب وسائل 

عن  اإلجابة  يتطلب  ال  فعَّ بشكل  املالحظة  استخدام  فإن  العملية،  خربتنا  ومن 
اآلتية: األسئلة 

أم -  السلوك،  ملالحظة  هي  هل  املالحظة؟  إجراء  من  اهلدف  ما  أي:  نالحظ؟  ملاذا 
طريقة العمل، أم أسلوب التعامل .... إلخ.

من نالحظ؟ أي: عىل من جتري املقابلة؟ هل عىل فرد معني، أم عىل جمموعة أفراد، - 
أم عىل مرشفني، أم مديرين، أم وحدة تنظيمية.

أم -  مبارشة  هي  وهل  املالحظة؟  يف  نستخدمها  التي  الوسيلة  ما  أي  نالحظ؟  كيف 
غري مبارشة؟
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أيام -  خالل  أم  مساًء،  أم  صباًحا،  باملالحظة:  القيام  زمن  حتديد  أي  نالحظ؟  متى 
حمددة، أم خالل أشهر معينة.

الفريق، أم خارج -  العمل، أم ضمن  أين نالحظ؟ أي حتديد مكان املالحظة: داخل 
العمل، أم يف أثناء فرتات االسرتاحة.

النتائج، وأساليب -  التوصيات؟ أي حتديد طرق حتليل  النتائج ونكتب  نـحلل  كيف 
التوصيات. كتابة 
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
والرياديني. 1. الريادة  حتديد مفهوم 
الرياديني. 2. خصائص  بيان 
الصغري والريادّي. 3. العمل  التمّيز بني 
الريادية. 4. الفرص  حتديد 
الريادية. 5. املوارد  حتديد 
الريادية. 6. القيادة  تعريف 
الريادة. 7. اسرتاتيجية  صياغة  متطلبات  حتديد 
الريادة حسب: السلوك، وإدراك الفرص، والشخصية. 8. التمييز بني أنامط 
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ال�صكل )9-1(
 الريادة اال�صرتاتيجية

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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Opening Case احلالة االفتتاحية

)1( الثاين  الضلع 

قد ال يكون صحيًحا وضع عنارص االعتامد عىل الذات عىل شكل مثلث متساوي األضالع، 
ولكن ال بأس -أحيانًا- من تبسيط الصورة كي تصبح أكثر وضوًحا، حني نضطر إىل اإلجابة عن 
من  أكثر  نحدد  أن  بأس  ال  عندها  أنفسنا؟«  عىل  االعتامد  عىل  قادرون  نـحن  »هل  الكبري:  السؤال 

التنافسية، واالسرتاتيجيات، واخلطط. الطبيعية، وامليزة  البرشية، واملوارد  املوارد  ثالثة أضالع يف 

إن مواردنا البرشية كافية لتحقيق عنارص اعتامدنا عىل أنفسنا إذا أحسنّا تعليمها، وتدريبها، 
املناسبة  البيئة  توفري  ذلك  من  واألهم  السوق،  وحاجة  التنمية  متطلبات  مع  يتوافق  بام  وتوظيفها؛ 
للتمّيز واإلبداع واالخرتاع، وتشجيع املبادرات اخلالقة التي تساهم يف استكامل رسم هوية األردن 
االقتصادية، تلك اهلوية التي ما تزال غري واضحة املعامل، رغم أهنا موضوعة يف إطار مجيل ومبهر !

فتقرير التنافسية العاملي )2014/2015( الذي وضع األردن يف املرتبة الرابعة والستني عامليًا 
االقتصادي،  ونموها  البلدان  تقدم  أساسها  عىل  يقيس  التي  املؤرشات  وفق  عربيًا،  الثامنة  واملرتبة 
يقول: إن االقتصاديات الرائدة قد حققت يف كل مؤرش سجاًل حافاًل من التطوير، واالستفادة من 
كانت  الذكية  االستثامرات  هذه  وإن  االبتكار،  تعزز  استثامرات  خلق  يف  وكذلك  املتاحة،  املواهب 

. العامِّ واخلاصِّ التعاون القوي بني القطاعني  متوقعة بفضل هنج منسق يقوم عىل 

أو  الطبيعية  واملقدرات  البرشية  القدرات  بني  واملتساوية  الوطيدة  العالقة  نرى  هكذا 
بعديه:  يف  لالستثامر  القابلة  الطبيعية  مواردنا  حتديد  من  متكنّا  هل  أخرى  مرة  ولكن  املوضوعية، 
الدول  يف  احلال  هو  كام  هائلة،  طبيعية  مصادر  الدولة  متتلك  أن  كافًيا  فليس  واإلنسايّن؟  املادّي، 
واالبتكار  اإلبداع  عنارص  تتوفر  مل  فإذا  التقليدي،  االقتصادي  النمو  يتحقق  لكي  مثاًل،  النفطية 
يتفرع عنه من صناعات  أن  ما يمكن  تعدد  اخلاّم، وليس عن  املصدر  نتحدث عن  أننا  يعني  فذلك 

لو التفتنا إليها لكنّا اليوم يف وضع أفضل مئة مرة.
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سأرضب  وأنا  عظيم،  شأن  عىل  يدل  ولكنه  قيمة،  بال  يبدو  يشء  يف  مثاًل  نرضب  قد  أحياًنا 
مثاًل بامللح وأسأل: كم خمزونه احلقيقي يف بلدنا؟، وكم صناعة تتفرع عنه؟ ثم ملاذا كل هذا الغزو 

الدنيا، ومنها بالد تستورده ثم تعيد تصديره؟! لسوقنا من امللح من أنـحاء 

يفيدنا  يعد  مل  لبلدنا  التنافسية  للميزة  التقليدي  الوصف  أن  إىل  أشري  أن  بذلك  أردت  لعيل 
نملك  ما  بقيمة  بعد  أنفسنا  نقنع  مل  فنحن  واالستقرار،  واألمن  القيادة،  رؤية  وباستثناء  يشء،  يف 
االسرتاتيجيات  غياب  يف  وذلك  برشية،  ومهارات  وقدرات  تنافسية،  وميزات  طبيعية،  موارد  من 

الذات. التي تقودنا نـحو االعتامد عىل  واخلطط الصحيحة 
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Concepts and Terminologies :املفاهيم وامل�صطلحات
Enterpreneur الريادي

املحادثات  نطاق واسع، سواء يف  )Entrepreneur( عىل  الريادي  كلمة  تستخدم 
الفرنسية)1(.  اللغة  إىل  أصلها  ويعود  واالقتصاد،  اإلدارة  يف  فنيًا  مصطلًحا  أو  اليومية، 
 )Prendre( والثاين ،)بالفرنسية )بني وهي مكونة من مقطعني: األول )Entre( ويعني 
األشخاص  لوصف  األصل  يف  يستخدم  )الريادي(  مصطلح  وكان  تأخذ(،  )أن  ويعني 
باملهمة(  )يضطلعون  الذين  أو  والرشاء،  البيع  بني  التي حتدث  املخاطرة(  )يتبنون  الذين 

البدء بمرشوع جيد)2(. ويبني الشكل )2-9( مفهومنا ملصطلح )ريادي(. مثل 

ال�صكل )9-2( 
مفه�م كلمة )ريادي( ومعناها

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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ف الريادي بأنه شخص، أو أشخاص، يعملون بشكل مستقل، أو بوصفهم  ويعرَّ
يستخدمون  ثم  الريادية،  الفرص  عن  بالبحث  يقومون  الذين  وهم  منظمة،  من  جزًءا 
إلضافة  وتوظيفها  الفرص،  استغالل  لغرض  املخاطر  تتضمن  التي  اإلبداع  عملية 

القيمة)4(.

)املال،  الالزمة:  املواد  بتجميع  يقوم  الذي  بالشخص  الريادي -أيضًا-  ويعّرف   
حتمل  عىل  قدرته  مع  االسرتاتيجية  دجمها  ثم  ومن  األعامل(  ونموذج  واألشخاص، 

املخاطر لتحويل اإلبداع إىل رشكة، أو عمل قابل لالستمرار واحلياة)5(.

ويكون الريادي طبقًا إىل )Schermerhorn & Bachrach()6( نوعني:
ريادي تقليدي )A Classical Entrepreneur(: وهو الذي يبحث عن الفرص يف - 

التي يرى فيها اآلخرون املشكالت والتهديدات. املواقف 
األعامل -  ويدير  يبدأ  الذي  وهو   :)A Serial Entrepreneur( متسلسل  ريادي 

واملنظامت غري اهلادفة إىل الربح مرارًا وتكرارًا، وينتقل من اهتامم وفرصة إىل أخرى.

والشكل )3-9( يوضح أنواع الرياديني.

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

الريادي املتسلسل؟ أْم  التقليدي  الريادي  أهيام أكثر مالءمة ملنظامت األعامل: 
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ال�صكل )9-3( 
اأن�اع الرياديني

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف

)Entreprenurship( الريادة

حتقق  التي  الفريدة  الفرص  استغالل  إىل  ترمي  التي  األنشطة  من  جمموعة  تعني 
دون  الفرص  انتهاز  إىل  األفراد  خالهلا  من  يسعى  التي  العملية  هي  أو  املتميز)7(،  األداء 
النظر إىل املوارد التي يسيطرون عليها حاليا)8(. وتعرف بأهنا: سلوك تبني املخاطر الذي 

ينتج عنه فرص جديدة)9(.

)Strategic Entreprenurship( الريادة اال�صرتاتيجية

وحتول  جديدة،  أعامالً  َن  وُتَكوِّ تبدع  أن  للمنظمة  خالهلا  من  يمكن  التي  العملية 
كياهنا عن طريق تغيري جمال أعامهلا أو عملياهتا)10(.

وتعّرف كذلك بأهنا: عملية تبني أنشطة فريدة باالعتامد عىل املنظور االسرتاتيجي 
البيئة اخلارجية باستخدام اإلبداع منهجا لذلك)11(. من خالل البحث عن الفرص يف 
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Entrepreneurial  Management :)12( االإدارة الريادية

طريق  عن  املنظمة  يف  التغيري  إلحداث  الريادية  للعملية  الفكرية  املنهجية  هي 
استخدام اإلبداع يف كسب الفرص، وتتسم اإلدارة الريادية بأربع سامت، هي:

التغيري.-  عىل  الرتكيز 
الفرص.-  الرتكيز عىل 
املنظمة.-  اإلدارة عىل مستوى 
املغامرة.-  الرتكيز عىل 

التقليدية والريادية. ويوضح الشكل )4-9( الفرق بني اإلدارة 

ال�صكل )9-4( 
الفرق بني االإدارة التقليدية والريادية

Source: Wickham, P. )2001(. Strategic Entrepreneurship, 2nd ed., Prentice Hall.
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Importance of Enterprenurship :اأهمية الريادة
األمهية االقتصادية)13(: إن للريادة أمهية كبرية يف حتسني اجلوانب االقتصادية والتأثري  1.

فيها عن طريق:
إيرادات -  من  تزيد  التي  االخرتاع  براءات  وإجياد  اإلبداعية،  املحاوالت  زيادة 

الرشكات واألفراد وعوائدهم.
إجياد فرص عمل عديدة عن طريق إنشاء املشاريع الريادية. - 

سيَّام  2. وال  األعامر،  مجيع  حتفيز  طريق  عن  األمهية  هذه  تتحقق  املجتمعية)14(:  األمهية 
الصغرية منها، عىل االعتامد عىل الذات، وإجياد العمل املنتج دون الركون إىل البحث 
هذه   )9-1( اجلدول  ويوضح  احلكومية،  واملؤسسات  الرشكات  يف  الوظائف  عن 

األمهية.

)64 18 إىل  اجلدول )1-9( معدالت النشاط الريادي املبكر )األعامل من 

لبلد نسبة السكان الذين بدؤوا مرشوعًا جتاريًا جديدًاا

14.2%األرجنتني

17.5%الربازيل

14.4%الصني

5.8%فرنسا

4.2%أملانيا

27.2%بريو

3.9%روسيا

8.6%تركيا

املتحدة 6.4%اململكة 
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للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
ما دالالت النسب املذكورة يف اجلدول )1-8(؟ 

العربية؟ للمنظامت  فوائدها  وما 

الرشكات  3. يف  الريادية  املشاريع  دور  من  األمهية  هذه  تأيت  التشغيلية:  األمهية 
بناء  أو  لزيادة كفاءهتا وفاعليتها، عن طريق تصنيع األجزاء،  واملؤسسات وإسنادها 
أعامل  حلول  إجياد  يف  املسامهة  أو  واملتوسطة،  الكبرية  األعامل  ملنظامت  أعامل  نامذج 

ملشكالت هذه الرشكات. 

ويوضح الشكل )5-9( أمهية الريادة.

ال�صكل )9-5(
 اأهمية الريادة

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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خ�صائ�ص الريادة والرياديني
The Characteristics of Entrepreneurship and Entrepreneurs 

بخاصيتني، مها)15(: الريادة  تتسم عملية 
فن حتويل الفكرة إىل عمل جتاري. 1.
املخاطرة. 2. وتبني  واالستباقية  اإلبداع 

فيتسمون باخلصائص اآلتية)16 ،17(: الرياديون األشخاص  أما 
القدرة عىل إدارة الذات؛ فهم مديرو أنفسهم.- 
السعي وراء أفكارهم اخلاصة.- 
املال والنجاح.-  البحث عن 
للعمل.-  الشغف 
الزبون.-  الرتكيز عىل 
التنفيذ.-  ذكاء 
املستمرة.-  املثابرة 
املخاطرة.-  قبول 
املستثمرين.-  عوائد  تعظيم 
املتحرك األول.- 
االستباقي يف األفكار والتجارب.- 
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 Entrepreneurial Skills :مهارات الرياديني
أنه)18(: الريادي بمجموعة من املهارات، هي  يتمتع 

األعامل. 1. وتنظيم  التخطيط  عملية  جييد 

املايل. 2. والتحليل  االستثامر  عملية  يتقن 

اآلخرين. 3. مع  العمل  يستطيع 

جييد فن االتصال والتواصل. 4.

للتعّلم. 5. استعداد  لديه 

بالنفس. 6. الثقة  يمتلك 

التكنولوجيا. 7. استخدام  جييد 

تفاوضية. 8. قدرة  يمتلك 

التأثري يف اآلخرين. 9. يستطيع 
اإلنسانية. 10. العالقات  جييد فن 
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الفرق بني االأعمال ال�صغرية والريادة
The Difference between Small Businesses and Entrepreneurship 
واحد  شخص  يديرها  كيانات  هي   )Small Businesses( الصغرية  األعامل 
مرشوع  بأهنا:  أيضًا  ف  وتعرَّ إدارهتا)19(.  عن  املسؤولية  كامل  ويتحمل  املالك،  بصفته 
يعمل  الذي  القطاع  عىل  هيمنة  له  ليس  العاملني،  من  جًدا  حمدوٌد  عدٌد  ُيقيمه  مستقل، 

فيه)20(.

وتتميز األعامل الصغرية بمجموعة من السامت، هي)21(:
اإلرشاف اإلداري املبارش من قبل املالك.- 
العمالء.-  طلبات  لتلبية  العالية  اإلنتاجية  املرونة 
املسامهة يف إجياد فرص عمل.- 
إقامتها يف مساحات صغرية.-  التي تشغلها، وإمكانية  املساحة  حرية 
املشغولة، واملخدومة.-  البعيدة، والواعدة، وغري  املناطق  تأسيسها يف  إمكانية 

 Causes of Small Businesses Failure :اأ�صباب ف�صل االأعمال ال�صغرية

إن األعامل الصغرية معرضة للفشل بدرجة كبرية، وهناك ثامنية أسباب لفشلها)22(، 
.)9-6( الشكل  يوضحها 
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ال�صكل )9-6( 
اأ�صباب ف�صل االأعمال ال�صغرية

Source: Wickham, P. )2001(. Strategic Entrepreneurship, 2nd ed., Prentice Hall.
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م�ؤ�صرات الفرق بني االأعمال ال�صغرية والريادة
 Indicators of the Difference between Small Businesses and 
Entrepreneurship 

 يبني اجلدول )2-9( الفرق بني األعامل الصغرية والريادة)23(:

اجلدول )2-9( الفرق بني األعامل الصغرية والريادة

الصغريةالريادةاملؤرش األعامل 

النمو يبدأ عماًل صغريًا، وينمو ليصبح كبرًياقابلية 
ويبقى  صغريًا،  عماًل  يبدأ 

صغريًا، أو ينمو ببطء

ومتجدداإلبداع ومستمر،  حمدود جدَا، أو نادرثقافة، 

األهداف 
االسرتاتيجية

قياس  ومعيار  املرشوع،  رؤية  أساس 
وفاعليته كفاءته 

أهدافه  وأغلب  توجد،  ال 
تشغيلية أو  تكتيكية، 

ويوضح الشكل )7-9( الفرق بني األعامل الصغرية والريادية.

ال�صكل )9-7( 
الفرق بني االأعمال ال�صغرية وامل�صروع الريادي

Source: Wickham, P. )2001(. Strategic Entrepreneurship, 2nd ed., Prentice Hall.

 

االبتكار
األهداف 

االسرتاتيجية

إمكانية 
لنمو ا

 املرشوع الريادي

األعامل 
الصغرية 
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ويظهر من الشكل )7-9( أن املرشوع الريادي -مقارنة باألعامل الصغرية- يتميز 
للعمل،  منهجًا  االسرتاتيجية  األهداف  وتبني  الكبرية،  النمو  وإمكانية  العايل،  باالبتكار 
املنهج  تبني  يف  وحمدودية  نمو،  حمدودية  مع  ابتكارية،  أقل  تكون  الصغرية  األعامل  بينام 

أنشطتها. روتينية  بسبب  االسرتاتيجي؛ 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 
أهيام أطول عمرًا: املشاريع الصغرية أْم الريادية؟ 

حاِول تقديم إجابة من الواقع العميل.  
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العملية الريادية واإدارة الفر�ص وامل�ارد الريادية
Enterprenurship Process and Management of Entrepreneurial  
Resources

The Enterprenurship Procress :العملية الريادية

 )9-8( الشكل  ويوضح  أساسية)24(،  خطوات  أربع  من  الريادية  العملية  تتكون 
املذكورة. العملية 

ال�صكل )9-8( 
العملية الريادية

Source: Barringer, B. & Ireland, R. )2012(. Entrepreneurship: successfully 
launching new ventures, 4th ed., Pearson, Boston
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Deciding to bo Entrepreneurial :القرار بأن تصبح رياديًا

أنفسهم،  رؤساء  ليكونوا  أعامل  رواد  الناس  يصبح  سابق،  وقت  يف  نوقش  كام 
ويتبعوا أفكارهم، وحيققوا املكافآت املالية، عادة، يكون هناك حدث معني حيصل للفرد 
وحيثه عىل أن يصبح رياديًا، عىل سبيل املثال، قد يفقد الشخص وظيفته ويقرر أن الوقت 
يملك  حياته  يف  مرة  وألول  مرياث  عىل  املرء  حيصل  قد  أو  اخلاص،  عمله  لبدء  مناسب 
وظائف  خلق  إىل  أيضًا  احلياة  نمط  قضايا  تؤدي  أن  يمكن  اخلاصة،  رشكته  لبدء  املال 
تقرر  أن  قبل  املدرسة  أطفاهلا  أصغر  يبلغ  حتى  املرأة  تنتظر  قد  املثال،  سبيل  عىل  مهنية، 

إطالق مرشوعها اخلاص.

Developing Successful Business Ideas تطوير أفكار أعامل ناجحة: 

بجد،  يعمل  مل  املرشوع  صاحب  ألن  ليس  اجلديدة،  الرشكات  من  العديد  فشلت 
متييز  مثل:  الناجحة،  األعامل  فكرة  لتطوير  للبدء هبا،  فرصة حقيقية  هناك  تكن  مل  ولكن 
نموذج  وتطوير  الصناعة،  وحتليل  األعامل،  خطة  وكتابة  اجلدوى،  وحتليل  الفرص، 

أعامل فعال.

االنتقال من فكرة إىل رشكة ريادية:
The Transformation of an Idea into Pioneering Company

وقانوين  أخالقي  أساس  إعداد  هي  حقيقة  إىل  الفكرة  حتويل  يف  األوىل  اخلطوة 
مناسب للرشكة، بام يف ذلك اختيار شكل مناسب من امللكية التجارية.

إدارة رشكة ريادة األعامل وتنميتها
Managing and Developing Enterpreneutial Companies

صحيح  بشكل  وتنميتها  الرشكات  مجيع  إدارة  جيب  اليوم،  التنافسية  للبيئة  نظرًا 
الريادة. النهائية من عملية  املرحلة  املستمر، هذه هي  لضامن نجاحها 

إجياد  طريق  عن  الثروة  توليد  يف  سيساهم  الريادية  العملية  بمسارات  االلتزام  إن 
اآليت)25(:

التي يدير هبا.-  التي يؤدهيا، والطريقة  املهمة  بنشاط، بمعنى:  مدير يضطلع 
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الريادّي.-  النشاط  التي سيولدها  اآلثار االقتصادية  بمعنى:  اقتصادي،  تغيري 
الشخصية -  باخلصائص  يتمتع  ريادّي،  شخص  إجياد  بمعنى:  ريادي،  شخص 

والنفسية.

ومن َثمَّ إدارة مجيع أنواع املشاريع الريادية.

 Types of Entrepreneurial Projects :اأن�اع امل�صاريع الريادية

الريادية)26(: للمشاريع  أنواع  أربعة  توجد 
الناشئة. 1. املشاريع 
الكربى. 2. الرشكات 
للعائلة. 3. اململوكة  األعامل 
الناشئة. 4. املؤسسات 

ويوضح الشكل )9-9( أنواع املشاريع الريادية.

ال�صكل )9-9( 
اأن�اع امل�صاريع الريادية

Source: Dess, G. et.al., )2012(. Strategic Management, 7th ed., McGraw 
Hill, New York.
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ناشئة،  مشاريع  هي  الريادية  املشاريع  من  العظمى  الغالبية  أنَّ  عليه  املتعارف  من 
وهذه املشاريع الناشئة تكون عىل ثالثة أنواع كام يف الشكل )9-10()27(.

ال�صكل )9-10(
 امل�صاريع النا�صئة

Source: Barringer, B. & Ireland, R. )2012(. Entrepreneurship: successfully 
launching new ventures, 4th ed., Pearson, Boston.
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الفر�ص وامل�ارد الريادية: 
Opportunities and Entrepreneurial Resources

حتى حيقق املرشوع الريادي خلق قيمة جديدة جيب توفر ثالثة عوامل، هي)28(:
ريادية.-  فرصة 
الفرص.-  موارد مطلوبة ملالحقة 
)وهذا -  الفرصة  هذه  من  االستفادة  يف  رغبة  له  ريادي،  فريق،  أو  شخص،  وجود 

الريادية(. القيادة  يعكس 

الثالثة املذكورة. العوامل  ويوضح الشكل )9-11( 

ال�صكل )9-11(
 من�ذج ع�امل الريادة

Source: Timmons, J. & Spinelli, S. )2004(. New Venture Creation, 6th ed., 
McGraw Hill, New York.

الريادية  الفرصة  مها:  العوامل  هذه  من  اثنني  رشح  سيتم  الفقرة  هذه  وضمن 
واملوارد املطلوبة، أما العامل الثالث: الرواد )القيادة الريادية( فسيتم رشحه ضمن فقرة 

الفقرة. مستقلة الحقة هلذه 



504

 Entrepreneurial Opportunities الفر�ص الريادية

الفرصة هي فجوة يف السوق حيث توجد إمكانية للقيام بيشء أفضل وخلق قيمة 
من خالل كسب هذه الفرصة، وتعّد عملية حتديد الفرص اجلديدة واحدة من أهم املهام 
ف الفرصة يف شكل آخر بأهنا: الظروف التي حتفز عىل إجياد  الرئيسة للرياديني)29(. وتعرَّ

سلع وخدمات جديدة تساهم يف إشباع احتياجات السوق)30(.

بسبب)31(: الريادية  الفرصة  وتنشأ 
عدم متاثل املنافسة يف األسواق.- 
عدم متاثل عوامل اإلنتاج املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات.- 
باملنافسة.-  املتعلقة  املعلومات  متاثل  عدم 

يبينها الشكل )9-12( )32(. الريادية بمجموعة من الصفات كام  الفرصة  وتتسم 

ال�صكل )9-12( 
�صفات الفر�صة الريادية

Source: Barringer, B. & Ireland, R. )2012(. Entrepreneurship: successfully 
launching new ventures, 4th ed., Pearson, Boston.
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وهذه  الريادية،  املشاريع  وجلميع  الريادية  للفرصة  املصادر  من  جمموعة  وهناك 
املصادر هي)33(:

جتارب العمل احلالية أو املاضية.- 
اهلوايات التي تنمو لتصبح أعامالً جتارية أو تؤدي إىل اخرتاعات.- 
اقرتاحات من األصدقاء أو العائلة.- 
أحداث تقود إىل االنتباه إىل حاجات غري مشبعة.- 

إن عملية حتديد الفرص الريادية تأيت عن طريق مرحلتني، مها)34(:
ويكون  - اجلديدة،  األعامل  مفهوم  عىل  التعّرف  مرحلة  إىل  تشري  الفرصة:  اكتشاف 

التعرف إما عن طريق:
والتنبؤ. ● بالبصرية  الصدفة  الصدفة: واستثامر هذه 
ملشاكل  ● مبتكرة  حلول  أو  جديد  مرشوع  فرصة  عن  البحث  أي  املتعمد:  البحث 

العمل.

الذهني.  الفرصة منهجية اإلبداع والعصف  اكتشاف  وأهم مصادر 
فيه  - بام  وقوية  للتطبيق  قابلة  كانت  إذا  ما  لتحديد  الفرصة  حتليل  الفرصة:  تقييم 

دراسات  منهجية  استخدام  ويتم  كامل،  جديد  مرشوع  إىل  تطويرها  ليتم  الكفاية 
الفرصة. لتقييم  االقتصادية  اجلدوى 

للتفكري وقفة 

Pause for Thought 

ما أمهية دراسة اجلدوى يف حتديد فجوة السوق؟ وكيف؟
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 Entrepreneurial Resources :امل�ارد الريادية

املوارد  جمموعة  الريادية  املوارد  ومتثل  ريادية،  موارد  إىل  الريادية  الفرص  حتتاج 
املوارد  واكتساهبا. وهذه  الريادية  الفرص  القادرة عىل مالحقة  امللموسة  امللموسة وغري 

يف العادة هي)35(:
املالية. 1. املوارد 
رأس املال البرشي. 2.
رأس املال االجتامعي. 3.
.1 :Finance Resources املوارد املالية 

أن  جيب  اجلديدة،  املشاريع  خلوض  والتسويق  األسواق  أمهية  مع  جنب  إىل  جنبًا 
يكون  ما  غالبًا  املتاح  التمويل  مستوى  فإن  الواقع،  ويف  التمويل.  عىل  املشاريع  حتصل 
النقدي  التمويل  أن  املؤكد  املطاف، ومن  العمل ونجاحه يف هناية  بدء  دًا قويا لكيفية  حُمدِّ
الدفع  رشوط  أو  االئتامن  استمرار  مثل  املال،  رأٍس  إىل  الوصول  ولكن  كبرية،  أمهية  له 
تتخذ  عامٍّ  وبوجه  اجلديد،  املرشوع  نجاح  عىل  أيضا  يساعد  أن  يمكن  املورد  مع  املواتية 
املوارد املالية أحد أشكال الدين أو حقوق امللكية. ويبني اجلدول )3-9( الفروق بينهام، 

ويوفر كذلك بعض األمثلة.
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جدول )3-9( أشكال املوارد املالية

األمثلةالتعريفالنوع

حقوق 
مللكية ا

األموال املستثمرة يف امللكية مثل األسهم، 
تبعًا  األسهم  قيمة  تنخفض  أو  وتزداد 
ألداء الرشكة، وللحصول عىل ذلك عادة 
التخيل  األعامل  مؤسيس  من  يطلب  ما 
بعض  عن  والتخيل  امللكية،  بعض  عن 

السيطرة عىل األعامل التجارية

الشخصية. املدخرات   -
العائلة  - االستثامرات من قبل 

     واألصدقاء.
- املستثمرون من القطاع اخلاص.

- رأس املال االستثامري.
- عروض األسهم العامة.

األموال املقرتضة مثل القروض بالفائدة، الدين
وبصفة عامة، جيب تسديد الديون برصف 
النظر عن األداء، ويتطلب احلصول عليها 
التجارية  األصول  بعض  استخدام  عادة 

الشخصية كضامن أو 

البنكية. القروض   -
- بطاقات االئتامن.

- القروض من قبل العائلة 
    واألصدقاء.

املرهونة. املمتلكات   -
- متويل املوردين.
العام. التمويل   -

.2 :Human Capital رأس املال البرشي

يعّد رأس املال البرشي مصدرًا من مصادر اإلبداع والتجديد االسرتاتيجي؛ ألنه 
العمليات)36(. تبادل األفكار، وتطوير تشكيل  ناتج عن 

هي:  ملموسة  غري  مصادر  من  متحققة  قيمة  بأنه  البرشي  املال  رأس  ف  ويعرَّ
وخدمات  سلع  إنتاج  من  واملنظامت  العاملني  متكن  والقدرات(  واملهارات،  )املعرفة، 

النفسية لألفراد بشكل تصاعدي)37(. النقدي، والعوامل  الدخل  تؤثر يف 

وحيقق رأس املال البرشي عددًا من املزايا، منها)38(:
يزيد من قدرة املنظمة )املرشوع الريادي( عىل االبتكار واإلبداع.- 
يطور من أداء نظام رأس املال الفكري عرب زيادة فعالية رأس املال اهليكيل، ورأس - 

الزبائني. املال 
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وتغيري -  املعريف،  اإلنتاج  زيادة  الريادي( عرب  )للمرشوع  للمنظمة  القيمة  فرق  يوجد 
العاملني. سلوكيات 

ق الوالء عندهم جتاه حتقيق أهداف املنظمة )املرشوع -  يزيد من التزام العاملني، وُيعمِّ
الريادي(.

.3 :Social Capital رأس املال االجتامعي

بأنه:  يعّد رأس املال االجتامعي أحد أهم املوارد غري امللموسة للمنظمة، ويعرف 
أحد املوجودات املتجسدة يف عالقات األفراد واملجتمعات أو شبكات العالقات)39(.

فه آخرون بأنه: خاصية العالقات املجتمعية داخل املنظمة، ويتم إدراكها عرب  وعرَّ
التوجه نـحو اهلدف اجلامعي والثقة املشرتكة)40(. مستوياهتا األعضاء ذوي 

الريادية، هي)41(: ولرأس املال االجتامعي أمهية كبرية للمشاريع 
الصناعية، -  واملنظامت  السابقة،  الوظائف  خالل  من  الريادي  املرشوع  أعامل  دعم 

التجارة والصناعة. وجمموعات األعامل، مثل: غرفة 
توفري شبكة متنامية من العالقات مع جهات متعددة مثل: املستشارين، واملجموعات - 

التي يمكن االتصال هبا واالستفادة من آرائها. املرجعية 
املشاريع -  نجاح  أركان  أحد  متثل  التي  االسرتاتيجية  التحالفات  عىل  التشجيع 

بداية تأسيسها. الريادية، وخاصة يف 
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 Entrepreneurial Leadership :القيادة الريادية
أنواع املشاريع واملنظامت واملؤسسات. القيادة عنرصًا رئيسًا وفعاالً جلميع  تعّد 

األساسية)42(.  املهام  لتحقيق  بجدٍّ  للعمل  اآلخرين  إهلام  عملية  القيادة:  وتعني 
باجلهود  للمشاركة  اآلخرين  وتوجيه  وتأثري،  إهلام،  عملية  بأهنا:  كذلك  القيادة  ف  وتعرَّ

اجلامعية)43(.

عىل  القدرة  هي  فالقوة  والسلطة،  القوة  عنرصي  بني  التوافق  عىل  القيادة  وتعتمد 
فهي  السلطة  أما  املنظمة)44(.  لصالح  مرغوبة  نتائج  حتقيق  أجل  من  القرارات  يف  التأثري 
القرارات،  اختاذ  حق  ختوله  والتي  للمسؤول،  املمنوحة  والترشيعية  القانونية  احلقوق 

املوارد، وتوجيه عمل اآلخرين بشكل صحيح)45(. وختفيض 

ويوضح الشكل )13-9( العالقة بني القوة والسلطة)46(.

ال�صكل )9-13( 
العالقة بني الق�ة وال�صلطة

Source: Kreitner, R. & Cassidy, C. )2011(. Management, 12th ed., South – 
Western, United Kingdom.

الفرد، والطاقة  بقناعات  القدرة عىل الشجاعة واالعتقاد  الريادية فهي  القيادة  أما 
للعمل اجلاد يف ظروف صعبة)47(.
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ف القيادة الريادية بأهنا: عملية ديناميكية، هتدف إىل حتويل املنظمة  وهناك من عرَّ
من شكل إىل شكل آخر أفضل من خالل إدارة التفاعالت الفكرية، والثقافية، والفردية، 

واجلامعية)48(.

ويوضح الشكل )14-9( وجهة نظرنا يف القيادة الريادية.

ال�صكل )9-14( 
مك�نات تعريف القيادة الريادية

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف
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خ�صائ�ص القيادة الريادية: 
Characteristics of the Pioneering Enterprenurship

الريادية جمموعة من اخلصائص، هي)49(: للقيادة 

The Vision :الرؤية

أو  املرشوع  تصور  عىل  القدرة  متثل  ألهنا  الريادة؛  خصائص  أهم  من  الرؤية  تعّد 
ووجود  غريه،  عن  الريادي  الشخص  متيز  متثل  التي  املألوفة  أو  املوجودة  غري  املبادرات 
الرؤية يمّكن الريادي من ممارسة القيادة التحويلية التي ختلق شيئًا جديدًا، وبطريقة ما.

The Dedication and The Motive :التفاين والدافع

إن التفاين والقيادة يتجددان يف العمل الشاق، أما الدافع فينطوي عىل حمفز داخيل 
يتطلب التفاين التزامًا فكريًا حيافظ عىل استمرار الريادي حتى يف مواجهة األخبار السيئة 
العمل لساعات  التحمل، والرغبة يف  أو سوء احلظ، كالمها يتطلب الصرب والقدرة عىل 
البطولية لشخص واحد قد تعاين  التي بنيت عىل اجلهود  طويلة، ومع ذلك فإن األعامل 
عىل املدى الطويل، وهلذا السبب فإن محاس الريادي املتفاين هام؛ ألنه يعمل كمغناطيس 

جيذب اآلخرين إىل األعامل واملساعدة يف املهام.

The Commitment to Distinction االلتزام بالتميز: 

سلع  وتوفري  العميل،  بمعرفة  التزامهم  تطوير  الرياديني  من  التميز  يتطلب 
وخدمات عالية اجلودة، وإيالء االهتامم بالتفاصيل، والتعلم املستمر. والرياديون الذين 
أداء  لتجاوز  أنفسهم  وتكريس  معا  العوامل  هذه  عمل  لكيفية  حساسون  التميز  حيققون 
الذين  الوحيدون  هم  أهنم  يعتقدون  كانوا  إذا  الرياديون  يتعثر  قد  ذلك  ومع  املنافسني، 
يقولون  ما  غالبًا  ذلك،  من  النقيض  عىل  نجاحًا،  فاألكثر  ممتازة،  نتائج  حتقيق  يمكنهم 

أكثر ذكاء منهم. بنجاحهم ملوظفني  يدينون  بأهنم 
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Means of Developing Leading Skills :و�صائل تط�ير املهارات القيادية

ويمكن  القيادية،  املهارات  بتطوير  مرتبط  الريادية  القيادة  خصائص  تطوير  إن 
الشكل  يوضحها  التي  الوسائل)50(  من  جمموعة  طريق  عن  القيادية  املهارات   تطوير 

.)9-15(

ال�صكل )9-15(
 و�صائل تط�ير املهارات القيادية

Source: Robbins, S. & Judge, T. )2015(. Organizational Behavior, 16th ed., Pearson, Boston

املؤمترات حضور 

24%

24%

19%

6%

27%

القيادة قراءة مواد 

أنشطة أخرى، مثل 
احلصول عىل مزيد 
التعليم اإلضايف من 

اإلصغاء إىل املرشد 
)املوجه(

احلصول عىل تغذية 
راجعة من املوظف

القيادية كام يأيت: يوضح الشكل السابق ترتيب أمهية املهارات 
 -%27 قراءة مواد ختصصية يف القيادة     
 -%24 العلمية      املؤمترات  حضور 
 -%24 احلصول عىل تغذية راجعة من املوظف    
 -%19 اإلصغاء إىل املرشد )املوجه(     
 -%6 أنشطة أخرى مثل احلصول عىل تعليم إضايف    

         املجموع              %100     
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Entrepreneurial Leadership Factors :)51(ع�امل القيادة الريادية
الريادية  القيادة  أن  توضح  التي  الريادية  القيادة  عوامل   )9-16( الشكل  يوضح 

القائد. بالقيادة وليس  القيام  عملية تدور حول 

ال�صكل )9-16( 
ع�امل القيادة الريادية

Source: Wickham, P. )2001(. Strategic Entrepreneurship, 2nd ed., Prentie Hall.

يتضح من الشكل )16-9( أن عوامل القيادة الريادية تتمثل يف اآليت:
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املرشوع  1. قيادة  وراء  الدافعة  القوة  متثل   Personal Vision الشخصية:  الرؤية 
الريادي، وجيب أن تكون واضحة للجميع، وخاصة لدى أصحاب املصالح، ليعرفوا 
األدوار، واملسؤوليات، واملكافآت التي سيحصلون عليها نتيجة مشاركتهم يف املغامرة.

Communication with Stakeholders ويتم  2. التواصل مع أصحاب املصالح: 
ذلك من خالل عدة وسائل وقنوات اتصال، مثل:

الفردية.-  املحادثات 
االجتامعات.- 
الرسمية.-  التقديمية  العروض 
خطط األعامل. - 

حتكم  3. التي  القواعد  شبكة  هي   Organizational Culture التنظيمية:  الثقافة 
من  لكل  به  مسموح  غري  هو  وما  مسموح  هو  ما  وحتدد  معلنة،  غري  وهي  املنظمة، 

واخلارجية. الداخلية  العالقات 
املعرفة واخلربة: Knowledge and Experience وهي املعرفة واخلربة التخصصية  4.

املهنية يف جماالت الصناعة والنشاط، وهذه اخلربة تعد أساسًا للقيادة.
العاملني  5. جذب  أساس  ألهنا  املصداقية؛  عىل  مبنية  القيادة   Credibility املصداقية: 

فيهم. والتأثري 
من  6. املرشوع  أداء  حمور  متثل  القيادة  إن   Project Performance املرشوع:  أداء 

عىل  والقدرة  املرشوع،  من  والعائد  املخاطرة،  وحساب  العاملني،  يف  التأثري  خالل 
املصداقية. وترسيخ  وفعالية،  برسعة  التعلم 

العاملني  7. الريادي بتحقيق توقعات  وهو قيام   Role of Leadership القيادة:  دور 
لتأكيد  باستمرار  موقعه  واستخدام  القيادة  سلوك  إظهار  خالل  من  وفعالية  بنشاط 

بالتابعني. عالقته 
التغيري  8. إحداث  عىل  الريادي  قدرة  وهي   Desire to Lead القيادة:  يف  الرغبة 

القوة. القيادة، وسالمة استخدام  الرغبة يف  اإلجيايب، والعوامل املحركة للتغيري هي 
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 Entrepreneurship Strategy :ا�صرتاتيجية الريادة
هي:  املكّونات  من  العديد  إىل  حيتاج  ريادية  مشاريع  إنشاء  فإنَّ  سابقًا  أرشنا  كام 

الريادية. الريادية، والقيادة  الريادية، واملوارد  الفرصة 

واسرتاتيجية الريادة هي منهجية فكرية، تسعى من خالهلا املنظمة إىل القيام بدور 
الرئيس يف صناعة معينة)52(. الالعب 

املاهر  الريادي  ن  متكِّ اسرتاتيجية  بأهنا:  -أيضًا-  الريادة  اسرتاتيجية  وتعرف 
مرشوع  إلطالق  الكفؤة  املوارد  إىل  للوصول  حقيقية  فرصة  عىل  احلصول  من  واملتفاين 

ناجح)53(.

أربعة أسئلة رئيسة من وجهة نظرنا كام  الريادة حتاول اإلجابة عن  إن اسرتاتيجية 
هي موضحة  يف الشكل )9-17(.

ال�صكل )9-17(
 االأ�صئلة االأ�صا�صية ال�صرتاتيجية الريادة

امل�صدر: من تط�ير امل�ؤلف  
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السؤال األول: كيف ندخل السوق؟

The First Question: How to Enter The Market?

وجتاوزها،  األسواق  إىل  الدخول  عوائق  حتديد  كيفية  عىل  السؤال  هذا  يركز 
التالية)54(: وكذلك حتديد طريقة الدخول، من بني الطرق 

دخول جديد رائد: وهو الدخول إىل السوق بمنتج جديد جذريًا غري موجود، ومن - 
قليلة. منافسة مبارشة  َثمَّ يالقي 

دخول جديد مقلد: وهو الدخول إىل السوق بمنتجات أعامل كانت ناجحة يف أحد - 
األسواق لفئة معينة، وإدخال املنتجات نفسها لرشحية أخرى من السوق.

دخول جديد متكيف: وهو الدخول إىل السوق بمنتج أو خدمة جديدة إىل حد ما، - 
وخمتلفة بشكٍل كاٍف خللق قيمة جديدة للعمالء، واحلصول عىل حصة يف السوق.

The Second Question: Where to Compete? السؤال الثاين: أين ننافس؟

إما يف )املحيط  تأيت  ننافس؟ واإلجابة  السؤال عىل إجابة: يف أي مكاٍن  يركز هذا 
األمحر أو املحيط األزرق()55(.

املحيط األمحر: أسواق ومنتجات درجة التنافس فيها أو عالية جدًا، وال يوجد جمال  1.
املنافسة حد املعدومية. لالخرتاق والتأسيس فيها ألي نشاط، وتصل فيها 

املحيط األزرق: أسواق ومنتجات تناسب املشاريع املغامرة، وال توجد فيها منافسة،  2.
أو املنافسة فيها قليلة، وأهم عنارص املحيط األزرق هي:

املتنازع عليها.-  السوق غري  خلق مساحة 
جعل املنافسة غري ذات صلة.- 
الطلب اجلديد.-  جذب 
التكلفة يف وقت واحد. -  التاميز وانخفاض  متابعة 
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السلوك االسرتاتيجي لإلبداع؟ ما  الثالث:  السؤال 
The Third Question: What Is the Strategic Behaviour for Innovation?

هناك نوعان من السلوك االسرتاتيجي لإلبداع، مها)56(:
إىل  1. وصوالً  األسفل  املستوى  من  تنشأ  عملية  ذاتيًا:  املستقل  االسرتاتيجي  السلوك 

من  اجلديدة،  األفكار  بتعقب  املنتج  منارصو  يقوم  خالهلا  ومن  األعىل،  املستوى 
املطلوبة  خالل عملية رسمية، وباستخدام وسائل يمكن من خالهلا تطوير األنشطة 
حتقيق  إىل  وصوالً  جتاريًا،  التسويق  ممكنة  اجلديدة  اخلدمة  أو  السلعة  جلعل  وتنسيقها 

النجاح يف السوق.
السلوك االسرتاتيجي املستحث: عملية تبدأ من املستوى األعىل وصوالً إىل املستوى  2.

لإلبداعات  ملبني  وهيكلها  للمنظمة  احلالية  االسرتاتيجية  تكون  بحيث  األسفل، 
من  النوع  هذا  مثل  يف  ويتم  واهليكل،  االسرتاتيجية  مع  كبري  بشكل  ترتبط  التي 
إبداعات  حيقق  بام  واالسرتاتيجية،  اهليكل  بني  مواءمة  أعىل  حتقيق  الريادية  املشاريع 

داخلية.

التي تدخل فيها السوق؟ الرابع: ما االسرتاتيجيات  السؤال 
The Fourth Question: What Are the Strategies by which we can Enter 
the Market?

تكون واحدة من اآليت أو خمتلطة منها:
التكلفة.-  ريادة 
التميز.-  ريادة 
الرتكيز.-  ريادة 
املختلطة.-  الريادة 

التكلفة:)57( ريادة 

منخفضة، عن طريق: بتكاليف  منتجات وخدمات  تقديم 
الكبرية.-  باملشاريع  التغيريات مقارنة  رسعة إجراء 
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دون املواد بأسعار أقل.-  دين ُيزوِّ االعتامد عىل ُمورِّ
واأليدي -  املنشآت  حيث  من  التكاليف  منخفض  آخر  بلد  يف  صناعية  مرافق  إنشاء 

العاملة.

 The Differentiation Entreprenurship :ريادة التميز

عن  عالية،  تكنولوجيا  استخدام  أو  عاٍل،  ابتكاٍر  ذات  وخدمات  منتجات  تقديم 
طريق)58(:

املميز.-  االبتكار  الرتكيز عىل 
مألوفة.-  غري  تكنولوجيا  استخدام 
املستخدمني.-  إىل  الرسالة  وإيصال  باملنتج  التعريف 
الرشاء سهلة.-  جعل عملية 

The Focus Entreprenurship :ريادة الرتكيز

التطابق بني املجال  الريادية بشكل وثيق؛ بسبب  ترتبط ريادة الرتكيز مع املشاريع 
الرتكيز  ريادة  استثامر  للمرشوع  ويمكن  املرشوع،  حجم  وصغر  الضيق،  االسرتاتيجي 

عن طريق)59(: 
البحث عن مناطق سوقية غري خمدومة.- 
إشباع احلاجات واخلدمات غري املشبعة.- 
االبتعاد عن الدخول يف منافسة مع الرشكات الكبرية.- 

The Mixed Entreprenurship الريادة املختلطة: 

االسرتاتيجيات  من  اسرتاتيجية  من  أكثر  باستخدام  االسرتاتيجية  هذه  ترتبط 
ولكن  التمّيز،  اسرتاتيجية  مع  التكلفة  اسرتاتيجية  استخدام  للمرشوع  فيمكن  السابقة، 

لكل مسار من مسارات املرشوع، دون الدمج بينهام ضمن املسار الواحد.
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 Entrepreneurship Styles :اأمناط الريادة
الذي  الشخص  يسلكه  الذي  االجتاه  أو  امليل،  أو  السلوك،  الريادة:  أنامط  تعني 

يتبنى النشاط الريادي، وهناك ثالثة أنواع من جمموعات األنامط الريادية:
ال�صل�ك 1. بح�صب  الريادة  اأمناط 

Entrepreneurship styles in accordance with Behavior

قدم هذا التصنيف الباحث )Landau( ويوضح الشكل )18-9( التصنيف املذكور)60(.

 

ال�صكل )9-18( 
اأمناط الريادة بح�صب  ال�صل�ك

Source: Wickham, P. )2001(. Strategic Entrepreneurship, 2nd ed., Prentice Hall.

-  The First Pattern )The Consolidator( :)الداعم( املوحد  النمط األول: 
وهو الشخص الذي تكون قدرته عىل حتمل املخاطرة )منخفضة(، وقدرته اإلبداعية 
النمط مشاريع قائمة موجودة،  )منخفضة(، وعادة ما تكون مشاريع أصحاب هذا 

فيها. وجيري تطويرها بشكل حمدود، وحيققون حتسينًا هامشيًا 
النمط الثاين )احلامل(: )The Second Pattern )The Dreamer وهو الشخص  -

)مرتفعة(،  اإلبداعية  وقدرته  )منخفضة(  املخاطرة  حتمل  عىل  قدرته  تكون  الذي 
وعادة ما تكون مشاريع أصحاب هذا النمط معتمدة عىل اإلبداع وحتقيق القيمة.
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النمط الثالث )املقامر(: )The Third Pattern )The Gambler وهو الشخص  -
)منخفضة(،  اإلبداعية  وقدرته  )عالية(  املخاطرة  حتمل  عىل  قدرته  تكون  الذي 
قيمة  تقديم  عىل  قدرة  ذات  مشاريع  النمط  هذا  أصحاب  مشاريع  تكون  ما  وعادة 

أفضل من باقي املشاريع.
-   The Second Pattern )The Entrepreneur( )الريادي(:  الرابع  النمط 

اإلبداعية  وقدرته  )مرتفعة(  املخاطرة  حتمل  عىل  قدرته  تكون  الذي  الشخص  وهو 
جاذبية  ذات  حقيقية  مشاريع  النمط  أصحاب  مشاريع  تكون  ما  وعادة  )مرتفعة(، 

للسوق. عالية 
اأمناط الريادة بح�صب  اإدراك الفر�ص: 2.

Entrepreneurship  Patterns According to Perceived Opportunities

 )9-19( الشكل  ويوضح   ).Ardichvilli, et.al( الباحث  التصنيف  هذا  قّدم 
املذكور)61(. التصنيف 

مرتفع

مرتفع
منخفض

منخفض
إدراك الفرص

مة
لقي

د ا
جيا

ة إ
در

ق

ال�صكل )9-19( 
اأمناط الريادة بح�صب  اإدراك الفر�ص

Source: Ardichvilli, A. et.al. )2003(. A theory of Entrepreneurial opportunity 
Identification and development, Journal of Business Venturing, 18(1).
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-  The First Pattern: The Technology التكنولوجيا:  ناقل  األول:  النمط 
وقدراته  )منخفضة(،  الفرص  إدراك  عىل  قدرته  تكون  شخص  وهو   Conveyor
عىل  معتمدة  مشاريع  النمط  هذا  مشاريع  وتكون  )مرتفعة(،  القيمة  خلق  عىل 

)التقليد(.
شخص  - وهو   The Second Pattern: The Dreamer احلامل:  الثاين:  النمط 

تكون قدرته عىل إدراك الفرص )منخفضة(، وقدراته عىل خلق القيمة )منخفضة(، 
النمط مشاريع معتمدة عىل )احلظ واملصادفة(. وتكون مشاريع هذا 

- The Third Pattern: The Problem Solver :النمط الثالث: حالل املشاكل
القيمة  وقدراته عىل خلق  )مرتفعة(،  الفرص  إدراك  قدرته عىل  تكون  وهو شخص 
احلصة  عن  الدفاع  عىل  معتمدة  مشاريع  النمط  هذا  مشاريع  وتكون  )منخفضة(، 

تواجهها. التي  املشكالت  احلالية، وتاليف  السوقية 
- The Fourth Pattern: The Business Maker :النمط الرابع: صانع األعامل

القيمة  الفرص )مرتفعة(، وقدراته عىل خلق  إدراك  وهو شخص تكون قدرته عىل 
النمط مشاريع ريادية جديدة، وغري مألوفة. )مرتفعة(، وتكون مشاريع هذا 

ال�صخ�صية 3. بح�صب  الريادة  اأمناط 
Entrepreneurship  Patterns according to Personality:

قّدم هذا التصنيف الباحث )Wai – sum Siu( ويبني اجلدول )9-4()62(.
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أنامط الريادة بحسب الشخصية جدول )9-4( 

لشخصية املرشوعا طبيعة 

املسن عمل صغري.املواطن   -
يعتمد عىل خرباته الشخصية.  -

- ممول ذاتيًا.
- ليس لديه طموحات اسرتاتيجية طويلة األجل.

العمل - عمل طموح.مدمن 
- حجم املرشوع كبري.

- مهارات متعددة.
- أهداف اسرتاتيجية رصحية.

باحلياة - عمل يعتمد عىل كسب الصفقات.النابض 
- متارسه أعامر شابة.

- خرباهتم حمدودة.
يعتمدون عىل شبكات االتصاالت الشخصية.  -

- ال يميلون إىل األهداف االسرتاتيجية طويلة املدى.
العائلية، والفروض الشخصية. التمويل من خالل األرباح املحتجزة، واملسامهات   -

- مشاريع متوسطة احلجم.املثايل
- متارسه أعامر شابة.

باإلنجاز  اإلحساس  عىل  بل  القصري،  املدى  عىل  الربح  عىل  يعتمد  ال  دافعهم   -
واالستقاللية  

   الذي يقدمه هلم جماهلم اخلاص.
النهائية. - خيدمون جمموعة متنوعة من األسواق 

العالية. التكنولوجيا  منتجات  تقوم مشاريعهم عىل   -
- التمويل يكون من خالل األرباح املحتجزة، واملسامهات العائلية، واالستثامر اخلاص.

عاليا - مشاريع كبرية احلجم.املحلق 
املنتجات. - تقدم جمموعة متنوعة من 

- األهداف االسرتاتيجية أكثر وضوحًا.
- االستثامر يكون يف جمموعة متنوعة من املصادر.
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اأ�صئلة الف�صل التا�صع
س1: عّرف:

الريادي. 1.

الريادة. 2.

االسرتاتيجية. 3. الريادة 

الصغرية. 4. األعامل 

رشكات نمط احلياة. 5.

الريادية. 6. الفرص 

الريادية. 7. املوارد 

الريادية. 8. القيادة 

التكنولوجيا. 9. ناقل 
احلامل. 10.

س2: ناقش ما يأيت:
ريادّي. 1. معنى كلمة 
املتسلسل. 2. والريادّي  التقليدّي  الريادّي  الفرق بني 
سامت اإلدارة الريادية. 3.
الفرق بني األعامل الصغرية والريادة. 4.
الفرق بني رشكات بديلة للراتب ورشكات نمط احلياة. 5.
الريادية. 6. الفرص  صفات 
عالقة رأس املال االجتامعي بالعمل الريادي. 7.
بالتميز. 8. بااللتزام  التفاين  عالقة 



524

كيف يمكن أن تدخل إىل السوق؟ وما طرق الدخول؟ 9.
باحلياة. 10. النابضة  الشخصية  خصائص 

س3: عّلل:
للمخاطرة. 1. متبنيًَّا  شخصًا  الريادي  ُيعدُّ 
التقليدية عن اإلدارة الريادية. 2. اختالف اإلدارة 
الرياديني مهمة. 3. تعّد خصائص 
فشل األعامل الصغرية. 4.
الريادي. 5. للعمل  الفرصة  أمهية 
الريادي. 6. املالية للعمل  رضورة املوارد 
دور الرؤية يف العمل الريادي. 7.
أسباب خطورة املحيط األمحر. 8.
املستحث. 9. االسرتاتيجي  السلوك  استخدام 

أسباب نمط املقامر وظروفه يف العمل الريادي. 10.

س4: ارشح ما يأيت:
الطبيعية. 1. باملوارد  البرشية  املوارد  عالقة 
الرياديني. 2. أنواع 
الريادة. 3. أمهية 
الريادة. 4. خصائص 
الريادية. 5. العملية 
الريادية. 6. املشاريع  أنواع 
القوة والسلطة. 7. العالقة بني 
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القيادية. 8. املهارات  تطوير  وسائل 

الريادية. 9. القيادة  عوامل 
املحيط األزرق. 10. خصائص 
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احلالة االفتتاحية: ا�سرتاتيجية اخلروج من اال�سرتاتيجية.
مفهوم ا�سرتاتيجية اخلروج .
اأهمية ا�سرتاتيجية اخلروج.

اأ�سباب اللجوء اإىل ا�سرتاتيجية اخلروج.
اأ�سباب مرتبطة ب�سخ�سية املالك واجتاهاته نحو امل�ستقبل.

اأ�سباب مرتبطة بالعوامل البيئية الداخلية واخلارجية.
معايري ا�سرتاتيجية اخلروج.

الت�سنيف االأول: ذكر هذا الت�سنيف املعايري
املعيار االأول: خ�سائ�س املوؤ�س�س ودوافعه.    

املعيار الثاين: خ�سائ�س ال�سركة.    
املعيار الثالث: قرارات البدء.    

الت�سنيف الثاين: ذكر هذا الت�سنيف الفكرة واملعايري  
حتديد بع�س اجلوانب االإيجابية للمالكني اجُلدد.    

الف�سل العا�سر 
ا�سرتاتيجية اخلروج 

Chapter Ten
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حتديد التهديدات.    
تقدمي معايري احلوافز    

الت�صنيف الثالث: ذكر هذا الت�صنيف املعايري
اأواًل: معيار التكلفة    

ثانيًا: معيار الفائدة    
ثالثًا: معيار التحليالت    

رابعًا: معيار الوقت    
منهجية ا�صرتاتيجية اخلروج

اخلطوة االأوىل: حتديد جاذبية العمل احلايّل
اخلطوة الثانية: احت�صاب تكلفة اخلروج

اخلطوة الثالثة: حتديد الوقت املثايّل للخروج
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اأهداف الف�صل
قادرًا  يكون  أن  الفصل  هلذا  الدارس  من  يتوقع  الفصل  هذا  دراسة  من  باالنتهاء 

عىل:
اخلروج 1. اسرتاتيجية  مفهوم  توضيح 
بيان أمهية اسرتاتيجية اخلروج 2.
حتديد أسباب اللجوء إىل اسرتاتيجية اخلروج 3.
وصف معايري اسرتاتيجية اخلروج 4.
اخلروج 5. اسرتاتيجية  منهجية  توضيح 
اخلروج 6. اسرتاتيجية  سيناريوهات  وصف 
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Opening Case احلالة االفتتاحية

)1( اسرتاتيجية اخلروج من االسرتاتيجية 

)The exit strategy of the strategy(

مفهوم  إىل  اللجوء  إمكانية  إىل  أرْشُت   « البقاء  أجل  ِمن  القوة   « بعنوان  الّسابق  مقايل  يف 
خاطئ،  ملساٍر  تغيرٍي  إحداث  أجل  ِمن  اسرتاتيجية  أو  خطة  بوساطة   « االسرتاتيجية  من  »اخلروج 
تقَع  أْن  احليوية  للدولة  يمكن  فال  الفشل،  أسباب  عن  النظر  برصف  أهدافها،  حتقق  مل  عمليات  أو 
خماطَر  عىل  ينطوي  حاهلا  عىل  تركها  ألّن  منها؛  فائدٍة  أيِّ  دون  مكاهنا  ُتراوح  اسرتاتيجياٍت  أسرية 

كثريٍة.

سألني عدٌد من القّراء األصدقاء عن املعنى احلقيقي لذلك املفهوم الذي ال يغيب عادة عن 
األداء  الدولة، ومستوى  مراجعٍة موضوعيٍة ملرشوعات  إىل  احلكوماُت  تعمد  عندما  امُلخططني  بال 
تتبنى هنجًا إصالحيًا، سواء يف ظروف  العاّمة واخلاّصة، ال سّيام عندما  العاّم لسلطاهتا ومؤسساهتا 
جائحة  نتيجة  االقتصادية  أزمتنا  تفاقم  بسبب  حاليًا  نعيُشها  التي  كتلك  عادية؛  غري  أو  عادية، 
كورونا، والتطورات واألزمات اإلقليمية املحيطة بنا، وحالة اإلرباك التي يمرُّ هبا االقتصاُد العامليُّ 

امَلعيش! العملية، والواقع  التجربة  بُحكم  لنا  املعروفة  املحلية  كلُّه، فضاًل عن األسباب 

أو جمموعٍة من اخلطط؛ هبدف  يقوم عىل وضع اسرتاتيجيٍة،  إليه  الذي أرشُت  املفهوم  ذلك 
عىل  الكافية  القدرة  تتوفر  ال  برامج  أو  كليًا،  أو  جزئيًا  للتنفيذ  قابلة  غري  بمشاريع  العمل  إهناء 
الُكلفة  ذات  السياسيات  عن  التخيل  أو  تواجهها،  التي  التحديات  جتاوز  يف  الفشل  أو  حتقيقها، 

بالدولة واملجتمع. ُيِضُّ  امُلجدية، والتي بلغت حّدًا  العالية، وغري 

وقد يبدو األمُر أقرَب ما يكون إىل منطٍق متارسه الرشكات الكربى، ولكنه يف احلقيقة هنٌج 
التصحيحية تذهُب  الفرعية، وإجراءاهِتا  أنَّ معاجلاهِتا  مُتارَسه احلكوماُت حني تدرك  أْن  عامٌّ ُيمكن 
ُسدى، وأنَّ الواقع يفرُض نوعًا من اإلجراءات اجلذرية احلاسمة عن طريق البدائل املناسبة واآلمنة 
للخروج من ذلك الوضع، آِخذة يف االعتبار التوقيت املالئم، والتشخيص السليم، وتوفري عنارص 

. املستقبلية بدقٍة واسترشاٍف ِعلميٍّ ذكيٍّ رسم اآلفاق 



535

ِمن  بيننا  حارضة  أهنا  سنجد   « اخلروج  اسرتاتيجية   « إىل  اللجوء  أسباب  نستعرض  حني 
خالل اهلْدر الواضح يف املوارد واإلمكانات والطاقات، ويف التجاوزات، واهتزاز الثقة باملؤسسات 
عىل  بناًء  تشكيلها  إعادة  أجل  من  هندسة؛  أو  هيكلة،  إعادة  إىل  بحاجة  بأهنا  اجلميع  يعرتف  التي 
أُسٍس وأهداٍف جديدة، تضمن صيانتها باعتبارها أحَد أهمِّ عنارص قوة الدولة؛ ألنَّ هناك دعوات 
قوة  تعزيز  هبدف  لإلصالح  شاملة  عملية  نحو  السعي  رضورة  إىل  اجلميع  بني  عليها  ُمتفق  أكيدة 
الدولة وثباهتا يف وجه التحديات، وعليه فإّن ذلك املفهوم االسرتاتيجّي ُيشكل منطلقًا مناسبًا جدًا 

إليها. التي نتطلع  للتغلب عىل األزمات والتحّديات، والوصول إىل األهداف 
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)Exit strategy concept( مفهوم ا�صرتاتيجية اخلروج
يف  وتؤثر  اليومية،  حياتنا  يف  متأصلة  ظاهره  البيئّي  التأكد  عدم  أنَّ  املعلوم  من 
االسرتاتيجية  القرارات  أو  التشغيلية،  اخليارات  سواء  وقراراتنا،  خياراتنا  من  العديد 
التكاليف  وتنشأ  الكثري،  املنظمة  ُيكلِّف  البيئّي  التأكد  عدم  ألنَّ  املنظامت؛  أنواع  جلميع 

عىل شكل نتائج غري متوقعة، أو تأثريات سلبية، أو فرص ثمينة ضائعة عىل املنظمة.

أمثال  اإلدارة،  علامء  إىل  البيئي  التأكد  عدم  ملوضوع  األوىل  املحاوالت  وُتعزى 
)March & Simon, 1958( وكانوا - آنذاك - يعتقدون بأّن عدم االستقرار خيلق حالة 

للُمديرين)2(. البيئي  التأكد  من عدم 

عدم التأكد البيئّي ُعرف من وجهات نظر خمتلفة من قبل علامء النفس واالقتصاديني 
واإلداريني، واتفقت وجهات نظرهم نسبيًا عىل تلخيصه يف)3(:

القدرة عىل حتديد احتامالت األحداث املستقبلية. 1. عدم 

نقص املعلومات هو الكامن وراء عدم القدرة عىل التنبؤ بدقِة القرار. 1.

بدقة،  التنبؤ  عن  لِعجزه  الفرد  إدراك  من  التيقن  عدم  يمثل  البيئي  التأكد  عدم  إنَّ 
القدرة  عدم  أو  صحيح،  بشكل  للتنبؤ  كافية  بيانات  وجود  عدم  عن  ناتٌج  العجز  وهذا 

عىل التمييز بني البيانات ذات الصلة، أو غري ذاِت الصلة«)4(.

إنَّ احلدَّ من عدم التأكد البيئّي فرض عىل املنظامت حتييد التهديدات املتمثلة بنقص 
حيث  من  ُمّدد  بقراٍر  املرتبطة  املعرفة  وقلة  املتغرية،  البيئية  بالعوامل  املتعلقة  املعلومات 
الرضورّي  فمن  ولذا  اخلاطئ)5(.  القرار  اختاذ  حالة  يف  املنظامت  ستتكّبدها  التي  التكلفة 
امتالك املنظامت ألنظمة كشف مبكرة عن املخاطر البيئية امُلحدقة هبا، والتنويع باستمرار 

املستمرة)6(. التنافسية  التهديدات  مع  التعامل  أساليب  يف 

باإلضافة إىل أنَّ توفر ُصنّاع قرار لدهيم اخلربة واملهارة الكافية الستشعار الدوافع 
من  احلدِّ  يف  امُلهّمة  الوسائل  من  واحدة  هي  هبا،  والتنبؤ  املنافسني،  سلوك  وراء  اخلفية 

املنظامت)7(. التي تعيُشها تلك  التأكد  حاالت عدم 
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التعامل  يف  اهلاّمة  الوسائل  إحدى   Exit Strategy اخلروج  اسرتاتيجية  وُتعدُّ 
تأثرياهتا.  وتقليل  بنتائجها،  والتنبؤ  عنها،  الناجتة  واملخاطر  التأكد  عدم  حاالت  مع 
التي  للعوامل  الفهم  من  القليل  هناك  أنَّ  إالَّ  اخلروج  اسرتاتيجية  أمهية  من  الرغم  وعىل 
يريد  من  القليل  ألن  جتاهُلها؛  يتم  ما  غالبًا  والتي  االسرتاتيجية)8(،  هذه  تطوير  إىل  تدفع 
عن  جدًا  القليل  سوى  ُيكتب  مل  لذلك  احلايل)9(.  الوقت  يف  يبدو،  ما  زوال  يف  التفكري 
ذلك  ومع  املنظامت.  وتنمية  ومتويل  بدء  عىل  الرتكيز  ينصبُّ  ما  غالبًا  إذ  اخلروج؛   حاالت 
فقد بدأ الباحثون مؤخرًا يف جتميع جمموعة من املعارف املتعلقة باخلروج، عىل الرغم من أّن 
القليل من األدبيات األكاديمية تناولت نشأة اسرتاتيجيات اخلروج وقياَسها وتطويَرها )11،10(.

يتطور  أن  يمكن  املستقبل،  نحو  موّجه  هدٌف  بأّنا  اخلروج  اسرتاتيجية  وُتعّرف 
بمرور الوقت، وأن يكوَن حاساًم لفهم الظاهرة التنظيمية من خالل جمموعة من القرارات 
من  للتخلص  املنظمة؛  مستقبل  هتّم  التي  مصريه  قضية  يف  للنظر  تعاويّن  بشكل  املتخذة 
أيِّ ُمشكالٍت أو عوارض تقف يف طريقه، ويكون مجيع أفراد املنظمة مسؤولني عن هذه 

  .)12( بشكٍل مجاعيٍّ القرارات 

التخطيط  من  بدالً  للطرق  ُمتَمٍل  ملفرتٍق  التخطيط  بأنا عملية   - أيضًا   - وُتعّرف 
للفشل من خالل التفكري املسبق يف خمرج آِمن وبثمٍن معقول)13(.

ذات  مواقف  من  األرسع  للخروج  امُلنظم  التفكري  عملية  بأّنا   - أيضًا   - ف  وُتعرَّ
عىل  والقدرة  املبكر  التخطيط  بأمهية  الوعي  خالل  من  جُمدية،  غري  أو  سلبية،  نتائج 

ممارسته)14(.

خالل  من  إنشاؤها  تم  التي  القيمة  اللتقاط  األعامل؛  لرجل  خطة  بأنا  ف  ُتعرَّ كام 
ياديِّ يف وقٍت ُمبكر)15(. نشاطِه الرِّ

يتمثل يف: الفرصة لوضع تعريٍف السرتاتيجية اخلروج،  السابقة متنحنا  املعلومات  إنَّ 

عدم  بسبب  سياسة؛  أو  برنامج،  أو  مرشوع،  ومغادرة  لرتك  خمططة  عملية  أنا 
هذا  يواجهها  التي  التحديات  عىل  التغلب  أو  املرسومة،  األهداف  حتقيق  عىل  القدرة 

امُلبكر. امُلنظم، وممارسة التخطيط  املرشوع يف وقٍت مبكٍر من خالل التفكري 
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)The importance of exit strategy( اأهمية ا�صرتاتيجية اخلروج 
النحو  أمهية اسرتاتيجية اخلروج، يمكن توضيحها عىل  هناك عوامل عّدة تعكس 

اآليت: )18،17،16(
لتحقيق  1. اجتاٍه  وحتديد  الشخصية،  وغاياهتم  أهدافهم  بتقييم  للمؤسسني  تسمح  أنا 

البيئة، وتشخيص فرص  التكّيف مع  املنشود؛ وهذا يزيد من قدرهتم عىل  خروجهم 
الغموض  حاالت  وجتنب  واستغالهلا،  املجتمعية  والقيمة  األعامل  قيمة  حتسني 

وااللتباس، واألكثر من ذلك عدم الوقوع يف ظاهرة التفاؤل املفرط.
واملواقف  2. للظروف  املستقبلية  اآلفاق  رْسم  يف  الترصف  حرية  املؤسسني  متنح  ا  أنَّ

للمجتمع،  املؤيدة  أهدافهم  ختدم  التي  اخلروج  اسرتاتيجية  وحتديد  املتغرية،  البيئية 
واملؤيدة للمنظمة، عىل أفضل وجه. ومن أجل الوفاء بالعقد النفيس الضمني، جيب 
أْن يكون رّواد األعامل ُمستقلني، وأْن حيتفظوا بالسيطرة عىل املنظمة؛ حتى ال تقَع يف 

الذين قد يستخدمونا لتحقيق مكاسب مالية قصرية األجل. أيدي األفراد 
ويمكن  3. اخلروج،  توقيت  بمسألة  مبارشًا  ارتباطًا  التقاُطها  املطلوب  القيمة  ترتبط 

وعدد  التقاطها  سيتم  التي  القيمة  بني  إجيابية  عالقة  وجود  يتوقع  أْن  األعامل  لرجل 
العمليات حتى اخلروج.  سنوات 

وهناك سببان رئيسان هلذه العالقة، مها:
كل  أ. مرور  مع  القيمة  من  واملزيَد  املزيَد  النمو  عالية  األعامُل  َد  ُتولِّ أْن  جيب  أنه 

عام، ومن ثمَّ فيجب أن يكون هناك املزيد من القيمة اللتقاطها الحقًا.   
عىل  ب. قريبًا  تأيت  أقّل  أمواالً  لون  ُيفضِّ األفراَد  أّن  تعني  للنقود  الزمنية  القيمة  أنَّ 

أمواٍل أكثر تأيت الحقًا. 
برغم  4. باملرشوع  االستمرار  قرار  يف  واملزاجية  العاطفي  االلتزام  مستوى  ختفيض 

املتكررة عن طريق: اخلسائر 
الفصل بني األشخاص الذين يتخذون القرارات عن األشخاص الذين ُيقيِّمون  أ.

القرارات الحقًا، وهذا يقلل العامل الذايّت يف احلُكم.
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االنحرافات  ب. ملراجعة  وحتليلها؛  وتقييمها  الراجعة  التغذية  رقابة  نظام  وضع 
تراكم  َمنع  ثّم  وِمن  رسيٍع،  فعٍل  بردِّ  هلا  التصحيحية  امُلعاجلات  وإجراء  فورًا، 

املرتبطة هبا. التكاليف  وتقليل  واالنحرافات،  األخطاء 
زيادة نسبة املشاركة يف حتليل املعلومات، والتقصِّ والبحث، وتوليد أكرب عدد  ج.

من األفكار التي تؤدي إىل قراراٍت صائبٍة لتوقيت اخلروج.

ال�صكل )10-1(
 اأهمية ا�صرتاتيجية اخلروج

●	  1

●	  2

●	  3

●	  4

األهداف  تقييم 
الشخصية  والغايات 

بتوقيت  القيمة  ربط 
اخلروج 

مستوى  ختفيض 
العاطفي  االلتزام 

الترصف  منح حرية 
للخروج 
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)Reasons for an exit strategy( اأ�صباب اللجوء اإىل ا�صرتاتيجية اخلروج
هناك أسباٌب عّدة تدفع إىل اللجوء إىل اسرتاتيجية اخلروج، يمكن توضيحها عىل 

النحو اآليت:
امل�صتقبل:  1. نحو  واجتاهاته  املالك  ب�صخ�صية  مرتبطة  اأ�صباب 

وهذه األسباب تكون نامجة عن واحٍد، أو أكثر، من اآليت )19(:
هْدر واضح يف املوارد واإلمكانات والطاقات. ●
دقتها. ● التنبؤ وعدم  فشل عمليات 
تقاُدم املشاريع وعدم جدواها. ●

ونتيجة هذه األسباب تكون صور اخلروج عىل النحو اآليت: )20(:
يف  ● إّما   : حايلٍّ جتاريٍّ  ُمشرٍت  إىل  التجارية  األعامل  بيع  يتم  حيث   - التجاري  البيع 

األسواق نفسها، أو مُلشرٍت يرغُب يف دخول أسواق اهلدف أو منتجاته. 
املال  ● رأس  صاحب  أو  اخلاصة،  األسهم  بيت  يقوم  حيث   - املؤسيس  الرشاء 

 Management Buy«( االستثامرّي، برشاء األعامل، وعادة ما يدعم اإلدارة احلالية
Out« - »MBO«(، أو اإلدارة اجلديدة )»Management Buy In« - »MBI«(؛ 

هبدف بيع الرشكة يف فرتٍة ترتاوح بني ثالث إىل مخس سنوات.
مع  ● أسهمه،  من  جزءًا  املالك  يأخذ  حيث  الرسملة،  إعادة  أو  النقدّي،  السحب 

االحتفاظ بحصة مستمرة يف العمل، غالبًا جنبًا إىل جنب مع اإلدارة، إىل وقِت دفٍع 
ثاٍن يف املستقبل، بتمويٍل من البنك و / أو رشكة األسهم اخلاصة.

اململكة  ● يف  عاّمة  سوٍق  يف  املالك  قيمة  كل  أو  بعض،  تعويم  يتم  حيث   - التعويم 
املتحدة، أو يف اخلارج.

واخلارجية:  2. الداخلية  البيئية  بالعوامل  مرتبطة  اأ�صباب 
وهذه األسباب نامجة عن: )23،22،21(

عوامل عىل مستوى السوق.  ●
بالرشكة. ● اخلاصة  التأثريات 
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االسرتاتيجية. ● اجلوانب 

تعتمد العوامل عىل مستوى السوق التي تؤثر عىل اخلروج من األعامل عىل:
امُلنتج. ● قلة طلب العمالء، عىل سبيل املثال؛ بسبب ضعف أداء 
التنافيّس، مثل: وضع دخول السوق. ● الوضع 
القانونية. ● اإلرشادات  تغيري 

بالرشكة عىل: التأثريات اخلاصة  تنعكس 
القدرات اإلدارية، مثل: املهارات، واخلربات. ●
حجم الرشكة، مثل: كبرية، ومتوسطة، وصغرية. ●
مالءمة املورد بني الرشكة األّم ووحدة العمل التي سيتم حلها، مثاُل ذلك: الرشكات  ●

عليها  يتعنّي  ثمَّ  ومن  )وريث(،  خليفة  عىل  العثور  ُيمكنها  ال  التي  للعائلة  اململوكة 
إجياد طريقة إلناء أعامهلا.

وحدات  بني  الداخيّل  االسرتاتيجّي  التوافق  دها  فُيحدِّ االسرتاتيجية  اجلوانب  أّما 
البيئة  ومتغريات  الداخلية  القدرات  بني  اخلارجّي  االسرتاتيجّي  والتوافق  العمل 

اخلارجية.

ونتيجة هذه األسباب هي واحد، أو أكثر، من اآليت:
قانونية ومشاكل أخالقية. ● جتاوزات 
املجتمع. ● ثقة  فقدان 
املتحققة. ● النتائج  خيبة أمل أصحاب املصالح يف 

)Exit strategy standards( معايري ا�صرتاتيجية اخلروج
املعايري هي دالالٌت للقياس واألداء؛ ولذا فهي متثل أحد أهمِّ أركان نظرية اختاذ 
والعائد،  التكلفة،  بني  يوازن  الذي  املناسب  البديل  إجياد  عن  تبحث  التي  القرارات 
عن  للموازنة  األسايس  الركن  املعايري  تعرب  املوازنة  هذه  ولتحقيق  اإلدارّي.  والترّصف 

طريق الدالالت الكمية أو النوعية يف القياس.
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القرار  صناعة  يف  اهلامة  املواضيع  من  اخلروج  اسرتاتيجية  معايري  موضوع  وُيعدُّ 
ورشحت  ُمّددة،  معايري  عىل  تتفق  مل  البحوث  أّن  املشكلة  لكّن  للخروج،  االسرتاتيجّي 

العديد من اآلراء يف هذا املوضوع، وتاليًا حتليل هلذه اآلراء:
الت�صنيف االأول: ذكر هذا الت�صنيف املعايري االآتية:)24(

املعيار األول: خصائص املؤسس ودوافعه، وتشمل:
العمر 1.
لتعليم 2. ا
اخلارجية 3. املكافآت 
االستقاللية 4. يف  الرغبة 

الرشكة، وتشمل: الثاين: خصائص  املعيار 
املؤسس 1. الفريق  حجم 
االبتكار 2.
الرشكة 3. حجم 

البدء، وتشمل: الثالث: قرارات  املعيار 
والتوقيت. ● والتكلفة،  السبب،  املبنية عىل:  القرار  اختاذ  عملية 

الت�صنيف الثاين: ذكر هذا الت�صنيف الفكرة واملعايري االآتية:)25(

أنه عند اخلروج من العمل، من املهم دائاًم مراعاة ما يأيت:
حتى يتمكنوا من رؤية النمو املستمر  1. حتديد بعض اجلوانب اإلجيابية للاملكني اجلدد؛ 

هو  اخلروج  اسرتاتيجية  من   ً ُمِهامَّ جزءًا  فإنَّ  ولذا،  العمل.  عىل  يسيطروا  أن  بمجرد 
بيِعها كمزايا. الفورية ومتوسطة األجل للرشكة، والقدرة عىل  حتديد اآلفاق 

وقد تشمل، عىل سبيل املثال، ما يأيت:
 استغالل جمموعة منتجات جديدة  ●
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 أسواق جغرافية جديدة؛ أو ●
 ترشيعات جديدة تدعم نموَّ منتجات الرشكة أو خدماهتا. ●

إىل  2. املالكون  حيتاج  التي  اإلجيابية  اجلوانب  عىل  األمر  يقترص  ال  التهديدات،  حتديد 
– فقد تؤثر التهديدات املحتملة عىل الرشكة يف  التفكري فيها عند التخطيط للخروج 

جاذبية الرشكة، وِمن ثمَّ عىل قيمتها.

معايريها: وأهمُّ 
التكنولوجيا اجلديدة، واملنافسة يف أسواق الرشكة ●  
 تغيري سلبّي يف الترشيعات؛ أو  ●
توحيد عمالئها ●  

بالنسبة  أّنه  من  الرغم  عىل  التهديدات،  هذه  بعض  أمام  الدفاع  يمكن  ال  ربَّام 
وقتًا  الدفاع  اسرتاتيجية  تستغرق  قد  وجُمّددًا،  مُمكنًا.  ذلك  سيكون  منها  للعديد 
التكنولوجيا  عىل  للحصول  اخلروج  قبل  االستحواذ  املثال:  سبيل  )عىل  للتنفيذ 
للغاية،  ُمكِلفة  أو  باملخاطر،  مفوفة  الدفاع  اسرتاتيجية  تكون  وعندما  املرغوبة(. 
وضوحًا  أكثَر  التهديُد  ُيصبَِح  أْن  قبل  اخلروج  نحو  الدفع  هي  اإلجابة  تكون  فقد 

امُلحتملني. للُمستثمرين 

ال يشء ُيبعد املشرتي املحتمل عن العمل أكثر من تلقيه للمعلومات بشكٍل غري 
املعلومات  اعتبارك  يف  َضْع  املعلومات.  ي  تلقِّ يف  التأخر  أو  مكتمل،  غري  أو  دقيٍق، 
ملدة  ذلك  تسجيل  ِمن  وتأّكد  رشكٍة،  رشاَء  تودُّ  كنَت  إذا  معرفتها  يف  ترغب  التي 
قوية؛  شهرية  إدارة  حسابات  ذلك:  يشمل  أن  وجيب  البيع.  قبل  األقّل  عىل  عامني 
من  مجيُعها  تسويُتها  تتم  حيث  إلخ؛  اهلامش،  حتليل  واملنتج؛  العميل  تركيز  تفاصيل 
ملنع  اإلمكان  قْدر  مرتبًا  العمل  هيكل  يكون  أن  جيب  القانونية.  احلسابات  خالل 
التجارية  الناحية  من  تعقيدات  هناك  الناشئة.  اإلضافية  والتكاليف  التعقيدات 
قْدر  البيع  قبل  مستشارك  مع  معها  التعامل  جيب  املثالية  الناحية  ومن  والرضيبية، 
اإلمكان. املجاالت التي تسبب مشاكل يف بعض األحيان هي: حصص األقلية التي 
كبري؛  بشكل  املعقدة  املجموعة  هياكل  إشكالية؛  تكون  أْن  حُيتَمل  أطراف  هبا  حتتفظ 
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املرئية من احلسابات  التجارة بني الرشكات أو األطراف ذات الصلة؛ والنتائج غري 
أو اإلدارية. القانونية 

املرشوع،  3. رشاء  عىل  اجلديد  املستثمر  تشجع  املعايري  وهذه  احلوافز،  معايري  تقديم 
قيمة  زيادة  حتقيق  ويمكن  بك،  اخلاّصة  اخلروج  السرتاتيجية  حتقيقك  يف  ع  وُترسِّ

األعامل عن طريق املعايري: 
عن طريق زيادة األرباح ●
السعر ● أو تعزيز قيمة ُمضاِعف 
و / أو حتسينات استخدام املوارد.  ●

وهذه املعايري تقاس من خالل األدلة اآلتية: 
الربح وزيادته  1. حتسني 

املثبتة الصغرية ● املثال: عمليات االستحواذ  زيادة ُمعّدل الدوران، عىل سبيل 
مراجعة أسعار البيع، عىل سبيل املثال: البدء يف خسارة العمل األقل ربحية؛ أو ●
العقد  ● مستوى  زيادة  املثال:  سبيل  عىل  العامة،  النفقات   / اهلوامش  مراجعة 

نقصانه. أو  الفرعّي، 
السعر 2. نسبة 

الرئيسني ● دين  امُلورِّ تقليل االعتامد عىل العمالء / 
إثبات أنَّ األعامل التجارية لدهيا فرُص نموٍّ يف أسواق أو منتجات جديدة؛ أو ●
إلخ. ● الفكرية،  امللكية  الرئيسني، وحقوق  باملوظفني  قانونية  عالقة 

املوارد 3. استخدام  حتسينات 
تكلفٍة عىل  ● أيِّ  للاملكني دون  النقدية  لتحرير األموال  العامل؛  املال  تقليل رأس 

املشرتي
تأخري النفقات الرأساملية وزيادة العائد عىل رأس املال عىل املدى القصري )فقط( ●
الرئيسة وتأجريها. ● بيع األصول  النقد من  توليد 
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الت�صنيف الثالث: ذكر هذا الت�صنيف املعايري االآتية: )26(

هة للمعايري  املوجَّ معايري اسرتاتيجية اخلروج واألسئلة   )10-1( جدول رقم 

مناقشتهااملعيار جيب  التي  األسئلة 

النقود كمية 
التقاطها؟ )أيضًا -  التي سيتِمُّ  القيمة  هل لدى رّواد األعامل فكرة عن 

قيمة صاحب املرشوع( القيمة اإلمجالية مقابل 

التوقيت
متى يريد رجل األعامل اخلروج من الرشكة؟- 
هل يسعى رائد األعامل إىل اخلروج متامًا يف وقٍت ما، أو خالل فرتة - 

زمنية؟

اإلدارية هل رائد األعامل مستعد لالحتفاظ باملسؤوليات اإلدارية؟ إذا كانت - السيطرة 
اإلجابة: نعم، فإىل متى؟

هل يريد رائد األعامل التحكم يف امللكية بحصة أقلية؟- 

امللكية عىل  السيطرة 
بعد -  المتالكها  األعامل  رائُد  يتطلع  التي  املال  رأس  حصة  هي  ما 

اخلروج؟ صفقة 

الدفع خيارات 

عىل -  هو  وكم  )الديون(؟  األوراق  ألخذ  مستعد  األعامل  رائد  هل 
لها؟ لتحمُّ استعداد 

هل يبحث رائد األعامل عن مدفوعات نقدية فقط أم أن املدفوعات - 
مقبولة؟ األخرى 

مِمَّا تم رشحه سابقًا أنَّ املعايري يمكن جتميُعها يف أربع فئات- كام هو مذكوٌر  رأينا 
حًا يف الشكل رقم )10-2(:  أدناه -  ُموضَّ

أوالً: معيار التكلفة: وهو معيار جُييُب عن سؤال: ما مقدار تكلفة املرشوع، أو الربنامج، 
أو القرار؟

من  واملجتمعية  املادية  الفائدة  ما  سؤال:  عن  جُييُب  معيار  وهو  الفائدة:  معيار  ثانيًا: 
املرشوع، أو الربنامج، أو القرار؟ وهل تتفوق الفائدة عىل التكلفة؟
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التي  والتقنيات  األدوات  ما  سؤال:  عن  جُييُب  معيار  وهو  التحليالت:  معيار  ثالثًا: 
نتائج  إىل  للوصول  القرار؛  أو  املرشوع،  أو  الربنامج،  أنشطة  حتليل  يف  ُتستخَدُم 

؟ منطقية

من  للخروج  املناسب  التوقيت  ما  سؤال:  عن  جُييُب  معيار  وهو  الوقت:  معيار  رابعًا: 
الربنامج، أو املرشوع، أو القرار؟  

 
ال�صكل )10-2(

 معايري ا�صرتاتيجية اخلروج

معيار 
لتكلفة  ا

معيار 
الوقت 

معيار 
التحليالت 

معيار 
الفائدة

معايري 
اسرتاتيجية 

اخلروج 
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)Exit strategy methodology( منهجية ا�صرتاتيجية اخلروج
خروٍج  أجل  من  ُتتبع  التي  واخلطوات  اهليكل  هي  اخلروج:  اسرتاتيجية  منهجية 
اخلروج  اسرتاتيجية  منهجية  وحتتاج  الراهنة.  احلالة  أو  املوقف،  أو  املرشوع،  من  سليٍم 

الداخلية واخلارجية.  البيئية  املتغريات  إىل تفكرٍي عميٍق ورؤيٍة واضحٍة؛ الستيعاب كل 

متواصلة.  خطواٍت  أربع  ِمن  اخلروج  اسرتاتيجية  منهجية  تتكّون   ، عامٍّ بشكٍل 
)29،28،27( ، ويرشُح الشكل رقم )3-10( خطواِت املنهجية.

ال�صكل )10-3(
 خطوات منهجية ا�صرتاتيجية اخلروج

اسرتاتيجية  منهجية 
اخلروج 

1

العمل احلايل  حتديد جاذبية 

2

اخلروج  تكلفة  احتساب 

4

وضع سيناريوهات اخلروج

3

املثايل للخروج الوقت  حتديد 

اخلطوة االأوىل: حتديد جاذبية العمل احلايل، من خالل:
 حتديد بدائل اخلروج املمكنة. ●
 حتديد البديل األفضل منها ألصحاب األعامل. ●
املستقبلية للرشكة. ● اآلفاق   حتديد 
 حتديد التهديدات التي تواجه اخلروج. ●
 حتديد فرص حتسني قيمة األعامل.  ●
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اخلطوة الثانية: احت�صاب تكلفة اخلروج، من خالل:
للعمل. ● احلالية  القيمة   حتديد 
املالك للسعر. ● القيمة احلالية مع توقعات   مقارنة 
املالك للسعر. ● القيمة احلالية وتوقعات  الفجوة بني   حتديد 
 حتديد املنطق الذي يبدو عليه العمل حتى يكون جذابًا للمشرتي التجارّي، أو  ●

املؤسيس.  امُلستثِمر 

اخلطوة الثالثة: حتديد الوقت املثايل للخروج، من خالل:
 حتديد شكل اخلروج، هل سيكون: ●

ًا، أو-  خروجًا فوريَّ

بطيئًا، أو-  خروجًا 

تدرجييًَّا.-  خروجًا 

اخلطوة الرابعة: و�صع �صيناريوهات اخلروج، من خالل:
التي متثل خالصة نتائج اخلطوات الثالث السابقة. ● وضع االفرتاضات 
النقطة  ● يف  املذكورة  االفرتاضات  متطلبات  تغطي  التي  السيناريوهات  وضع 

السابقة.
األنسب. ● السيناريو  اختيار 
األنسب. ● السيناريو  تنفيذ 

)Exit strategy scenarios( صيناريوهات ا�صرتاتيجية اخلروج�
وضعها  يمكن  مكوناهتا  مراجعة  وعند  السيناريوهات،  من  عددًا  الباحثون  ذكر 

اآلتية: التصنيفات  ضمن 
الت�صنيف االأول: �صيناريوهات اآليات اخلروج )30(

سيناريو احلصاد املايل: ويشمل االكتتاب العاّم، أو االستحواذ من قبل رشكة أخرى؛  1.
مِمَّا يؤدي إىل قيمة كبرية مستحقة لرجل األعامل.
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البيع  2. أو  املوظف،  عىل  االستحواذ  أو  األرسة،  وراثة  ويشمل  اإلرشاف:  سيناريو 
بالتأثري  للمؤسسني  تسمح  للمجتمع  مؤيدة  تنظيمية  سلوكيات  إىل  يؤدي  مِمَّا  لفرد؛ 

الطويل. املدى  الرشكة واستمراريتها عىل  عىل مستقبل 
بحلِّ  3. للمؤسسني  وتسمح  والتوقف،  التصفية،  ويشمل:  الطوعّي:  التوقف  سيناريو 

بالغرض  الرشكة  تفي  عندما  أو  يتغري،  أو  األسايّس،  النشاط  ينتهي  عندما  املرشوع 
املذكورة  النظر  وجهات  يف  القسم  هذا  يف  وسنتوسع  أجله.  ِمن  تشكيُلها  تمَّ  الذي 
الرشكة،  وخصائص  ودوافعه،  املؤسس  خصائص  باستخدام  تصنيفًا  ر  ونطوِّ أعاله، 

التشغيل؛ ملساعدتنا يف تصنيف اسرتاتيجيات اخلروج. بدء  وقرارات 
الت�صنيف الثاين: �صيناريوهات اأوقات اخلروج )31(

ما يزال يتم تقديم منتج غري ناجح، ولكن بالتوازي مع  4. سيناريو االستبعاد البطيء: 
عىل  جاريًا  العمُل  يزال  وما  السوق؛  إىل  تطورًا  أفضل  جديٍد  منتٍج  تقديم  يتم  ذلك 

الناجح. املنتج غري  إنتاج  إيقاف  يتم  العقود والطلبات، ولكن بعد إنجازها، 
قرار  5. بعد  املنتجات  عرض  يتوقف  السيناريو،  هذا  يف  الفوري:  االستبعاد  سيناريو 

االستبعاد مبارشة، والتخلص من رشكة كاملة، أو وحدات عمل ُمددة.
املنتج،  6. استبعاد  قبل  القصري  املدى  عىل  الربح  ترسيع  وتعني  احلصاد:  سيناريو 

األساليب  ومن  متغرية.  بيئة  عىل  يعتمد  واعيًا  اسرتاتيجيًا  قرارًا  احلصاد  ويتضّمن 
طريق  عن  املثال:  سبيل  عىل  قليلة،  بتكلفٍة  ولكن  أعىل،  بسعر  املنتجات  بيع  الشائعة 

التسويق. نفقات  خفض 
الت�صنيف الثالث: �صيناريوهات م�صتويات اخلروج )32(

سيناريو البيع لاِّلعب يف الصناعة: هذا سيناريو اخلروج األكثر شيوعًا لرّواد األعامل،  7.
إذ يتِمُّ رشاء املئات من الرشكات كلَّ عاٍم من قبل املنافسني، وُيعدُّ هذا السيناريو من 

الكيّل.  اخلروج  مستويات 
سيناريو البيع مُلستثمر مايّل: أصبح هذا السيناريو أكثر شيوعًا مع نمو صناعة األسهم  8.

اخلاصة بشكل أكرب، وُيعدُّ هذا السيناريو من مستويات اخلروج الكيّل.
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الرشكة  9. بحقن  امُلقرضون  يقوم  السيناريو،  هذا  بموجب  املالية:  الرافعة  سيناريو 
وُيعدُّ  لألسهم.  رشاٍء  إعادة  إلجراء  األعامل  رجُل  ذلك  بعد  يستخدمه  الذي  بالنقد 

الشائعة.  السيناريو من مستويات اخلروج اجلزئّي  هذا 
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احلالة اخلتامية: ملاذا اخلروج من اال�سرتاتيجية؟(33) 
Why get out of the strategy?
من  اخلروج  اسرتاتيجية   « بعنوان  كان  والذي  سبقه،  الذي  باملقال  موصوٌل  مقاٌل  هذا 
العالقة  املرحلة  هذه  مغادرة  لنا  يمكن  ال  إّنه  القول:  إىل  فيه  خلصت  »والذي  االسرتاتيجية 
باسرتاتيجياٍت أظهرت عجزها، وعدم قدرهتا عىل التكّيف والتالؤم مع التطورات واألزمات الراهنة 

الفاشلة. دة، هي اخلروج من االسرتاتيجيات  صة لعملية ُمدَّ باسرتاتيجية ُمصَّ إالَّ 

االقتصاديِّ  بواقعنا  يتعلق  شأٍن  كلِّ  عن  عقيٍم  نقاٍش  يف  خيوُض  والكلُّ  الزمان  من  عقٌد  َمرَّ 
أو   ، املوضوعيِّ التقييم  من  نوٍع  تشكيِل  إىل  اهلادفة  املبادرات  بعُض  تنجح  مل  الغالب  ويف   ، واالجتامعيِّ
؛ ذلك  َل إىل ِسمٍة ال نملك للتعبري عنها غرَي رْضِب كفٍّ بكفٍّ القراءة الدقيقة ألسباب التعثر الذي حتوَّ
يف  التعنُّت  من  حالٍة  إىل  حتاًم  يؤدِّي  نظر  وجهات  شكل  عىل  االسرتاتيجّي  التخطيط  قضايا  عْرَض  بأنَّ 

الفهم والرأي، ويف هناية املطاف يستطيع كلُّ طَرٍف اهتام الطرف اآلخر بالتقصري والفشل!

ِجهاٌت  وترينا  العاّم،  املال  يف  اهلْدر  حْجَم  ُترَينا  كي  وحَدها  املحاسبة  ديوان  تقارير  تكفي 
عن  فضاًل  والطاقات،  واإلمكانات  املوارد  يف  التفريط  مدى  الديوان،  جانب  إىل  أخرى،  وهيئاٌت 
بالنتائج املعلن  الريبة والشك  العاّمة واخلاّصة، وحالة  القانونية واألخالقية يف املؤسسات  التجاوزات 
واملخططات  واملشاريع  اإلجراءات  جدوى  يف  كلُّه  امُلجتَمُع  يعيشها  التي  الثقة  فقدان  وكذلك  عنها، 

. التي جيري احلديُث عنها عىل الصعيد الرسميِّ

امُلخطِّطون واملسؤولون  التي يعمل عليها  التنبُّؤ  وقد أظهرْت املؤرشاُت والتوقعاُت وعملياُت 
يف  تضع  االسرتاتيجيات  ُتِعدُّ  حني  الدول  ألنَّ  الوباء؛  بأزمة  ج  التحجُّ مقبوالً  ليس  وهنا  دقتها،  عدَم 
إلدارة  خططًا  تضُع  لذلك  وهي  وغريها؛  الطبيعية،  الكوارث  ومنها:  طارئٍة،  أموٍر  حدوَث  االعتبار 
األزمات، مثلام فعلنا يف بداية اجلائحة عىل سبيل املثال، ولِكْن قد ُتظِهُر لنا األزماُت أنَّ االسرتاتيجيات 

ُيمِكُن االعتامُد عليها لفرتٍة زمنيٍة أطول! القائمة ال 

ينبغي أالَّ ُنطِيَل أَمَد اجلَدِل يف رضورة التغيري اجلذريِّ لطريقتنا يف التعامل مع أزماتِنا امُلرتاِكمة، 
أسباهبا،  النظر عن  برْصِف  باحلقائِق،  فنعرِتَف  أنفسنا،  مع  أكثَر رصاحة ومصداقية  نكوَن  أْن  بأس  وال 
ونتجاوز تلك احلالة من اجلمود بالتحرك خطوة نحو باب اخلروج ِمن هذه احلالة التي طال أمُدها أكثَر 
إىل مرحلة جديدة، وفق  اسرتاتيجية اخلروج من مرحلٍة  ُنِعيَد ونصوغ  أْن  ُيمكن  هنا  الالزم، ومن  ِمن 
والفاشلة  الناجحة  املايض  جتارب  من  تستفيد  التي  االسرتاتيجية  واإلدارة  والتخطيط  التفكري  قواعد 
وحُتقق  املرحلة،  أعباَء  حتِمَل  كي  املؤسسات؛  هندسة  وتعيد  الطريق،  خارطة  وترسم  سواء،  حدٍّ  عىل 

إليها. ُع  نتطلَّ التي  النوعية  النقلة 
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اأ�صئلة الف�صل العا�صر 
ْف ما يأيت: س1: عرِّ

اخلروج. 1. اسرتاتيجية 

التجارّي. 2. البيع 

التعويم. 3.

املعايري. 4.

البْدء. 5. قرارات 

التكلفة. 6. معيار 

املايّل. 7. سيناريو احلصاد 

الطوعّي. 8. التوقف  سيناريو 

مايّل. 9. مُلستثِمٍر  البيع  سيناريو 
الفورّي. 10. االستبعاد  سيناريو 

س2: عّلل: 
البيئي؟ 1. التأكد  ملاذا حيدث عدم 
بتوقيت اخلروج. 2. القيمة  التقاط  سبب عالقة 
باخلارجّي. 3. الداخيّل  التوافق االسرتاتيجّي  عالقة 
أمهية حتديد اجلوانب اإلجيابية للاملِكني اجلُدد. 4.
بقاء استمرار األعامل. 5. البطيء مع  تنفيذ سيناريو االستبعاد  أسباب 

س3: ناقش األفكار اآلتية:
عالقة طلب العمالء باخلروج من األعامل. 1.
البيئي. 2. التأكد  التعامل مع عدم  اسرتاتيجية اخلروج إحدى وسائل 
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ً يف اسرتاتيجية اخلروج. 3. ُمِهامَّ حتديد جاذبية العمل احلايل تلعُب دورًا 

أشكال الوقت املثايّل متثل قراراٍت حاسمة. 4.

شخصية املالك مؤثٌر أساٌس يف صياغة اسرتاتيجية اخلروج. 5.

س4: ارشح املوضوعات اآلتية بام ال يزيد عىل صفحٍة واحدة:
الباحثني يف مفهوم اسرتاتيجية اخلروج. 1. خالصة وجهات نظر 
اخلروج. 2. اسرتاتيجية  أمهية 
واجتاهاته. 3. املالك  بشخصية  املرتبطة  األسباب 
احلوافز. 4. معايري  تقييم  متطلبات 
مؤرشات حتسني األرباح وزيادهتا.  5.

احلالتني  من  املستفادة  الدروس  فيها  ُتبنيِّ  واحدٍة،  صفحٍة  من  مقالة  اكتب  س5: 
واخِلتامّية. االفتتاحّية،  الدراسيتني: 
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ملحق رقم )1( 
بناء خطة ا�سرتاتيجية

املفاهيم ، والنموذج العام ، واملراحل واخلطوات

الهدف
اهلدف من هذا النشاط هو : 

تعريف الدراسني والباحثني واملامرسني باملفاهيم الرئيسة لبناء اخلطة االسرتاتيجية. 1.

تعريف الدراسني والباحثني واملامرسني بمراحل بناء اخلطة االسرتاتيجية ومراحلها.  2.
هيكل الن�ساط  ..... الشكل رقم )1( يبني هيكل النشاط:

ال�سكل رقم )1( 
 هيكل ن�ساط بناء خطة ا�سرتاتيجية
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اأواًل: املفاهيم الرئي�سة لبناء اخلطة اال�سرتاتيجية 
اخلطة: إطار عميل يتضمن الغايات واألهداف املرسومة، واملوارد الالزمة لتحقيقها،  ●

لبداية كل هدف وهنايته.  الزمنية  تنفيذها، والربجمة  واجلهات املسؤولة عن 

طويلة  ● األهداف  سيَّام  وال  للمنظمة،  املستقبلية  املسارات  حتديد  االسرتاتيجية: 
املسارات  تلك  لتحقيق  املطلوبة  املوارد  وطبيعة  الترصف،  طرائق  وبيان  األجل، 

واألهداف. 

التخطيط االسرتاتيجي: عملية ذكّية ومنهجّية تشاورّية للتفكري يف املستقبل، والتنبؤ  ●
املستقبل. بمتغرياته، ومن ثم وصف متطلبات االستعداد ملواجهة هذا 

التحليل الرباعي )SWOT Analysis( : تقنية ترّكز عىل حتديد املوقف االسرتاتيجي  ●
الفرص  مقابل  الداخلّية  والضعف  القوة  نقاط  تشخيص  طريق  عن  للمنظمة 

اخلارجّية. والتهديدات 

وقيمها  ● ورسالتها،  رؤيتها،  من:  املكّونة  املنظمة  ُهوية  االسرتاتيجي:  التوّجه 
إليه. التي ترسم املستقبل الذي ترغب يف الوصول  اجلوهرّية، وغاياهتا، وأهدافها 

للمنظمة. ● احلقيقي  للمستقبل  حتقيقه  املطلوب  املسار  الرؤية: 

املنظمة،  ● وجود  من  الغرض  من:  كاًل  تشمل  التي  الغايات  من  جمموعة  الرسالة: 
التنافسية. ميزهتا  وجمال عملها، وأساس 

املنظمة  ● سلوك  حتدد  التي  واألخالقية  اإلرشادية  املبادئ  جمموعة  اجلوهرية:  القيم 
والعاملني فيها يف تعامالهتا مع األطراف األخرى.

الغايات: حالة مستقبلية مرغوبة طويلة األجل، وغالبًا ما تكون نوعية أكثر مما هي  ●
كمية.

أي:  ●  ،)SMART( بخصائص  تتسم  األجل،  قصرية  مستقبلية  تطلعات  األهداف: 
بوقت. للقياس، ومقبولة، وواقعية، وحمكومة  حمددة، وقابلة 
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اخلطة االإجرائية )التنفيذية(
إطار عميل يتكون من جمموعة عنارص تنفيذية، تشتمل عىل: الغايات، واألهداف، 
واملوازنة،  الزمنية،  والربجمة  الرئيسة،  األداء  ومؤرشات  واإلجراءات،  واملبادرات، 

واملستهدف، واملتحقق، ونسبة اإلنجاز ، ويكون عمر اخلطة اإلجرائية سنة واحدة. 

املبادرة
اإلجراءات  يتكون من جمموعة من  رئييس  برنامج  أو  أو مرشوع،  ثانوي،   هدف 

الرئيسة، مع برجمة زمنية، وموازنة تقديرية. التفصيلية، ومؤرشات األداء 

االإجراء
 جمموعة خطوات متسلسلة تساهم يف حتقيق املبادرة للوحدات اإلدارية يف املنظمة.

موؤ�سرات قيا�س االأداء 

الربامج  عدد  أمثلتها:  ومن  اهلدف،  حتقيق  تقيس  التي  املؤرشات  من  عدد 
املستحدثة، وعدد الندوات، وعدد املؤمترات .... إلخ.

اأدلة االمتثال
وتنفيذ  املبادرة  حتقيق  تدعم  التي  والشواهد  والتقارير  الوثائق  من  جمموعة 

إجراءاهتا.

اجلهة امل�سوؤولة
املسؤولون  املنظمة،  يف  املسؤولية  مواقع  يف  األشخاص  أو  اإلدارية،  الوحدات 
عن توفري املوارد واملستلزمات، وتقديم الدعم واإلسناد والنصح واملشورة إىل اجلهات 
املكلفة بتنفيذ اخلطة ومبادرهتا،  أو املهمة املحددة ومساءلتها وحماسبتها عن أي انـحراف 

أو تلكؤ يف األداء.

اجلهة املنفذة

أو  املكلفة،  املنظمة،  يف  املسؤولية  مواقع  يف  األشخاص  أو  اإلدارية،  الوحدات 
واملهامت  واإلجراءات  املبادرات  بتنفيذ  اخلطة  عن  املسؤولة  اجلهات  قبل  من  املكلفني، 
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املرسومة  األهداف  وحتقيق  بكفاءة،  املخصصة  املوارد  واستخدام  اخلطة،  يف  املحددة 
نتائج األداء أمام اجلهة املسؤولة. بفاعلية، ويكونون مسؤولني مسؤولية مبارشة عن 

امل�ستهدف

الغرض، أو املعدل، أو النسبة، أو التغيري املراد حتقيقه من اهلدف الذي يتم حتديده 
عند  وضع اخلطة. 

أمثلة عىل ذلك: )2( برنامج مستحدث، )10( ندوات، )5( مؤمترات، )60%( من 
أو  العدد،  إما  املستهدف  ويكون   .)%25( بنسبة  املايض  العام  عن  زيادة  حتقيق  املخطط، 

املعدل، أو  النسبة، أو التغري املطلوب حتقيقه.

املتحقق

الزمنية  املدة  هناية  مع  قياسها  ويتم  مؤرش،  لكل  عليها  املتحصل  الفعلية  النتائج  
للتنفيذ.  املحددة 

برنامج مستحدث، )8( ندوات، )7( مؤمترات، )50%( من  أمثلة عىل ذلك: )1( 
املخطط، حتقيق زيادة عن العام املايض بنسبة )%25(.

ن�سبة االإجناز

بالعالقة اآلتية:  املتحقق واملستهدف وفق نسبة مئوية، وحتسب  العالقة بني 

%100 نسبة اإلنجاز = )املتحقق ÷ املستهدف( × 

املوازنة

يف  اإلدارية  للوحدات  مستقبلية  أهداف  من  حتقيقه  ُيراد  ملا  تقديرية  مالية  خطة   
املنظمة.

الفرتة الزمنية للتنفيذ 

إما  وتكون  املحددة،  املهمة  أو  املبادرة،  أو  اخلطة،  لتنفيذ  املقّدرة  الزمنية  املدة 
سنوية، أو نصف سنوية، أو ُربعية )ثالثة أشهر(.
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ثانيًا: النموذج العام لبناء خلطة اال�سرتاتيجية 

الشكل رقم )2( يبني النموذج العام لبناء اخلطة االسرتاتيجية:

ال�سكل رقم )2( 
النموذج العام لبناء اخلطة اال�سرتاتيجية
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ثالثًا: مراحل بناء اخلطة اال�سرتاتيجية وخطواتها       
املرحلة االأوىل: اأين نـحن االآن؟  

تتكون هذه املرحلة من أربع خطوات، هي:  

  SWOT اخلطوة األوىل: تشخيص الواقع عن طريق التحليل الرباعي 

خارج  1. تقع  التي  العوامل  جمموعة  متثل  اخلارجية  البيئة  اخلارجية:  البيئة  مسح 
وعملياهتا  وهيكلها،  وإجراءاهتا،  توجهها،  اختيار  يف  وتؤثر  املنظمة،  سيطرة  نطاق 
أو  املهمة  وبيئة  العامة،  اخلارجية  البيئة  فضاءين:  البيئة  هذه  وتشمل  الداخلية، 

الفضاءين )الفرص والتهديدات(: الصناعة، ويوجد يف هذين 

بيئية ذات سمة إجيابية، إذا متكنت  - Opportunities: ظروف ومواقف  الفرص 
املنظمة من استثامرها فإهنا حتقق أداء عاليًا هلا، وربحية متميزة. 

تتالفاها  - مل  إذا  سلبية،  سمة  ذات  بيئية  ومواقف  ظروف   :Threats التهديدات 
أداءها وأرباحها. تزيد من املصاعب واملعيقات عليها، وتقلل  املنظمة فإهنا 

املنظمة،  2. )موارد  من:  املكونة  التنظيمية  العوامل  جمموعة  الداخلية:  البيئة  مسح 
ًعليها،  مسيطرا  البيئة  هذه  تكون  ما  وعادة  التنظيمية(،  والثقافة  التنظيمي،  واهليكل 
الثالثة  التنظيمية  العوامل  القوة والضعف يف  نقاط  وجيري مسحها هبدف تشخيص 

إليها سابقا ً. املشار 

أو ظروف )مهارات وخربات، وأصول  - إهنا سامت   :)Strengths( القوة نقاط 
باملنافسني. مقارنة  تنافسية  قدرة  املنظمة  تكنولوجية( متنح  قوية، وأصول  مادية 

يف  - )ضعف  مشكالت  أو  معيقات  جمموعة   :)Weaknesses( الضعف  نقاط 
املادية(  األصول  قلة  التكنولوجية،  األصول  يف  قصور  واخلربات،  املهارات 

املنافسني؛ ألهنا )عيوب(. أمام  التنافسية  املنظمة  تضعف من قدرة 
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املستقبلّية  التوّجهات  حتليل  الثانية:  اخلطوة 

 أي حرص العوامل واملتغريات واملؤرشات املستقبلّية املتعلقة باجلوانب )السياسية، 
غري  أو  املبارش  أثرها  وحتليل  والتكنولوجية(  والقانونية،  واالجتامعية،  واالقتصادية، 

املنظمة .  املبارش يف اسرتاتيجية 

القضايا  حتديد  الثالثة:  اخلطوة 

اسرتاتيجية  عىل  مؤثرات  ُتعّد  التي  الراهنة  احلالية  القضايا  وحتديد  رصد  وتعني 
التنافسية هلا. املنظمة، والتي هلا أثر مبارش يف القدرة 

املرجعية  املقارنات  تنفيذ  الرابعة:  اخلطوة 

و/أو  املنافسة  املنظامت  مع  املنظمة  أداء  ملقارنة  منهجّية  متثل  املرجعية  املقارنات   
الرائدة، أو ذات األداء املتمّيز؛ هبدف استخالص املامرسات الُفضىل التي تعّد موّجهات 

األداء. التحسينات وتعزيز  إلدخال 

املرحلة الثانية: اأين نريد اأن ن�سل؟

تتكون هذه املرحلة من  أربع  خطوات هي :

التوّجه االسرتاتيجي  اخلطوة اخلامسة: أنموذج األعامل و 

والوظائف  واألدلة  واحلقائق  املعلومات  من  »سلسلة  يعني:  األعامل  أنموذج 
يف  التغيريات  مواجهة  يف  النجاح  عىل  وقدرهتا  املنظمة  عمل  كيفية  توضح  التي  اإلدارية 
القيمة ألصحاب املصالح.  السوق املستهدف وتكوين طرائق جديدة إلضافة  حاجات 

الرؤية السادسة:  اخلطوة 

ترغب  الذي  الواسع  الزمني  واألفق  البيئة،  لنوع  العقيل  اإلدراك  الرؤية  متثل    
ملستقبل  ومقنعة  قوية  عقلية  صورة  بأهنا  عنها  ُيعربَّ  لذلك  إليه؛  الوصول  يف  املنظمة 

للمنظمة. املرغوب  املستقبل  الرؤية هي مالمح  إنَّ  القول:  املنظمة، ويمكننا 
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الرسالة السابعة:  اخلطوة 

النوع  من  املنظامت  من  غريها  عن  متيزها  التي  الفريدة  الغاية  املنظمة  رسالة  تعّد 
التنظيمية  الغايات  من  جمموعة  بأهنا:  ف  تعرَّ كام  التشغيلية،  عملياهتا  نطاق  وحتدد  ذاتِِه، 
ميزهتا  وأساس  عملياهتا،  وجمال  املنظمة،  وجود  من  الغرض  من:  كاًل  تشمل  التي 
 التنافسية، عىل أن يكون حتديد الغرض يف الرسالة وجمال عملياهتا ضمن متطلبات السوق 

واملنتج.

اجلوهرية القيم  الثامنة:  اخلطوة 

والعاملني،  املديرين  سلوك  حتدد  التي  املبادئ  من  جمموعة  هي  اجلوهرية  القيم 
بناءه ملساعدة  يعتزمون  الذي  التنظيم  العمل، ونوع  إدارة شؤون  املديرون  يعتزم  وكيف 
أهم  من  للمنظمة  الداخيل  والنظام  القانوين  األساس  ويعّد  رسالتها،  حتقيق  يف  املنظمة 

القيم اجلوهرية. بناء  العوامل املؤثرة يف 

املرحلة الثالثة: كيف ن�سل اإىل ما نريد؟
تتكون هذه املرحلة من  ثالث  خطوات هي :

الغايات التاسعة:  اخلطوة 

َثمَّ  املنظمة حتقيقها، ومن  أو أغراضًا حتاول  الغايات حالة مستقبلية مرغوبة،  متثل 
البعيد،  املدى  يف  تتحقق  التي  النطاق  واسعة  املستقبلية  بالتطلعات  ترتبط  الغايات  فإن 

ويف الغالب ال ختضع إىل التأطري الكمي.

اخلطوة العارشة: األهداف

نتائج هناية مرجوة تسعى  أو هي  تطلعات مستقبلية قصرية األجل وأكثر حتديدًا، 
املنظمة لتحقيقها عىل املدى القصري، وهي دليل ومرشد لألنشطة الوظيفية والتشغيلية ، 

وعادة ما تشتق األهداف من الغايات.
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اخلطوة احلادية عرشة: مؤرشات األداء الرئيسة

تعكس  أرقام  جمموعة  خالل  من  الرسيع  للتحليل  الفرصة  توفر  لإلدارة  أداة 
يف  التغيريات  التقاط  االعتبار  بعني  وتأخذ  مضغوط،  شكل  يف  املنظمة  يف  العمليات 

اإلنتاج بام فيه الكفاية . 
وبيان  حمددة،  أنشطة  أو  املنظمة  نتائج  لتقييم  مقاييس  بأهنا  كذلك  عنها  وبعرب 
مدى  عن  واضحة  صورة  تقديم  مع  املرغوبة،  والنتائج  املتحققة  النتائج  بني  الفجوات 

املرغوب. ابتعادها عن املستوى  أو  املتحققة  النتائج  اقرتاب 

املرحلة الرابعة: هل حققنا ما نريد؟  
تتكون هذه املرحلة من ثالث خطوات هي:

االسرتاتيجية: تنفيذ  عرشة:  الثانية  اخلطوة 

االسرتاتيجية  لوضع  مُتاَرس  التي  األنشطة  جمموعة  يعني:  االسرتاتيجية  تنفيذ 
حتسني  يف  ُتساهم  مرسومة،   إدارية   جهود  خالل  من  الفعيل  التطبيق  موضع  املصوغة 

املستهدفة.  النتائج  لتحقيق  كفاءهتا 

خالل  من  يكون  الفعيل  التنفيذ  موضع  املصوغة  االسرتاتيجية  وضع  عملية  إن 
اخلطط اإلجرائية )التنفيذية(، ويرشح الشكل رقم )3( الفكرة املذكورة .

ال�سكل رقم )3( 
و�سع اال�سرتاتيجية مو�سع التنفيذ الفعلي من خالل اخلطط االإجرائية
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تنفيذ االسرتاتيجية ثالث خطوات، هي: وتتطلب عملية 

هو  1. االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلبات  من  األول  املتطلب   : التنفيذ  مهام  حتديد 
وتشمل:  التنفيذ،  مهام  حتديد 

عمر 	  عىل  بناًء  اخلطط  عدُد  د  وُيدَّ االسرتاتيجية.  اخلطة  لرتمجة  تنفيذية  خطط  بناء 
خطط  مخس  تكون  فإهنا  سنوات  مخس  االسرتاتيجية  عمر  كان  فإذا  االسرتاتيجية؛ 

تنفيذية، لكل سنة خطة.... وهكذا.

الالزمة.	  واإلمكانات  الكفايات  هتيئة 

املوارد واإلمكانات.	  لتوجيه  فّعالة  مالية  تطوير موازنات 

ربط املكافآت واحلوافز بإنجاز األهداف.	 

االسرتاتيجية.	  مع  للمنظمة  التنظيمية  الثقافة  رصف 

تنفيذ االسرتاتيجية.	  قيادات طموحة وقادرة عىل مواجهة حتديات  صناعة 

هو  2. االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلب  من  الثاين  املتطلب  التنفيذ:  ضوابط  حتديد 
وتشمل: التنفيذ،  ضوابط  حتديد 

بتنفيذ االسرتاتيجية.	  الذين سيقومون  اجلهات واألفراد  حتديد 

حتديد سبل رصف عمليات املنظمة وحماذاهتا مع التوجه االسرتاتيجي اجلديد.	 

لتحقيق ما هو مطلوب.	  العمل معًا  حتديد كيفية 

هو  3. االسرتاتيجية  تنفيذ  نجاح  متطلبات  من  الثالث  املتطلب  التنفيذ:  أنشطة  حتديد 
وتشمل: التنفيذ،  أنشطة  حتديد 

املنّفذين وتوزيع األدوار.	  تنظيم جهود 

املنفذين.	  جهود  متابعة 

املنفذين.	  جهود  حتفيز 
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التايل: إن اخلطوات الثالث السابقة يتم تطبيقها يف نموذج اخلطة اإلجرائية 
اخلطة اإلجرائية

الفرتة الزمنية للتنفيذ

4

ال�سكل رقم )4(
هيكل خطة اإجرائية

الغاية األوىل

3
2

1

 املوازنة
 بالدينار
األردين

 نسبة
اإلنجاز

املتحقق
ف

املستهد
 اجلهة
املنفذة

 اجلهة
املسؤولة

 أدلة
االمتثال

ت
رشا

 مؤ
 األداء

الرئيسة

ت
 اإلجراءا

التنفيذية
ت

املبادرا
ف

األهدا
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االسرتاتيجية: الرقابة  الثالثة عرشة:  اخلطوة 

اإلجراءات  وعمل  االسرتاتيجية،  تنفيذ  مستوى  تقييم  هي  االسرتاتيجية  الرقابة 
العاملني  واألفراد  املنظمة  أداء  ضبط  خالل  من  االنـحرافات  وجود  عند  التصحيحية 
املهمة  املشكالت  عىل  والرتكيز  احلالية،  ملواردها  املنظمة  استغالل  مدى  وحتديد  فيها، 

التي تواجه املنظمة يف املستقبل. ويتم ذلك من خالل جمموعة من األدوات تشمل:

ترمجة  1. بوساطتها  يتم  إذ  منظم،  بشكل  األداء  لقياس  نظام  املتوازن:  األداء  بطاقة 
االسرتاتيجية إىل أهداف واضحة، وجمموعة من املقاييس املالئمة لتقييم األداء، مع 
القيام  التي ينبغي  توفري معايري األداء، ويتم ربطها بمجموعة من األعامل والربامج 

هبا لتحقيق تلك األهداف.

 املقارنة املرجعية: متثل املقارنة املرجعية املستوى الذي تقارن به نتائج األداء للحكم  2.
أو  سوق،  قادة  أو  خارجيني،  منافسني  املستوى  يكون  وقد  األداء،  هذا  جْودة  عىل 

أو معايري متفق عليها. نتائج سابقة،  تكون 

تقنية الرادار: أداة رصد وقياس األداء عرب أربعة عنارص، هي: 3.

 	.Results النتائج 

 	.Approach املنهجية 

 	.Deployment التطبيق 

 	.Assessment & Refinement التقييم والتحسني 

البحث الدائم عن طرائق جديدة لتحسني جودة العمل واألداء.  4. التحسني املستمر: 
اآلتية: لألسباب  االسرتاتيجية  للرقابة  مهمة  طريقة  املستمر  والتحسني 

تراكم األخطاء.	  يكشف االنـحرافات يف حلظتها، ويمنع 

للتطور 	  املناسب  الوقت  ويف  استباقي،  بشكل  باالستجابة  للمنظمة  يسمح 
الرسيع يف العديد من املجاالت التي تؤثر يف نجاح العمل.

املنظمة عىل االستعداد لالحتامالت والطوارئ.	  يساعد 
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املعرفة.	  العمل اجلامعي وتشارك  يشجع عىل 

االسرتاتيجية:  تقييم  الرابعة عرشة:  اخلطوة 

الدروس  إن  املستفادة.  الدروس  مرحلة  االسرتاتيجية  تقييم  عملية  تعكس 
خالل  من  والتأقلم  االبتكار  عىل  املنظمة  قدرة  ل  تسهِّ ديناميكية  عملية  هي  املستفادة 
حتديد التغيريات الالزمة لتحقيق التأثريات التنظيمية املرجوة أو تعزيزها. وتتطلب هذه 
التي  تلك  تغيري  و/أو  متامًا  منها  الناجحة  تعزيز  خمتلفة،  أوقات  يف  املرجوة،  التأثريات 
السلوك  يف  تغيري  إحداث  خالل  من  تصحبها  التي  تلك  أو  وبفاعلية،  بكفاءة  تعمل  ال 
الدروس  عملية  وتعتمد  السابقة.  اخلربات  من  للتعلم  نتيجة  التنظيمي  أو  الشخيص 

الرئيسة.  نتائج مؤرشات األداء  املستفادة عىل 
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خال�سة التوجه اال�سرتاتيجي للمنظمة

ال�سكل رقم )5( 
خال�سة التوجه اال�سرتاتيجي للمنظمة




