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بيةالحرالخططوضععناملسؤولالشخصهو«اإلستراتيجي»كانامليالد،قبلالخامسالقرنيف
يجيةاإلستراتاإلدارةوتحولتاإلدارية،العلومأهمأحداإلستراتيجياتأصبحتاليوم،لكن.أثينايف
.األمدطويلالنجاحإلىباملنظماتللوصولوالتنفيذللتخطيطفعالةوسيلةإلى

:النشرةهذهيف

نبذة عن اإلدارة اإلستراتيجية1

(العام والخاص)معنى اإلستراتيجية 

التوجه اإلستراتيجي حين يكون االبن البار

!التوجه اإلستراتيجي حين يكون االبن العاق

فلنغّير التوجه إذا لم يكن مجدًيا

قصص إستراتيجية حزينة

قصص إستراتيجية سعيدة

ال يوجد مقاس واحد يناسب الجميع

2

3

4

5

6

مقدمة

7

8
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إعدادمنالنشرة
ESفريق CONSULTING

ES-Consultingالرياض،مدينةمقّرهام2010عامتأسستسعوديةاستشاريةشركة
فريقخاللمنالعمل،إجراءاتإدارةمجاليفاالستشاريةالحلولتقديميفمتخّصصة

.والعاملّيينالسعودييناالستشارّيينمنالخبراتمتنّوع

املتفرعةالحقولجميعيفخدماتناونقدمالعمل،إجراءاتإدارةمجالىلععملنايترّكز
اءاألدتحسينىلع-والخاصالعامالقطاعينيف-املنظماتلنساعدحلولناونصممعنه،

:خاللمناملؤسسي،

@ES_Consutling_

www.linkedin.com/company/es-consulting_

www.esconsulting.com.sa

املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةمشروعاتتنفيذ•
املنظمةيفالعملإجراءاتإدارةاستدامةدعم•
اإلجراءاتىلعاملعتمدةاإلدارةإلىللتحولاملنظمةمساعدة•

https://twitter.com/ES_Consulting_
http://www.linkedin.com/company/es-consulting_
https://esconsulting.com.sa/
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علتتم  ( Strategic Management)اإلدارة اإلستتتراتيجية 
.سيُيعنى بالتخطيط والتنفيذ ىلع املستوى املؤس

ة ىلع يمكن تصور العملية الكاملة لإلدارة اإلستراتيجي
:النحو التالي

؟ي اإلدارة اإلستراتيجيةما ه

نبذة عن اإلدارة اإلستراتيجية

اإلدارة اإلستراتيجية

التنفيذ التخطيط

تقييم 
اإلستراتيجية

املراقبة-
القياس-
التقييم-

تنفيذ 
اإلستراتيجية

قيادة الجهود-
ارتصحيح املس-
تدوين الدروس-

املستفادة

بناء 
اإلستراتيجية

وضع الرؤية  -
والرسالة  

واألهداف  
والتوجهات

التفصيل ىلع -
مستوى اإلدارات

التحليل 
اإلستراتيجي

املنظمة من  -
الداخل

العوامل املحيطة-
التحليل الرباعي-

مراجعة الوضع  
الحالي

املهام-
األهداف-
اإلستراتيجية  -

السابقة

بتقييمتنتهيمغلقةدورةشكليفمصممةاإلستراتيجيةاإلدارةتكوناألحيان،أغلبيف
لتيااملتغيراتمنالكثيرىلعتعتمدالكاملةالعمليةفمخرجاتالبداية،منللعودةاإلستراتيجية

عالوضمعالتأقلمىلعقدرتهامنللتأكد(كبرىأحداثبعدأو)دورًيامراجعتهااملنظماتىلعتفرض
.الحالي

إنها . تاإلدارة اإلستراتيجية ليست حقيبًة من األساليب واآلليا
.تفكير تحليلي والتزام باملوارد للعمل

بيتر دراكر
كاتب واقتصادي أميركي

الخطوات األساسية يف اإلدارة اإلستراتيجية
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(العام والخاص)اإلستراتيجية معنى 
:يليمما-عادًة–اإلستراتيجيةتتكون

.املنظمةإنشاءسبب:الرسالة1)
.املنظمةحلم:الرؤية2)
.الكبيراملنظمةحلملتحقيقتتعاضُدأصغرأحالم:اإلستراتيجيةاألهداف3)
.الحلمإلىاملنظمةستتجهكيف:(اإلستراتيجيات)اإلستراتيجيةالتوجهات4)
.ومشاريعمبادراتخاللمن«كيف؟»لسؤالأدقتفصيل:العملخطط5)

لكلالشامل)العامباملعنىالبدايةيفُذكرت.مرتينُذكرتاإلستراتيجيةأنالحظَتولعلك
التعرفتستطيع.(«كيف»سؤالإجابة)الخاصباملعنىالرابعةالنقطةيفوُذكرت،(املكونات

.الحديثسياقخاللمن(الخاصأمالعامهوهل)املقصوداملعنىىلع

!الرؤية دون إستراتيجية، تبقى مجرد وهم

لي بوملان  
بروفيسور وكاتب أمريكي

الرسالة

الرؤية

ةاألهداف اإلستراتيجي

التوجهات اإلستراتيجية 
(اإلستراتيجيات)

خطط العمل

ملاذا أنشأنا هذه 
املنظمة؟

إلى أين نريد أن 
نصل؟

ماذا علينا أن 
نحقق لنصل؟

كيف سنتجه 
حتى نصل؟

كيف سنعمل 
حتى نصل؟

مكونات اإلستراتيجية
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التوجه اإلستراتيجي حين يكون االبن البار
الفيزيائيهواآلخرطرفهاُمعلنة،غيرمنافسةيف(وويلبرأورفيل)رايتاألخوانكان1903عامقبل

.طائرةأولصناعةبهدفالنغلي،صموئيلاألمريكيواملخترع
أنخاصةالطبيعية،أوامُلتوقعةالنتيجةيكنلمنجاحهماأنرغماألخوين،حليفالنجاحكان

انكحينيفاألمريكية،الحكومةمنوالتقنياملاليالدعمكلىلعيحصلكانالشهيرالفيزيائي
.دعمأيودوناألضواءعنبعيًدايعمالناألخوان

:الفريقينمنكلإستراتيجيةعنتصّوريليوفيما

الرسالة
كسب الشهرة والدعم املاليمساعدة البشر ىلع الطيران

الرؤية
الحصول ىلع لقب مخترع أول طائرةصناعة طائرة تحمل البشر

(اإلستراتيجية باملعنى الخاص)التوجه اإلستراتيجي

إطالق طائرة يف الهواء باملنجنيقاستخدام محركات قادرة ىلع حمل البشر

خطوات التنفيذ 
.تطوير املهارات امليكانيكية1.
.تطوير املهارات التقنية والتجريبية2.
.اختيار محركات قوية لإلقالع3.
.القيام بالتجارب ىلع األرض4.

.الحصول ىلع تغطية إعالمية1.
.بناء عالقات مع األوساط األكاديمية2.
.اختيار منجنيق لإلقالع3.
.القيام بالتجارب فوق نهر4.

الفيزيائي صموئيل النغلياألخوان رايت

.الخبرينشرونصحفيونأوإعالميةتغطيةهناكتكنلممرة،أولالطيرانيفاألخواننجحعندما
أنأحدعيتوقولمصموئيل،واملخترعالفيزيائيتجاربباهتمامتتابعاإلعالميةالتغطيةكانتفقد

.اإلنجازهذاتحقيقيفالطموحانالشابانينجح

منكل تبناهاالتيوالرسالةللرؤيةطبيعيًةنتيجًةوهنا،هنااإلستراتيجيالتوجهاختياركان
قدفوالرسالة،للرؤيةباًراابًنايكونفإنهبعناية،يوضعحيناإلستراتيجيالتوجهإن.الفريقين
انكماوهذاواملال،الشهرةمنالكثيرنالقدصموئيلأنكمارؤيتهما،تحقيقرايتاألخواناستطاع

.فعًلاإليهيطمح
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أنالإاملاضي،القرنيفوالصيناملتحدةالوالياتمنكلتبنتهانبيلةرؤيًةكانتالفقرمحاربة
.تماًمامختلفةنتائجأنتجالدولتين،بينالرؤيةهذهإلىالوصولتوجهاتاختالف

أوضحإذالفقر،محاربةىلعاملتحدةالوالياتعملعنصادمةإحصائياتلألبحاثكاتومعهدنشر
لكندوالر،تريليون15نحوأنفقتجونسون،ليندونإدارةمنذاملتعاقبةاألمريكيةالحكوماتأن

ىلعالللفقراءمباشرةمساعدةتقديمىلععملتأنهاكانوالسبب!ثابتةالفقرمعدالتبقيت
.ومحاربتهاالفقرأسبابتحديد

بسببالفقر،خطتحتمنشخصمليون800منأكثرانتشاليفالصيننجحتاملقابل،يف
املساعداتُتصبحالحتىالفقيرة،األسرلقائمةالدائموالتحديثاإللزامي،التعليماعتماد

.املواطنينلتكاسلسبًبااالجتماعية

(اإلستراتيجية باملعنى الخاص)التوجه اإلستراتيجي 

محاربة أسباب الفقرمحاربة مظاهر الفقر

خطوات التنفيذ
.تقديم مساعدات اجتماعية1.
.وضع قانون لتوزيع قسائم الطعام2.
.ةوضع قانون للرعاية الصحية غير املكلف3.

.وضع قوانين صارمة إلجبارية التعليم1.
.خلق فرص العمل2.
.إصالح الزراعة وإلغاء الضرائب عليها3.

الصينالواليات املتحدة

الكثيردبع-اكتشفوااألمريكيينلكن.العمليالتنفيذيفوالصيناملتحدةالوالياتمنكلنجحت
يكونأنينبغيوكانفعله،ينبغيماحًقايكنلمالفقرمظاهرمحاربةأن-والجهدالوقتمن

.الفقيرةالعائالتنسبةلتقليصالفقرأسبابمحاربةهوتوجههم
التوجهاتتكنلمإذايكفيانال،(األسفلمن)الجيدوالتنفيذ،(األىلعمن)الجيدةالرؤية

!الخطأاملكانإلىُمذهلبتمّيزيوصالنناقدبلبعناية،موضوعًةاإلستراتيجية
.والرسالةللرؤيةعاًقاابًنايكونفقدجيًدا،بهتعتِنلمإذااإلستراتيجيالتوجه

لتواصل  نتيجة حتمية لاإلستراتيجية والتنفيذ القطيعة بين 
.السيء

تشاك مارتن  
IBMنائب الرئيس السابق لشركة 

!التوجه اإلستراتيجي حين يكون االبن العاق
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فلنغّير التوجه إذا لم يكن مجدًيا
راءاملدوألنالجيدة،اإلستراتيجيةىلعللحكممهّمانمعيارانممكن،جهدبأقلكبيرعائدتحقيق

التوجهاتأفضلباختياريعتنونفهموعمالئهم،موظفيهممسؤوليةيحملونالناجحين
.يًراكبجهًداتتطلبأوقليلةعوائدتحققأنهاثبتإذاتحديثهامنيمانعونوالاإلستراتيجيات،

(π)طالدائرةثابت
بأقلهدافاألأفضللتحقيقوسيلةأفضلاملناسبةاإلستراتيجيةاختيارُيمثلالرياضيات،يفحتى
علماءكانط،الدائرةثابتاحتسابطريقةحولأعمالهنيوتنإسحاقنشرقبل.ممكنجهد

مالرسوىلعيعتمدونكانواإذالعشرية،أرقامهإليجادمجهدة،إستراتيجيةيستعملونالرياضيات
طويلةسنواتويقضونالتقريبية،القيمةتحديدثممضلعات،داخلالدائرةمساحةلحصرالهندسية
.سلسلةكليفجديدرقمأيالكتشاف
لعشريةااألعدادلحسابطويلةسنواترياضياتعلماءقضىالتقليديةاإلستراتيجيةىلعباالعتماد

:املثالسبيلىلع.الدائرةلثابت
ضلع،ألف390منأكثرىلعيحتويمضلًعااعتمد(الفرنسيالرياضياتعالم)فييتفرانسوا•

.التقريبيةالقيمةلحساب
منالفاصلةبعدرقًما35حسابيفعاًما17منأكثرقضى(األملانيالرياضي)ساولنفانلودولف•

.(صفًرا18وبجانبهواحدالرقمهوالَولف).ضلعَوْلف4.6منأكثرىلعيحتويمضلعىلعوباالعتمادط،الثابت

567810

اإلستراتيجية القديمة لحساب ثابت الدائرة ط

املاضيمنالهندسيالحليجعلنيوتن
دية،مجغيرالرياضيللثابتتقريبيةقيمةلتحديداملعَتمدةاإلستراتيجيةنيوتنإسحاقوجد

نتهيةاملغيراملتسلسالتىلعاعتمدفقدالقديمة،األساليبأنهتالتيالخاصةطريقتهوابتكر
(Infinite Series)،عشراتاإلنسانيةكلفتأساليبولُينهيجديدة،ملنهجيةاألساسحجرليضع

.حقيقيةنتائجدوناملضنيالعملمنالسنوات

ة التخطيط اإلستراتيجي ال قيمة له، ما لم يكن يف البداي
.رؤية إستراتيجية

جون نيسبيت
كاتب أمريكي
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قصص إستراتيجية حزينة
يختاريفحدثتالتياألخطاءدراسةىلعالخبراءيحرصجديدة،إستراتيجيةأييفالنجاحلضمان

منثيرالكىلعاملتخصصةالكتبتحتويوكما.تكرارهاوتاليفومعالجتهالفهمهااإلستراتيجيات،
عنداوتجنبهمنهاالحذريجبالتياألخطاءىلعتحتويفهياإلستراتيجيات،نجاحلقصصاألمثلة

.إستراتيجيةخطةأيوضع

فقطاملاليالعائدىلعالتركيز
لتحوييعنيإستراتيجيكهدفوضعهالكنربحية،غيرأوربحيةمنظمةأليمهمةاملاليةالعوائد

!املاللكسبجشعةآلةإلى،(منتجأوخدمة)مامنفعةيقدمكيانمناملنظمة
Electronicبشركةارتبطالذيالوصفهوالجشع، Artsوهو،2008و2006سنواتبيناألمريكية

.أشهربضعةخاللدوالر17منأقلإلىدوالر45منالبورصةيفأسهمهاقيمةانهيارسببالذي
كبيرةقفزةرؤيةيريدونكانواإذ،2008عامخاللكبيرةالشركةىلعاملساهمينضغوطكانت

تكانأنفبعدالشركة،إستراتيجيةيفتغييًراالضغطهذاوسبب.اشتروهاالتياألسهملقيمة
مع.«األرباحمنعائدأكبرتحقيق»إلىتحولت«اإللكترونيةاأللعابأفضلتطوير»إستراتيجيتها

أنا،هذكلمنواألسوأاألرباح،ىلعالتركيززادكلماتدريجًيابالتناقصاملبيعاتاستمرتاألسف،
عداًداأشملتالتيالرأياستطالعاتيفالتوالي،ىلعمرتينأمريكيةشركةأسوألقبنالتالشركة

.املستهلكينمنكبيرة

باملنظمةاملحيطةالعواملإهمال
تدهورتلكنهادوالر،144التتتجاوزBlackberryالكنديةالشركةأسهمقيمةكانت،2008عام

تراقبلمالشركةأنببساطةكانوالسبب.سنوات5منأقلبعددوالرات6التعندلتستقرتدريجًيا
هواتفمنالجديدةباملنتجاتتهتمولمالذكية،الهواتفتقنياتتطورات-الالزمةبالجدية–

Blackberryموظفيجعلتالعملوطرقالتقنياتوتطوراتالسوقمتابعةعدم.واآليفوناألندرويد

نيصمموأنهمللحظةيشكواأندونالعمل،أثناءلشركتهممنافسةهواتفيستعملونأنفسهم
!استخدامهاأحديريدالهواتف

اإلستراتيجيةالتوجهاتبينالتعارض
توجًهاالشركةأطلقتاألمريكية،McDonald'sشركةإلىاملوجهةاالنتقاداتكثرةبسبب

ركةالشكلفالتوجه،هذا.بالدهونمشبعةوغيرصحيةوجباتتقديمىلعيقومجديًداإستراتيجًيا
.مناسبةصحيةوجباتوتحضيرجديدة،إنتاجخطوطتحضيريفوجهوًداطائلة،أمواًلا

الباحثينالناسوجهةكانتMcDonald'sألنوذلكذريًعا،فشًلافشلتلكنهابجد،الشركةعملت
وينقلباملطعم،إلىيصلأنبعدرغبتهسيغيرهؤالءمنأحدوالودسمة،لذيذةوجباتعن

.الحراريةالسعراتوقليلةالصحيةللمنتجاتمحٍبإلى-فجأًة-
إذالسابقة،إستراتيجياتهامعتتعارضكانت،2005عامMcDonald'sتبنتهاالتياإلستراتيجية

هعليدأبتمامعيتضاربجديًداطريًقاتختارأنقررتثمخاصة،خدمةيريدونعمالءقاعدةصنعت
.حقيقيةمنفعةدونالشركةمواردمنواستهلكتمكلفة،النتيجةكانتلذلك.لسنوات
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قصص إستراتيجية سعيدة
ملهمةرؤيةمناالنطالق

يقتحقيفالشركةنجحتاملستثمرين،ألموالحقيقيةمحرقةُتعتبرتيسالشركةكانتبعد
وجهيفالوقوفىلعقادرةدائًمابقيتأنهاإالواجهتها،التيالصعابكلورغم.مرةألولأرباحها

تسياراإنتاج»:هيالتيامللهمة،رؤيتهاىلعمبنيةكانت(املجنونة)إستراتيجياتهاألنالتيار،
.«للبيئةصديقة

اليةعبجودةبطارياتصناعةهولهاتحٍدأكبرأنتعلم-التنفيذيمديرهايفممثلًة-تيسالكانت
يروتطوصناعةىلعتعملالتياملصانعيفاالستثمارهوتوجههاكانلذلكمنخفضة،وتكلفة

هابمنتجاتوعّرفتاألخباربهاتصّدرتوجريئة،صادمةتسويقيةسياسةاعتمدتثم.البطاريات
.املبتكرة

الدائمالتحسين
يفالسوقىلعيسيطرون(FordوFiatوGM)السياراتصناعةكباركانوعندماالسبعينات،يف

ىلعهاسياراتتنقلكانت.بشراسةاملنافسةمضمارمغمورةيابانيةشركةدخلتاملتحدة،الواليات
.األمريكيةالسياراتأسعارمنبكثيرأقلبأسعارلتبيعهااملتحدة،الوالياتإلىالسفن

التيالضرائباألمريكيةالحكومةعليهافرضتعندمااالستسالمرفضتالصغيرةالشركةهذه
،األمريكيالترابىلعمعاملهاببناءوقامتالطاولة،قلبتبلسيارتها،أسعاررفعإلىاضطرتها
السريعالتحسينيعنيوالذيكايزن،مبدأىلعاملبنيةإستراتيجيتهاوفقالعملوواصلت

!تويوتاإنها.واملستمر

للمنفعةاألولويةإعطاء
غيرمغامرةغمارخوضتحاولالفهيلذلكطائلة،أرباًحااملتحدةالوالياتيفالبنوكتحقق

أنفسهميجدونالذينللتجارصعوبةسببالذياألمرالتجزئة،معتتعاملحيناملخاطرمأمونة
.للبنوكاملجحفةالشروطمعالتعاملىلعمجبرين

تفتكلموالتيبايبال،شركةللعالمفظهرتمنشودة،منفعةلتحقيقفرصًةشّكلالتحديهذا
األمواللتحويعملياتيفالوسيطالثالثالطرفأزالتبلوالعمالء،للتجارحقيقيةمنفعةبتقديم

لتساملؤسالشريكماسكإيلونجعلاإلستراتيجية،لقيمةالعميقالفهمهذا.والعميلالتاجربين
.والتميزالنجاحمنعاٍلقدرىلعأخرىمشاريعبناءىلعقادًرابايبال

قد تعرف كيف  . إستراتيجية% 80مهارات و % 20النجاح 
تنجح، لكن األهم من ذلك ما هي خطتك لتحقيق النجاح؟

جيم رون
كاتب ورجل أعمال أمريكي
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ال يوجد مقاس واحد يناسب الجميع
نظمات،امللكلتصلحإستراتيجيةعنالبحثأوجاهزة،إستراتيجياتاعتماداملتخصصينغيريحاول

.منظمةأيتفيدلنفهي-ُوجدتإن-اإلستراتيجيةهذهلكن
بلية،خيالتصوراتأوفضفاضةكلماتمجردليست(الخاصاملعنىأوالعامباملعنى)اإلستراتيجية

ملدةاملعينةاملنظمةتناسبإستراتيجيةيصمموأدواته،إطارهلهإستراتيجيلتفكيرنتيجةهي
.معينة

والحجمهاتناسبالإستراتيجيةاعتمدتأنهاإالاألمريكية،السوقيفوزنهاورغم،Kmartشركة
تيالالرؤيةىلعنظرةإلقاءسوىعلينافماذلك،إثباتأردناوإذا.تواجههاالتيالشرسةاملنافسة
:ونصهااختاروها،

نريد أن نزدهر كشركة تسويق واسعة النطاق تقدم للعمالء منتجات ذات جودة »
.«عالية عبر مجموعة من العالمات التجارية الحصرية

.الفرقنالحظأندونتسويقشركةأيىلعإلصاقهايمكنالدقيقةوغيرالفضفاضةالرؤيةهذه
ىلعواضحة،إستراتيجيةتوجهاتأيعنهاينجمولمعملها،سنواتأغلبKmartرافقتلكنها
بجودةمنتجاتأوعالية،بجودةمنتجاتلتقديمبثباتالعملاختارواالذينمنافسيهاعكس

عامدوالر130منثابتةبطريقةالشركةأسهمقيمةتراجعسببماوهذا.زهيدةوأسعارمتوسطة
.2021عامدوالرنصفمنأقلإلى2007

نحن هنا

نريد أن نصل
إلى هنا

التوجه جالتوجه بالتوجه أ

توجه ال يوصلنا 
إلى الهدف

توجه يوصلنا إلى
الهدف بجهد أكبر

:عليناالكبرى،االستراتيجيةاألهدافلتحقيق
.(الكبرىاإلستراتيجيةوالرسالةالرؤية)نصلأننريدأينوإلىاآلن،نحنأينتحديد1.
.(اإلستراتيجيةالتوجهات)أهدافناإلىستوصلناالتيالوجهةتحديد2.
.واملشاريعاإلستراتيجيةللمبادراتالتفصيليالتخطيط3.
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1. Good Strategy / Bad Strategy: The Difference and Why It Matters; Richard P.

Rumelt.

2. Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and

Cases; Fred R David.

املصادر

+19101966-9200-:  هاتف
+966-11-4658200:  فاكس

info@esconsulting.com.sa

www.esconsulting.com.sa
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