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 : مقدمة 

في أسواق اليوم سريعة التغير حيث تتسابق العديد من المنظمات للوصول إلى القيادة العالمية في     
صناعتها، وتتراجع الحدود اإلقليمية للدول المختلفة، وذلك مع زيادة االعتماد المتبادل لالقتصاديات، تغدو  

ى لتحقيق النجاح االستراتيجي،  المنهجيات اإلدارية التقليدية غير مجدية نفعًا لتلك المنظمات التي تسع
والغموض، األمر بموطئ قدم وسط هذا الخضم الهائل من المنافسة وحتى لتلك التي تسعى فقط لالحتفاظ 

 الذي يفرض على تلك المنظمات أن تبحث عن منهجية فكرية متطورة تمكنها من تحقيق ذلك.  

  هاالمشار إلي  المنهجية  هّن هذإلى أمن العالم  واقع المنظمات الناجحة في مناطق عديدة   يشيرو     
  ادواتهأو  اسم من خالل عملياتهتّ تو  والريادة، تميز بالحداثة ت ا كونه االستراتيجية،إلدارة  بمنهجية ا تتمثل
وذلك بما يسمح لها  ، والتحكم بها على التعامل مع التغييرات في البيئة المحيطة بعملها،  الكبيرة بالقدرة

 مراكزها التنافسيَّة، وتحسينها بالنسبة لمنافسيها أو بالنسبة لما كانت عليه في الماضي. بالمحافظة على 
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   Concept of Strategic Managementاإلدارة االستراتيجية  فتعري-1/1

إَن الوصول إلى تعريف واحد ومتَّفق عليه لمعنى اإلدارة االستراتيجية ُيعدُّ أمرًأ صعب المنال، كما هو     
ة.    الحال تقريبًا في سائر العلوم االجتماعيِّّة بصفة عامَّة، واإلداريِّة بصفة خاصَّ

: هي الوسيلة التي يسعى المدراء التنظيميون من خاللها  Michael Porterفاإلدارة االستراتيجية كما يراها  
 إلى تقرير نجاح أعمالهم عبر سلسلة من المناورات التنافسية 

صياغة وتطبيق وتقويم القرارات التي من شأنها أن تمّكن المنظمة من وضع   بأنَّهاDavid :ويعرفها     
 أهدافها موضع التنفيذ.  

واختياThompson and Stricklandويعرفها للمنظمة  المالئمة  االستراتيجيات  وضع  بأنَّها  النمط    ر: 
 المالئم من أجل تنفيذها.  

 ويعرفها باحثون آخرون بأنها العمليِّّة التي تتضمن الخطوات التالّية:  

 صياغة رسالة المنظمة وتحديد أهدافها.   -1
 التحليل االستراتيجي.   -2

 صياغة االستراتيجية.   -3

 االختيار االستراتيجي.   -4

 تنفيذ االستراتيجية.   -5

 تقويم االستراتيجية.   -6

 

عديدة لإلدارة االستراتيجية إال أنَّها تصبُّ جميعًا في التعريف    فمما سبق نتوصل إلى أنَّ هناك تعاري    
 اآلتي:  

من شأنها تمكين  تنفيذ وتقويم االستراتيجيات التي  هي العمليِّّة التي تّتضمن تصميم و   :اإلدارة االستراتيجية
 االستراتيجي.   التفوق تحقيق   نالمنظمة م
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: مجموعة القرارات الهامة التي يتخذها االستراتيجيون في المنظمة من أجل تحقيق رسالة  االستراتيجيات
 مستويات )المنظمة، ووحدة األعمال، الوظيفي(. ورؤية وأهداف المنظمة وتتخذ على ثالثة 

     
 : Development of the Strategic Managementتطور اإلدارة االستراتيجية -1/2

، والذي رّكز على Business Policiesتعتبر اإلدارة االستتتراتيجية تيويرًا لمنهس ستتياستتات ا عما     
خججججججججججالل   مججججججججججن  لججججججججججلججججججججججمججججججججججنججججججججججظججججججججججمججججججججججة،  ة  الججججججججججداخججججججججججلججججججججججيججججججججججَّ عججججججججججلججججججججججىالجججججججججججججججججججججوانججججججججججب   الججججججججججتججججججججججركججججججججججيججججججججججز 

االستخدام الكفء ألصول المنظمة، ومن ثم أدى االهتمام المتزايد بالبيئة ومشكالتها وأثرها على المنظمة   
ككل إلى اسجججتبدال مصجججطلح السجججياسجججات اإلدارّية إلى مصجججطلح أكثر شجججمواًل هو اإلدارة االسجججتراتيجية، على 

 كل في ضوء عالقتها بالبيئة الخارجيَّة.على إدارة المنظمة ك الجديد يرّكزأساس أنَّ هذا المصطلح 
المراحتل الرييستتتتتتتتتيتة لتيور تفاير المنثَّمتات مه حيتل اهتمتامهتا  تالمستتتتتتتتتت بتل و رو  أهميت ة اإلدارة     .

 االستراتيجية : 

 

المراحل األولى كان تركيز أي مدير على القرارات الحالّية في   فيعدم االهتمام  المستتتتتتتتتت بل:  مرحلة-أوال
 ظل الظروف البيئّية الحالّية وال يوجد اهتمام بالمستقبل.

فبداًل من التركيز الكلّي على المشاكل الحالّية وجد المديرون أنَّ هناك    االهتمام  المست بل:  مرحلة-ثانيا
     اد له، وقد أخذ ذلك أكثر من شكل كما يلي:                             فائدة من محاولة التنبؤ بالمستقبل واالستعد

 األقل من سنة    أي التنبؤ  المشاكل التي ت ع  المست بل ال ريب مرحلة التخييط قصير اآلجل: -1

 مرحلة التخييط المتوسط واليويل اآلجل: -2
المتغيرات المستقبلية بعيدة المدى ظهر التخطيط  نظرا لقصور التخطيط قصير اآلجل عن التعامل مع 

المتوسط والتخطيط طويل اآلجل، ورغم نجاحه نسبيًا إال أنه كان يتم إعداد خطط وحيدة للتعامل مع التغّيرات  
األكثر احتمااًل للوقوع بالمستقبل الذي يأخذ في هذه المرحلة شكل المستقبل الذي نسايره ونتكّيف معه، والذي  

 الل التنبؤ بما يحدث في البيئة الخارجيَّة. يحدث من خ
   مرحلة التخييط االستراتيجي :-3
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أما المدخل الحالي فيطلق عليه التخطيط االستراتيجي، وهو يركز على إعداد خطط بديلة متعددة للتعامل مع     
أو    )أسلوب السيناريوالسيناريوهات المحتملة ) التغيرات المحتملة( في المستقبل،  . ويطلق على هذا األسلوب 

(، ويفيد عند وجود حالة عدم تأكد بخصوص عامل أو متغير أو مجموعة من المتغيرات،  تخطيط السيناريو
 وفي هذه المرحلة المستقبل نبنيه ونشكِّله بأنفسنا والذي يحدث من خالل تحديد رسالة وأهداف المنظمة وتحديد  

 العمليَّات واألنشطة الالزمة لتحقيق ذلك.  
 والجدير بالذكر أن أول من استخدم أسلوب السيناريو هو شركة: 

 
 مرحلة اإلدارة االستراتيجية: -4

هنا لم يعد االهتمام فقط محصورا بتصميم االستراتيجية بل أصبح اإلداريون والباحثون يهتمون بعملية   

مجرد التصميم الجيِّّد وحده ال يكفي لضمان النجاح دون وجود  ألنً  االستراتيجية، وذلكتنفيذ والرقابة على 
 كفاءة عالية في عملية التنفيذ.  

 

   

كما يمكه تلمُّس المراحل ا ساسي ة التي مرت بها اإلدارة االستراتيجية وتيبي اتها في ميدان ا عما ،   
 مه خال  تتبع مسار استخدام مفهوم االستراتيجية في سياق تيور إدارة منثمات ا عما .  

باألصل       استراتيجية  كلمة  هيإن  يونانية  كلمة  من  قيادة    strategos  مشتقة  الجيش..حيث  تعني  
strato    تعني الجيش ..وagos   تطبيق مفهوم االستراتيجية في ميدان األعمال    ولقد ظهر    ،تعني قيادة

إلى طبيعة وأهمّية االستراتيجية في التخطيط    Newman، عندما أشار  1951بصورة واضحة في سنة  
 للمشروع االقتصادي 

من    الستينات وفي    كل  لمفهوم   Andrews، Christansen ،Ansoff( وضع  الرئيسية  األسس   )
  .التخطيط االستراتيجي، وذلك بتحديد الحاجة إلى مزج ومقابلة فرص األعمال مع الموارد التنظيمّية

أمثال       في    Mintzberg، Anssof، Miles Snow، Hamermeshوقد ساهم كتَّاب آخرون من 
 إنضاج وتطوير مدرسة التصميم وتطوير اإلدارة االستراتيجية نظرّيًا وتطبيقّيًا.  

تتبع مسار  

استخدام  

مفهوم 

الستراتيجية ا  
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متها مصفوفة مجموعة  محفثة ا عما   تحليل    نماذج  السبعينياتفي    وفي هذا السياق ظهرت     وفي مقدِّّ
 ( وأدوات أخرى أقل استخدامًا.  GE، ومصفوفة جنرال الكتريك )BCGاالستشارية  نبوسط

الخارجية الخاصة    Porterقدم    الثمانيناتومع مطلع       البيئة  لتحليل  الفكرة  نموذجًأ جديدًأ  وتتمحور 
الرئيسّية التي يطرحها هذا النموذج حول أنَّ هيكل الصناعة هو الذي يحدد حالة المنافسة داخلها ويضع  
سياقًأ لسلوك منظمات األعمال أي الستراتيجياتها. وفي داخل الصناعة توجد قوى أو عوامل هيكلّية أطلق  

ال  porterعليها   ربحّية  معدَّل  د  تحدِّّ الخمسة(  المتحققة  )القوى  األرباح  على  بالغ  تأثير  ولها  صناعة 
ناتها واالستراتيجيات التنافسيَّة   الستراتيجيات األعمال، واهتَّم بورتر بتحليل الميزة التنافسيَّة االستراتيجية ومكوِّ

  ى التي تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسّية متواصلة، وذلك في سياق تحليل هيكل الصناعة ودراسة الظاهرة عل
 وى الصناعي. المست

وقد انشغل باحثون آخرون في البحث عن كيفّية ما المتالك توليفة من العناصر التي يمكنها أن تشكل     
نموذج   اختبار  في  آخرون  انشغل  مثلما  استراتيجية  تنافسّية  مصداقّية    Porterميزة  درجة  وتحديد 

 االستراتيجيات التي كشف عنها. 

 ..الخ.لكفاءات األساسّية   مفاهيم جديدة مثل مفهوم محفظة اظهرت  التسعينات ومع بداية عقد      
 

 
 أهميَّة اإلدارة االستراتيجية لمنظمات األعمال  -1/3

The Importance Of Strategic Management to The Business 

Organizations 

ُتعدُّ اإلدارة االستراتيجية ضرورة وليس ترفًا، وذلك ألنها تؤدي إلى رفع أداء المنظَّمات حاضرًا ومستقباًل،      
وذلك إذا تم تطبيقها بشكل جّيد وهذا ما تجمع عليه كل منظمات األعمال العالمية التي تستخدم أسلوب  

 لوب اإلدارة االستراتيجية:  وفيما يلي نذكر أهم فوائد تبّني أس  اإلدارة االستراتيجية.

 تحديد خارطة طريق لمنظمة األعمال تحدد موقعها ضمن جغرافّية األعمال في المستقبل. -1
ُينمي القدرة على التفكير االستراتيجي الخالَّق لدى المدراء ويجعلهم يبادرون إلى صنع األحداث وليسوا  -2

 . متلقين لها
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 ُيمّكن المنظمة من استخدام الموارد استخدامًا فعَّاالً.   -3
 يمنح المنظمة إمكانّية امتالك ميزة تنافسّية مستمرة.  -4
 يساهم في زيادة قدرة المنظمة على مواجهة المنافسة الشديدة المحلّية منها والدولّية. -5
يوفِّر فرص مشاركة جميع المستويات اإلدارّية في العمليِّّة األمر الذي يؤدي إلى تقليل المقاومة التي قد  -6

تحدث عند القيام بالتغيير، باإلضافة إلى أنَّ ذلك يوفر تجانس الفكر والممارسات اإلدارّية لدى مديري  
 المنظمّة.  

 األعمال:   دواعي استخدام اإلدارة االستراتيجية في منظمات-1/4
تواجه منظمات األعمال اليوم تحّديات كثيرة تزيد من أهمّية تبّنيها ألسلوب اإلدارة االستراتيجية وتتلخص      

 هذه التحدّيات بما يلي:  

 تسارع التغي رات الامي ة والنوعي ة في بيئة ا عما :  -1
 ونوعًا تسهم كثيرًا في خلق حالة عدم إَن الزيادة في سرعة التغّيرات الحاصلة في بيئة األعمال كمَّاً     

التأكد البيئّي، وتبرز هنا أهمّية اإلدارة االستراتيجية كمنهج فكري )يتميز بالحداثة والريادة( يساعد المنظمة  
 صياغة وتنفيذ االستراتيجيات المالئمة للتعامل معها.   ك على توقع التغّيرات في البيئة المحيطة بها، وكذل

 نافسة:  تزايد حدة الم -2
غّيرت العولمة االقتصادّية حدود المنافسة بصورة واسعة وتتضح هذه الصورة في: ظهور منافسين جدد      

باستمرار، تزايد حدة المنافسة بصورة عامة في األسواق المحلّية والعالمّية والمتمثلة بمظاهر عديدة، منها  
عات المتالحقة، اتجاه منظمات األعمال اإلنتاج المستمر لخدمات ومنتجات مبتكرة وبجودة عالية، شدة اإلبدا 

للبحث عن تحالفات استراتيجية مفتوحة مع منظمات األعمال العالمية األخرى. األمر الذي يفرض على  
المدراء االستراتيجيين في المنظمة ضرورة اتخاذ وتنفيذ استراتيجيات كفوءة تمّكنهم من التغلب على هذه  

اإلدارة االستراتيجية باعتبارها منظومة متكاملة التخاذ وتنفيذ استراتيجيات    المنافسة الشديدة، وهنا تظهر أهمّية
 تعكس أفضل البدائل المتاحة أمام المنظمة.  

وفي معرض الحديث عن دواعي استخدام اإلدارة االستراتيجية تجدر اإلشارة إلى أنَّ نتائج العديد من     
داء المؤسسات وتبّنيها لإلدارة االستراتيجية أشارت إلى  الدراسات التي حاولت اختبار طبيعة العالقة بين أ 

أن هناك عالقة إيجابّية تربط بينهما وأن المؤسسات التي ُتدار استراتيجيًا تتمتع بأداء يفوق أداء المؤسسات  
 التي ال ُتدار استراتيجيا.ً 
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