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 Levels Of Strategic مستويات االستراتيجية:-1/5

يقسم معظم مؤلفو وممارسو اإلدارة االستراتيجية البدائل االستراتيجية إلى ثالث مجموعات رئيسية هي      
االستراتيجية،   العمل  وحدات  مستوى  على  واالستراتيجيات  المنظمة،  مستوى  على  االستراتيجيات 

والممارسون في   واالستراتيجيات على المستوى الوظيفي، ولكن هناك مجموعة أخرى أضافها بعض الكتاب
لما تركز عليه هذه   التشغيلي، وفيما يلي عرض  اإلدارة االستراتيجية، هي االستراتيجيات على المستوى 

 االستراتيجيات 

 االستراتيجيات على مستوى المنظمة: -1

تتركَّز هذه االستراتيجيات في تحديد مجاالت األعمال التي يجب أن تدخل فيها المنظمة لتحقق أهدافها       
االستراتيجية، وماهي األنشطة التي يجب أن تتخلى عنها، وكيف تحقق ذلك، وتحديد األنشطة التي يجب  

 أن تدعمها أكثر... 

 :االستراتيجيات على مستوى وحدات األعمال االستراتيجية-2

ينة  يمكن أن نعرف وحدة األعمال االستراتيجية: بأنَّها تنظيم له تكوينه الخاص به بحيث يخدم سوق مع     
 بمدى محدد من المنتجات المترابطة، وتركز هذه االستراتيجيات على كيفية التنافس في هذا النشاط. 

 االستراتيجيات على المستوى الوظيفي: -3

هي عبارة عن االستراتيجيات التي تتخذ في كل مجال من المجاالت الوظيفية مثل اإلنتاج، التمويل،      
 التسويق...الخ. 

عبارة عن االستراتيجيات التي تتخذ على مستوى ورشة أو   هي  :على المستوى التشغيلي  االستراتيجيات-4
 شعبة أو .... الخ. 
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 مسؤولية تنفيذ مهام اإلدارة االستراتيجية:  -1/6

اإلدارية       المستويات  لكل  نشاط  االستراتيجية  صالحياته    يشتركاإلدارة  حدود  في  مستوى  كل  فيه 
ويطلق عادة على المدراء الذين يقومون بعملي ِّة    ،اته وفي حدود الرشد الخاص به وبطريقته الخاصةومسؤولي  

 إدارة االستراتيجية تسمية المدراء االستراتيجيين. 

وذلك       االستراتيجي  التخطيط  خبراء  من  عدد  بتعيين  تقوم  ما  عادًة  المنظَّمات  فإنَّ  ذلك  جوار  وإلى 
راء االستراتيجيين في عملي ِّة التخطيط االستراتيجي، كذلك فإنَّ بعض المنظَّمات  يساعدون المد  كاستشاريين

صين في تقديم الخدمات المتعلقة باإلدارة االستراتيجية.   يمكن أن تستعين بعدد من المستشارين المتخص 

كافة    يشاركلكن يمكن القول أن ه من أجل تحقيق النجاح الكامل لالستراتيجية البدَّ من الحرص على أن      
المؤثرين في عملي ِّة صياغة االستراتيجية وفي عملي ِّة تنفيذها وتقويمها إلى جانب المدراء    أصحاب المصلحة

فر لدى كل أصحاب المصلحة من معلومات،  االستراتيجيين، وذلك العتبارات متعددة منها االستفادة مما يتو 
وألن ذلك يؤدي لكسب التزام المشتركين ووالئهم، وأنهم سيكونون جميعا مسؤولين شخصيا عن التنفيذ ولن  

 يتمكن أحدهم من تبرير فشله. 

من هم المديرون االستراتيجيون؟ هم األشخاص الذين يقومون بعملية اإلدارة االستراتيجية وهم  
 عام: بشكل 

 المديرون االستراتيجيون على مستوى المنظمة:  

أعضاء مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي )المدير التنفيذي العام أو يطلق عليه المدير العام، والجهة المعاونة  
 للرئيس التنفيذي وقد تتكون من كبار المدراء ومن استشاريين(

 المديرون االستراتيجيون على مستوى وحدة النشاط: 

مستوى وحدة  ه  العموم على  )مديرو  أو يطلق عليهم  النشاط  مستوى وحدة  التنفيذيون على  المديرون  م 
 النشاط(، والجهة المعاونة لهم 

 المديرون االستراتيجيون على مستوى وحدة الوظيفة: 

،  وهم المدراء الذين يتحملون مسؤولية وظائف خاصة في مجال العمل مثل مدير الموارد البشرية والتصنيع 
 والتسويق. الخ 

وهم يتحملون مسؤولية القسم أو الورشة أو الشعبة  المديرون االستراتيجيون على مستوى وحدة التشغيل:  
 التي يترأسونها  
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اإلدارة      عملية  في  المنظمة  من  المستويات  مختلف  على  للمدراء  األساسية  األدوار 

 االستراتيجية: 
 إن تحديد الدور االستراتيجي للمدراء أمر يختلف من منظمة ألخرى: وبشكل عام فإن األدوار  

  هي كاآلتي:

يعد الرئيس التنفيذي )المدير العام( للمنظمة أهم شخصية إدارية في االستراتيجية حيث تقع على  -1   
 ا في المؤسسة كله،  عاتقه المسؤولية الكلية لقيادة مهام صياغة الخطة االستراتيجية وتنفيذه

 وإن المسؤوليات الرئيسة له هي اآلتية: 

 مهمة صياغة رؤية ورسالة واألهداف االستراتيجية للمنظمة ككل- 

 تنمية االستراتيجيات على مستوى المنظمة ككل -

أن  - من  والتأكد  استراتيجياتهم  يقوموا بصياغة  كي  األعمال  لمديري وحدات  توجيهات وإرشادات  إعطاء 
 يجيات التي وضعوها تتناغم مع رؤية واألهداف االستراتيجية للمنظمة من أجل إقرارها. االسترات

 التنسيق بين استراتيجيات األنشطة -

 توزيع الموارد على قطاعات العمل المختلفة، ومراقبة التنفيذ-

 

ذي مجلس اإلدارة والمدير التنفي
والجهة المعاونة له

مديرو وحدات األعمال والجهة 
المعاونة لهم

مديرو المستوى الوظيفي 

مديرو المستوى التشغيلي

المعتادة 
 ة
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 يعد مديرو وحدات األعمال االستراتيجية هم المسؤولين بشكل رئيس عن اآلتي: -2

 ترجمة توجيهات الرئيس التنفيذي إلى استراتيجيات على مستوى وحدة األعمال وتنفيذها  -

إعطاء توجيهات وإرشادات لمديري الوظائف كي يقوموا بصياغة استراتيجياتهم والتأكد من مدى تناغم    -
 االستراتيجيات التي صاغوها مع رؤية ورسالة المنظمة من أجل إقرارها.  

 راتيجيات الوظيفية التنسيق بين االست -
 توزيع الموارد على الوظائف، ومراقبة التنفيذ 

يعد مديرو الوحدات الوظيفية مثل )مدير قسم اإلنتاج ومدير قسم التسويق، والتمويل والموارد البشرية(  -3
 وغيرها من اإلدارات الوظيفية األخرى مسؤولون بشكل رئيس عن اآلتي: 

 ذها  صياغة االستراتيجية الوظيفية وتنفي- 

إعطاء توجيهات وإرشادات لمديري الوحدات التشغيلية كي يقوموا بصياغة استراتيجياتهم والتأكد من مدى    -
 تناغم االستراتيجيات التي وضعوها مع رؤية ورسالة المنظمة من أجل إقرارها.  

 التنسيق بين االستراتيجيات التشغيلية -

 التنفيذ توزيع الموارد على الوحدات التشغيلية، ومراقبة  -

االستراتيجيات  كما أن لمديري الوحدات التشغيلية دورًا قياديًا في تطوير استراتيجية التشغيلية تدعم  -4
 الوظيفية 

 

 

 
عندما يكون المديرون القائمون بتطبيق االستراتيجية هم صانعوها فإنهم لن يتمكنوا بسهولة من إلقاء اللوم  -

 على الغير 

 إن المشاركة اإليجابية في محاولة تطوير االستراتيجية تدفعهم لتدعيمها بقوة  -

 

 

إذا من المعتاد أن لكل مدير أن يكون صانعًا لالستراتيجية ومطبقًا لها في مجال إشرافه واختصاصه،  
 وإن لذلك فوائد عديدة: 

 

 وإن لذلك فوائد عديدة منها: 
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  فيذها:دور مجلس اإلدارة في صياغة االستراتيجية وتن-5

 من المعتاد للرئيس التنفيذي أن يقوم بتقديم الخطط االستراتيجية للمجلس للموافقة عليها 

البدائل    وفائدة من  جودة  أكثر  المقترحة  االستراتيجيات  كانت  إذا  الرأي  إبداء  في  الرئيس  دورهم  يتمثل 
األخرى واإلشراف، ومراقبة مسار استراتيجية المنظمة وتقدمها نحو تحقيق األهداف المنشودة، ولكن التوجه  

بالم المجلس  قيام  تأثيرا وهو  أكثر  يدور  المجالس  تقوم  أن  االستراتيجية  األفضل هو  في صياغة  شاركة 
 باإلضافة لتقييم تنفيذها وتقييم القائمين على التنفيذ.  

 طرق صياغة وتنفيذ االستراتيجيات: -
 يتم ذلك بأكثر من طريقة ومنها الطرق اآلتية: 

 توجه المخطط األوحد:
ث يقوم وحده  في بعض المنظمات يقوم شخص واحد وهو المالك أو الرئيس التنفيذي بدور المخطط حي   

يقوم بكل   أفكار االستراتيجية أو  يبدع كل  الذي  بتكوين أجزاء االستراتيجية، وطبع ال يعني هذا أنه هو 
عمليات تحليل البيانات وجمعها، إذ أنه في الواقع أن بعض اإلدارات تقوم بالكثير من التحليالت واألعمال، 

ة االستراتيجية، مع المشاركة البسيطة من  لكن هذا يعني أن هناك شخص واحد يعمل بنفسه ويضع الخط
 قبل بعض الموظفين الرئيسيين أو المستشارين الخارجيين. 

 توجه التفويض: -

يقوم الرئيس التنفيذي بتفويض تشكيل مكونات كبرى لالستراتيجية وصياغتها لمستشار موثوق فيه، أو    
عمل الرئيسية، أو لفرق عمل ذاتية التوجيه  فريق من المستشارين أو إلى مديرين مسؤولين عن إدارة وحدات ال

 لها سلطة على وظيفة أو عملية محددة. 
 التوجه التعاوني: 

يقوم الرئيس التنفيذي الذي يتحمل مسؤولية صناعة االستراتيجية بمساعدة المدراء الرئيسيين ومشاورتهم    
ض الموظفين والعمالء والموردين  في صنع االستراتيجية، ومن الشائع أن يقوم فريق االستراتيجية بتضمين بع

 معهم للتشاور معهم حول البدائل االستراتيجية  

 تشجع اإلدارة العليا األفراد والفرق على تقديم األفكار والمقترحات  توجه الريادة في األعمال: 
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 : لكل توجه عيوبه ومميزاته ويمكن استخدام أي منها في الموقع والظرف المناسب.  مالحظة 

 /7/1 خصائص اإلدارة االستراتيجية: 

characteristics of strategic management 

تتميز االدارة االستراتيجية بعدة خصائص ومن أهمها اآلتي:         

تركز على البيئة الداخلية، والخارجية )تتعامل مع المنظم ة على أنها نظام مفتوح يوثر ويتأثر بما   •
 يدور حولها على حد سواء(.  

 المعلوم ات المالية وغير المالية معا.  تعتمد على •
تتميز بأنها عملي ة مترابطة ومستمرة، أي أنها ليست وظائف معزولة عن بعضها، كما أنها ليست   •

 حدث هام تعيشه المنظمة وينقضي. 
 تتميز بالمرونة لكي يست طيع مواجهة التغيرات المحتملة عند التنفيذ.  •

 يجب أن يتم اعداد خطة استراتيجية من خالل إجراءات تشاورية مع األفراد )أصحاب المصلحة(   •

 

 

خصائص 
اإلدارة 
يةاالستراتيج

المشاركة 
ةالتشاوري

المرونة

تعتمد 
معلومات 
مالية وغير

مالية

عملية 
مترابطة 
ومستمرة

التركيز 
ة على البئ
الداخلية 
والخارجية
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 نموذج عملي ِّة اإلدارة االستراتيجية:  1/8

ال يوجد نموذج واحد مقبول لإلدارة االستراتيجية يتفق عليه جميع الكتاب والممارسين إالَّ أنَّ جوانب       
 االتفاق بين النماذج المطروحة عن عملي ِّة اإلدارة االستراتيجية أكثر من جوانب االختالف. 

العالمي ة        التط ورات  آخر  بالحسبان  يأخذ  الذي  النموذج  نستعرض  هنا  هذا  ومن  في  الحديثة 
نات األساسي ة لعملي ِّة اإلدارة االستراتيجية  Component ofالمجال، والذي يتضمن أيضًا المكو 

Strategic Management    والتي ال يخلو منها أي نموذج من نماذج اإلدارة االستراتيجية، ويطلق
ال يبدأ بصياغة  اإلدارة االستراتيجية ألنه  الطموح في  النموذج  اسم  رؤيا والرسالة واألهداف  عليه 

 االستراتيجية وذلك خالف نموذج المطابقة والذي يبدأ بعملية التحليل االستراتيجي 

 وهذه المكونات أو المهام األساسية لعملي ِّة اإلدارة االستراتيجية هي:   
 صياغة رسالة ورؤية المنظمة.   -1
 تحديد األهداف االستراتيجية.   -2
 .  تحليل البيئة الخارجيَّة للمنظمة -3

 تحليل البيئة الداخليَّة للمنظمة.  -4

 اختيار االستراتيجية.   -5

 تنفيذ االستراتيجية.   -6

 رقابة االستراتيجية.   -7

وبالرغم من أنَّ مكونات أو مهام اإلدارة االستراتيجية ذكرت متسلسلة وذلك لسهولة التوضيح إال أنَّ هذه      
   تؤثر في بعضها البعض. متداخلةالمهام 

والجدير بالذكر أنَّه قد انتشر في األعمال األدبي ة لعدد من الكت اب أنَّ االستراتيجية هي ثمرة عملي ِّة تخطيط    
قام بتقديم وجهة نظر ترتبط بالجوهر    Mintzbergرسمي ة تلعب فيها اإلدارة العليا أهم األدوار، إال أنَّ  

كون كل استراتيجيات المنظمة نتيجة لممارسات تخطيط  الحقيقي لالستراتيجية، حيث يرى  أنَّه ال يتحتم أن ت
استراتيجي رسمي، إذ عادًة ما تنبعث االستراتيجيات من أعماق المنظمة دون سابق تخطيط، وبهذا فإنَّ 
استراتيجيات غير  إما الستراتيجيات مخططة )مقصودة(، أو  نتاج  المحققة للمنظمة، هي  االستراتيجيات 

قعة، وفي الحياة العملي ِّة نجد أنَّ  مخططة ) طارئة( والتي هي   استجابة غير مخططة للظروف غير المتو 
المقصودة   االستراتيجيات  من  مزيجًا  تكون  أن  المحتمل  من  المنظَّمات  معظم  في  االستراتيجيات 

 واالستراتيجيات الطارئة. 
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كبيرة سوا     أهمية  لها  اإلدارة االستراتيجية  لعملي ِّة  المختلفة  المكونات  االستراتيجيات  وإن   ء من منظور 
المقصودة أو من منظور االستراتيجيات الطارئة. فعلى الرغم من أنَّ االستراتيجيات الطارئة تنشأ في المنظمة  
دون تخطيط مسبق إالَّ أنَّه يتعي ن على االستراتيجيين في المنظمة تقييم االستراتيجيات الطارئة، ويستلزم هذا  

ية طارئة برسالة ورؤية وأهداف المنظمة والفرص والتهديدات في البيئة الخارجيَّة  التقييم مقارنة كل استراتيج 
بالعمليات   يكونوا على علم  أن  المدراء  المنظمة. ويتعي ن على  القوة والضعف في  بنقاط  للمنظمة وكذلك 

التالي الشكل  االستراتيجي. ويوضح  التفكير  قادرين على  يكونوا  الطارئة، وأن  باألمور  الفروق    المرتبطة 
الهامة بين عملي ِّة اإلدارة االستراتيجية لكل من االستراتيجية المقصودة والطارئة حيث ترتكز عملي ِّة صياغة 
االستراتيجيات المقصودة على عمليات تخطيطي ة تتجه من أعلى إلى أسفل بينما نجد األمر على عكس  

 ذلك بالنسبة لالستراتيجيات الطارئة. 
 

 الستراتيجية لالستراتيجية المقصودة. نموذج عملية اإلدارة ا

ا

 
 

 

 

تحديد التوجه االستراتيجي:  
الرؤيا والرسالة واألهداف 

 االستراتيجية

التحليل 
  الداخلي

 التحليل الخارجي 

 

االختيار 
 االستراتيجي

التنفيذ 
 االستراتيجي

الرقابة 
 االستراتيجية
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 إعداد الدكتورة سوما سليطين                                                                                                  
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 االستراتيجية لالستراتيجية الطارئة. نموذج عملية اإلدارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التوجه االستراتيجي: الرؤيا 
والرسالة واألهداف 
 االستراتيجية

التحليل 
  الداخلي

التحليل 
 الخارجي 

هل تتوافق 
 االستراتيجية 

 االستراتيجيات

 الطارئة

الجذور 
 التنظيمية
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