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 شكر وتقدير

ٌب لً عرفاناً بالجمٌل أن أتقدم بجزٌل الشكر والعرفان إلى كل من وقؾ إلى جانبً خالل ٌط

الذي قدم لً  الدكتور اٌاد زوكاروأخص بالذكر أستاذي الكرٌم المشرؾ  ،  فترة دراستً هذه

 . الدعم والتوجٌه واالرشاد حتى أبصر هذا العمل النور

 

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء هٌبة التدرٌس فً ماجستٌر إدارة األعمال فً الجامعة االفتراضٌة 

 .السورٌة 

 

وأتقدم بوافر التقدٌر وعظٌم االمتنان للجنة المناقشة األفاضل الذي شرفونً بمناقشة المشروع 

 .  دورهم الكبٌر فً إثراءه بمالحظاتهم وتوجٌهاتهموعلى 

 

 

كما أتقدم بالشكر الجزٌل لكل من ساهم من قرٌب أو بعٌد فً هذه الدراسة سواء بالخبرة 

 . واإلرشاد والطباعة والتدقٌق والتحكٌم وتسهٌل مهمتً من خالل توفٌر المعلومات والبٌانات

 

 

 شكراً لهم جمٌعاً 
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 الجنٌدياس الطالب: فر

 للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات نموذج مقترحالعنوان: 

 0202عام         لسورٌة                        الجامعة االفتراضٌة ا

 إشراف الدكتور: اٌاد زوكار

 

للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات والتؽٌرات البٌبٌة  نموذج اٌجاد تهدؾ هذه الدراسة إلى:

تتالً األزمات والتؽٌرات البٌبٌة الكثٌرة تمنع من وجود خطة استراتٌجٌة لمدة ف المفاجبةالحادة أو 

لذلك ال بد من وجود طرٌقة أو أسلوب للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل  ثابتة أو شبه ثابتة طوٌلة

ٌؾ مفاجبة تجعل من الخطة االستراتٌجٌة مرنة وقابلة للتكتؽٌرات البٌبٌة الحادة أو الاألزمات وال

 .بحٌث تكون قادرة على التنبإ باألزمات ومواجهتها بالشكل األمثل 

 

على التعرؾ إلى ما توصلت به الدراسات بالنسبة للهدؾ أعاله ثم البحث فً  راسة بناءً تقوم الد

 . للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات وتطبٌق ناتج الدراسة على شركة فعلٌة نموذجاٌجاد 

 

ٌمكن اٌجاد نموذج للتخطٌط االستراتٌجً فً األزمات ولكن لن ٌإدي خلصت الدراسة إلى أن 

من التخطٌط االستراتٌجً من دون  أكبرمهمته بالشكل الكامل ولكن سٌخفؾ من األزمات بشكل 

ٌمكن التؽلب لكن النموذج وخلصت أٌضاً إلى أن تطبٌق النموذج المقترح فٌه صعوبة ومعوقات و

 . علٌها
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 مقدمة

، الخ  . . . م حكومٌة خاصة أ ،انتاجٌة أم خدمٌة  ،صناعٌة أم تجارٌة  ، إن أي شركة صؽٌرة كانت أم كبٌرة

 ناجحة وذلك من خالل دورها استراتٌجٌةوجود ادارة  األهداؾ المثلى لهامن أهم مقومات تفوقها وتحقٌق إن 

تنفٌذ مهامها  من خاللوذلك التنافسٌة واستمرارٌتها  قدرة الشركةزٌادة  بالتالًزٌادة ربحٌة الشركة و الفعال فً

الصحٌح  تحدٌدالالالزمة للوصول لهذه الرإٌة و الفعالة فً المستقبل ووضع الرسالة الصحٌحة رسم الرإٌة من

ٌتم وضع األهداؾ  على ما تم تحدٌده بناءً من ثم و ، ط الضعؾ والتهدٌدات والفرصنقاط القوة ونقال واألمثل

ً زٌادة الشركة ف نجاح تكون أحد مقومات والتً لتصل إلى خطة استراتٌجٌة بالشكل األمثل واالستراتٌجٌات

المال والموظفٌن والموردٌن  المصلحة من أصحاب رأسقدرتها التنافسٌة وتحقٌق مصالح ومتطلبات أصحاب 

 . الخ . . و

والتً هناك مشكلة تواجه مهمة اإلدارة االستراتٌجٌة عند أداء مهامها وهً ظهور األزمات الؽٌر مسبوقة ولكن 

ألنها رة خطٌ تعتبر هذه المشكلةوالتنبإ بها ولكن لٌس بالحجم التً ظهرت به  ٌمكن ال ٌمكن أحٌاناً التنبإ بها أو

ي إلى وٌمكن أن تإد أن تإدي لفشل بعض االستراتٌجٌات وجعل استراتٌجٌات أخرى ؼٌر فعالة من الممكن

حتى أنها  ، ها بسبب تؽٌٌر شروط البٌبة التً تم تحلٌلها وبناء االستراتٌجٌة علٌهاتؽٌٌر االستراتٌجٌة من أصل

 حٌث أنه بعد ،  ٌمكن أن تإدي إلى تؽٌٌر الرإٌة والرسالة الخاصة بالمنظمة أو إعادة الهٌكلة أو إعادة التنظٌم

الالزمة باالعتماد على تحلٌل البٌبة الخارجٌة  وضع االستراتٌجٌات ثمتحلٌل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة  أن ٌتم

 . جد ظهور أزمات ؼٌر متوقعةنوالداخلٌة 

عواقب سٌبة على ما فً البٌبة الخارجٌة أو البٌبة الداخلٌة ٌإدي أحٌاناً إلى  أزمةإن التؤخر فً رد الفعل على 

أن تتكٌؾ وبشكل فوري  مافكٌؾ لهذه االستراتٌجٌات التً تم وضعها لسنة أو سنتٌن لتحقٌق هدؾ  ، المنظمة

التً كانت تحقق مصلحة للمنظمة  ةهذه االستراتٌجٌ تصبح حتى ٌمكن أنمع التؽٌر الحاصل بسبب أزمة معٌنة 

 .بسبب األزمة  هً نفسها تسبب خسارة للشركة وذلك بسبب تؽٌر الظروؾ الداخلٌة أو الخارجٌة

بقوة  والتً تتؤثرالتنافسً فً السوق المركز  إن قوة وصمود الشركات والتً ٌعبر عنها بالمركز المالً و

وؾ تكون عرضة س ، باالستقرار البٌبً من جهة أخرى أٌضاً من جهة وتتؤثر  الصناعة التً تعمل بها المنظمة

قوة  وأالتنافسً للشركة  وأستإثر على المركز المالً  فاألزمة عندما تحدث ، ألي خطر بسبب حدوث األزمات

فكٌؾ لإلدارة االستراتٌجٌة أن  ، راً صؽٌراً إلى كبٌاالستقرار البٌبً وٌتراوح تؤثٌرها من أن ٌكون  وأالصناعة 

تتكٌؾ مع تضع خطة استراتٌجٌة تتوقع فٌها األزمات قبل حدوثها أو كٌؾ لها أن تضع خطة استراتٌجٌة مرنة 

األزمة مباشرة حٌن حدوثها وتجعل منها فرصة للمنظمة تزٌد من مركزها المالً والتنافسً بدالً من أن تكون 

 . تهدٌد ٌإثر علٌها سلباً 

بد من التوصل إلى إدارة استراتٌجٌة قادرة على التفاعل مع األزمات وقادرة على وضع استراتٌجٌات لذلك ال

قادرة على و قبل حدوثها على الصعٌد الداخلً أو الخارجً ة للتكٌؾ قادرة على التنبإ باألزماتمرنة وقابل

 . لفعل السرٌع ألي أزمةقادرة على رد االمشاكل التً تحول دون التفاعل الفوري مع األزمات وتحدٌد 
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 الفصل األول: مشكلة البحث

 

 :البحث أهداف ومنهجٌةو مشكلة -1.1

خمس سنوات إلى عشر سنوات وهذه  ة ما تكون لمدة طوٌلة نسبٌاً منعند وضع الخطة االستراتٌجٌة لمنظم

الخطة ٌتم وضعها بعد تحلٌل للبٌبة الخارجٌة والداخلٌة تحدٌداً دقٌقاً ومن ثم اٌجاد كل من الفرص والتهدٌدات 

فً البٌبة الخارجٌة ووضع االستراتٌجٌات الالزمة الستؽالل الفرص والتخلص من التهدٌدات وأٌضاً اٌجاد 

ة وتعزٌزها واستخدامها فً استؽالل الفرص والتخلص من التهدٌدات وأٌضاً اٌجاد نقاط القوة فً البٌبة الداخلٌ

نقاط الضعؾ فً البٌبة الداخلٌة وتقوٌتها لكً ال تكون عثرات فً طرٌق استؽالل الفرص والتخلص من 

 . التهدٌدات

وزمن هذا  ، داخلً و خارجً ساس وهو تحلٌل لواقع معٌننالحظ أن وضع االستراتٌجٌة ٌكون معتمد على أ

  . بناًء على هذا األساس ونالحظ أن االستراتٌجٌة توضع لمدى طوٌل ، تحلٌل البٌبة عندما تمهو الواقع 

أن ٌكون طفٌؾ  من الممكن أن ٌتؽٌر وهذا التؽٌر ٌمكن الذي تم بناء االستراتٌجٌة على أساسه ولكن هذا الواقع

ٌإدي إلى تؽٌٌر فً االستراتٌجٌة الموضوعة بناًء أن أو كبٌر أو ٌمكن أن ٌكون تؽٌر جذري وبالتالً ٌمكن 

االستراتٌجٌة هً عملٌة عملٌة االدارة  كانت ذلكوبناًء على  ، وٌمكن أن ٌإدي إلى تؽٌٌرها بشكل كاملعلٌه 

اعادة وعند كل تقٌٌم للبٌبة الخارجٌة والداخلٌة ٌتم  مستمرة حٌث أن تحلٌل البٌبة الخارجٌة مستمر ودوري 

 . تؽٌٌرها بما ٌتفق مع الواقع الجدٌدٌتم ستراتٌجٌات الموضوعة وتقٌٌم اال

وتقٌٌم  ولكن اذا تؽٌر الواقع بشكل مفاجا بحٌث ال ٌقع ضمن الجدول الزمنً إلعادة التحلٌل للبٌبة

بناًء على  التً وضعتبشكل جذري بحٌث تصبح االستراتٌجٌة  هذا التؽٌر خاصة اذا كانو االستراتٌجٌات

 تتحول أو ، تزٌد من التهدٌد أو تمنع استؽالل الفرصة معاكسة تكون وأحٌاناً ؼٌر مفٌدة  تحلٌل البٌبة قبل التؽٌر

 فما العمل؟ ،  سابقاً إلى تهدٌدالفرصة التً كانت 

فً السوق السورٌة تحولت الفرصة التً كانت لبعض المنتجات للمستهلك فمثالً عند انخفاض القوة الشرابٌة 

إلى تهدٌد بسبب تحول المستهلك عن منتج أجنبً منافس بالمقارنة مع ة مبٌعاتها بسبب سعرها المنخفض بزٌاد

وعدد  ، حصل ذلك بشكل مفاجا جداً و كانت أجنبٌة أم وطنٌة وذلك ألنها سلعة كمالٌة هذه السلعة بشكل تام

 . الشركات التً توقعت بانخفاض القوة الشرابٌة كان قلٌالً 

سوق البطارٌات ٌشكل فرصة جٌدة ٌجب استؽاللها بسبب قلة الكهرباء ولكن حٌن صدور ومثال آخر إن 

ٌمكن توقع هذا التهدٌد  ، ٌمكن أن ٌحدث ذلك بشكل مفاجاالشواحن على الطاقة الشمسٌة أصبحت تهدٌد و

 ؟التهدٌد  أو ماذا لو تم االؼفال عن هذا ولكن ماذا عن التهدٌدات التً تشبه هذا التهدٌد وال ٌمكن توقعها

البٌبة الخارجٌة لكثٌر من الشركات وحطمت كثٌر من ة الكورونا التً ؼٌرت وأكبر مثال هو حادث

وكانت  ، مثلاالستراتٌجٌات الموضوعة وٌوجد كثٌر من الشركات فشلت بسبب عدم التكٌؾ معها بالشكل األ

 . ؼٌر متوقعة من معظم الشركات
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تؽٌر الفرصة  الذي تم فٌه أن تواجه هذا التؽٌر المفاجا العمل علٌهاٌتم التً موضوعة والستراتٌجٌة فكٌؾ لال

 فهل ننتظر لحٌن دراسة فً بعض الشركات وبالعكس ظهور الفرص لبعض الشركات األخرى؟ إلى تهدٌد

 أم ماذا نعمل؟ وتعدٌلها وتقٌٌم االستراتٌجٌة الموضوعة الدوري البٌبة وتحلٌل

ٌجٌة فً منظمة ما ووضع سٌاسات واجراءات وقواعد العمل فً اإلدارة عند وضع هٌكل تنظٌمً إلدارة استرات

هذه اإلدارة  االستراتٌجٌة وحٌن وضع خطة العمل لٌعمل بها موظفو اإلدارة سنجد طرٌق للعمل ٌحقق أهداؾ

ولكن اذا تم وضعها بالشكل المعروؾ بحٌث كل موظؾ بقوم بمهامه حسب ما هو  المنظمة وبالتالً أهداؾ

ا أن نضع كٌؾ لن نتفاعل مع األزمات بالشكل األمثل وبالتالً ٌه فً توصٌفه الوظٌفً ٌمكن أن المنصوص عل

على مواجهة أي أزمة مباشرة والتكٌؾ معها  نحصل على خطة استراتٌجٌة قادرة ثهذه األمور السابقة بحٌ

 . والتؽلب علٌها

 سؤال البحث هو:وعلٌه 

 ؟ ظل األزماتكٌف ٌمكن تحقٌق التخطٌط االستراتٌجً فً 

 وٌنتج عن السإال األساسً للبحث التساإالت التالٌة:

 ؟ ما هً نماذج التخطٌط االستراتٌجً األكثر مناسبة لمواجهة األزمات (1

 ؟ ما هو الهٌكل التنظٌمً األنسب لإلدارة االستراتٌجٌة لمواجهة األزمات (2

 ؟ األزماتما صفات القادة االستراتٌجٌٌن األنسب للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل  (3

 ؟ ما هً القواعد واالجراءات األنسب للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات (4

 

 :أهداف البحث

من أجل الوصول إلى آلٌات وطرق وقواعد مناسبة للتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات بحٌث نحصل على 

من جهة  األزماتالنتابج المثلى سؤقوم بالدراسة النظرٌة لكل ما ٌتعلق باإلدارة االستراتٌجٌة من جهة وإدارة 

لكً أحصل على ملخص لٌكون  زماتومن ثم أقوم بالدراسة النظرٌة لإلدارة االستراتٌجٌة فً ظل األ أخرى

أبحث فٌما ٌتعلق بالتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات من مقاالت ومنشورات لكً أساساً للبحث ومن ثم 

ومن أجل الوصول إلى الحلول  ، أصل ألحدث الوسابل الخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات

متعددة األنشطة فً ظل أزمة معٌنة معٌنة منظمة فعلٌة المناسبة للتخطٌط فً ظل األزمات سؤقوم بتحلٌل 

طرق وآلٌات عمل نموذج عمل ) وأحاول مما حصلت علٌه من بٌانات ومعلومات ونماذج أن أصل إلى وضع

كون حل أمثل أو جٌد لكٌفٌة التخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات بحٌث نصل إلى ( ٌوقواعد واجراءات

رد الفعل المناسب التنبإ األفضل وعلى  تنبإ باألزمات قدر اإلمكان وٌكون قادرعلى ال تخطٌط استراتٌجً قادر

 . واألسرع على األزمات فً حٌن وقوعها
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 :منهجٌة البحث – 1.2

الخطوات التالٌة ب تم اتباع المنهج الوصفً التحلٌلً وتحقٌق أهداؾ البحث البحث تساإالتومن أجل الرد على 

والذي فً النهاٌة ستشكل مجتمعة مجال البحث االجمالً والجواب عن سإال  والتً ستكون مجال البحث مجزأ

 وهً: ، البحث األساسً

  ما ٌتوافق مع بناء آلٌة للتخطٌط االستراتٌجً  إلٌجاددراسة والبحث فً نماذج اإلدارة االستراتٌجٌة

 . قادرة على جعل التخطٌط االستراتٌجً قادراً على مواجهة األزمات بالشكل األمثل

  واٌجاد أفضل السبل الستخدامها فً بناء خطة استراتٌجٌة فً ظل  األزماتدراسة والبحث فً إدارة

 . األزمات

  دراسة سبل التخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات وما الطرق الحدٌثة لمواجهة األزمات فً التخطٌط

 . االستراتٌجً

 االستراتٌجً فً ظل األزمات البحث فً الدراسات السابقة عن آخر ما توصل له فً التخطٌط . 

 بناء نموذج إلدارة التخطٌط استراتٌجً ٌكون فعال فً التنبإ ومواجهة األزمات . 

 تحلٌل حالة منظمة معٌنة فعلٌة متعددة األنشطةدراسة و .  

 عرض النموذج المقترح على الشركة محل الدراسة . 

  معرفة بمدى امكانٌة تطبٌق النموذج  للحصول علىاجراء مقابالت مع المدراء والموظفٌن المعنٌٌن

والحصول على آرابهم االٌجابٌة  وامكانٌة نجاحه فً التخطٌط االستراتٌجً فً مواجهة األزمات

 . والسلبٌة علٌها
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 الدراسات السابقةالفصل الثانً: 

 (A)مرجع  الدراسة السابقة األولى: – 0.2

 فً أوقات األزمات االستراتٌجٌةاإلدارة 

 

 سلسلة مشكالت مع التعامل مثل: ، الفعل رد حالة إلى انتقلت قد أنك تعنً" المسبوقة ؼٌر" األزمة طبٌعة إن

 . للمستقبل رإٌتك جوهري بشكل تؽٌر األزمة هذه أن تجد قد، الخ  . . السوق وتقلب الموظفٌن ونقص التورٌد

 ألن . وقت أي فً إنذار سابق دون قرٌب مكان فً كامنة أزمة تندلع أن ٌمكن ، التجارٌة األعمال مجال فً

 تنشؤ قد أزمة ألي بسرعة لالستجابة قوٌة استراتٌجٌات تطوٌر إلى القادة ٌحتاج متوقعة ؼٌر األحداث هذه مثل

 . االزدهار فً واالستمرار أعمالهم استمرار لضمان

 تواجهها قد مشكلة كل مع للتعامل شاملة خطة إنشاء أن لدرجة ومختلفة عدٌدة بؤشكال األزمات تؤتً أن ٌمكن

 احتٌاجات لتلبٌة تكٌٌفها ٌمكن األزمات إلدارة مرنة استراتٌجٌة بناء كٌفٌة القادة ٌفهم . للتطبٌق قابالً  خٌاًرا لٌس

 . التطور سرٌعة المواقؾ

 شروط وخلق األزمة ظواهر تحدٌد إلى تهدؾ التً اإلدارة من نوع هً ما أزمة فً االستراتٌجٌة اإلدارة

 حٌاة دعم إلى النشاط هذا ٌهدؾ ، علٌها والتؽلب المشاكل وإضعاؾ المناسب الوقت فً للوقاٌة مناسبة مسبقة

  . اإلفالس وتجنب التجاري والنشاط الشركة

 . المتوقعة ؼٌر األوقات فً للتكٌؾ وقابالً  مرًنا تكون أن األزمات لمواجهة الجٌدة االستراتٌجٌة لك تتٌح

 إعادة عن التخلً أو التحدٌث إلى الخطط تحتاج قد ، األزمات أوقات فً . الخطة عن مختلفة االستراتٌجٌة

 . التؽٌٌرات خالل وإرشادك الوقوؾ على قادرة األساسٌة استراتٌجٌتك تكون أن ٌجب لكن . الكتابة

 التالٌة: بالطرٌقة االستراتٌجٌة اإلدارة تحلها التً المشاكل تقدٌم ٌمكن

 . األزمة حالة ظهور قبل التنبإ مشاكل تشمل األولى المجموعة

 باألزمات التنبإ مشاكل ٌشمل وهذا . المنظمة لنشاط الربٌسٌة بالجوانب المشاكل من الثانٌة المجموعة

 وتطوٌر الالزمة المعلومات إٌجاد ومشاكل ،  األزمة فً واالقتصادي االجتماعً النظام سلوك ومتؽٌرات

 . أٌضا مهمة األزمات حاالت وتقٌٌم تحلٌل مشاكل ، األزمات إدارة حلول

 ونقص ،  الحلول وتنظٌم والمنهجٌة ،  الموظفٌن ومإهالت ،  الزمنٌة القٌود تشمل الثالثة المجموعة 

 األزمة على التؽلب فً تساعد قد مبتكرة استراتٌجٌات تطوٌر ومشاكل المعلومات

 . األزمات حاالت فً الموظفٌن واختٌار النزاعات حل تشمل الرابعة المجموعة 
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 : هً المبادئ هذه . لألزمات االستراتٌجٌة اإلدارة لنظام األساسٌة المبادئ تحدٌد الضروري من

 الفعل ردود كفاٌة مدى - األزمة لظاهرة االستجابة سرعة - للشركة المالً النشاط ألزمة المبكر التشخٌص

 . األزمةعلى  التؽلب أجل من اإلمكانات إجمالً تحقٌق المالٌة للثروة الحقٌقٌة التهدٌدات على

  . األزمات إلدارة رئٌسٌة طرٌقة 22 من االستراتٌجٌة اإلدارة ممارسة على العثور ٌمكن

  :استخدامها من الشركة تتوقعها قد التً النتابج حٌث من مجموعتٌن إلى األسالٌب تقسٌم ٌمكن

 تهدؾ . واإلفالس الحجم وتقلٌص التكٌؾ إعادة تشمل وهً التكتٌكٌة األسالٌب من األولى المجموعة تتكون

 فإن ، ذلك ومع . األزمة عواقب على التؽلب أي ؛ للشركات المالً لألداء سرٌع تحسٌن إلى األسالٌب هذه

  . فعالة ؼٌر إدارة أنظمة هناك كانت إذا األزمة أسباب إلزالة دابًما ٌكفً ال األسالٌب هذه استخدام

 ،  جدٌدة مإسسٌة هٌاكل إنشاء ،  التصفٌة) االستراتٌجٌة بالطرق( بشروط) األخرى المجموعة تسمٌة ٌمكن

 على الشركة ترى ال عامة كقاعدة (الهندسة إعادة ،  الهٌكلة إعادة ،  التنوٌع ،  االندماج ،  التحدٌث ،  التنظٌم

 التنافسٌة القدرة مثل النوعٌة والخصابص األعمال جوهر ٌؽٌر استخدامها ولكن ، األسالٌب هذه من نتابج الفور

  . واالبتكار العمالء نحو والتوجه االستثمار وجاذبٌة

 التدابٌر بٌن الطرٌقة هذه تجمع . بؤزمة تمر التً الشركات ؼالبٌة تتبناها التً األولى الطرٌقة هً التكٌف إعادة

 النمو فً فوري تحسٌن إلى تهدؾ التً واالجتماعٌة والتنظٌمٌة والتكنولوجٌة والصناعٌة واالقتصادٌة المالٌة

 . الشركات وخصوم أصول هٌكل فً التؽٌٌرات خالل من للشركات المالً

 ذلك ومع . هٌكلٌة بإصالحات إصالحها ٌتم لم ما طبٌعتها فً مإقتة التكٌؾ إعادة نتابج تكون ، عامة وكقاعدة

 الهٌكلة إعادة فعالٌة فً للنمو المالً التحسٌن فً مهًما دوًرا تلعب التكٌؾ إعادة أن نتذكر أن الضروري من

 . األخرى والطرق

 الفابضة الطاقة فً انخفاض . الشركة نشاط معدالت تحسٌن الفور على ٌمكنها أخرى طرٌقة الحجم تقلٌص

 . الحقٌقً الطلب سوق مع ٌتماشى بما واإلدارٌة الصناعٌة الشركات موظفً من عدد توظٌؾ فً وانخفاض

 . اإلنتاج أسعار وانخفاض التكلفة فً كبٌر خفض إلى الطرٌقة هذه تإدي

 التخطٌط تشكٌل األسالٌب هذه وتشمل . األزمات استراتٌجٌة إلدارة معاصرة مناهج إدخال هو التنظٌم

 المحاسبة وأنظمة ،  والتخطٌط المالٌة الضوابط من مشترك نظام وإنشاء ، اإلدارة وحسابات االستراتٌجً

 حل ٌمكنها إدارة أنظمة الشركات تشكل ، األسالٌب هذه بمساعدة . القوي والتسوٌق الكمبٌوتر على القابمة

 . جدٌدة دولٌة أسواق عن والبحث السوق بظروؾ المرتبطة المشكالت من الكثٌر

 إعادة هً الربٌسٌة الفكرة . واسع نطاق على منتشرة اآلن وهً 1990 عام بداٌة فً الهندسة إعادة ظهرت

  والمال للوقت الضرورٌة ؼٌر والنفقات الضرورٌة ؼٌر الروابط لتقلٌل نظًرا . للشركات التجارٌة العملٌات بناء

 . ذلك إلى وما التصنٌع وتكالٌؾ المعالجة ووقت العمل كفاءة مثل ،  حاًدا ارتداًدا الهندسة إعادة تحقق ،

 الطرٌقة هذه ترتبط . األخٌرة اآلونة فً انتشرت لألزمات االستراتٌجٌة لإلدارة معقدة طرٌقة هً الهٌكلة إعادة

 الفصل لؽرض المال رأس باستخدام مرتبط وهو . االستراتٌجٌة اإلدارة ونظام التنظٌمً الهٌكل فً بالتؽٌرات
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 مبادئ التجارٌة العملٌات جمٌع تستخدم ،  الهٌكلة إعادة أثناء . التجارٌة العملٌات وإصحاح والمنظم االقتصادي

 تستخدم ال ، االقتصادي االستقالل من مسبًقا محددة درجة على ٌحصلون ؛ الذاتٌة واإلدارة الذاتً التموٌل مثل

 اتجاهات جمٌع فً فعالة تنمٌة تحقٌق من لدٌها الحالً اإلدارة نظام ٌتمكن ال عندما إال الطرٌقة هذه الشركات

 . واحد وقت فً الشركة نشاط

 : لسببٌن مفٌد األسالٌب من عدد وجود إن

 . األزمة لمكافحة االستراتٌجٌة لإلدارة مناهج عدة وجود( 1)

 استخدام ٌعتمد ، االستراتٌجٌة األسالٌب عكس على . السابدة األزمة لظاهرة المختلفة واألسباب الطبٌعة( 2)

 . األزمة مكافحة إدارة وأسالٌب األزمة عمق على التكتٌكٌة األسالٌب

 العناصر األساسٌة لإلدارة االستراتٌجٌة:

 نجاح مسإولٌة تتحمل التً المهتمة باألطراؾ قابمة وضع هو لألزمة االستراتٌجٌة لإلدارة األساسً العنصر

 . (التدقٌق لجنة ،  المنفذة الوكالة ،  اإلدارة مجلس ،  المساهمٌن اجتماعات) األزمة مكافحة إدارة وظابؾ

 . الدولٌة اإلدارة معاٌٌر مع االستراتٌجٌة اإلدارة نظام مواءمة ضرورة هو الثانً العنصر

 شركة كل فً االستراتٌجٌٌن المدٌرٌن لدور المختلفة الخصابص مراعاة الضروري من أنه هو الثالث العنصر

 :الدور ٌكون أن ٌمكن . األزمات مكافحة إدارة وظابؾ الستنباط بالنسبة

 لظاهرة األولى العالمات بشؤن المناسب الوقت فً المصلحة أصحاب من واسعة دابرة إبالغ : معلوماتٌة

 . اإلفالس واحتمال األزمة

 نشاط على البٌبة من األزمة عوامل تؤثٌر درجة تقٌٌم ؛ للشركة اإلشكالً للنشاط التمهٌدٌة الدراسة : استشاري

 والتكتٌكٌة الفعالة البدٌلة التدابٌر من معقدة مجموعة ؛ األزمة لمواجهة استراتٌجٌة بدابل تشكٌل ؛ الشركات

 . األزمة لمكافحة

 . البدابل وتطوٌر لالستراتٌجٌة اآلخرٌن المدٌرٌن قبل من القرار صنع عملٌة فً المشاركة : المشاركة

 مدٌرو علٌها ٌوافق التً األزمة مكافحة وخطط برامج على والفعالة االستراتٌجٌة السٌطرة تحقٌق : التحكم

 . الشركة فً الفرعً التحكم نظام عمل فً المدٌرٌن ومشاركة وتجمٌع االستراتٌجٌة

 الشركات: مستوى على األزمات مكافحة إلدارة الرئٌسٌة االتجاهات

 واالستراتٌجٌات ،  الجدٌدة اإلدارة تقنٌات وتطوٌر ،  واالقتصادٌة االجتماعٌة للظروؾ الدابمة المراقبة هً 

 الموظفٌن تحفٌز تكثٌؾ و المساهمٌن مال رأس وجذب ،  والمتؽٌرة الثابتة التكالٌؾ وتقلٌل ،  والتسوٌقٌة المالٌة

 من مكتسبة مفٌدة خبرة هناك ،  ذلك ومع ؛ المحتملة العالمٌة األزمة لظواهر لالستعداد موحدة طرق توجد ال ،

 . سابقة أزمة
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 (B)مرجع الدراسة السابقة الثانٌة:  – 0.0

 21- لقطاع الفنادق لمواجهة كوفٌد االستراتٌجٌةاالستجابات 

 عمل دقٌق إلدارة أزمة الجائحة نحو إطار

 ذلك ومع . أعمالهم وتحوٌل وابتكار مراجعة الفنادق قطاع من تتطلب األمد طوٌلة تؤثٌرات Covid-19 ءلوبا

 وسابل من جمعها تم مقالة 219 إلى استناًدا . كبٌر حد إلى متخلفة تزال ال المجال بهذا المتعلقة األدبٌات فإن

" االستراتٌجٌة االستجابات" البحثٌة المذكرة هذه تحدد ، األزمات إلدارة متكامل عمل وإطار العالمٌة اإلعالم

 . المتطور الوبابً الوضع لمواجهة الفنادق على المترتبة اآلثار وتقترح الفنادق قطاع من

  . الجابحة أزمة إدارة إطار تطوٌر وزٌادة لتنقٌح تعدٌالت ثالثة اقتراح تم

فإن النماذج الحالٌة تمٌل إلى  ،على الرؼم من وجود مجموعة متزاٌدة من المإلفات حول إدارة األزمات 

وؼالًبا ما تتجاهل حقٌقة أن األزمات تختلؾ إلى حد كبٌر من حٌث  ، اقتراح نهج "مقاس واحد ٌناسب الجمٌع" 

 ةمفاهٌمٌفإن هذه النماذج هً أًٌضا  ، احةكونها أكثر تركًٌزا على السٌ إلى جانب . المدة والنطاق والتؤثٌرات

ا وال تقترح استراتٌجٌات عملٌة لمعالجة أزمة معٌنة مثل الوباء  ، بشكل أساسً ًٌ ونادًرا ما ٌتم اختبارها تجرٌب

تسعى هذه المذكرة البحثٌة إلى بدء المناقشات من أجل تطوٌر إطار أكثر عملٌة ودقة إلدارة لذلك  . العالمً

  . لقطاع الفنادقأزمات الوباء 

سبعة موضوعات ربٌسٌة تتعلق بممارسات  Leximancerالنتابج تكشؾ خرٌطة المفاهٌم التً أنشؤتها شركة 

تدابٌر  ، التؽٌٌرات فً الخدمات  ، ابتكار األعمال  ، إدارة األوببة فً الفنادق: التحول فً حاالت الطوارئ 

  . سٌاسات الحكومة ، ات التعافً استراتٌجٌ ، التؤثٌر السلبً  ، الصحة والسالمة 

 ات إدارة الوباء مثل الحجر الصحًٌمثل موضوع "سٌاسات الحكومة" الدور الحاسم للحكومات فً تنفٌذ سٌاس

 . واإلؼالق القسري والنظام فً المنزل والتباعد االجتماعً

صحة والسالمة وتؽٌٌرات وتدابٌر ال ، واألهم من ذلك أن الموضوعات الثالثة )التحول فً حاالت الطوارئ  

الخدمات( تعكس االستراتٌجٌات التفاعلٌة التً تطبقها الفنادق أثناء محاولتها التكٌؾ مع القٌود المتطورة التً 

 . تفرضها الحكومة

ومع ذلك ٌبدأ قطاع الفنادق أًٌضا فً ممارسة القوة من خالل استراتٌجٌات استباقٌة لدعم تعافً األعمال ونمو 

  . "الجابحة مما ٌعكس الموضوعٌن "ابتكار األعمال" و "استراتٌجٌات التعافًما بعد 

-Covidللفنادق لخمس مراحل من جابحة  االستراتٌجٌةتم تطبٌق مزٌد من تحلٌل المحتوى لتحدٌد االستجابات 

 . مسترشدة بإطار عمل متكامل إلدارة األزمات 19

 الحدث المسبق واألعراض المبكرة: 2المرحلة 

تعد استراتٌجٌة االدخار هً الممارسة الفندقٌة األكثر شٌوًعا  ،فً مرحلتً ما قبل الحدث واألعراض المبكرة 

 ، الحجم والمتوسطة الصؽٌرة الفنادق فً مختلؾ بشكل التوفٌر استراتٌجٌة استخدام ٌتم ، لالستعداد لألزمات
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 ؼٌر التجدٌدات وتؤجٌل األعمال كفاءة وتحسٌن ، العامل المال رأس تحرٌر خالل من أساسً بشكل وذلك

 . الضرورٌة

 الطوارئ حالة: 0 المرحلة

 تدابٌر خالل من باقٌة أو دفاعٌة استراتٌجٌة الفور على الفنادق من العدٌد نفذت ، واضًحا الوباء أصبح عندما

 اإلجازات وزٌادة ،  الموظفٌن عمل ساعات تقلٌل من الشابعة الفندقٌة الممارسات تتراوح . التكالٌؾ خفض

  . الطوعً ؼٌر واالنفصال األجر مدفوعة ؼٌر

 األزمة: 3 المرحلة

 الفنادق لمدٌري كان ثم ومن . السوٌد مثل االستثناءات بعض مع البلدان معظم فً اإلؼالق سٌاسة تطبٌق تم

 الحجر البحة فتحت . باتس  ال أو الخدمة تحوٌل: فقط استراتٌجٌٌن خٌارٌن تقدٌم وتم للؽاٌة محدودة سٌطرة

 الؽرؾ من كاؾ   عدد لدٌها التً الكبٌرة للفنادق الفرص من صؽٌرة نافذة ٌوًما 14 لمدة اإلجباري الصحً

 تم كما . الصحً الحجر خدمات لتقدٌم الحكومٌة الهٌبات مع واتصاالت والسالمة الصحة ومعاٌٌر والموظفٌن

 وحدات إلى تحولت وحتى ، الطبً الطاقم أو/  و للمشردٌن مإقت كسكن الفنادق من صؽٌر جزء استخدام

 . Covid رعاٌة

 بالحد االحتفاظ من ، "الخدمة تؽٌٌرات" موضوع تحت مختلفة مستوٌات على سباتال استراتٌجٌة تضمٌن تم

 لٌس الموظفٌن عدد تخفٌض إن . المإقت اإلؼالق إلى الوظابؾ/  الموظفٌن وتقلٌل ، العملٌات من األدنى

 إلى ، والمهاجرٌن العرضٌٌن العمال على المدمرة آثاره بسبب البشرٌة الموارد إلدارة مستدامة استراتٌجٌة

 . التعافً مرحلة فً الماهرة العمالة توظٌؾ فً الصعوبات جانب

 التعافً: 4 المرحلة

 المحلٌٌن المسافرٌن من السفر على الطلب ٌرتد ، السفر قٌود الحكومات وتخفؾ الحاالت عدد ٌنخفض عندما 

 بشكل المحلٌة السٌاحة" التعافً استراتٌجٌات" تستهدؾ . الفنادق الستعادة الربٌسٌة القوة وٌصبح بسرعة

 والهٌبات الفنادق بٌن قوي تنسٌق إلى حاجة هناك . الدولٌة السفر قٌود بسبب اإلقامة باقات خالل من أساسً

 . للضٌوؾ متسقة رسابل لتقدٌم السفر نظام وبقٌة الحكومٌة

 وجه على . اإلٌرادات وتنوٌع الخدمات أتمتة خالل من التتبع سرٌعة" أعمال ابتكارات" الوباء حقق لقد

 والقوابم تالمس بدون المؽادرة/  الوصول تسجٌل مثل الجدٌدة اآللٌة الخدمة عملٌات اعتماد تم ، الخصوص

 . متسارع بمعدل الؽرفة فً الذكً والتحكم اإلنترنت عبر الخدمة وطلب الرقمٌة

  القرارات: 5 المرحلة

 من أجزاء تكون أن المحتمل من حٌث ، الطبٌعً الوضع إلى بؤكملها األنظمة تعود ال قد ، أزمة حدوث بعد

ا السٌطرة تحت Covid-19 فٌها ٌكون التً البلدان فً . تؽٌرت قد النظام ًٌ  التكٌؾ فً الفنادق قطاع بدأ ، نسب

ا ًٌ  ٌلوح الذي والركود العدوى من الثانٌة الموجة لتهدٌد نظًرا . (الجابحة بعد ما) مإكد ؼٌر عالم مع استراتٌج

 فً االستمرار هو الصؽٌرة للشركات والمرونة لألزمات االستعداد استراتٌجٌة من مهًما جزًءا فإن ، األفق فً

 تكٌٌؾ ٌجب . استباقً بشكل التكنولوجٌة واالبتكارات الكفاءة خٌارات استكشاؾ مع ، االدخار استراتٌجٌة
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 مع ،  األجل قصٌرة الؽرؾ مبٌعات إٌرادات على الؽالب فً ٌعتمد والذي ،  للفنادق التقلٌدي األعمال نموذج

  . تنوًعا أكثر إٌرادات نموذج

 

 الفنادق قطاع فً الوبائٌة األزمات إلدارة محّسن إطار نحو

 بناءً  . الجدٌدة الناشبة األزمات فً األهمٌة بالػ أمًرا الحالٌة األزمات إدارة لنماذج التنقٌح من مزٌد إجراء ٌ عد

 السٌاحة فً التقلٌدي األزمات إدارة إطار وتوسٌع لتحسٌن ربٌسٌة مجاالت ثالثة اقتراح تم النتابج على

  . والضٌافة

 بحدوث التنبإ ٌمكن ال ما ؼالًبا ، واحدة مرحلة فً المبكرة واألعراض الحدث قبل ما أعراض دمج تم: أوالً 

 إلى الفنادق مدٌرو ٌحتاج لذلك ، ما وقت فً أزمة حدوث توقع الممكن من ٌظل ولكن ، وحجمها األزمات

 األزمات إدارة تخطٌط أن من الرؼم على . األزمات إدارة فً أول دفاع كخط لإلشارات فعال اكتشاؾ تطوٌر

 توفٌر فً استباقٌة تكون أن للفنادق ٌمكن ، المسبوقة وؼٌر المعقدة األزمات مع التعامل فً فعاالً  ٌكون ال قد

  . واألزمات الطوارئ مرحلتً فً إٌراداتها تنخفض عندما النقدي التدفق لضمان المالٌة الموارد

ا ًٌ   . جًٌدا المقبول األزمات إدارة نموذج فً للوباء استجابةً  الفنادق لقطاع الربٌسٌة االستراتٌجٌات دمج تم :ثان

( الحكومً الدعم/  واللوابح الفنادق وموارد الفنادق أحجام مثل) الربٌسٌة السٌاقٌة العوامل بعض اضافة :ثالًثا

  . األزمات إلدارة التقلٌدي اإلطار لتوسٌع لألزمات الفنادق قطاع استجابات على قوٌة تؤثٌرات لها
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 (C)مرجع ة: الدراسة السابقة الثالث – 0.3

 األزمات خالل االستراتٌجٌة القٌادة

إن التؽٌٌرات التً تحدث بسرعة ؼٌر مسبوقة  . الوتٌرة الحالٌة للتؽٌٌر تتجاوز بكثٌر ما ٌمكن للقادة إدارته

سٌكون أحد التحدٌات الربٌسٌة لقادة الٌوم وؼًدا هو التعامل  . ستإثر بشكل كبٌر على صناع القرار وقادة الؽد

  . رط وإدارته بشكل بناءبفعالٌة مع هذا التؽٌٌر المف

 االستراتٌجٌةفإن القٌادة  ، لذلك  . لم ٌعد تعدد المهام والتفوٌض وحتى استخدام الخوارزمٌات والتحلٌالت كافٌة

وهذا ٌتطلب تدفًقا مستمًرا من االستراتٌجٌات والحلول ؼٌر المتوقعة ال  . الجاهزة للمستقبل هً مطلب الوقت

بل كٌفٌة رعاٌتها واختبارها وطرحها وجعلها فً نهاٌة المطاؾ حقٌقٌة  ، ار فحسبٌن على القادة ابتكار أفكٌتع

  . ومربحة

لطالما اعتبرت  ،تعد القٌادة أحد العوامل الربٌسٌة التً ٌمكن أن تحدث فرًقا من خالل بعد النظر والمهارة 

ولكن الٌوم  أدى دور  ، القٌادة بمثابة الفعل التقلٌدي لقٌادة مجموعة من األفراد من خالل وظابؾ إدارٌة مختلفة

 . القابد إلى تعزٌز التعددٌة وٌتطلب قابًدا لٌس فقط للقٌادة ولكن أًٌضا لتحوٌل أتباعه إلى قادة مستعدٌن للمستقبل

 زمات من ٌوم إلى خخرتحدٌات القٌادة خالل فترة األ

 لهًما مع االستمرار فً الضؽط من أجل األداء  . كٌؾ تكون قابًدا م 

 كٌفٌة الرد على أسبلة ال حصر لها من المرإوسٌن فً حالة عدم وجود إجابات واضحة . 

 كٌفٌة الحفاظ على الرإٌة والتؤثٌر فً المنظمة مع فرص تفاعل محدودة .  

 تجارٌة شخصٌة داخل المنظمة دون الظهور بمظهر أنانً كٌفٌة االستمرار فً بناء عالمة . 

 كٌؾ تحافظ على تفاعل الفرٌق أثناء العمل عن بعد . 

 أثناء األزمة االستراتٌجٌةتحدٌات القٌادة 

o الكشؾ عن المشكالت الواردة فً موقؾ سرٌع التؽٌر . 

o فهم التهدٌد الدٌنامٌكً بمعلومات محدودة . 

o  الموتاتخاذ قرارات الحٌاة أو . 

o ًضمان التنسٌق االستراتٌج . 

o الحفاظ على الموظفٌن القلقٌن فً الجانب . 
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 مهارات القٌادة لعالم غٌر مؤكد

مهارات  10لتؤمٌن مستقبل أفضل ٌجب على القادة االستراتٌجٌٌن البحث عن الخبرات والفرص لتعلم وتطبٌق 

 جدٌدة:

  وكذلك التفاعل مع  ، ؼرٌزة صانع: القدرة على االستفادة من الدافع الداخلً إلنشاء األشٌاء وتطوٌرها

 . اآلخرٌن فً صنعها

 الوضوح: الرؼبة فً رإٌة المستقبل على الرؼم من الفوضى والتناقضات التً ال ٌمكن للبعض رإٌتها بعد 

. 

 افآت وفرص ال ٌمكن حلها على عكس المشاكلتقلٌب المعضلة: القدرة على تحوٌل المعضالت إلى مك . 

  القدرة على التعلم الؽامض: القدرة على االنؽماس والتعلم منهم بطرٌقة الشخص األول فً بٌبات ؼٌر

 . مؤلوفة

  للنظر فً أنماط الطبٌعة وتقدٌرها  –التعاطؾ الحٌوي: قادر على رإٌة األشٌاء من وجهة نظر الطبٌعة

 . والتعلم منها

 ب البنابً: امتالك القدرة على البقاء هادًبا فً البٌبات الملٌبة بالضؽوط حٌث تسود الخالفات االستقطا

 . وانهٌار االتصال وٌقود الناس إلى تفاعل بناء من ثقافات متباٌنة

  دون اإلعالن عما ٌهمنا –الشفافٌة: القدرة على الشفافٌة والصدق . 

 مع افتراض أن اإلخفاقات  ، صدارات سرٌعة لالبتكار المبكر النماذج األولٌة السرٌعة: الخبرة فً تطوٌر إ

 . المبكرة ستكون ضرورٌة لتحقٌق النجاح فً وقت الحق

 ًماهر فً تطوٌر الشبكات الهادفة وإشراكها وصقلها للعمل أو التؽٌٌر االجتماعً من خالل المنظم الذك :

 . االستخدام الذكً للوسابط اإللكترونٌة أو ؼٌرها من الوسابط

  اإلبداع المشترك: لدٌه القدرة على زرع األصول المشتركة وزراعتها وتنمٌتها التً ٌمكن أن تساعد

 . الالعبٌن اآلخرٌن وتشجع ؼالًبا المنافسة على مستوى أعلى

 سلوكٌات القٌادة إلدارة األزمات

  وتحدٌد األمور  بمعالجة المعلومات المتاحة بسرعةٌقوم أفضل القادة  فوق الدقة:تاتخذ القرار بسرعة

فوق الدقة ألنه إذا تؤخر القادة تٌجب أن ٌقرروا بسرعة  . األكثر أهمٌة بسرعة واتخاذ القرارات عن قناعة

واستمروا فً التفكٌر ودخلوا فً التحلٌل فإن قرارهم ٌكون متؤخًرا جًدا لدرجة أنه ربما ٌكون له نتابج 

 . عكسٌة

  :مدخالت ومعلومات ٌجب على القادة أن ٌستبقوا الظروؾ المتؽٌرة وٌسعون للحصول على تكٌف بجرأة

 . وال ٌخشون االعتراؾ بما ال ٌعرفونه وجلب الخبرة الخارجٌة عند الحاجة من مصادر متنوعة

  :ٌجب أن  . ٌجب أن ٌظل القادة متٌقظٌن ومتوافقٌن مع لوحة معلومات ٌومٌة لألولوٌاتتسلٌم موثوق

 . مإشرات األداء الربٌسٌة والمصفوفات األخرى لقٌاس األداءٌضعوا 

  :ٌجب على القادة:  . ال توجد وظٌفة أكثر أهمٌة من رعاٌة الفرٌق فً أوقات األزماتاالنخراط فً التأثٌر

جمع  ، طلب المساعدة حسب الحاجة ، التعمق فً إشراك الفرٌق ، التواصل مع أعضاء الفرٌق الفردٌٌن

 . ابٌة وتضخٌمهاالرسابل اإلٌج
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 قدرات القٌادة إلدارة األزمات

ٌجب على القادة  . : هدفك هو تقلٌل الخسارة والحفاظ على سٌر األمور بشكل طبٌعً قدر اإلمكانالهدوء 

وسوؾ ٌصٌب  الذعر معدي . إظهار شعور بالهدوء من خالل هذا الموقؾ الصعب وؼٌر المإكد

  . المرإوسٌن

ٌتسبب التقلب  . فعلٌه التؽٌٌر إذا كان ٌستدعً التؽٌٌر  ، الذي ٌقدمه ٌجب أن ٌلتزم به: أٌا كان االتجاه الثقة 

مرة أخرى فً قلق الناس قلٌالً بشؤن ما إذا كانوا سٌمتثلون للتعلٌمات بكل إخالص أم ال ٌزال علٌهم 

 . االنتظار والمراقبة

  . ه توصٌل القرارات واألولوٌات: ٌجب على القابد أن ٌخلق إحساًسا بالنظام ٌمكن من خاللاالتصال 

  . : ٌجب على القابد أن ٌستعٌن بموارد وقدرات جمٌع أعضاء فرٌقه وٌجمعهم مًعاالتعاون 

 . : ٌجب على القابد أن ٌكون قدوة ونموذًجا للسلوكٌات الصدٌقة للمجتمع والداعمةالمجتمع 

ال ٌمكننا أن نبالػ فً  . هر القٌادةإن التعاطؾ فً وقت األزمات هو مظهر مهم للؽاٌة من مظا . التعاطف 

  . التؤكٌد على الحاجة إلى التعاطؾ

 اقتراحات للقٌادة بشكل فعال أثناء األزمات

بعض األفكار للمدٌرٌن والقادة الطموحٌن وهم ٌتطلعون إلى تقوٌة عضالتهم القٌادٌة لالستعداد لعالم ؼٌر 

 . معروؾ وال ٌمكن التنبإ به

  . ٌجب أن ٌحٌط القادة أنفسهم بؤشخاص ذوي تفكٌر إٌجابً الجد:خذ طاقتك على محمل  

تحدث النزاعات عندما توجد اختالفات بٌن احتٌاجات وقٌم ومصالح  ضع األفراد فً مقدمة المنظمات: 

من المهم إنشاء وضع مربح للجانبٌن لموازنة  . األفراد أو الجماعات وتلك الخاصة بقادة المنظمة

للمنظمة مع احتٌاجات األفراد من أجل االحتفاظ بالموظفٌن الراضٌن وتحقٌق األهداؾ  االحتٌاجات المهٌمنة

 . التنظٌمٌة

بمعنى  . ٌجب على القادة تجنب المخاطرة التً ال تستحق المخاطرة إذا أمكن تقلٌل المخاطرة إلى الصفر: 

 . ٌجب أن ٌحاولوا تقلٌل المخاطر آخر

 . ال ٌوجد أحد ٌدخر . القادة مشاركة تجربتهم مع الجمٌعٌجب على  :ال تكن ضعًٌفا وكن متعاطًفا 

 . ٌمكن للقادة أحٌاًنا القٌام بؤشٌاء ؼٌر متوقعة تساعدهم فً كسب قلوب الناس :افعل ما هو غٌر متوقع 

مجرد إجراء مكالمة أو القٌام بؤشٌاء صؽٌرة  ، فعندما ٌشعر الناس بالتوتر :ركز على األشٌاء الصغٌرة 

 . كهذه ٌمكن أن ٌكون مفًٌدا للؽاٌة

 . ٌجب على القادة التؤكد من أن المعلومات التً ٌقدمونها ذات مصداقٌة وحقٌقٌة :أشر إلى المصداقٌة 

 . بعبارة أخرى ٌجب على القادة استخدام المصداقٌة لبناء الثقة

ٌجب أن ٌكون القادة قادرٌن على تحدٌد أولبك األقل حًظا أو األكثر  :حًظا تلبٌة احتٌاجات األشخاص األقل 

األكثر تضررا هم الذٌن ٌحتاجون إلى إعطاء األولوٌة ألن لدٌهم الحد األدنى من القدرة على  . تضرًرا

 . إعالة أنفسهم

 . األوقات العادٌة تعتبر إدارة اإلجهاد مهمة لٌس فقط فً حالة األزمات ولكن أًٌضا فً :إدارة اإلجهاد 
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 الخالصة 

وٌتفاقم هذا  . العالم ٌتؽٌر بوتٌرة أسرع بكثٌر من ذي قبل والقادة ٌجدون صعوبة متزاٌدة فً التعامل معها

لذلك سٌكون أحد  . األمر بسبب حقٌقة أن كل ظرؾ فرٌد من نوعه وٌتطلب مجموعة مختلفة من التدابٌر

ا ًٌ لن ٌكفً تعدد  . التحدٌات الربٌسٌة لقادة الٌوم وؼًدا هو التعامل بفعالٌة مع هذا التؽٌٌر المفرط وإدارته عمل

الجاهزة للمستقبل هً حاجة  االستراتٌجٌةالقٌادة  . المهام والتفوٌض وحتى استخدام الخوارزمٌات والتحلٌالت

تحتاج الدٌنامٌكٌات  . هم فحسب بل سٌحولون أتباعهم أًٌضا إلى قادة المستقبللن ٌقود قادة الٌوم أتباع . الساعة

إلى قادة استراتٌجٌٌن التخاذ قرارات مدروسة خالل المواقؾ المضطربة من أجل إدارة وتطوٌر المإسسات 

  . الرشٌقة على الرؼم من عدم الٌقٌن

 علم وتطبٌق مهارات جدٌدة لتؤمٌن ٌجب على القادة االستراتٌجٌٌن البحث عن الخبرات والفرص للت

  . مستقبل أفضل

  ٌجب أن ٌكون لدٌهم القدرة على االستفادة من الدافع الداخلً إلنشاء األشٌاء وتطوٌرها باإلضافة إلى

  . التفاعل مع اآلخرٌن فً طور التكوٌن

 ٌمكن ٌجب أن تكون لدٌهم الرؼبة فً رإٌة المستقبل على الرؼم من الفوضى والتناقضات التً ال 

  . للبعض رإٌتها بعد

 ٌجب أن ٌكونوا قادرٌن على تحوٌل المعضالت إلى مكافآت وفرص ال ٌمكن حلها على عكس المشاكل .  

  ٌجب أن ٌنمً القادة القدرة على االنؽماس فً أنفسهم والتعلم منهم بطرٌقة الشخص األول فً بٌبات ؼٌر

المواقؾ العصٌبة حٌث تهٌمن الخالفات وانهٌار مؤلوفة ولدٌهم القدرة على الحفاظ على الهدوء فً 

  . االتصال وٌقود الناس إلى تفاعل بناء من ثقافات مختلفة

 ٌجب أن تكون شفافة وحقٌقٌة .  

  وأن ٌكونوا ماهرٌن فً تطوٌر الشبكات  ،ٌجب أن ٌكونوا خبراء فً تطوٌر االبتكارات المبكرة السرٌعة

ولدٌها التزام ال ٌتزعزع بعدم المساومة  ، مة على تبنً التؽٌٌر عقلٌة حاز ، الهادفة وإشراكها وصقلها 

  . على القٌم

 خاصة فً  ، مصداقٌة ومتعاوًنا ورحًٌما فً إدارة الفرق ذو ٌجب أن ٌكون القابد االستراتٌجً واثًقا و

 . األوقات المضطربة ألن المقٌاس الحقٌقً للقٌادة ال ٌمكن عرضه إال أثناء األزمات
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 (D)مرجع  الدراسة السابقة الرابعة: – 0.4

 إدارة األزمات االستراتٌجٌة: أساس التجدٌد ومنع األزمات

 التنظٌمٌون القادة ٌعرفه أن ٌجب ما

 التشؽٌلً المنظور ٌركز . الرمزي السٌاسً والمنظور التشؽٌلً المنظور – لألزمة عرٌضٌن منظورٌن هناك

 الفرٌق وبقٌة المدٌرٌن تحلٌل لكٌفٌة" خرٌطة" الرمزي السٌاسً المنظور ٌتضمن بٌنما نفسها األزمة إدارة على

 . األزمات لحاالت

 القضاٌا بعض هناك ، للتنفٌذ قابلة عمل خطة إلى باإلضافة سٌنارٌو وتخطٌط تنبإٌه قدرة هناك تكون أن ٌجب

: استراتٌجً بشكل األزمات إدارة أجل من االعتبار فً أخذها التنظٌمٌٌن القادة على ٌجب التً األساسٌة

 اإلدارة فً منها والوقاٌة األزمات إدارة دمج ومدى - السرٌع القرار اتخاذ على والقدرة - التحضٌر

  . للمنظمة االستراتٌجٌة

 التنظٌمٌٌن القادة دور

 إدارة دمج المهم منو . التنظٌم نظام فً األزمات إدارة دمج أهمٌة فً المدٌرون ٌنظر أن الضروري من

 أًٌضا مطلوبة وبدٌهٌة مبتكرة استراتٌجٌات على ٌعتمد كالهما ألن للمنظمات االستراتٌجٌة اإلدارة فً األزمات

 . وازدهارها المنظمات بقاء أجل من

 اتخاذ فً األزمات إدارة أنظمة تساعد سوؾ . المحتملة الخطر عوامل تحدٌد إلى أًٌضا التنظٌمٌون القادة ٌحتاج

 وقٌادة الفعالة والخارجٌة الداخلٌة واالتصاالت التنظٌمٌة العملٌات تنسٌق األزمات إدارة تتطلب . الفعال القرار

 . للمنظمة االستراتٌجٌة األزمات إدارة فً قوٌة تنظٌمٌة

 أصحاب مع الجٌد التواصل على التنظٌمٌون القادة ٌعتمد أن ٌجب وكفاءة بفعالٌة االستراتٌجٌة األزمات إلدارة

  . المختلفة االستراتٌجٌة الخٌارات بسبب صعبة مهمة األزمة فترة خالل االتصاالت إدارة تعد . المصلحة

 ، باألزمة المتؤثرٌن أو معهم تعمل الذٌن األشخاص أي ، المصلحة وأصحاب والقادة المنظمة األزمات تشمل

 على كذلك التنظٌمٌون القادة ٌكون أن ٌجب . المنظمة من ٌتجزأ ال جزًءا تعد التً االجتماعً التواصل ووسابل

 إذا إال ذلك تحقٌق ٌمكن ال . تؤثٌرها تقلٌل وكٌفٌة األزمة مع التعامل كٌفٌة حٌث من مختلؾ جانب لكل استعداد

 . " واالتساق والمصداقٌة والدقة السرعة: "األزمات أثناء للتواصل مفاتٌح أربعة اتبعوا
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 األزمة وبعد أثناء التواصل

  . األحداث أو األزمات حاالت مع التعامل فً التنظٌمً للنجاح أساسً عنصر هو االتصال

 األسالٌب باستخدام ٌقاتلون األقوٌاء والقادة الهروب ٌختارون الضعفاء القادة أن إلى Deveney 2011 أشار

 كل فً وٌبتكرون ٌنمون إنهم . األساسٌات عند ٌتوقفون ال القادة أقوى لكن . األزمات فً لالتصال األساسٌة

 الممارسون ٌتحلى أن ٌجب ، لألزمات اتصال خطة إنشاء عند: "ٌلً ما على Deveney 2011 أكد . موقؾ

 . " متسقة والبقاء السٌاق فً شًء كل ووضع والصراحة بالسرعة

 نحن" :(Burson-Marsteller)  ، Dallas Lawrence 2011 فً العالمٌٌن الرقمٌٌن االستراتٌجٌٌن ربٌس قال

 الرقمٌة الوسابط المنظمات تستخدم ال لماذا هو الكبٌر السإال فإن لذلك . "األزمات إدارة مجال فً جمًٌعا اآلن

 للخبرة المإسسً االفتقار هً الربٌسٌة المشكلة أن إلى أًٌضا أشار األزمات؟ فً واالتصاالت السمعة إلدارة

 للقادة التالٌة النصابح( 2011) لورانس قدم . الفعلً الوقت فً اإلنترنت عبر المشاركة كٌفٌة حول والمعرفة

 :التنظٌمٌٌن

o االجتماعً التواصل وسابل أزمة خطة وضع . 

o بك الخاصة االجتماعً التواصل وسابل أزمة خطة بانتظام اختبر . 

o بالموظفٌن الخاصة االجتماعً التواصل وسابل سٌاسة ونشر تطوٌر . 

o االجتماعً التواصل وسابل على الموظفٌن تدرٌب توفٌر . 

o االجتماعً التواصل وسابل على سمعتك راقب . 

 المتوقعة النتائج: االستراتٌجٌة األزمات إدارة خطة

ل إدارة األزمات وخطط عم ،إلدارة األزمات تشمل تخطٌط السٌنارٌو  استراتٌجٌةالعناصر المطلوبة لخطة 

وضرورة وجود موارد وعملٌات تنظٌمٌة  ، المتمكنٌنوأصحاب المصلحة  وقابمة قادة المنظمات ، القابلة للتنفٌذ

بما فً ذلك وسابل  ، تخدامهاوإمكانٌات االتصال واس ، وصول إلٌها لالستخدام حسب الحاجةٌمكن ال جاهزة

 . ( منع تكرار األزمة2) ( التجدٌد واالستقرار التنظٌم1ًالنتابج المرجوة هً ) . التواصل االجتماعً

 :التوصٌات

 دم المنظمات خطة استراتٌجٌة إلدارة األزمات تتضمن البنود التالٌة ذات الصلة:ٌجب أن تستخ

o  نظام رسمً إلدارة األزمات مع خطة عمل تم اختبارها ومراجعتها مسبًقا بحٌث ٌتم دمج إدارة األزمات

 . بشكل صحٌح فً اإلدارة االستراتٌجٌة

o اج التخصصات فً فرٌق إدارة األزماتإشراك القادة التنظٌمٌٌن من جمٌع المجاالت الوظٌفٌة إلدر . 

o  تحدٌد األحداث أو السٌنارٌوهات المحتملة التً قد تإدي إلى حاالت األزمات وتؤثٌرها المحتمل على

 .المنظمة

o  تحدٌد العملٌات الربٌسٌة والموارد والقادة التنظٌمٌٌن وأصحاب المصلحة والخٌارات االستراتٌجٌة للتؽلب

 . على حاالت األزمات
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o ٌَّمة تتوافق مع قٌم المإسسة خطة  . تنفٌذ مستمرة ومحدثة ومق

 

 . ٌحتاج الموظفون إلى التمكٌن واالستعداد لمواجهة األزمات واألحداث (1

o ٌنبؽً أن ٌكون لدٌهم المعرفة والقدرة على التصرؾ واالستفادة من الموارد التنظٌمٌة المتاحة . 

o  ووسابل التواصل االجتماعً ومهارات االتصال ٌجب أن ٌكونوا قادرٌن على االستفادة من اإلنسان

 . األخرى لنقل رسالة المنظمة فً أوقات األزمات

o ٌجب أن ٌمارسوا قٌادة قوٌة للمساعدة فً إدارة حاالت األزمات واألحداث ومنع تكرارها . 

 

 هذا ٌشمل: . ٌنبؽً بذل الجهود إلشراك أصحاب المصلحة فً معالجة األزمات (2

o بر اإلنترنت وتسلٌم وسابل اإلعالمفهم أصحاب المصلحة ع . 

o إشراك وسابل التواصل االجتماعً ومراقبتها . 

o إدراج أصحاب المصلحة كجزء ال ٌتجزأ من خطط عمل إدارة األزمات القابلة للتنفٌذ . 

 

ٌجب على الشركات عقد دورات تدرٌبٌة فً إدارة األزمات حتى ٌكون التنفٌذٌون وقادة الفرق وجمٌع  (3

 . عندما تكون هناك أزمة وشٌكة دراٌة بالبروتوكوالت واإلجراءات وخطط العمل لنشرها الموظفٌن على
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 الدراسة النظرٌةالفصل الثالث : 

 (ج. K . J)مرجع  الدراسة النظرٌة لإلدارة االستراتٌجٌة – 3.1

داء أفضل التً ٌمكن للمدٌرٌن تنفٌذها لتحقٌق أ االستراتٌجٌاتحول تحدٌد ووصؾ  االستراتٌجٌةور اإلدارة تد

  . ومٌزة تنافسٌة لمنظمتهم

 أنه على المصطلح هذا تعرٌؾ ٌمكن . علٌها والحفاظ التنافسٌة المٌزة اكتساب حول تدور االستراتٌجٌة إلدارةا

 . " المنافسة بالشركات مقارنة جٌد بشكل الشركة به تقوم شًء أي"

 فٌه ترؼب شًٌبا تمتلك أو ، تفعله أن المنافسة الشركات تستطٌع ال شًٌبا تفعل أن الشركات إحدى تستطٌع عندما

 العالمً االقتصادي الركود حالة فً المثال سبٌل على . تنافسٌة مٌزة ذلك ٌمثل أن ٌمكن ، المنافسة الشركات

  . كبٌرة تنافسٌة مٌزة ٌوفر أن ٌمكن للشركة العمومٌة المٌزانٌة فً وافرة نقود وجود مجرد فإن

على أنها مجموعة من القرارات واألفعال التً ٌقوم بها المدٌر والتً تقرر  االستراتٌجٌةٌمكن تعرٌؾ اإلدارة 

ٌجب أن ٌكون لدى المدٌر معرفة وتحلٌل شاملٌن للبٌبة التنظٌمٌة العامة والتنافسٌة من  . نتٌجة أداء الشركة

)نقاط القوة والضعؾ والفرص  SWOTٌجب علٌهم إجراء تحلٌل  . أجل اتخاذ القرارات الصحٌحة

والتهدٌدات( أي ٌجب علٌهم االستفادة على أفضل وجه ممكن من نقاط القوة وتقلٌل نقاط الضعؾ التنظٌمٌة 

 . واالستفادة من الفرص الناشبة من بٌبة األعمال وعدم تجاهل التهدٌدات

 تتناسب كٌؾ أفضل بشكل ٌفهموا أن وٌمكنهم المنظمة موظفًل أوسع منظوراً  االستراتٌجٌة اإلدارة عطًت

اإلدارة  ، اآلخرٌن المنظمة أعضاء مع باالشتراك ترتبط وكٌؾ بؤكملها التنظٌمٌة الخطة مع وظٌفتهم

 ٌصبحبحٌث  ، العمل أهداؾ تحقٌق على القدرة من تزٌد بطرٌقة الموظفٌن إدارة فن سوى تلٌس االستراتٌجٌة

 المنظمة على البٌبٌة التؽٌٌرات فعل رد فهم ٌمكنهمحٌث  ، ورًضا التزاًما وأكثر بالنفس ثقة أكثر الموظفون

 هذه تؤثٌر على الحكم للموظفٌن ٌمكن وبالتالً ، االستراتٌجٌة اإلدارة بمساعدة للمنظمة المحتملة واالستجابة

 (6، ص  2020المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة  )مجد صقور ، . بفعالٌة التؽٌٌرات مواجهة وٌمكنهم وظابفهم على التؽٌٌرات

 (7، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة   تعرٌف االستراتٌجٌة:

 :التالً النحو على االستراتٌجٌة وسكولز جونسون ٌحدد

 للموارد تكوٌنها خالل من للمنظمة مٌزة ٌحقق مما الطوٌل المدى على ونطاقها المنظمة اتجاه هً االستراتٌجٌة

 .  المصلحة أصحاب توقعات وتحقٌق األسواق احتٌاجات لتلبٌة بالتحدٌات ملٌبة بٌبة فً

  :االستراتٌجٌة اإلدارة فوائد
(Fred R . David، Strategic management concepts and cases – thirteenth edition, p17) 

 للمإسسة ٌسمح ؛ مستقبلها تشكٌل فً الفعل رد من نشاًطا أكثر تكون بؤن للمإسسة االستراتٌجٌة اإلدارة سمحت

 أدرك لقد . مصٌرها على السٌطرة ممارسة وبالتالً( لها االستجابة مجرد من بدالً ) علٌها والتؤثٌر األنشطة ببدء

 وؼٌر الربحٌة المنظمات من العدٌد فً والمدٌرون والرإساء التنفٌذٌون والرإساء الصؽٌرة األعمال أصحاب

 . وأدركوها االستراتٌجٌة اإلدارة فوابد الربحٌة

 صٌاؼة على المنظمات مساعدة هً االستراتٌجٌة لإلدارة الربٌسٌة الفابدة كانت التارٌخٌة الناحٌة من

 . االستراتٌجً لالختٌار وعقالنٌة ومنطقٌة منهجٌة أكثر نهج استخدام خالل من أفضل استراتٌجٌات
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 ال التً تلك من ونجاًحا ربحٌة أكثر االستراتٌجٌة اإلدارة مفاهٌم تستخدم التً المإسسات أن إلى األبحاث تشٌر

 . االستراتٌجٌة اإلدارة مفاهٌم تستخدم

 مثل ملموسة أخرى مزاٌا االستراتٌجٌة اإلدارة تقدم ، المالً االنهٌار تجنب على الشركات مساعدة جانب لىإ

 وتقلٌل ، الموظفٌن إنتاجٌة وزٌادة ، المنافسٌن استراتٌجٌات فهم وتحسٌن ، الخارجٌة بالتهدٌدات الوعً زٌادة

  . والمكافؤة األداء بٌن للعالقات أوضح وفهم ، التؽٌٌر مقاومة

 جمٌع على المدٌرٌن بٌن التفاعل تعزز ألنها المنظمات فً المشكالت منع قدرات االستراتٌجٌة اإلدارة تعزز

 ،  التنظٌمٌة األهداؾ معهم وشاركت ،  وموظفٌها مدٌرٌها رعت التً الشركات . والوظابؾ األقسام مستوٌات

 على للحصول إلٌهم تلجؤ أن ٌمكن ،  مساهماتهم وأدركت ،  الخدمة أو المنتج تحسٌن فً المساعدة من ومكنتهم

 . التفاعل هذا بسبب وقت أي فً المساعدة

 

 :التالٌة الفوائد تقدم االستراتٌجٌة اإلدارة أن Greenley صرح

(Fred R . David، Strategic management concepts and cases – thirteenth edition, p18) 

 واستؽاللها أولوٌاتها وتحدٌد الفرص بتحدٌد تسمح . 

 اإلدارة لمشاكل موضوعٌة رإٌة تقدم . 

 ًاألنشطة ومراقبة التنسٌق لتحسٌن عمل إطار تمثل وه . 

 والتؽٌرات المعاكسة الظروؾ آثار من تقلل . 

 أفضل بشكل المحددة األهداؾ لدعم الربٌسٌة للقرارات تسمح . 

 المحددة للفرص والموارد للوقت فعالٌة أكثر بتخصٌص تسمح . 

 المخصصة أو الخاطبة القرارات لتصحٌح أقل ووقت أقل موارد بتخصٌص تسمح . 

 الموظفٌن بٌن الداخلً لالتصال عمل إطار تخلق . 

 شامل جهد فً األفراد سلوك دمج على تساعد . 

 الفردٌة المسإولٌات لتوضٌح أساسا توفر . 

 األمام إلى التفكٌر تشجع . 

 والفرص المشاكل لمعالجة وحماساً  ومتكامالً  تعاونٌاً  نهجاً  توفر . 

 التؽٌٌر تجاه إٌجابً موقؾ اتخاذ على تشجع . 

 ًالتجارٌة األعمال إلدارة والشكلٌة االنضباط من درجة تعط . 

 وظٌفٌة ألقاب االستراتٌجٌٌن لدى . المنظمة فشل أو نجاح عن مسإولٌة األكثر األفراد هم الستراتٌجٌونا

 أو المستشار أو التنفٌذي المدٌر أو اإلدارة مجلس ربٌس أو المالك أو الربٌس أو التنفٌذي الربٌس مثل مختلفة

 . األعمال رابد أو العمٌد

 : " القادة بناء" كتاب ومإلؾ لألعمال لندن كلٌة فً التنظٌمً السلوك أستاذ كونجر جاي ٌقول

 لم إذا . التؽٌٌر من طوٌلة فترة فً نحن . التعلم عن ربٌسٌٌن مسإولٌن االستراتٌجٌٌن جمٌع ٌكون أن ٌجب)

 القٌادة ألن أًٌضا شركاتنا تتكٌؾ فلن الفترة هذه خالل كبٌر بشكل التكٌؾ على وقادرة رابعة نماذج قادتنا ٌكن

 . (هب ٌحتذى نموذًجا تكون أن حول تدور النهاٌة فً
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 (8، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة      االستراتٌجٌة بٌان مكونات

 Strategic Intent االستراتٌجً الهدف . 2

 مٌزة على تحافظ أن بشرط ، الوجود فً ستستمر ولماذا وجودها من الؽرض هو للمإسسة االستراتٌجً الهدؾ

 أجل من الفور على فٌه الدخول المإسسة على ٌجب ما حول صورة االستراتٌجً الهدؾ ٌعطً . تنافسٌة

 . الشركة رإٌة ٌوضح . الناس ٌحفز إنه . الشركة رإٌة تحقٌق

 Mission Statement الرسالة . 0

 عمل سبب ٌصؾ . فٌها المصلحة أصحاب خدمة خالله من المنظمة تنوي الذي الدور بٌان الرسالة هً

 القدرات أي) المنظمة تفعله ما ٌصؾ . االستراتٌجٌات صٌاؼة خالله من ٌتم إطاًرا ٌوفر وبالتالً المنظمة

 . (الوجود سبب أي) فرٌدة المنظمة ٌجعل الذي وما( المصلحة أصحاب أي) تخدمه ومن ( الحالٌة

  Vision الرؤٌة . 3

 احتٌاجات لتلبٌة تكون أن ٌجب أٌن أو المستقبل فً تكون أن تنوي أو المنظمة ترٌد أٌن الرإٌة بٌان ٌحدد 

 رإٌة تتمثل المثال سبٌل على . للمستقبل والتطلعات األحالم ٌصؾ . وجه أفضل على المصلحة أصحاب

Wal-Mart’s  ًا رابًدا تصبح أن) ف ًٌ  ( .التجزبة تجارة فً عالم

   Goals and Objectivesواألهداف الغاٌات . 4

 أو التقدم لقٌاس موضوعة معاٌٌر توجد ال ما ؼاٌة مناقشة عند ، الشركة تقٌسه شًٌبا لٌس Goals الؽاٌات

 . ال أم تتحقق قد الؽاٌة كان إذا ما لتحدٌد

 الهدؾ كان إذا ما تحدٌد على تساعدك التً األداء قٌاسات من ملموسة مجموعة مع  Objective الهدؾ ٌؤتً

 . المستقبل فً الهدؾ إلى الوصول طرٌقة لتحسٌن فعله ٌمكن الذي وما تحقٌقه تم قد

 (14، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة       االستراتٌجٌة مستوٌات

 الشبكة مستوى على استراتٌجٌة   

 األحٌان بعض فً الضروري من . اقتصادي كٌان إلنشاء مًعا المنظمات من العدٌد تعمل عندما ٌنطبق

ا متسقة استراتٌجٌة لتشكٌل الشركة مستوى على العمل استراتٌجٌات مواءمة ًٌ  ، الشبكة مستوى على داخل

 . الصلة ذات البٌبة فً المتطلبات مع تتناسب استراتٌجٌة تطوٌر أكثر أو منظمتٌن من لمجموعة ٌمكن

 الشركة استراتٌجٌة 

 بشدة ٌتؤثر ألنه حاسم مستوى هذا . المصلحة أصحاب توقعات لتلبٌة العمل ونطاق العام بالؽرض تهتم

 . األعمال أنحاء جمٌع فً االستراتٌجً القرار اتخاذ عملٌة توجٌه على وٌعمل األعمال فً بالمستثمرٌن

 األعمال وحدة استراتٌجٌة 

 بشؤن االستراتٌجٌة بالقرارات األمر ٌتعلق . معٌن سوق فً بنجاح األعمال تنافس بكٌفٌة أكثر تهتم

 . إلخ ..  المنافسٌن على مٌزة اكتساب،  العمالء احتٌاجات تلبٌة،  المنتجات اختٌار

 التشغٌلٌة االستراتٌجٌة 

 األعمال ووحدة الشركة مستوى على االستراتٌجً االتجاه لتقدٌم األعمال من جزء كل تنظٌم بكٌفٌة تهتم

 . ذلك إلى وما واألفراد والعملٌات الموارد قضاٌا على التشؽٌلٌة االستراتٌجٌة تركز لذلك .
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   :خطوات أربع من االستراتٌجٌة اإلدارة عملٌة تتكون

(L. Wheelen، Thomas  ، Hunger  ، J. David. Strategic management and business policy.TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY ، 

THIRTEENTH EDITION ، p14) 

 واالتجاهات األحداث باستمرار تراقب أن ٌجب المنظمات بؤن االعتقاد إلى االستراتٌجٌة اإلدارة عملٌة تستند

 وحجم معدل ٌتزاٌد . الحاجة حسب المناسب الوقت فً التؽٌٌرات إجراء ٌمكن حتى والخارجٌة الداخلٌة

 من العدٌد فاجؤ الذي العالمً االقتصادي الكساد من ٌتضح كما كبٌر بشكل المنظمات على تإثر التً التؽٌٌرات

 . تنجو لن فإنها وإال" التكٌؾ فً بارعة"  الحٌة الكابنات مثل الشركات تكون أن ٌجب . الشركات

 البٌئً المسح .2

 فً ٌساعد . االستراتٌجٌة لألؼراض المعلومات وتوفٌر وفحص جمع عملٌة إلى البٌبً المسح ٌشٌر

 على ٌجب البٌبً التحلٌل عملٌة تنفٌذ بعد . المنظمة على تإثر التً والخارجٌة الداخلٌة العوامل تحلٌل

 . لتحسٌنها والسعً مستمر بشكل تقٌٌمها اإلدارة

 

 االستراتٌجٌة صٌاغة .0

 بعد ،  التنظٌمً الؽرض تحقٌق وبالتالً التنظٌمٌة األهداؾ لتحقٌق للعمل مسار أفضل تحدٌد عملٌة هً

 . والوظابؾ واألعمال الشركات استراتٌجٌات بصٌاؼة المدٌرون ٌقوم البٌبة مسح إجراء

 

 االستراتٌجٌة تنفٌذ .3

  التنفٌذ موضع المختارة المنظمة استراتٌجٌة وضع أو المنشود النحو على تعمل االستراتٌجٌة جعل ٌعنً

 وإدارة القرار صنع عملٌة وتطوٌر الموارد وتوزٌع المنظمة هٌكل تصمٌم االستراتٌجٌة تنفٌذ ٌتضمن ،

 . البشرٌة الموارد

 

 االستراتٌجٌة تقٌٌم .4

 تقٌٌم: هً الربٌسٌة االستراتٌجٌة تقٌٌم أنشطة . االستراتٌجٌة إدارة عملٌة فً األخٌرة الخطوة هو

 اإلجراءات واتخاذ ،  األداء وقٌاس ،  الحالٌة االستراتٌجٌات أصل هً التً والخارجٌة الداخلٌة العوامل

 . التنظٌمٌة األهداؾ ٌلبً وتنفٌذها التنظٌمٌة االستراتٌجٌة أن من التقٌٌم ٌتؤكد . التصحٌحٌة/  العالجٌة
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 (25، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة  المسح البٌئً

 التً بالعوامل والتنبإ التطور لتحدٌد البٌبة مسح ٌجب . وداخلٌة خارجٌة عوامل من التنظٌمٌة البٌبة تكونت

 بالمناسبات المتعلقة المعلومات واستخدام امتالك إلى البٌبً المسح ٌشٌر . التنظٌمً النجاح على ستإثر

 المسار تحدٌد على المدٌرٌن ٌساعد . للمإسسة والخارجٌة الداخلٌة البٌبة داخل والعالقات واالتجاهات واألنماط

 االستراتٌجٌة صٌاؼة أثناء . البٌبة فً الموجودة والفرص التهدٌدات المسح ٌحدد أن ٌجب . للمنظمة المستقبلً

  . ألخرى فرصة ما منظمة تهدٌد ٌكون قد . التهدٌدات وتقلٌل الفرص من االستفادة المنظمة على ٌجب

 

 تحلٌل البٌئة الخارجٌة

 الفرص تحدٌد هو الخارجً التحلٌل من األساسً الؽرض . الصناعة بٌبة فحص ٌعنً الخارجً التحلٌل

 . والتقلب والنمو الربحٌة ٌدفع أن شؤنه من قطاع أي أو صناعة فً والتهدٌدات

  والثقافٌة ،  واالجتماعٌة ،  االقتصادٌة واألحداث االتجاهات إلى الخارجٌة والتهدٌدات الخارجٌة الفرص شٌرت

 ٌمكن التً والتنافسٌة ،  والتكنولوجٌة ،  والحكومٌة ،  والقانونٌة ،  والسٌاسٌة ،  والبٌبٌة ،  والدٌموؼرافٌة ،

 . المستقبل فً منظمة كبٌر بشكل تضر أو تفٌد أن
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 :مترابطة بٌبات ثالث وتحلٌل دراسة ٌجب الخارجً التحلٌل فً

 المركز ذلك فً بما المنظمة لصناعة التنافسً الهٌكل الصناعة تقٌٌم بٌبة فحص : ٌتطلبصناعٌةال بٌبةال 

 ودٌنامٌكٌات ومرحلة لطبٌعة تقٌٌم إجراء الضروري من ، الربٌسٌٌن ومنافسٌها معٌنة لمنظمة التنافسً

 . الصناعة داخل المنافسة على العولمة تؤثٌر تقٌٌم أًٌضا ٌتضمن كما الصناعة وتارٌخ

 المٌزة تحقٌق فً ٌساعد الوطنً اإلطار كان إذا ما تقٌٌم إلى الوطنٌة البٌبة تحلٌل ٌحتاج: وطنٌةال بٌبةال 

 . العولمة بٌبة فً التنافسٌة

 االقتصاد عوامل استكشاؾ الكلٌة البٌبة تحلٌل ٌشمل:  كلٌةال بٌبةال/  وسعاأل قتصادٌةاال جتماعٌةاال بٌبةال 

 . البٌبة على تإثر قد التً والدولٌة ،  والتكنولوجٌة ،  والقانونٌة ،  والحكومٌة ،  واالجتماعٌة ،  الكلً

 المدٌرٌن على ٌجب ال ، للمإسسة والتهدٌدات الفرص عن للمإسسة الخارجٌة البٌبة تحلٌل ٌكشؾ

 التنبإ على أًٌضا قادرٌن ٌكونوا أن ٌجب بل فحسب وصناعتهم للبٌبة الحالٌة الحالة على التعرؾ االستراتٌجٌٌن

 . المستقبلٌة بمواقعها

 أدوات تحلٌل البٌئة الخارجٌة:

 (27، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة      PESTELتحلٌل 

 الضرٌبٌة التؽٌٌرات . منظمة أي مدٌري قرارات على ستإثر التً الكلٌة البٌبة فً العوامل من العدٌد هناك

 التؽٌٌر على أمثلة كلها الحكومٌة السٌاسة وتؽٌٌرات الدٌموؼرافً والتؽٌٌر التجارٌة والحواجز الجدٌدة والقوانٌن

 . PESTEL نموذج باستخدام تصنٌفها للمدٌرٌن ٌمكن ،  العوامل هذه تحلٌل فً للمساعدة . الكلً

  :السٌاسٌة العوامل

 الحكومة ترٌد التً والخدمات السلع هً ما ، االقتصاد فً التدخل درجة مثل الحكومة سٌاسة إلى تشٌر

 األعمال؟ دعم حٌث من أولوٌاتها هً ما الشركات؟ بدعم تإمن مدى أي إلى توفٌرها؟

  :االقتصادٌة العوامل

 ٌكون أن ٌمكن ، الصرؾ وأسعار والتضخم االقتصادي والنمو الضرٌبٌة والتؽٌرات الفابدة أسعار وتشمل

 االستثمار تثبط قد المرتفعة الفابدة أسعار :المثال سبٌل على ، الشركة سلوك على كبٌر تؤثٌر االقتصادي للتؽٌٌر

 . أكثر ٌكلؾ االقتراض ألن

  :االجتماعٌة العوامل

 األفراد وتوافر الشركة منتجات على الطلب على االجتماعٌة االتجاهات فً التؽٌٌرات تإثر أن ٌمكن

 . للعمل واستعدادهم
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  :التكنولوجٌة العوامل

 والتصمٌم الشرٌطً والترمٌز اإلنترنت عبر التسوق ٌعد . جدٌدة وعملٌات منتجات الجدٌدة التقنٌات تخلق

 . أفضل لتكنولوجٌا نتٌجة أعمالنا بها نإدي التً الطرٌقة على تحسٌنات كلها الكمبٌوتر بمساعدة

 :البٌئٌة العوامل

 من العدٌد على الحرارة درجات فً التؽٌرات تإثر أن ٌمكن ، المناخ وتؽٌر الطقس البٌبٌة العوامل تشمل

 االحتباس بسبب كبٌرة مناخٌة تؽٌرات حدوث مع ، والتؤمٌن والسٌاحة الزراعة ذلك فً بما الصناعات

 فً أخذها الشركات على ٌجب مهمة قضٌة الخارجً العامل هذا أصبح البٌبً الوعً زٌادة ومع الحراري

 . االعتبار

  :القانونٌة العوامل

 . الشركات فٌها تعمل التً القانونٌة بالبٌبة ترتبط

 

  The Five Competitive Forces  القوى الخمس التنافسٌةتحلٌل 
 (L. Wheelen، Thomas  ، Hunger  ، J. David. Strategic management and business policy.TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY ، 

THIRTEENTH EDITION ، p110) 
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 :التالً النحو على عادةً  الخمس التنافسٌة القوى وصف ٌتم

 للموردٌن التفاوضٌة القدرةأوالً: 

 المرجح من . الخدمات أو السلع توفٌر أجل من المطلوبة المدخالت مصادر جمٌع" الموردٌن" مصطلح ٌشمل

 :عندما عالٌة للموردٌن التفاوضٌة القدرة تكون أن

 . مجزأ إمداد مصدر من بدالً  الموردٌن كبار من قلٌل عدد السوق على ٌهٌمن (1

 . معٌن لمدخل بدابل توجد ال (2

 . منخفضة التفاوضٌة قدرتهم فإن وبالتالً مجزإون الموردٌن عمالء (3

 . مرتفعة آخر إلى مورد من التحوٌل تكالٌؾ (4

 . أعلى وأسعار هوامش على الحصول أجل من اآلجلة العقود بدمج المورد ٌقوم أن الممكن من (5

 . التورٌد صناعة من أعلى ربحٌة لدٌها الشراء صناعة (6

 . للمورد الحجم وفورات ٌوفر األمام إلى التكامل (7

 . للدخول منخفضة حواجز لدٌها الشراء صناعة (8

 تقلل أن ٌمكن . موردٌها من الهوامش على عالٌة ضؽوًطا الشراء صناعة تواجه ما ؼالًبا الحاالت هذه مثل فً

 . للمإسسة االستراتٌجٌة الخٌارات من األقوٌاء الموردٌن مع العالقة

 للعمالء التفاوضٌة القدرةثانٌاً: 

 . واألحجام الهوامش على فرضه للعمالء ٌمكن الذي الضؽط مقدار تحدد للعمالء التفاوضٌة القدرة فإن وبالمثل

 :عندما عالٌة للعمالء التفاوضٌة القدرة تكون أن المرجح من

 . للمشترٌن تركٌز وهناك كبٌرة كمٌات ٌشترون (1

 . المشؽلٌن صؽار من كبٌر عدد من التورٌد صناعة تتؤلؾ (2

 . عالٌة ثابتة بتكالٌؾ تعمل التورٌد صناعة (3

 . بالبدابل استبداله وٌمكن متماٌز ؼٌر لمنتجا (4

ا بسٌط بدٌل منتج إلى التحول (5 ًٌ  . المرتفعة بالتكالٌؾ ٌرتبط وال نسب

 . للسعر وحساسة منخفضة هوامش لدٌهم العمالء (6

 . بؤنفسهم المنتج إنتاج للعمالء ٌمكن (7

 . للعمٌل استراتٌجٌة أهمٌة ذا لٌس المنتج (8

 . عكسً بشكل بالتكامل العمٌل ٌقوم أن الممكن من (9

 الجدد الوافدٌن تهدٌدثالثاً: 

 مثل فً . الصناعة هذه دخول األخرى الشركات على األسهل من كان كلما أعلى الصناعة فً المنافسة ستكون

( العمالء والء ، السوق أسهم أسعار مثل) السوق لبٌبة الربٌسٌة المحددات تؽٌٌر الجدد للوافدٌن ٌمكن الحالة هذه

 . الصناعة هذه فً الحالٌٌن لالعبٌن والتعدٌل للتفاعل كامن ضؽط دابًما هناك . وقت أي فً
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 :الدخول أمام عوابق وجود مدى على الجدد الوافدٌن تهدٌد ٌعتمد

 . (المربحة للعملٌات الحجم لمتطلبات األدنى الحد) الحجم وفورات (1

 . الثابتة والتكالٌؾ األولٌة االستثمارات ارتفاع (2

 . التجارٌة للعالمة العمالء والء (3

 . وؼٌرها والتراخٌص االختراع براءات مثل المحمٌة الفكرٌة الملكٌة (4

 . الخبراء من مإهل عمل فرٌق المثال سبٌل على ، الهامة الموارد ندرة (5

 . الحالٌٌن الالعبٌن قبل من الخام المواد إلى الوصول فً التحكم ٌتم (6

 . الحالٌٌن الالعبٌن قبل من التوزٌع قنوات فً التحكم ٌتم (7

 . العمالء مع وثٌقة عالقات الحالٌٌن الالعبٌن لدى (8

 . للعمالء التحوٌل تكالٌؾ ارتفاع (9

 . الحكومً والعمل التشرٌع (10

 بالبدائل التهدٌدرابعاً: 

 . الؽرض لنفس أفضل أداء ومعاٌٌر منخفضة أسعار ذات بدٌلة منتجات هناك كانت إذا البدابل من تهدٌد ٌوجد

 . الحالٌٌن لالعبٌن المحتمل المبٌعات حجم تقلل وبالتالً السوق حجم من كبٌرة نسبة تجتذب أن المحتمل من

 خالل من البدابل معاملة تحدٌد ٌتم الجدد الوافدٌن تهدٌد ؼرار على . التكمٌلٌة بالمنتجات أًٌضا الفبة هذه تتعلق

 :مثل عوامل

 . التجارٌة للعالمة العمالء والء (1

 . العمالء مع وثٌقة عالقات (2

 . للعمالء التكالٌؾ تبدٌل (3

 . البدابل ألداء النسبً السعر (4

 . الحالٌة االتجاهات (5

 الحالٌٌن الالعبٌن بٌن التنافسشدة خامساً: 

 العالً التنافسً الضؽط ٌإدي ، الصناعة فً( الشركات) الحالٌٌن الالعبٌن بٌن المنافسة شدة القوة هذه تصؾ

 تكون أن المرجح من ، الصناعة فً شركة لكل الربحٌة على وبالتالً والهوامش األسعار على الضؽط إلى

 :عندما الحالٌٌن الالعبٌن بٌن عالٌة المنافسة

 . تقرًٌبا الحجم نفس من الالعبٌن من العدٌد ٌوجد (1

 . مماثلة استراتٌجٌات لدٌهم الالعبٌن (2

 . كبٌرة سعرٌة منافسة هناك وبالتالً ومنتجاتهم الالعبٌن بٌن كبٌر فرق ٌوجد ال (3

 . (منافس حساب على فقط ممكن معٌنة شركة نمو) المنخفضة السوق نمو معدالت (4

 . (التخصص وعالٌة الثمن باهظة المعدات مثل) عالٌة الخروج حواجز (5
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 (34، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة   Porter’s Diamond Model نموذج بورتر الماسً

 :ٌلً كما هً Porter’s Diamond لنموذج األربعة المحددات

 :العامل شروط . 2

 وتكلفة ومهارات كمٌة مثل إنشاإها تم التً والعوامل الطبٌعٌة الموارد ذلك فً بما لألمة اإلنتاج عوامل

 ، المعرفة موارد من األمة مخزون،  لألمة المادٌة الموارد تكلفة،  الوصول وإمكانٌة ونوعٌة وفرة،  الموظفٌن

 . ذلك إلى وما ، للدولة التحتٌة للبنٌة المستخدم تكلفة ، المال رأس موارد جودة وتكلفة مقدار

 :الطلب شروط . 0

 السوق فً الطلب تركٌبات مثل ، المشترٌن تطور ودرجة الداخل فً الخدمة أو المنتجات على الطلب طبٌعة

 .  إلخ ..  المنزل فً الطلب نمو ومعدل حجم ، المحلٌة

 :والداعمة الصلة ذات الصناعات . 3

 صناعات وجود مثل ، دولٌة تنافسٌة أساًسا هً التً الصلة ذات والصناعات الموردٌن وجود عدم أو وجود

ا التنافسٌة الموردٌن ًٌ  أو المبكر أو الفعال الوصول خالل من التحوٌلٌة الصناعات فً مزاٌا تخلق والتً دول

ا التنافسٌة الصلة ذات والصناعات التكلفة حٌث من الفعالة المدخالت إلى السرٌع ًٌ  . دول

 :والتنافس وهٌكلها الشركة استراتٌجٌة . 4

 التً الطرق مثل ، وإدارتها وتنظٌمها الشركات إنشاء كٌفٌة تحكم التً والظروؾ الشركات بٌن المحلً التنافس

 الصناعة فً التنافسٌة المٌزة واستمرار وخلق المحلً التنافس ومقدار ، المنافسة وتختار الشركات بها تدار

 . المعنٌة

 المحددات على تإثران ال ولكنهما ، لألمة التنافسٌة القدرة على أًٌضا تإثران اللتان الخارجٌتان القوتان

 :هما ، المباشرة

 الحكومة قبل من السٌاسٌة القرارات ، الجدٌدة االختراعات مثل التطورات عن الناجم الصدفة دور 

 . الخ . . . .  العالمٌة المالٌة األسواق فً كبٌر تحول ، الحروب ، األجنبٌة

 المال رأس أسواق تجاه اإلجراءات التعلٌم ، سٌاسات ، اإلعانات ذلك فً بما للحكومة المختلفة األدوار 

 . االحتكار مكافحة وتنظٌم الضرابب ، قوانٌن ، والخدمات السلع شراء ،
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 تحلٌل البٌئة الداخلٌة

 التنظٌمٌة البٌبة مراقبة المنظمات على ٌجب . البٌبة مسح فً جًدا مهمة خطوة للبٌبة الداخلً التحلٌل ٌعد

 المدٌر وتفاعل ،  اإلدارة مع الموظؾ وتفاعل ،  اآلخرٌن الموظفٌن مع الموظؾ تفاعل ٌشمل وهذا . الداخلٌة

 بالعالمة والوعً ،  الطبٌعٌة الموارد إلى والوصول ،  المساهمٌن مع اإلدارة وتفاعل ،  اآلخرٌن المدٌرٌن مع

 ٌساعد . أًٌضا ذلك إلى وما ،  التشؽٌلٌة واإلمكانات ،  الربٌسٌٌن والموظفٌن ،  التنظٌمً والهٌكل ،  التجارٌة

 . المنظمة فً والضعؾ القوة نقاط تحدٌد فً الداخلٌة البٌبة تحلٌل

 ضعٌؾ أو جٌد بشكل أداإها ٌتم والتً فٌها التحكم ٌمكن التً المنظمة أنشطة هً الداخلٌة والضعؾ القوة قاطن

 وأنشطة ،  والتطوٌر والبحث ،  العملٌات/  واإلنتاج ،  المحاسبة/  والتموٌل ،  والتسوٌق ،  اإلدارة فً تنشؤ .

 الوظٌفٌة المجاالت فً التنظٌمٌة والضعؾ القوة نقاط وتقٌٌم تحدٌد . التجارٌة لألعمال اإلدارٌة المعلومات نظم

 (38، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة  . االستراتٌجٌة لإلدارة أساسً نشاط هو التجارٌة لألعمال

 ٌة:أدوات تحلٌل البٌئة الداخل

 (39، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة  VRIO تحلٌل

 محددة معٌنة سمات تحمل كانت إذا ما على بناءً  مواردها لتصنٌف المنظمات تستخدمها داخلٌة تحلٌل أداة هو

 . تنافسٌة مزاٌا تعتبر التً الشركة موارد بتحدٌد للمؤسسات التصنٌف هذا ٌسمح ثم . العمل إطار فً

الشركة  أداء اختالؾ سبب نفسر ولكن كٌؾ أن ، قدرة أو مورًدا اعتباره ٌمكن تقرًٌبا الشركة تمتلكه شًء أي

 . مستدامة تنافسٌة مٌزة تحقٌق أجل من الموارد تقرٌباً؟عن ؼٌرها رؼم امتالك نفس 

االختالفات  على أساسً بشكل ٌعتمد ال أخرى إلى منظمة من فً األداء االختالفات أن الخاصة األدبٌات تإكد

 . منها االستفادة وطرق والقدرات الموارد بٌن االختالفات على خاص بشكل ولكن ، النشاط مجاالت بٌن

 قابل ؼٌر ذلك فً بما) وفرًٌدا ،  ونادًرا ،  قٌمة ذا القدرة أو المورد ٌكون أن ٌجب VRIOحسب تحلٌل 

 . الداخلً للتحلٌل األساس هوو . ومنظم ، ( لالستبدال

  : Valuableذو قٌمة 

 قد أنه حٌن فً . فرصة استؽالل أو خارجً تهدٌد مواجهة على المنظمة ٌساعد كان إذا قٌمة ذا المورد ٌعتبر

 الطرق إحدى . قوة أنها على تصنٌفها الممكن من ٌزال ال أنه إال منافسٌها على التفوق على الشركة ٌساعد ال

 المشتركة التنافسٌة األسس . الشركة تساعد كٌؾ تسؤل أن هً أنها ذات قٌمة الموارد فً للتفكٌر الجٌدة

 هذه من أي تحقٌق فً ٌساعد الموارد أحد كان إذا . واالبتكار العمالء واستجابة والجودة الكفاءة هً للشركات

 . قٌمة ذو فهو ،  األربعة األشٌاء
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  : Rareنادر 

  . واسع نطاق على آخرون منافسون ٌمتلكه ٌكن لم إذا نادًرا المورد ٌعد

  : Inimitableال ٌضاهى 

 الحصول أو علٌه الحصول أخرى شركة على الصعب من كان إذا لالستبدال قابل وؼٌر ٌضاهى ال المورد

 الوقت بإعطاء المنافس ألنه فحصها ٌجب التً المعاٌٌر أصعب هو هذا ٌكون ربما . مكانه فً بدٌل شًء على

 ال المورد كان إذا ما تحدٌد فً للمساعدة أخرى طرٌقة هناك ، تقرًٌبا مورد أي تقلٌد ٌمكن الكافٌٌن والمال

 أو ؼامضة أو تارٌخٌة ألسباب نتٌجة تضاهى ال التً الموارد تكون ما ؼالًبا . نشؤ كٌؾ/  لماذا وهً ٌ ضاهى

ا معقدة ًٌ  . اجتماع

  : Organizedمنظم 

 . بالفعل استخدامه على قادرة الشركة كانت إذا المورد تنظٌم ٌتم

 قبل من المورد استخدام ٌتم ال قد أو ، للمإسسة المقدمة للقٌمة ضماًنا تنافسٌة مٌزة ٌمثل الذي المورد ٌعد ال

فعندما ٌكون المورد ذو قٌمة فقط ٌكون لدٌنا مٌزة تنافسٌة مشتركة  . مإقتة مٌزة مجرد ٌكون قد أو ، المنظمة

واذا كانت نادرة تصبح مٌزة تنافسٌة مإقتة واذا كانت ال تضاهى تصبح مٌزة تنافسٌة ؼٌر مستؽلة واذا تم 

 . مٌزة تنافسٌة مستدامة استؽاللها بالشكل األمل تصبح
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 (41، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة      SWOT تحلٌل

 :القوة نقاط

 . تنافسٌة مٌزة وربما اقتصادٌة قٌمة لتولٌد أنشطة فً بالمشاركة لها تسمح التً ومواردها الشركة قدرات هً

 قد . المستوى عالٌة عمالء خدمة تقدٌم أو ، فرٌدة منتجات إنشاء على قدرتها فً الشركة قوة نقاط تكمن قد

 التً القدرة كانت مهما . مدٌرٌها جودة أو وتدرٌبها وموظفٌها الشركة ثقافة مثل أشٌاء أًٌضا القوة نقاط تكون

 . قوة اعتبارها ٌمكن الشركة تمتلكها

 :ضعف نقاط

 . تنافسٌة مٌزة اكتساب أو اقتصادٌة قٌمة تولٌد من تمنعها أن ٌمكن التً القدرات أو الموارد نقص فً تتمثل

 هٌكل الشركة لدى ٌكون قد المثال سبٌل على . التنظٌمٌة الضعؾ نقاط على األمثلة من العدٌد هناك

 آخر ضعؾ ٌحدث قد . دٌنامٌكٌة واألكثر األصؽر الشركات مع التنافس على قدرتها من ٌحد كبٌر بٌروقراطً

 انخفاض من مماثلة إنتاجٌة لدٌه ٌكون أن ٌمكن الذي المنافس من أعلى عمالة تكالٌؾ لدٌها الشركة كانت إذا

 نقطة أًٌضا تكون أن ٌمكن أعاله مذكور هو كما ،  قوة تكون أن ٌمكن التً المنظمة خصابص . العمالة تكلفة

 . جٌد بشكل بعملها الشركة تقم لم إذا ضعؾ

 :الفرص

 والبعض متوقعة الفرص بعض تكون قد . التنافسٌة ومٌزتها أدابها لتحسٌن فرصة للمنظمةتشكل الفرص 

 أو ، الجدٌدة الخدمات أو للمنتجات منافذ هناك تكون عندما الفرص تنشؤ قد . متوقع ؼٌر بشكل ٌظهر اآلخر

 أتاح المثال سبٌل على . مختلفة مواقع وفً مختلفة أوقات فً والخدمات المنتجات هذه تقدٌم ٌمكن عندما

 . منتجاتها مبٌعات لتوسٌع للشركات عدٌدة فرًصا لإلنترنت المتزاٌد االستخدام

 التهدٌدات:

 كل . الشركة أداء مستوى تقلٌل إلى تهدؾ الشركة خارج منظمة أو مجموعة أو فرًدا التهدٌدات تكون أن ٌمكن

 من رؼبة هناك ألن أقوى تهدٌدات نجاًحا األكثر الشركات تواجه ما ؼالًبا . بٌبتها فً تهدٌدات تواجه شركة

 جدٌدة خدمات أو منتجات من التهدٌدات تؤتً قد . لصالحها النجاح هذا بعض أخذ فً األخرى الشركات جانب

 اللوابح من أًٌضا التهدٌدات تؤتً قد . للشركة التنافسٌة المٌزة من التخلص إلى تهدؾ أخرى شركات من

 . المستهلكٌن مجموعات حتى أو الحكومٌة

 األربعة العناصر جمٌع تنافسٌة مٌزة اكتساب كٌفٌة توضح التً القوٌة الشركة استراتٌجٌة تتناول أن ٌجب

 وتحٌٌد الفرص من لالستفادة قوتها نقاط استخدام كٌفٌة تحدٌد فً المنظمة تساعد أن ٌجب . SWOT لتحلٌل

 . التهدٌدات
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 SWOT لتحلٌل تقاداتان

 ٌكون أن ٌمكن ، ؼامضة وعبارات كلمات ٌستخدم ، األولوٌات لتعكس األوزان تستخدم ال ، طوٌلة قوابم ٌولد

 من فقط واحد مستوى ٌتطلب ، التحلٌل أو بالبٌانات الرأي من للتحقق التزام ٌوجد ال ، فبتٌن فً العامل نفس

 . االستراتٌجٌة لتنفٌذ منطقً ارتباط ٌوجد ال ، التحلٌل

 الداخلٌة والضعؾ القوة نقاط مع الخارجٌة والتهدٌدات الفرص مطابقة ٌمكن كٌؾ توضح – TOWS صفوفةم

 . ممكنة ٌاتاستراتٌج بدابل 4 إلى لتإدي

 . بدٌلة استراتٌجٌات حول األفكار لتبادل وسٌلة ٌوفر

 . والتقشؾ النمو استراتٌجٌات من مختلفة أنواع إنشاء على المدٌرٌن ٌجبر

 . األعمال وكذلك الشركات استراتٌجٌات لتولٌد تستخدم
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   Value Chain Analysis تحلٌل سلسلة القٌمة

 (45، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة 
(L. Wheelen، Thomas  ، Hunger  ، J. David. Strategic management and business policy.TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY ، 

THIRTEENTH EDITION ، p146) 

 

 

 :األساسٌة األنشطة

 الواردة اللوجستٌة الخدمات . 2

 ٌتم . التجمٌع/  اإلنتاج خط على إلٌها الحاجة حتى تخزٌنها ٌتم . الشركة موردي من البضابع استالم ٌتم هنا

 . المنظمة أنحاء جمٌع فً البضابع نقل

 العملٌات . 0

 فً الؽرؾ خدمة الفردٌة العملٌات تشمل أن ٌمكن . تجمٌعها أو البضابع تصنٌع فٌه ٌتم الذي المكان هو هذا

 . جدٌدة سٌارة لمحرك النهابً التركٌب أو ، الكتب تعببة أو ، فندق

 الصادرة اللوجستٌات . 3

 أو التجزبة تجار أو الجملة تجار إلى التورٌد سلسلة طول على إرسالها وٌجب ، البضابع من اآلن االنتهاء تم

 . النهابً المستهلك

 والمبٌعات التسوٌق . 4

 العمالء احتٌاجات لتلبٌة العرض بإعداد المرحلة هذه فً المإسسة تقوم ، الحقٌقً العمٌل نحو موجه بؤسلوب

 . التروٌجٌة العروض ومزٌج التسوٌقٌة االتصاالت على بشدة المجال هذا ٌركز . المستهدفٌن

 الخدمة . 5

 . ذلك إلى وما والتدرٌب الشكاوى ومعالجة البٌع بعد ما وخدمة التركٌب مثل الخدمة مجاالت جمٌع ٌشمل وهذا
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 :الدعم أنشطة

 المشترٌات . 2

 ممكن سعر أقل تؤمٌن هو الهدؾ . والمواد والخدمات السلع شراء عملٌات جمٌع عن مسإولة الوظٌفة هذه

 العملٌات أو المكونات) خارجٌة بمصادر االستعانة عن مسإولٌن سٌكونون . ممكنة جودة بؤعلى للمشترٌات

 تكنولوجٌا باستخدام) اإللكترونً والشراء ،( أخرى منظمات بواسطة تتم المنزل فً عادة إجراإها ٌتم التً

 . (الشراء أهداؾ لتحقٌق الوٌب على القابمة والتقنٌات المعلومات

 التكنولوجٌا تطوٌر . 0

 التنافسٌة المٌزة وحماٌة التكالٌؾ لتقلٌل االبتكار إلى الشركات تحتاج . التنافسٌة للمٌزة مهم مصدر التكنولوجٌا

 من الخالً والتصنٌع اإلنترنت عبر التسوٌق وأنشطة اإلنتاج تكنولوجٌا ذلك ٌشمل أن ٌمكن . علٌها والحفاظ

 . األخرى التكنولوجٌة التطورات من والعدٌد الهدر

 (HRM) البشرٌة الموارد إدارة . 3

 والمكافآت والتطوٌر والتدرٌب واالنتخاب التوظٌؾ بإدارة المنظمة تقوم . وحٌوي مكلؾ مورد الموظفون

 . البشرٌة الموارد إدارة استراتٌجٌة وراء الدافعة القوة المنظمة وأهداؾ مهمة ستكون . واألجور

 الثابتة التحتٌة البنٌة . 4

 وآلٌات ، اإلدارٌة المعلومات نظام وٌشمل . االستراتٌجً أو المإسسً التخطٌط وٌدفعه النشاط هذا ٌشمل

 . المحاسبة قسم مثل والرقابة للتخطٌط أخرى

 Benchmarking المعٌارٌة المقارنة

 أداء إلى تإدي والتً ملحوظ بشكل وتكٌٌفها األفضل الممارسات عن المستمر البحث هً المعٌارٌة المقارنة

  . (المعٌارٌٌن الشركاء) األخرى المنظمات وممارسات أداء فً التحقٌق خالل من متفوق

 إنها . األداء فجوات وراء تكمن التً الممارسات فهم إلى المنافسٌن مع المقارنات المعٌارٌة المقارنة تتجاوز

 النظر خالل من للعملٌة أفضل أداء عن للبحث طرٌقة ولكنها ،  المنافسٌن ممارسات" لنسخ" طرٌقة لٌست

  . التنافسً التكافإ من بدالً  التنافسً التفوق كسب الممكن من المعٌارٌة المقارنة تجعل . الصناعة خارج
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 اإلستراتٌجٌة العوامل تحلٌل ملخص مصفوفة انشاءبعد االنتهاء من تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة ٌمكن 

(SFAS)  

(L. Wheelen، Thomas  ، Hunger  ، J. David. Strategic management and business policy.TOWARD GLOBAL SUSTAINABILITY ، 

THIRTEENTH EDITION ، p126) 

 مع EFAS جدول من الخارجٌة العوامل دمج خالل من للمإسسة االستراتٌجٌة العوامل SFAS ٌلخص

 IFAS جدول من الداخلٌة العوامل
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 استراتٌجٌات تنافسٌة عامة

 (51، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة                                                                                             

 اإلجمالٌة التكلفة قٌادة استراتٌجٌة

 الموزع وتبقى المنتج و / أو تتطلب قٌادة التكلفة اإلجمالٌة من الشركات تطوٌر سٌاسات تهدؾ إلى أن تصبح

 ذات مرافق إنشاء التكالٌؾ فً التحكم إلى تهدؾ التً الشركة استراتٌجٌات تتضمن . الصناعة فً تكلفة األقل

 نفقات وتقلٌل ، الهامشٌة العمالء حسابات وتجنب ، العامة والنفقات للتكالٌؾ صارمة ومراقبة ، فعال نطاق

  . التوزٌع تكالٌؾ وخفض ، العمالة لتكالٌؾ صارمة ومراقبة ، المدخالت تكالٌؾ وخفض ، التشؽٌل

 الخاصة تلك عن التوزٌع أو اإلنتاج تكالٌؾ خفض خالل من تنافسٌة مٌزة التكلفة منخفض القابد ٌكتسب

 عالمة تحمل ال سلًعا تبٌع التً للشركات خاص بشكل مهمة االستراتٌجٌة . السوق فً األخرى بالشركات

 . الفوالذ أو البقر لحم مثل تجارٌة

 حروب فً التكلفة قٌادة على أكثر أو شركتان تتنافس قد ، المحتملة المشاكل من تخلو ال اإلجمالٌة التكلفة قٌادة

 تستخدم التً الشركة ستطور المثالٌة الناحٌة من . للؽاٌة منخفضة مستوٌات إلى األرباح تدفع أسعار

 الحفاظ أًٌضا التكلفة قادة على ٌجب . اآلخرٌن قبل من بسهولة نسخها ٌمكن ال مٌزة التكلفة قابد استراتٌجٌة

 تإدي قد . التكلفة حٌث من فعالٌة أكثر منافسٌن دخول إمكانٌة مواجهة أو المعدات أحدث فً استثماراتهم على

 السابقة االستثمارات تعود ال بحٌث جذري بشكل اإلنتاج عملٌات تؽٌٌر إلى التكنولوجٌا فً الربٌسٌة التؽٌٌرات

  . مفٌدة اإلنتاج تكنولوجٌا فً

 التؽٌٌرات عن التؽاضً ٌتم بحٌث منخفضة تكالٌؾ على بالحفاظ جًدا مهتمة الشركات تصبح قد،  أخًٌرا

 التً النفقات بعض ألن دٌنامٌكٌة بٌبة فً صعوبة أكثر االستراتٌجٌة تكون قد . التسوٌق أو اإلنتاج فً المطلوبة

 قد نفقات فهذه ذلك ومع التسوٌق أبحاث تكالٌؾ أو والتطوٌر البحث تكالٌؾ هً تقلٌلها إلى الشركات تسعى قد

 . التنافسٌة قدرتها على الحفاظ أجل من تكبدها إلى الشركة تحتاج

 استراتٌجٌة التماٌز

 منتجها حول ما شًء بإنشاء الشركة تقوم أن ، الخدمة أو المنتج تمٌز التً ، الثانٌة العامة االستراتٌجٌة تتطلب

 فً فقط أو حقٌقٌة المٌزات كانت سواء . الصناعة أنحاء جمٌع فً فرٌدة أنها على إلٌها ٌ نظر التً خدمتها أو

 المنتجات فً عادة توجد ال مرؼوبة مٌزات على ٌحتوي المنتج أن العمالء ٌدرك أن ٌجب ، العمٌل ذهن

ا للسعر حساسٌن ؼٌر أًٌضا العمالء ٌكون أن ٌجب . المنافسة ًٌ  تكالٌؾ أن المنتج مٌزات إضافة تعنً . نسب

 . متماٌز ؼٌر عام منتج سعر من ما حد إلى أعلى تكون قد متماٌز لمنتج التوزٌع أو اإلنتاج

 الستراتٌجٌة أرٌد إذا التماٌز مٌزة إلضافة الحدٌة التكلفة من أكثر لدفع استعداد على العمالء ٌكون أن ٌجب

 . تنجح أن التماٌز

 تشمل قد . نوعها من فرٌدة تبدو الخدمة أو المنتج تجعل التً المٌزات من العدٌد خالل من التماٌز تحقٌق ٌمكن

 :ٌلً ما التماٌز لتحقٌق الممكنة االستراتٌجٌات
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 . الوكالء شبكة ، القٌمة/  الجودة ،الخدمة  ، التكنولوجٌا ، التجارٌة العالمة صورة ، الضمانات

 المنافسٌن من التكلفة لضؽوط عرضة أقل الشركة منتجات ٌجعل ؛ التكالٌؾ بتجاهل للشركة ٌسمح ال التماٌز

 تحقٌق ٌمكن . المرؼوبة بالمٌزات المنتج على للحصول المزٌد لدفع ومستعدون فرًٌدا المنتج ٌرون العمالء ألن

 من فرٌد المنتج أن ٌدرك العمٌل تجعل التً اإلعالنات خالل من أو الحقٌقٌة المنتج مٌزات خالل من التماٌز

 . نوعه

 التركٌز استراتٌجٌة

 إنتاج خط أو معٌن عمٌل على التركٌز وتتضمن التجزبة استراتٌجٌة أو المتخصصة استراتٌجٌة أًٌضا وتسمى

 . السوق فً مكانة أو اإلنتاج عملٌة فً مرحلة أو توزٌع قناة أو جؽرافٌة منطقة أو

 بشكل محدودة شرٌحة خدمة على أفضل بشكل قادرة الشركة أن هً التركٌز الستراتٌجٌة األساسٌة الفرضٌة

 استراتٌجٌة تستخدم التً الشركات تقوم . العمالء من أوسع نطاق خدمة ٌمكنهم الذٌن المنافسٌن من كفاءة أكثر

 تكون قد وبالتالً . السوق من جزء على التماٌز استراتٌجٌة أو التكلفة قابد استراتٌجٌة بتطبٌق ببساطة التركٌز

 أقل تكالٌؾ تحقٌق على قادرة تكون قد أو ، العمالء احتٌاجات تلبٌة على بناءً  نفسها تمٌٌز على قادرة الشركات

 أو ممٌزة تفضٌالت العمالء لدى ٌكون عندما فاعلٌة أكثر التركٌز استراتٌجٌات تكون . محدودة أسواق فً

 . متخصصة احتٌاجات

 جهد فً للمشاركة الموارد أو القدرة تملك ال التً الصؽٌرة للشركات مناسبة التركٌز استراتٌجٌة تكون ما ؼالًبا

 عملٌة لدعم جًدا صؽًٌرا المستهدؾ السوق كان إذا أًٌضا مناسبة االستراتٌجٌة هذه تكون قد . كبٌر تسوٌقً

 اكتساب معو األوسط والؽرب الجنوب فً صؽٌرة مدن فً مارت وول بدأت المثال سبٌل على . النطاق واسعة

 على واآلن الوطنً المستوى على ثم الجنوب أنحاء جمٌع فً توسعت السوق فً والقبول للمعرفة الشركة

 من الحًقا وتمكنت المحدود سوقها فً التكلفة لقابد مركزة باستراتٌجٌة مارت وول بدأت . الدولً الصعٌد

 . السوق فً األولً قطاعها خارج التوسع
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 (66، ص  2020)مجد صقور ، المادة العلمٌة الجامعة االفتراضٌة  أدوات تحلٌل استراتٌجً أخرى:

 :والمشاركة النمو مصفوفة. 2

ا تقًٌٌما تنشا ، " BCG أو بوسطن نمو مصفوفة" باسم أًٌضا ت عرؾ ًٌ  حٌث من االستثمارات أو للمنتجات مرب

 فً مواضع أربعة من واحد فً منتج أو استثمار كل رسم ٌتم . السوق نمو ومعدل السوق فً النسبٌة الحصة

 : استثمار أو منتج اعتبار ٌمكن . المصفوفة

 

 

 

 قلٌلة بإمكانٌات استثمار أو منتج فهو اسمهم ٌوحً كما . منخفض نمو ومعدل منخفضة سوقٌة حصة لها: بالكل

 . االنكماش استراتٌجٌة: االستراتٌجً الخٌار . معدومة أو

 بسبب اإلٌرادات من الكثٌر بالضرورة ٌدر ال ولكنه بسرعة ٌنمو الذي االستثمار وصؾ: االستفهام عالمة

 الظروؾ ظل وفً النمو فً لالستمرار االستثمار من كبٌرة مبالػ األمر ٌتطلب قد . السوق حصة انخفاض

 استراتٌجٌة: االستراتٌجً الخٌار . بسرعة كلًبا ٌصبح أن ٌمكن نمو بدون لكن ، نجماً  ٌصبح أن ٌمكن المناسبة

 . االنكماش أو النمو

 مع . المال رأس من كبٌرة كمٌات وٌستهلك ٌصنع كالهما . مرتفع نمو ذات سوق فً مرتفع نمو معدل: مالنج

 لالبتكار إٌرادات تحقٌق ٌمكنها رابحة بقرة ٌصبح ،  السوق فً بحصته النجم واحتفاظ السوق نمو انخفاض

 . والتوسع النمو استراتٌجٌة: االستراتٌجً الخٌار . المستقبل فً واالستثمار

 الموارد من أكثر عابدات ٌدرون . النمو ومنخفضة ناضجة سوق فً عالٌة سوقٌة حصة لدٌها: النقدٌة ةرالبق

 . استخدامها ٌتم ما ؼالًبا . ٌستهلكونها التً
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 أسنوف ماترٌكس. 0

 فً لمساعدتها للمإسسات مصمم استراتٌجً عمل إطار وهو ؛" المنتج السوق توسٌع شبكة" باسم أًٌضا ٌ عرؾ

 تخطٌط أداة إنها . بنجاح أعمالها لتنمٌة اتباعها علٌها ٌنبؽً التً األربعة االستراتٌجٌة االتجاهات تحدٌد

 للنمو استراتٌجٌات وضع على والمسوقٌن المدٌرٌن وكبار التنفٌذٌٌن المدٌرٌن لمساعدة إطاًرا توفر استراتٌجً

 . المفهوم هذا ابتكر الذي ،  أنسوؾ إٌؽور الروسً األمرٌكً اسم على تسمٌته تم . المستقبلً

 

 

 

 الفجوة تحلٌل طرٌقة. 3

 فٌما تحسٌن إلى تحتاج التً والمجاالت الثؽرات تحدٌد أجل من الحالٌة والممارسات الظروؾ لمقارنة طرٌقة

 األداء ومستوٌات المرؼوبة المستوٌات بٌن الفجوات وتصحٌح تحدٌد) الصلة ذات للمعاٌٌر باالمتثال ٌتعلق

 . (الفعلٌة
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 (space) العمل وتقٌٌم االستراتٌجٌة المواقع تحدٌد مصفوفة. 4

Strategic positioning and action evaluation (space) matrix 

 . خاصة فٌما ٌتعلق بالوضع التنافسً للمإسسة االستراتٌجٌةتركز على صٌاؼة  استراتٌجٌةهً أداة إدارة 

 إلى أربعة أرباع حٌث ٌقترح كل ربع نوًعا مختلًفا أو طبٌعة استراتٌجٌة: SPACEٌتم تقسٌم مصفوفة 

 تنافسٌة . 4               دفاعٌة . 3                 محافظة . 0             عدوانً . 2

استراتٌجٌٌن داخلٌٌن وخارجٌٌن من أجل تحدٌد الموقؾ االستراتٌجً  ٌعمل تحلٌل مصفوفة الفضاء على ب عدٌن

  . تستند مصفوفة الفضاء إلى أربعة مجاالت للتحلٌل . للمإسسة فً الصناعة

 ( CA( المٌزة التنافسٌة )FSاألبعاد االستراتٌجٌة الداخلٌة: القوة المالٌة )

 (ISقوة الصناعة ) (ESاألبعاد االستراتٌجٌة الخارجٌة: االستقرار البٌبً )
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 (ت , ث)مرجع  النظرٌة إلدارة األزماتالدراسة  – 3.2

 (6)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص  Incident الحدث

 . أكبر نظام من فرعً نظام أو وحدة مكون أو فً خلل هً و ،  أثره وانقضى حدث شًء هً
 

 (6)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص          Accidentالحادث 

 . بؤكمله النظام على مادٌا تؤثٌراً  ٌإثر خلل هو

 (7)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص       Conflictالصراع 

 إلى تصل بدرجة لٌس لكن و االضطراب أو للخلل المعنوي للنظام الهٌكل تعرض علٌه ٌترتب شًء حدوث
 .  النظام علٌها ٌقوم التً األساسٌة االفتراضات تحدي

 

 (7)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص    Crisisاألزمة 

 هذا علٌها ٌقوم التً االفتراضات الرئٌسٌة ٌهدد أنه كما كله على النظام مادٌا تأثًٌرا ٌؤثر خلل عن عبارة
 . النظام

  البعض أنها حدث تتصف باآلتً:وقد أجمع 

 اإلجراء باتخاذ ٌسمح ال بما ، جداً  قصٌرة بفترة وقوعه قبل تم قد توقعه ٌكون أو ، توقع دون فجؤة ٌقع .2
 لمواجهته المناسب

 أهدافه تهدٌد أو النظام انهٌار فً ٌتسبب .0
 نفسٌة أو بشرٌة أو مالٌة خسابر وقوع فً ٌتسبب .3
 ونوع مستوي حسب  المجتمع أو اإلدارة أو الجماعة أو الفرد ٌمتلك ال جدٌدة مشكالت خلق إلى ٌإدي .4

 .  افٌةك ؼٌر الخبرة انتك ربما و ،  لمواجهتها الكافٌة الخبرة  األزمة

 (23، ص  2006)هٌكل ، محمد ، مهارات إدارة األزمات والكوارث والمواقؾ الصعبة ،     األزمات إدارة مفهوم

 األزمة سببتها مشاكل لحل ، وتوتر داخلً ومتعددة متنوعة ضؽوط تحت طاربة إجراءات : اتخاذ1تعرٌؾ 
 األزمة بعواقب مرورا ، واإلهمال البٌروقراطٌة سلبٌات آثار بتراكم وإما ، آخر وتصدٌر جانب بفعل إما نفسها

 . الكوارث خسابر أو

طبٌعة األزمات المحتملة : القدرة على التنبإ باألحداث المستقبلٌة ومحاولة التعرؾ على حجم و 2تعرٌؾ 
 . وكافة البدابل المتاحة لمنع وقوع األزمات أو التقلٌل من حدة آثارها واالعداد لمواجهتها عند حدوثها

 

 (9)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص  :األزمة أبعاد

 . لجمٌع المنظمات الكلً النشاط شرعٌة تهدد األزمة : أوالً 

 . رسالة المنظمة زعزعة إلى الكبرى األزمة تإدي قد : ثانٌا

 . حٌاة األفراد على تؤثٌر إحداث إلى األزمة تإدي : ثالثاً 
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 (16)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ، ص   األزمات طبٌعة تحدٌد فً ٌراعٌها المدٌرون أن ٌجب التً المبادئ

 

 الموقؾ لتصحٌح فعالة وقوٌة جراحٌة ألسالٌب وٌحتاج اإلنسان جسد ٌصٌب خطٌر مرض أي مثل األزمات أن
 . جذور األزمة علً قضًت  ال اآلالم وتسكٌن السطحٌة المواجهة فعملٌات

 تخرج أن فعلٌك إشعال الموقد تستطع لم إذا " بالقول ٌإمن أن علٌه األزمة قٌادة موقؾ ٌتولى الذي الشخص
 .  " المطبخ من فوراً 

 .  األخرى عن عالج تختلؾ وطرق نتابج و بها خاصة طبٌعة لها أزمة فكل ، تماماً  متشابهتان أزمتان توجد ال
 الناجحة اإلدارة فً العملٌات وأهم من أخطر تعد لألزمات الواضح والتحدٌد التشخٌص عملٌة فإن لذلك

 .  إنذار بدون سابق فجؤة ٌنفجر اآلخر البعض ولكن ، تظهر حتى طوٌالً  وقتاً  تؤخذ األزمات بعض.  لألزمات

 فً ومنتشر تؤثٌر شدٌد ذات ن تكو ما عادة األزمات فإن المنظمة فً األزمة حدوث مكان عن النظر بؽض
 . المنظمة

 عندما المثال فعلى سبٌل أزمات أنها على الضؽط من نوعاً  فٌها ٌحدث التً المواقؾ لجمٌع النظر ٌجب ال
 ال الضؽط هذا مثل ولكن ضؽط حالة فً المنظمة تصبح السوق فً الشدٌدة المنافسة من حالة المنظمة تواجه
 . أزمة ٌمثل أنه على معه التعامل أو إلٌه النظر ٌجب

 المستقبل فً األزمات من النوع هذا مثل تكرار بعدم تؤمٌن أو ضمانات تقدٌم ٌعنً ال معٌنة أزمة حل أن
 . وقت أي فً وتحدث تتكرر أن ٌمكن فاألزمة

 فً المالٌة الضؽوط شكل تؤخذ ألنها مالٌة طبٌعتها فً تبدو ال والتً والتنظٌمٌة البٌبٌة الظروؾ من العدٌد تمٌل
 . األزمات إدارة فً التشخٌص أهمٌة تظهر هنا ومن األزمات

 . قوة ثراك األزمات من خرجت المنظمات فبعض للبقاء تهدٌد أنها علً األزمة إلً دابماً  النظر ٌجب ال
 حساسٌة من تزٌد ان تستطٌع لألزمات الناجحة فاإلدارة المنظمة لدي إٌجابٌة خبرة تكون ان ٌمكن فاألزمات
 . والضعؾ القوة مواطن لتحدٌد المدٌرٌن

 (19ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،   الطارئة المواقف فً الفعالة اإلدارة

 متؽٌرات هً: ثالث بٌن التوافق تستطٌع التً هً الممتازة اإلدارة

 الوقت المالبم  -داء الجٌد األ –التكلفة المناسبة 

 (25ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  المفاجئة المواقف إدارة

 : الثقافٌة و العلمٌة الخلفٌة

 الحدٌث بالمفهوم اإلدارٌة العملٌة . 
 االحتماالت نظرٌة و التنبإ أسالٌب  . 
 القٌم إدارة و تحدٌد . 
 الذات ضبط و النفسً كٌؾتال . 
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 التكالٌفً البعد  . 
 الحاسوب استخدام . 

 : األدوات

 االتصاالت . 
 معلومات حجم توفٌر . 
 االتصالٌة الوسابل تنمٌة . 
 الخارج مع أو الداخل فً االتصال سواء استراتٌجٌة  . 

 : المواجهة كفاءة

 الموقؾ مواجهة جراءاتا  . 
 انضباط  شجاعة  مهارة  قدرة  . 
 القرار  التوقع  السٌطرة  الجهود جمع . 

 المتواصلة الوقائٌة الثقافة لتشكٌل وتكوٌن االستراتٌجٌة الثالثة األسالٌب

 
 (31ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  العادات تغٌٌر : األول األسلوب

 المستهدفون العمالء مقابلة  . 
 العمٌل نظر وجهة من التجربة لخوض ، عمالءك بالتصرؾ العاملٌن مطالبة  . 
 العمل عن الكاملة بالمسبولٌة واالضطالع المإسسة داخل الوظابؾ مختلؾ بٌن بالدوران التدرٌب 

 . تفاصٌلها افةك علً للتعرؾ افٌاً ك وقتاً  وظٌفة آل فً والبقاء
 االرتقاء دٌإك بٌنهم فٌما الخبرات واإلعارة الندب تبادل . 
 به وتحتفً وتدعٌمه وتحمٌه ابتكاري سلوك أي تجتذب رسمٌة قواعد صٌاؼة . 
 انتشاره الرباسة ترٌد الذي السلوك لتشجٌع المسابقات إقامة  . 
 المإسسة استراتٌجٌة فً الهامة لتحدٌد التؽٌٌرات برإٌاهم الجمٌع فٌها ٌشارك مناقشة ندوات عقد 

 . بتنفٌذها وااللتزام
 جدٌدة تكنولوجٌا أو إدخال ، اإلدارٌة النظم إصالح طرٌق عن العمل صٌاؼة إعادة . 

 
 (32ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  القلوب شغاف مس : الثانً األسلوب

 واألحالم واآلمال القٌم والتوقعات من مشتركة مجموعة حول العاملٌن تجمٌع على العمل  . 
 آكل والمإسسة والمجموعات األفراد تكرم إنجازات وتلقابٌة عادٌة مناسبات خالل من بالنجاح االحتفال 

 .  ؼرسها القادة ٌرٌد التً الثقافة ٌعزز وهذا االحتفال
 للتوبٌخ كمناسبات ولٌس ، األداء كفرص لتحسٌن تفشل التً االبتكارات واستؽالل االبتكارات تشجٌع 

 .  التقدٌر لهم تكن رباسة المإسسة أن العاملون ٌدرك لكً العمل ظروؾ نوعٌة والعقاب تحسٌن
 العمٌل بخدمة وااللتزام الفرٌق اإلحساس بروح مثل القادة ٌرٌدها التً العاطفٌة االلتزامات تعزٌز . 
 المسبولٌة فً والمشاركة والتعاون أساس الثقة علً العاملٌن جماعات بٌن جدٌدة قوٌة عالقات ؼرس 

 .  النتابج تحقٌق عن
 الصراعات وتجنب العاملٌن بٌن والشفافٌة الصدق نشر . 
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 (34ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  منطقً( – العقول )استمالة الثقافة تغٌٌر : الثالث األسلوب

 االفتراضات بحث ثم ،  مإسستهم أو تشكل نظامهم التً الضمنٌة لالفتراضات والقادة العاملٌن تحدٌد 
 . إلى تؽٌٌر تحتاج التً

 القدٌمة الوسابل بترك وذلك البالٌة النماذج العقلٌة عن للتخلً المإسسات مختلؾ أداء بٌن إجراء مقارنة 
 .  العمل إلنجاز

 والنتابج والسلوك الثقافة تجسد التً رإٌة المإسسات فرصة العاملٌن إلعطاء للمواقع بزٌارات القٌام 
 . القدٌمة العقلٌة نماذجهم عن التخلً فً ٌساعدهم وهذا ،  القادةٌرٌدها  التً

 هً المجموعات وهذه ، فً مجموعات معا جدٌدة أشٌاء تعلم ىعل بمساعدتهم العاملٌن عقول تؽٌٌر 
 وتكوٌن صورة ، بلوؼه إلً ٌسعون الذي المستقبل عن كالمٌة التعلٌم صورا احتٌاجات تحدد التً

 .  تحقٌقه إلً المإسسة تهدؾ لما جماعٌة
 فً لهم مرشداً  تكون ؼٌر بٌروقراطٌة بمعاٌٌر العاملٌن تزود للمإسسة ومبادئ ومعتقدات قٌم صٌاؼة 

 .  العمل مكان فً تصرفاتهم
 إرشادٌة خطوطا للعاملٌن وأفكار توفٌر عبارات من البٌروقراطٌة لؽة محل تحل جدٌدة لؽة استخدام 

 . الثقافة مع التكٌؾ علً تساعدهم

 (45ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  األزمة لمواجهة االستعداد عملٌة خصائص

 السرٌعة المواجهة على المنظمة قدرة . 

 الخاصة بالمنظمة األزمة إدارة لمجهودات المدٌرٌن إدراك مدى . 

 األزمة إدارة لموارد المدٌرٌن استخدام . 

 لألزمة االستراتٌجً التخطٌط كفاٌة مدى . 

 أثناء األزمة اإلعالم وسابل مع التعامل على المنظمة قدرة . 

 األزمة وقوع الحتمال المدٌرٌن تفهم و إدراك مدى . 

 (46ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،  األزمة االستعداد لمواجهة عملٌة عناصر

 المخاطر تقٌٌم و تحدٌد . 

 المتاحة الموارد و اإلمكانٌات تحدٌد . 

 الطوارئ خطط وضع . 

 اإلجراءات و النظم و السٌاسات وضع . 

 المجموعات و تدرٌب األفراد . 

 االستعداد عملٌة تقٌٌم . 
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 (56ص)عبد القادر ، عبد القادر محمد ، فن إدارة األزمات ،   موقفً منهج :األزمات إدارة

a) ًو أحجامها و بؤشكالها لتوقع األزمات للمنظمة التنببٌة القدرة على األولً بالدرجة ٌبنً إداري منهج ه 
 خالل من ذلك و ،  المتوقعة لألزمات كاملة سٌنارٌوهات و وضع ،  وقوعها ومجاالت ،  حدوثها أوقات
 . النفجارها الدقٌقة تحسباً  الرقابة تحت وضعها و االحتكاك وبإر الضعؾ مواطن و تشخٌص فحص

b) ًتكون أن ٌجب التً و االستعدادات الترتٌبات و الخطوات لوضع المنظمة تستخدمه إداري منهج ه 
 . األزمة حدثت ما إذا جاهزة

c) ًوالتحرك والتخطٌط باالستعداد معنٌة إدارات و تخصصات عدة من ٌتكون الذي العمل فرٌق ه 
 ٌراه بما االستعانة و ةالمشارك و التكامل بمنهج الفرٌق هذا ٌعمل بحٌث .  وقوعها فور األزمة لمواجهة
 . األزمة حدثت ما إذا تدخالت و مساعدات و دعم من مطلوباً 

d) ًالتنظٌم حٌث من إداري ٌختلؾ أسلوب فهً ،  وقوعها بعد معها والتعامل لألزمة الفعلٌة اإلدارة ه 
 القٌادة و االتصاالت أسلوب و طرٌقة فٌه تختلؾ األزمة حٌث إدارة فرٌق بٌن التعامل طرٌقة و والتكوٌن

 األزمة وقت حدوث و ظروؾ ٌخص موقفً منهج فهً القرار اتخاذ ومراكز ،  واألدوار المهام توزٌع و
 . فقط

e) النظام انهٌار من تقلل و حول الضؽوط تدور التً االستعدادات و المعارؾ مجموعة األزمات إدارة تمثل 
 . المتوقعة ؼٌر السٌبة األحداث و المفاجبة المواقؾ فً والمنظمة الجماعة و الفرد له ٌتعرض الذي

f) ًمراحل ٌصاحب الذي التحرك السرٌع و المهام و األدوار تحدٌد و الجٌد التنبإ على ٌبنً أسلوب ه 
 توالً و الحركة سرعة و بالضؽوط ٌتسم الذي الظرؾ الطارئ هذا بمعالجة ٌختص و األزمة حدوث

 . تحقٌقها أجل من وجد التً األصلٌة أهدافه تهدٌد و النظام انهٌار و تداعً الخسابر و األحداث

 التخطٌط لمواجهة األزمة قبل وقوعها وٌتطلب فرعٌن :
 (231، ص  2006)هٌكل ، محمد ، مهارات إدارة األزمات والكوارث والمواقؾ الصعبة ، 

o  التخطٌط للطوارئ من خالل سٌنارٌوهات مستقبلٌة : ٌجب أن ٌضع واضعوا السٌنارٌو نصب
 أعٌنهم االطار المحدد لعملهم من خالل: 

تقدٌر استخدام  –عناصر القوة والحشد  –القدرة على المناورة وحرٌة الحركة  –تحدٌد الهدؾ 
االستجابة  –البشرٌة والمادٌة تؤمٌن الموارد  –سرعة التحكم والسٌطرة على األزمة  –القوة 

 ، التكامل والتنسٌق ، التتابع واالرتباط ، األسالٌب ؼٌر المباشرة وأهمها التدرج –السرٌعة لألزمة 
 . التموٌه والخداع

o تقٌٌم قدرة المنظمة على مواجهة األزمات . 
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 ( E , F , G , H , I)مرجع رقم  الدراسة النظرٌة لإلدارة االستراتٌجٌة فً ظل األزمات – 3.3

 :أهم مقومات التخطٌط استراتٌجً فً ظل األزمات

 األزمات: إدارة فرٌق تشكٌل  

 اإلنتاج وخطوط اإلدارات مختلؾ من المصلحة أصحاب من المكون األزمات إدارة فرٌق تشكٌل 

 أولوٌات بٌرتثم ت تواجهها قد التً المحتملة باألزمات قابمة طرحب ٌكون مختصر عملها . والمواقع

 ( 1) . أوالً  لها التخطٌط المجموعة هذه على ٌجب التً احتمالٌة األكثر األزمات تحدٌد

 بناء على القادة ٌتم تحدٌد حٌث التقلٌدٌة الهرمٌة الحواجز وإزالةالتقلٌدٌة  الهرمٌة العوابق اهمال 

 مرنة استراتٌجٌة ضعمن أجل و ، أدوارهم أو مناصبهم عن النظر بؽض والشؽؾ والخبرة المعرفة

 (1) . األزمة لمعالجة به القٌام ٌجب بما القٌام من الجمٌع تمكن

 المعنٌٌن الفرٌق أعضاء بوضوح تحدد قوٌة اتصال خطة إنشاء الفرق: ٌعد جمٌع مع اتصال خطة انشاء 

 فً الخطة هذه دمج ٌجب حٌث ،  األزمات إدارة فً اتخاذها ٌجب التً الخطوات أهم أحد وأدوارهم

 أسرع بشكل المرجوة النتٌجة تحدث . الفرٌق أعضاء جمٌع مع مشاركتها وٌجب ،  شاملة طوارئ خطة

 (1) . فعالة حلول إٌجاد على تركز عندما

 

 المعلومات: جودة تحسٌن 

 فً النجاح ٌعزز القرار اتخاذ مراحل جمٌع فً المناسب الوقت وفً الكاملة المعلومات توفٌر إن حٌث

 وذلك من خالل: ، األزمة  على التؽلب

 (2) . قصٌرة األجل األزمات معظمف: األزمة على التركٌز دٌحدت 

 المتوقعة والتحدٌات واالحتٌاجات القوة نقاط تحدٌد فً تساعد ومعلومات بٌانات أي وتحلٌل مراجعة . 

 من متنوعة مجموعة تشمل تلقابٌة بتدرٌبات والقٌام األدوار ولعب ، والعملٌات العمل سٌر توثٌق 

 والتفكٌر المشكالت حل زخم لتعزٌز األزمة فً مختلفة قٌادٌة أدواًرا سٌتولون الذٌن الفرٌق أعضاء

 (1) . النقدي

 

 (2) األزمة؟ هذه ظل فً منطقٌة زالت ما والقٌم هل الشاملة الرؤٌة وتأكٌد مراجعة 

 

 األزمة حالة بشأن النظر بعد سرٌع فعل رد خذ:  

 

 المدٌرٌن من للمعلومات عاجالً  تحلٌالً  السلبٌة وعواقبها األزمة فجابٌة تتطلب . 

 بجمٌع قابمة بعمل قم . وااللتزامات والمسإولٌات باألولوٌات تتالعب أي: الهواء فً الكرات تحدٌد 

 والمبٌعات العملٌات أًٌضا اعتبارك فً ضع . بعمالبك صلتها حٌث من لدٌك التً المهمة األمور

 (2) . القٌادة وقرارات األعمال وتطوٌر اإلدارٌة

 ذااتخ ٌتم ،  اإلرهاق أو الضؽط أو الفرصة ترك من بداًل  :تسقطه أو تضعه أو به ستحتفظ ما حدد 

 (2) كٌؾ؟و إسقاطه؟ ٌمكنك الذي ما به؟ تستمر أن ٌجب الذي ما . القرار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 -  gy/#794ebe625a89strate-management-crisis-solid-a-build-to-ways-https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/09/16/14 
2 – crisis/#284a32be7541-a-for-strategy-a-build-quickly-to-forbescoachescouncil/2020/04/16/howhttps://www.forbes.com/sites/ 
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 المرونة ٌتعلموا وأن بالمرونة القادة ٌتحلى أن ٌجب ،  األزمة على الضعؾ : للتؽلب وقبول المرونة . 

 هذه على بناءً  تنشؤ التً النتابج لقٌادة واالستعداد محدودة بمعلومات صعبة قرارات اتخاذ ٌشمل وهذا

ا أمًرا وفرٌقك مإسستك لقٌادة الثقة اكتساب سٌكون . السرٌعة القرارات ًٌ  الضعؾ تبنً ٌعد . ضرور

ا أمًرا ًٌ  (2) . المرجوة النتٌجة إلى القرارات جمٌع تإدي لن أنه تدرك أن ٌجب حٌث ،  أًٌضا ضرور

 المحتملة المواقؾ أو ، " لو ماذا" سٌنارٌوهات حدد . ". . .  إذا سٌحدث ماذا" تمرٌن على تدرب 

  (1,2) . خطتك فً لتضمٌنها المفضلة والحلول
 

 االستراتٌجً: التخطٌط تحقٌق  

 بؤهم قصٌرة قابمة هذه تكون أن ٌجب ، تحتاج التً الربٌسٌة اإلجراءات حدد: اإلجراءات على التركٌز 

 (3) . عنصر كل عن مسإوال لٌكون شخص تعٌٌن . األولوٌات

 على تإثر األزمات إدارة بؤن االعتراؾ إلى األعمال قادة وأشخاصك: ٌحتاج األوقات حسب التؽٌٌر 

 (2) . الشركة فً الجمٌع

 دٌحدٌجب ت . والروتٌن العادات فً تؽٌٌرات العادٌة ؼٌر األوقات تتطلب: والسلوكٌات االتفاقات 

 (2) . مًعا الوقت هذا لتجاوز الخاصة األساسٌة القواعد

 لدفع للتطبٌق قابلة استراتٌجٌات والحًقا وضع الحالً الوقت فً للتكٌؾ قابلة استراتٌجٌات إنشاء 

 تدمج أن ٌجب ولكن ،  القٌمو المهمة على مركزة االستراتٌجٌات تظل أن ٌجب . األمام إلى المنظمة

 البٌبة مع بالتكٌؾ لمإسسةل ٌسمح مما ، " لو ماذا" سٌنارٌوهات أو المتوقعة األزمات من بعًضا

 تؽٌٌر إلى تدفعك قد التً التؽٌٌرات أو األحداث أي ،  انعكاس نقاط بناء المهم من . المتؽٌرة

 (1,2) . المهمة معالجة فً االستمرار مع ،  البٌبة فً التؽٌٌرات على بناءً  استراتٌجٌتك

 فً األزمات إلدارة قوٌة استراتٌجٌة تطوٌر نحو األساسٌة الخطوة الربٌسٌة: تتمثل المخاطر تحدٌد 

 (2) . للخطر فٌه تتعرض الذي المكان تحدٌد

 خالل األولوٌات علٌه تكون أن ٌجب ما دٌحدتالفرٌق:  مع" األزمة على التركٌز" األولوٌة إعطاء 

 فً وضعها ٌتم أو ستسقط التً األمور دٌحدت . المدى طوٌلة والقٌم الرإٌة مع ٌتماشى جعله . األزمة

 (3) . األولوٌة ذات األهداؾ لتحقٌق الالزمة الخطوات حٌوضت . وكٌؾ األسفل

 عمل إطار إلنشاء خارجٌة بمصادر العمل : االستعانة إطار تطوٌر فً خارجٌة بمصادر االستعانة 

  . المجال هذا فً للخبراء األزمات إلدارة

 لتجنب مطلوب هو ما تحدٌد ثم . للفشل تإدي األشٌاء التً كل للفشل: تحدٌد خطة على للخلؾ العمل 

 (2) . الفشل لتجنب اإلجراءات إلى االنتقال ثم . الوراء إلى والعمل الفشل إلى تإدي قد التً األشٌاء تلك
 

 لتقلٌل النظر وجهات جمٌع ومراعاة ، المشاكل حول مناقشات وتنظٌم ، المشتركة القرارات جودة رفع 

 بمفرده القائد تصرف احتمالٌة

 (3) . الصحٌح الطرٌق على كنا إذا ما معرفة ٌسهل بحٌث بسٌطة تحكم لوحة تطوٌر: النجاح تتبع 

 أهداؾ مثل النجاح مقاٌٌس تحدٌد SMART الربٌسٌة األداء مإشرات أو (KPIs )للمساعدة على 

 (1) .  االستراتٌجٌة الخطة فً تكم تحدٌدها التً األهداؾ نحو التقدم تتبع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 - pandemic-for-plan-strategic-https://www.brighterstrategies.com/blog/flexible/ 

0 -  strategy/#794ebe625a89-management-crisis-solid-a-build-to-ways-https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/09/16/14 
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 تحدث قد أو تحدث أن ٌمكن أو تحدث أزمة أي عن المسإولٌة أزمة: تحمل أي عن المسإولٌة تحمل . 

 لضمان الفرٌق وبناء والقٌادة االستعدادات إلبالغ البحث األزمات إدارة استراتٌجٌة تطوٌر ٌتضمن

 (1) . المواهب وتعظٌم االستراتٌجٌة لتنفٌذ والعملٌات واألنظمة ،  والمرونة االستجابة

 واحدة مرة القوٌة األزمات إدارة استراتٌجٌة على الضؽط اختبار بانتظام: ٌجب االستراتٌجٌة رااختب 

 (1) . السنة فً األقل على

 

 (1) :اتجاهات فً األزمات إلدارة تدابٌر اتخاذ 

 واختٌار والخارجٌة الداخلٌة البٌبة ومراقبة ، االستراتٌجٌة اإلدارة وثقافة ،  االقتصادي – المالً النشاط

 . القرارات التخاذ العقالنٌة المعاٌٌر

 

 (2) أوقات األزمة فً االستراتٌجً صفات فً القائد 

 تكرٌسب القابد ماالتز :حد أقصى إلى منه ةداستفالوا المستقبل فً التفكٌر من لمزٌد وقت صٌخصت 

 . التالٌة للخطوة االستراتٌجً للتفكٌر ٌوم كل األقل على واحدة ساعة

 المقبلة الستة إلى الثالثة األشهر فً ٌحدث أن المرجح من أنه عتقدٌ ماالقابد  قررٌ أن أي :االرتداد توقع 

 . الجدٌد الواقع هذا مع تكٌؾسٌ وكٌؾ

 ذكٌا أن ٌكون القابد . 

 األزمات اجتٌاز فً نجحت التً المإسسات لجمٌع الممٌزة السمة هً الفرٌق فً العمل مرونة . 
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 (2) أمور هامة عند اتخاذ قرار بإعادة التنظٌم:

 تفعلها أن ٌمكن أشٌاء سبعةنا وجد فقد ، النمو أو التكالٌؾ خفض هو التنظٌم إعادة وراء الدافع كان سواء

 . االضطراب تقلٌل مع له المخطط الوقت فً المرجوة النتٌجة تحقٌق فً فرصها لزٌادة الشركات

A. خطة: مع دائما ولكن ، بسرعة التحرك 

 فمن ،  أشهر 6 من أكثر األزمة بسبب التنظٌم إعادة عملٌة استؽرقت إذا . المسؤلة جوهر هو الوقت

 حالة فً خاصة) األعمال سٌاق تؽٌر احتمال زاد ، أطول وقًتا األمر استؽرق كلما . تفشل أن األرجح

 من٪ 30 فً نراه أمر وهو – صلة ذي ؼٌر الجدٌد النموذج ٌجعل مما ، ( التطور سرٌعة األزمات

 . األزمات تحركها التً التنظٌم إعادة عملٌات

  . خطة بدون األمام إلى اإلسراع ٌعنً ال بسرعة التحرك ،  بالطبع
 

B. بك الخاص البشري المال رأس موارد تحلٌل: 

 مما ،  المالً تحلٌلها مثل كبٌرة لٌست للشركات البشري المال رأس تحلٌل قدرات من العظمى الؽالبٌة

  . التنظٌم إعادة فً الدقة أو بالسرعة التضحٌة إلى بها ٌإدي
 

C. مركزة: استثمارات إجراءو متباٌنة أهداف ضعو 

 الوحدات بعض تخفٌض ٌجب ربما – دابًما الصحٌح الحل هو لٌس المجاالت جمٌع فً٪ 30-20 توفٌر إن

 . ٪100 حتى أو 80 أو 50 بنسبة التنظٌمٌة
 

D. بك: الخاص الكامل القٌادة فرٌق إشراك 

 .القرار صنع عملٌة فً بؤكمله القٌادة فرٌق تشمل نجاًحا التنظٌم إعادة عملٌات أكثر
 

E. الجدٌد التنظٌمً النموذج تنفٌذ كٌفٌة فً المرونة ببعض السماح: 

 ألن لها مخطط هو كما األداء فً باألزمة المدفوعة التنظٌم إعادة عملٌات تفشل ،  الحاالت من٪ 50 فً

ا مفروًضا حاًل  ٌقاومون القادة ًٌ  تنفٌذ كٌفٌة تحدٌد فً المرونة ببعض للقادة تسمح التً الشركات . مركز

 . تنجح أن المرجح التؽٌٌرات من
 

F. ًٌا – ٌمكن ما بأسرع التغٌٌرات توصٌل  اإلمكان: قدر – وإنسان

 التواصل من بالنجاح بكثٌر أكبر ارتباط لوجه وجهاً  للتواصل ٌكون ،  الٌومٌة التنظٌم إعادة عملٌات فً

  . اإللكترونً البرٌد عبر

 الموارد موظفً أو المدٌرٌن جعل ثم ،  ولماذا ٌحدث بما الموظفٌن جمٌع إخبار فً األفضل الطرٌقة تتمثل

ا ذلك بكل القٌام ٌمكن) مباشرةً  إلٌهم ٌتحدثون المتؤثرٌن األشخاص ٌعرفون الذٌن البشرٌة ًٌ  حتى . (افتراض

 . ستحدث وكٌؾ ومتى حدوثها سبب فهم إلى الموظفون ٌحتاج ،  بسرعة التؽٌٌرات تحدث عندما
 

G. إٌجابٌة: فعل ردود حلقة إنشاء 

 المرتدة للتؽذٌة رسمٌة آلٌات لها والتً األزمات تحركها التً التنظٌم إعادة عملٌات تكون أن المرجح من

 أشهر 6-3 بعد الرسمٌة المراجعة أو ،  الموظفٌن رأي استطالعات أو ،  للمشكالت المدٌرٌن تصعٌد مثل)

 واضحة عملٌات بدون الترتٌب إعادة عملٌات تكون أن المرجح من بٌنما ، نجاًحا أكثر( االنتهاء من

 . للفشل المشكالت لتصعٌد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 - reorg-driven-crisis-a-leading-for-strategies-https://hbr.org/2020/08/7  
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 (أ)مرجع  لشركات العائالت الدراسة النظرٌة لإلدارة االستراتٌجٌة – 3.4

ومن صفات الشركة  ، تعرؾ منشؤة العابلة بؤنها شركة أو مإسسة ٌكون للعابلة أثر قوي فً إدارتها الٌومٌة

رة ا ً أو أعضاء أسشخص المالك وقد ٌكون  ، العابلٌة أنها  فـً أؼلب األحٌان شركات مؽلقة على مالكها فقط

 . واحدة

 (12، ص  )سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت هنالك ثالثة أنواع من األشخاص المؤسسٌن:

 :وٌؽلب أن ٌرى مالك الشركة شخصٌته متحدة  . الشركة فـً هذا النوع مركزٌةتكون ملكٌة  المالكون

 . وال ٌكون عنده أٌة ثقة فـً أن لدى أي شخص آخر القدرة على اتخاذ القرارات ، وممتزجة مع الشركة

 ؼٌر أنهم ٌتمٌزون  . ٌمسكون بزمام الشركة بشدة ، شؤنهم شؤن المالكون ، الموجهون: هإالء األشخاص

كما ٌسعون لٌحسنوا  . وفـً أن ٌفوضوا األخرٌن بالمسإولٌة ، شدٌدة لٌكون فـً الشركة كادر جٌد برؼبة

 . الفاعلٌة والتناسق ضمن المإسسة

  التقنٌون: ٌكون قد أنشؤ شركة بناء على مهارته التقنٌة أو قدرته على اإلبداع وكثٌراً ما ٌكون هإالء من

ة العمل االداري وال ٌجبوا متابعة تفاصٌل العمل ٌوم بٌوم لذلك ال ؛ فال ٌحبوا فً العادي االستحواذالنوع 

ؼٌر أنهم ال ٌبدون رؼبة مشابهة فـً  ، ٌجد هإالء حرج فً تسلٌم كثٌرا من دقابق العمل اإلداري لؽٌرهم

 . أبنابهم إلىصة الخانقل معلوماتهم 

 (23، ص  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت)سلمان ، سامً تٌسٌر ،      سباب النزاعات فـً شركات العائالتأ

 . عؾ التواصل داخل العابلةض .1

 . مقاومة التؽٌٌر .2

 . سإولٌة لدى بعض أفراد العابلةملضعؾ الشعور با .3

 . تلؾ أفراد العابلة مع التنافس أو النزاعمخهداؾ وطرٌقة تعامل األتصادم  .4

 . لخالفةتعلقة باملمشكالت الا .5

 . العابلةفراد لنمو المهنً ألا .6

 . أفراد لٌسوا من العابلة انتقال اإلدارة إلى .7

 . اظ على أفراد مإهلٌن وكفإٌن من العاملٌن من خارج العابلةالحف .8

 . فراد والشركةأللمتعلقة بالتوازن بنً التموٌل لالمشكالت ا .9

 . التداخل بنً دور العابلة ودور الشركة .10

 . تلؾ أفراد العابلةمخؾ الطموح الشخصً لدى اختال .11

 . الفرد فـً العابلة وفـً الشركة ؾ دورالنزاع العابد إلى اختال .12

 . ٌتمسك بها أفراد العابلة ساطٌر والفرضٌات التًألا .13

 . هداؾاألوارد وصدام ملاالتنافس حول  – العابلةضعؾ التواصل ضمن  .14
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 (24، ص  لشركات العابالت)سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً    أشكال النزاعات فـً شركات العائالت

 . النزاع حول اختالؾ درجات طموح األفراد من أعضاء العابلة (1

وعلى مقدار المشاركة فـً السلطة  ، النزاع على الفروق بٌن أدوار األفراد فـً العابلة أو فـً الشركة (2

 . والنزاع على الخالفة

 . النزاع حول الحدود الشخصٌة لألفراد (3

 . األسالٌب الخاطبة فـً إطالق العواطؾالنزاع الناتج من  (4

 . النزاع الناتج عن خرق مبادئ العابلة (5

وخاصة بعض أفراد الجٌل األصؽر حول ما ٌحق لهم توقعه وٌجب أن  لنزاع الناتج عن أوهام العابلةا (6

 . ٌحصلوا علٌه فـً العابلة

 . معانً وحقوق كل فرد فً العابلةالنزاع حول  (7

 . فرةالنزاع على الموارد المتو (8

 (38، ص  )سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت    سمات شركات العائالت

  مختلفٌنالمزج بٌن نظامٌن . 

 اإلحساس باالستمرارٌة واالتصال بالتارٌخ األسري . 

 نشر روح العابلة بٌن العاملٌن بالشركة . 

 متانة العالقات مع عمالء الشركة . 

  بها وشركتهم أفراد الشركة العاملٌنتداخل النسٌج . 

 تماسك العالقات العابلٌة وتفاهم أفراد األسرة . 

 ٌّات ثقافة العابلة  . امتداد دٌنام

 االهتمام بالعاملٌن بالشركة ومعرفة قدراتهم . 

 (105، ص  )سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت  العائالت لشركات االستراتٌجً التخطٌط

 :جانبٌن على ٌركز العابالت لشركات التقلٌديّ  التخطٌط ظلّ 

ًّ  التخطٌط  الورٌث إلى الشركة عن المسإولٌة وانتقال ، للشركة الداخل

 . العابالت لشركات المعاصرة الحاجات بحسب جداً  ضٌقاً  ٌعتبر الجانبٌن هذٌن على التخطٌط قصر أنّ  ؼٌر
 تعبٌراً  تكون أن الشركة تلك من ترٌد بل ، فحسب للنفع أداة الشركة تكون أن ترٌد ال شركة تملك التً فالعابلة

 . لها تراثاً  تصبح وأن ، دوافعها وعن نفسها عن

 قدرات الستؽالل المدى طوٌلة طرٌقة إرساء فً تساعد مفٌدة وسٌلة االستراتٌجً التخطٌط ٌكون هنا من
 . السوق وفرص الشركة

 تكن ولم ، فحسب وحاجاتها الشركة على لتركز تصّمم االستراتٌجٌة للخطط التقلٌدٌة واألدوات النماذج كانت
 للتخطٌط الواسعة النظرة أنّ  ظهر فقد اآلن أّما . فرٌداً  شٌباً  العابلة شركة من تجعل التً العابلة بتحدٌات تهتم

 . التخطٌط على منه ن ِطل   جداً  مختلفاً  إطاراً  تقتضً االستراتٌجً

 



 55 

 (105، ص  )سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت األبعاد ثالثً التطوٌر نموذج

 على ٌبنى الذي النموذج ٌعتبر . دوابر ثالث أو دابرتٌن تداخل ٌتبّنىبالت العا شركات تطوٌر نماذج أقوى إنّ 
 منهما كالًّ  تمّثل ، والّشركة العابلة :متداخلٌن ٌنمنظا من الواقع فً تتكّون العابلة شركة أن متداخلتٌن دابرتٌن

ٌّتها وقواعد معاٌٌرها لها الدابرتٌن هاتٌن من وكل   ، دابرة فً ٌّة وب نٌتها عضو  المالك المإّسس وٌحتاج . التنظٌم
 أن النموذج هذا بحسب ٌجب كذلك . المتخّصص اإلداريّ  بدور ٌقوم كما األب بدور ٌقوم أن النظام هذا فً

 األسرة لحاجات الّشركة تستجٌب أن ٌجب كما ، جٌدة كشركة متٌنة راتبوخ قواعد على نفسها المإّسسة تعمل
 . الدخل على والحصول الذات تحدٌد إلى وحاجتهم ، ألبنابها الوظابؾ إٌجاد فً

ًّ  النموذج بعده من ظهر ثمّ  ، الثمانٌنات فً الدوابر ثنابً النموذج ظهر  أنّ  الباحثون شعر حٌنما الدوابر ثالث
 . الشركة دوابر ضمن فرعٌٌن كنظامٌن واإلدارة الملكٌة بٌن للتفرٌق ماّسة حاّجة هناك

 إداريّ  عمل لهم آخرٌن نجد بٌنما ، الّشركة بإدارة لهم عالقة ال ولكن مالكون بؤّنهم ٌتصفون أفراداً  نجد فنحن
  . الّشركة أسهم من شٌباً  ٌملكون ال لكّنهم

ٌّة أنظمة الثثك العابلة شركة ٌشمل الذي الّنظام ٌمّثل الدوابر ثالثً النموذج إنّ   بعض عن بعضها مستقلّة فرع
ٌّة ، الّشركة :وهً ، متداخلة ولكنها ،  . والعابلة ، الملك

 (115، ص  )سلمان ، سامً تٌسٌر ،  التخطٌط االستراتٌجً لشركات العابالت العائالت لشركات االستراتٌجً التخطٌط نماذج

ًّ ساال التخطٌط إلى ٌنظر ًّ  التخطٌط من آخر نوع أليّ  مشابه أّنه على العابالت لشركات تراتٌج  االستراتٌج
ٌِّز الذي الوحٌد العامل أنّ  ؼٌر ، ما لمإّسسة ًّ  التخطٌط ٌم  العابلة كون هو ؼٌره عن العابلة لشركة االستراتٌج
 نماذج هناك . والّشركة العابلة من بكل تتعلّق سلفاً  متحّققة موّحدة رإٌة التخطٌط وكون ، الشركة فً منخرطة
 فً أثر لها ًتال الربٌسٌة العوامل النماذج هذه مثل تحدد ، العابلة لشركة تخطٌط أفضل طرح حاولت عدٌدة
ًّ  التخطٌط عملٌة ٌّة والعوامل ، العابلة عوامل مثل ، االستراتٌج  ، الّشركة وعوامل ، العابلة ألفراد الشخص

 وأنواع ، العوامل تلك فٌها تلتقً التً المتقاطعة المشتركة القطاعات تحدٌد النماذج تحاول ثمّ  . الّسوق وعوامل
 . العوامل من لكلّ  واألبعاد المستوٌات

ٌّة صٌاؼة فً االنطالق كنقطة العابلة أهداؾ النماذج وتبرز  على ٌنطوي وهذا . تملكها التً للشركة االستراتٌج
ٌّة القدرة ٌعرقل قد وؼاٌاتها العابلة أهداؾ إبراز زٌادة ألنّ  تناقض؛  الربٌسٌة التركٌز نقطة إنّ  . للشركة التنافس
 اتجاه تقوٌم طرٌقة عن ضبٌلة معلومات إالّ  النماذج تْورد وال . العابلة أفراد بٌن العالقة ضبط هً للنماذج
ا القابم االستراتٌجً التخطٌط ًٌّ ٌّة باختٌار والتوصٌة ، العابلة شركة فً حال  األحوال بٌن للتوفٌق محّددة استراتٌج
ٌّة  . الخارجٌة البٌب

ٌّة طبٌعة ذات تكون أن إلى النماذج هذه تمٌل ٌّة فً تإّثر قد التً القوى تصؾ ، وصف  التخطٌط عمل
ٌّة العوامل منها وتستخرج العوامل تلك تحلّل كونها من أكثر العابلة تمتلكها لشركة االستراتٌجً  بمختلؾ الّربٌس

ٌّة العابلة تقوم حٌن الحسبان فً أخذها ٌجب التً أنواعها ًّ  التخطٌط وضع بعمل  العوامل أنّ  ٌالحظ . االستراتٌج
ٌّة باألرقام وصفها ٌسهل ال النماذج تتناولها التً ٌّة فهً ، اإلحصاب  أّنها النماذج هذه ومٌزة . بطبٌعتها وصف
 التحّكم فً تساعد وأّنها ، الثالث الدوابر فً رأٌناها التً الثالث الربٌسٌة العوامل بٌن النزاع مساحات تحّدد

 االستراتٌجً للتخطٌط مفّصلة طرٌقة تطرح كونها من أكثر العابلة تملكها التً الشركة فً الموجودة بالعالقات
 تملكها التً الشركات كلّ  على تنطبق ال المذكورة النماذج أنّ  هذا إلى ٌضاؾ . العابلة تملكها التً للشركة
 لتكون ، العابلة شركة فٌها تكون التً العمرٌة المرحلة وقت عن للكشؾ مستقّرة طرٌقة تطرح وال ، العابالت
 . العابلة شركة حٌاة من المحّدد للعمر مناسبة تقّدم التً الخّطة
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 الدراسة العملٌةالفصل الرابع: 

رٌه ِٓ ٚخ ػٍٝ اٌششوخ ١سؤلَٛ ثبٌذساسخ اٌؼٍّ اٌشخص١خ وّذ٠ش ِبٌٟ ٌّٕزغبد اٌؼٕب٠خ Xثؾىُ ػٍّٟ فٟ ششوخ 

ِٓ أعً رغ١ٙض  (اءاد ٚلٛاػذ ٚؽزٝ س١بسبد ػًّآ١ٌبد ٚػًّ ٚاعش) ّٔٛرط ػًّ دساسخ و١ف١خ ٚظغ خالي

ػٍٝ اٌم١بَ ثزخط١ػ اسزشار١غٟ ِشْ ٠ٛاعٗ أٞ  حلبدس ٠غؼٍٙبثؾ١ش  سزشار١غ١خاالداسح ّٕٛرط ِمزشػ ٌإلاٌششوخ ث

ثؾ١ش ال رزؤصش إٌّظّخ  رىْٛ لبدسح ػٍٝ اٌشد اٌفؼبي ٚاٌسش٠غ ػٍٝ أٞ أصِخأصِخ ِؾزٍّخ ِزٛلؼخ ٚغ١ش ِزٛلؼخ ٚ

 . رزؤصش ثؤلً اٌخسبئش اٌّّىٕخ ثبألصِخ أٚ

 محل الدراسة Xشركة بتعرٌف بسٌط  – 4.2

 ٚرٌه ثسجت ػذَ وشف ٠ٛ٘زٙب: Xًّ ثٙب ٚاٌزٟ س١ّزٙب ٚف١ّب ٠ٍٟ ششػ ثس١ػ ػٓ اٌششوخ اٌزٟ أػ

ٚصبثْٛ  ِزٛسػصالس أصٕبف سئ١س١خ ٟٚ٘ شبِجٛ  ثبٔزبط دِشك فٟ 0991ِٕز سٕخ  ػٍّٙب Xثذأد ششوخ 

ِزٛسػ ٚوبٔذ رٙذف ثٙزٖ إٌّزغبد اٌٝ رٍج١خ اؽز١بعبد شش٠ؾز١ٓ ِٓ ٚشبِجٛ ظشف  شؼجٟٚشبِجٛ  ِزٛسػ

اٌسٛق اٌسٛس٠خ ّٚ٘ب اٌشش٠ؾخ اٌّزٛسطخ ٚاٌشش٠ؾخ اٌشؼج١خ ؽ١ش وبٔذ ٘زٖ اٌششائؼ رز١ّض ثؼذد ِٕبفس١ٓ ل١ًٍ 

  . رزصف اٌسٛق ثؤٔٙب راد عبرث١خٚثبٌزبٌٟ 

١ؼبد ظئ١ٍخ عذاً ػٕذ اٌجذا٠خ ثؾىُ أٔٙب فٟ ِشؽٍخ ثّشؽٍخ اٌزمذ٠ُ ٚوبٔذ اٌّج ِٚؼٙب اٌششوخ ٚثذأد ٘زٖ إٌّزغبد

 إٌّزغبد ٚثذأد ثؼذ ؽٛاٌٟ صالس سٕٛاد اٌٝ ِشؽٍخ إٌّٛ اٌشئ١س١خ ِٚٓ صُ أزمٍذ إٌّزغبد اٌضالس ، اٌزمذ٠ُ

اٌٝ أسٛاق خبسع١خ ِضً  ِٕزغبرٙب صبسد اٌششوخ رصذسرٕبفس إٌّزغبد اٌّؾ١ٍخ ٚاألعٕج١خ فٟ اٌسٛق اٌّؾ١ٍخ ٚ

 . األسدْ ٌٚجٕبْ

رٙب األسبس١خ ٌّٕزغب ثذأ ِغٍس اإلداسح ثبظبفخ ِٕزغبد ٚأٚصاْ عذ٠ذح ثذء ِشؽٍخ إٌّٛٚثؼذ فزشح سٕٛاد ِٓ 

 ٚصبثْٛ فبخش 2ٚصبثْٛ شؼجٟ  2شؼجٟ  ظشفٚشبِجٛ  2شؼجٟ ِضً شبِجٛ  ٚرٌه ؽست غٍت اٌسٛق

ب ٌٛشٓ ٚثذ٠ً اٌض٠ذ ٛي سٛق ِسزؾعشاد اٌزغ١ًّ ثبٔزبعٙٚاٌزبرش ٚاٌشٛسعً ٚثذأد ثذخ رؼم١ّٟٚصبثْٛ 

 . ٚثؼط إٌّزغبد األخشٜ ٚصبثْٛ وش٠ّٟ

أظبفذ  ِٚب أدد ا١ٌٗ ِٓ أخفبض فٟ اٌمٛح اٌششائ١خ ٚثسجت اٌزغ١١شاد اٌج١ئ١خ اٌخبسع١خ 2121ٚؽب١ٌبً فٟ سٕخ 

ؽزٝ أصجؼ ٌذٜ  سخ١صخ عذاٚاٌزٟ رز١ّض ثؤٔٙب شؼج١خ ٚثّب ٠خص اٌؼٕب٠خ اٌشخص١خ  ثؼط إٌّزغبد اٌغذ٠ذح

  ثبلخ وج١شح ِٓ إٌّزغبد ٠ّىٓ رمس١ّٙب اٌٝ ِب ٠ٍٟ: 2121فٟ سٕخ  اٌششوخ

 :Convenience productsالمنتجات المٌسرة 

وهً منتجات ٌقوم المستهلك بشرابها فً األحوال العادٌة مباشرة وبشكل متكرر وبؤقل جهد ممكن وال ٌرؼب 
جارٌة وعادة تكون أسعارها التسوق ومقارنة جودتها وأسعارها وعالماتها التالمستهلك عادة ببذل جهد كبٌر فً 

 منخفضة

 بلسم –شور جل  –شامبو ظرؾ  –صابون سابل  –صابون صلب  –: شامبو  1منتجات العالمة التجارٌة 

 صابون سابل –ون صلب بصا –: شامبو ظرؾ 2منتجات العالمة التجارٌة 

 صابون صلب: 3منتجات العالمة التجارٌة 
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  :Shopping productsمنتجات التسوق 

وهً المنتجات التً ال ٌشترٌها المستهلك إال بعد مقارنة العروض المختلفة المتاحة بناء على خصابص مختلفة 
كالسعر والجودة والشكل واأللوان وٌوجد العدٌد من الخصابص الهامة التً تمٌز منتجات التسوق كالخصابص 

والخصابص المتعلقة بالخدمة كالكفالة وشروط خدمة ما بعد البٌع واألسعار واألشكال وأماكن الشراء الفٌزٌابٌة 
 . وهنا ٌتم التركٌز على خلق صورة ذهنٌة ممٌزة للعالمة التجارٌة وهً

 بلسم –شور جل  –صابون صلب  –: شامبو aمنتجات العالمة التجارٌة  

 صابون سابل –صابون صلب  – : تاتش bمنتجات العالمة التجارٌة 

 :Specialty productsالمنتجات الخاصة 

ْ ِسزٍٙىٛ إٌّزغبد اٌخبصخ ِب ٚغبٌجبً ِب ٠ؼشفٛ، ٚاٌزٟ رزّزغ ث١ّضاد فش٠ذح رئدٞ اٌٝ رفع١ٍٙب ثشىً لٛٞ  

ثؼذ عّغ وض١ش ِٓ  ٠مِْٛٛ ثبٌششاءذٚٔٗ ثبٌعجػ ُٚ٘ ِسزؼذْٚ ٌذفغ ِب ٠زطٍجٗ رٌه ِٓ صّٓ وّب أُٔٙ ٠٠ش

 . ٠مجٍْٛ ثبٌجذائً ٚرىْٛ أسؼبس ٘زٖ إٌّزغبد ػب١ٌخ ٌٚٙب ػالِبد رغبس٠خ ِشٙٛسح ٚ٘زٖ إٌّزغبدال اٌّؼٍِٛبد ٚ

 فاخرشامبو  –بدٌل الزٌت أولٌفا  –لوشن 

 

 هً شركة عابلٌة وللعابلة أثر قوي فً إدارة عملٌاتها الٌومٌة حتى أن ربٌس مجلس اإلدارة ٌتدخل Xشركة 
نهم ٌتمٌزون ؼٌر أ ، ٌمسكون بزمام الشركة بشدةومجلس العابلة  ، ببعض األمور التشؽٌلٌة الٌومٌة أحٌاناً 

كما ٌسعون لٌحسنوا  ، بالمسإولٌة وفـً أن ٌفوضوا األخرٌن ، ً الشركة كادر جٌدبرؼبة شدٌدة لٌكون ف
 . الفاعلٌة والتناسق ضمن المإسسة

المقترحة علٌهم والمؤخوذة من كتب عند مجلس العابلة مقاومة للتؽٌٌر ورٌبة فً األسالٌب والطرق اإلدارٌة 
وإنما رٌبتهم فً  أم ال ، صالحٌة األسلوب العلمً حسب الموقؾ الحالًسبب لٌست ب هذه ورٌبتهم، اإلدارة 

األسالٌب  ٌضعونأي لٌس عندهم القناعة التامة بجدوى األسالٌب العلمٌة وعلم اإلدارة حٌث ، صدق األسلوب 
ا جة التجربة فإذدابماً محل التجرٌب وال ٌقتنعوا بها حتى ٌروا نتٌ والطرق اإلدارٌة العلمٌة المقترحة علٌهم

سبب ما ٌة واذا كانت النتٌجة فشل لالعلم ابٌة اقتنعوا باألسلوب االداري أو الطرٌقة االدارٌةكانت النتٌجة اٌج
من ؼٌر  ٌحولوا الفشل إلى الطرٌقة واألسلوب العلمً وٌحكموا علٌه بالخاطا رؼم أنه مؤخوذ من كتب اإلدارة

 .أن ٌبحثوا عن سبب الفشل الحقٌقً

 أي ال، نة العلمٌة أي أن تقٌٌمهم ألي طرٌقة أو اسلوب إداري علمً مبنً على التجرٌب ولٌس على البٌّ 
ٌعترفوا بؤي مما وصل إلٌه علماء اإلدارة إال عن طرٌق التجرٌب وعند الفشل ال ٌعزو أسباب الفشل ألي سبب 

 فقط . آخر وإنما لألسلوب اإلداري

وهناك ضعؾ فً المسإولٌة  لدى بعض أفراد العابلة وتصادم باألهداؾ وطرق التعامل حتى وصلوا إلى أن 
 . منعزلة ومتناحرة بسبب تبعٌة كل إدارة منها لشخص من العابلة تعمل بعض اإلدارات فً المنظمة كجزر

كما أن النمو المهنً ألفراد العابلة مختلؾ من شخص إلى شخص لذلك نجد تفاوت فً اآلراء واألفكار فٌوجد 
 . اختالؾ كبٌر بٌنهم فً انتقال اإلدارة إلى اشخاص خارج العابلة أم ال
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مجموعة القٌم والمعتقدات والمفاهٌم وطرق التفكٌر بٌن  بثقافة التعاطؾ االنسانً )والثقافة هً Xتمتاز شركة 
أفراد المنظمة( والتً من خصابصها سٌادة ظاهرة التعاطؾ والتعاون واالهتمام باآلخرٌن وتطوٌر انجازاتهم 

 وشعور العاملٌن بالرضا ولكن من عٌوبها:
 ٌة ولو على حساب العملشدة التركٌز على العالقات االنسان . 
  صعوبة الحسم واتخاذ القرارات السلٌمة فً االوقات العصٌبة . 
   الصراعات كامنه(  سٌادة ظاهرة المجاملة واالنسجام الظاهري( 
 صعوبة التؽٌٌر . 
   قتل الطموح واالبداع الفردي( سٌادة ظاهرة مساواة ؼٌر المتساوٌٌن ظلم( .  

 
فً مرحلة النضج بمعظم منتجاتها الربٌسٌة وٌوجد بعضها اقترب من نهاٌة مرحلة النضج  Xتعتبر شركة 

 . وبداٌة مرحلة التدهور

 

 

 

 

 

 

 

مناسب ومالبم ٌكون وبعد اعطاء فكرة بسٌطة عن الشركة محل الدراسة سؤقوم بعرض اقتراح افترض فٌه أن 

مرنة قادرة على مواجهة األزمات وبعدها سؤقوم استراتٌجٌة نموذج للتخطٌط االستراتٌجً بحٌث ٌعطً خطة ك

بإجراء المقابالت مع المدراء الذي أجد أنهم قادرٌن على تقٌٌم هذا النموذج ومعرفة امكانٌة تطبٌقه فً هذه 

 . وسلبٌاته إٌجابٌاتهوهل هو قادر حسب رأٌهم وخبرتهم على مواجهة األزمات وما  الشركة محل الدراسة
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 نموذج التخطٌط االستراتٌجًمقترح  - 4.0

ٌجب االهتمام بها وتعزٌزها من اجل  والتً إن أهم مرحلة من مراحل التخطٌط االستراتٌجًحسب رأي 

اذا تم العمل على وضع آلٌات عمل واجراءات لهذه المرحلة بحٌث  ، هً مرحلة المسح البٌبً مواجهة األزمات

وألي تؽٌر ولو  ومستمرة وفورٌة للبٌبة الداخلٌة والخارجٌةجعل من هذه المرحلة عبارة عن مراقبة دابمة ت

ٌعتمد على أسس  نصل إلى تخطٌط استراتٌجً لمواجهة األزمات والقٌام بوضع السٌنارٌوهات بسٌط فٌها

بالتفكٌر القٌادي لمدراء اإلدارة االستراتٌجٌة  دعم هذه المرحلةوخاصة إذا تم ،  )المسح البٌبً الفعال( صحٌحة

التوجه نحو فنون التنبإ أٌضاً و وبعض القٌم التنظٌمٌة الالزمة للتنبإ الفعال والصحٌح ع اإلداريواالبدا

 . وسٌنارٌوهات ماذا لو

وبالطبع ،  )المسح البٌبً( إن مرحلة وضع االستراتٌجٌات مرحلة الحقة تعتمد على أساس وهو المرحلة األولى

على مواجهة األزمات ستجعل من  مها بحٌث تكون قادرةتم تصمٌإذا كانت المرحلة األولى سلٌمة وصحٌحة و

المرحلة التالٌة وهً وضع االستراتٌجٌات عبارة عن مرحلة تتصؾ بمواصفات المرحلة األولى وهً القدرة 

وأما اذا أخطؤت فً  ، والصحٌح على مواجهة األزمات وذلك اذا تم بناء االستراتٌجٌات بالشكل المطلوب

وبالتالً  اعتمدت على أساس خاطا فهً ا كان تنفٌذ المرحلة الثانٌة صحٌحبٌعً مهمالمرحلة األولى فمن الط

 .النتٌجة خاطبة

لة الثالثة فً األهمٌة هً تنفٌذ االستراتٌجٌات الموضوعة وطبعاً ٌجب أن تعتمد على أسس صحٌحة والمرح

ولكنها تعتمد على خطؤ فً  ، وبالطبع إذا تم تنفٌذها على أكمل وجهوسلٌمة وهً المرحلة األولى والثانٌة 

 المرحلة األولى أو الثانٌة فالنتٌجة فشل المرحلة .

تدرح مراحل بناء االستراتٌجٌة ذاتها وهً نفسه ومعنى ذلك أن تدرج أهمٌة المراحل فً مواجهة األزمة هو 

رحلة المسح البٌبً المسح البٌبً ثم صٌاؼة االستراتٌجٌة ثم التنفٌذ لذلك ٌجب تركٌز أكبر قدر من االهتمام فً م

 . هاتقٌٌمها ومن ثم تنفٌذاالستراتٌجٌات ثم صٌاؼة تلٌها فً األهمٌة مرحلة ألنها هً األساس ثم 

حكام وضبط مراحل التخطٌط ومن أجل الحصول على إوبالعودة إلى الدراسات السابقة وإلى الدراسة النظرٌة 

لتحقٌق ذلك تكون من  رٌقةوجدت أفضل ط، ات االستراتٌجً بالشكل الذي ٌجعلها قادرة على مواجهة األزم

ارة االستراتٌجٌة فً المنظمة بحٌث تصبح أكثر مرونة وقدرة على التكٌؾ مع األزمات إعادة الهٌكلة لإلد خالل

بحٌث تصبح قادرة على التشخٌص المبكر عن األزمات وتتمٌز  ةاالستراتٌجٌنقوم بإعادة التنظٌم لإلدارة  . أي

اور العمل على ثالث محأقترح وعلٌه  ، بسرعة االستجابة لها و تحقق كفاٌة ردود الفعل فً مواجهة األزمات

 وهً:

 

 القٌم التنظٌمٌة –فرق العمل  –الهٌكل التنظٌمً لإلدارة االستراتٌجٌة 
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 :لإلدارة االستراتٌجٌة فً ظل األزمات بناء الهٌكل التنظٌمً المناسب  - 4.3

تكون فرصة أو تهدٌد بشكل عام على جمٌع  ٌمكن أن ن أي حدث أو أزمة أو ظاهرة فً البٌبة الخارجٌةإ

حسب مواصفات وذلك تكون فرصة لبعض المنتجات وتهدٌد للبعض األخر  وٌمكن أنمنتجات المنظمة 

 . من جهة أخرى ومواصفات وخصابص المنتج من جهةأو األزمة  الظاهرة

توجه المستهلك نحو منتج معٌن على حساب منتج آخر وهً عند دراسة البٌبة الخارجٌة وجدنا ظاهرة فمثالً: 

هل هً تهدٌد  خالل تنفٌذ التخطٌط االستراتٌجً ٌجب تحلٌل هذه الظاهرة بالطبعوبسبب شابعة أو حدث معٌن 

 تعتبرولكن مع تعدد المنتجات نجد أن هذه الظاهرة  ،ومن ثم بناء أو تعدٌل االستراتٌجٌة المناسبة أم فرصة

 المنتج وهو فً نفس الوقت آخرلمنتج تهدٌد تعتبر الذي توجه المستهلك له والمنتج  وهو معٌنلمنتج فرصة 

  . الذي كان التوجه على حساب مبٌعاته

 وهً المنتجات الشعبٌة كون فرصة لمنتج معٌنالقوة الشرابٌة للمستهلك تانخفاض  ومثال آخر أٌضاً ظاهرة

 وهً منتجات التسوق والخاصة . وتهدٌد لمنتج آخر

قوة أو ضعؾ بشكل عام على جمٌع منتجات  نقطة تكون ٌمكن أن فً البٌبة الداخلٌة أو ظاهرةأي حدث أٌضاً و

 . فً نفس الوقت ضعؾ للبعض األخرقطة نقوة لبعض المنتجات و نقطة تكون ٌمكن أن المنظمة أو

نقطة قوة للمنتجات الشعبٌة بسبب انخفاض اجورهم  تعتبرالعمالة فً المنظمة  مهارة مثالً: انخفاض مستوى

 . نقطة ضعؾ للمنتجات الخاصة ألنها تحتاج عمالة ماهرةتعتبر فً نفس الوقت و

بالسرعة المطلوبة  منتجات المنظمة فً ظل األزمةلذلك نجد من الصعب أن نضع استراتٌجٌات موحدة لجمٌع 

ال بد من استراتٌجٌات مختلفة باختالؾ المنتجات  لنحصل على رد الفعل المناسب لذلك من قبل إدارة واحدة

وٌمكن أن تصل أحٌاناً إلى استراتٌجٌة لكل منتج وٌتم وضعها بالسرعة المطلوبة والمناسبة لمواجهة األزمة 

 . استراتٌجٌة لك سوق على حداأو على حدا 

المقصود ٌمكن لإلدارة االستراتٌجٌة أن تقوم بوضع االستراتٌجٌات لكل منتج على حدا أو لكل مجموعة 

ألنها صادرة من إدارة  منتجات على حدا ولكن لٌس بالسرعة المطلوبة بحٌث تضمن رد الفعل المناسب لألزمة

ولكن ٌمكن ذلك من خالل  ، من حٌث المواصفات والخصابص تتضمن منتجات مختلفةباقة المنتجات واحدة و

ألن  كل منها مختصة بمنتجات مشتركة بالخصابص والصفات تقسم المنتجات بٌن ادارات استراتٌجٌة مختلفة

 . ذلك سٌزٌد من التخصص بالعمل وسٌزٌد من سرعة تلبٌة متطلبات األزمة

ؽل بالنسبة لمنتج معٌن واستراتٌجٌة التحفظ بالنسبة لمنتج مثالً فً ظل نفس األزمة نستعمل استراتٌجٌة التؽلف

آخر وٌمكن فً ظل نفس األزمة أن ٌتحول منتج من مرحلة التقدٌم إلى مرحلة النمو فوراً ومنتج آخر ٌتحول 

من مرحلة النضج إلى التدهور فوراً وٌمكن فً ظل أزمة معٌنة نجد منتجات تحتاج تخفٌض مصارٌؾ العمالة 

 . اج زٌادة مصارٌؾ العمالة الماهرة من أجل التماٌزومنتجات تحت

بالنسبة لجمٌع منتجاتها والتً تختلؾ فً  األزمات بشكل مبكرعن وعلٌه كٌؾ لإلدارة االستراتٌجٌة أن تكشؾ 

هذه أن تضع سٌنارٌوهات ألزمات ٌمكن أن تحدث ل كٌؾ لها أو مواصفاتها ومواصفات أسواقها ومنافسٌها

وكٌؾ لها أن تقوم برد فعل سرٌع وأمثل لألزمة فً  ، وبالسرعة المطلوبة فً نفس الوقتمختلفة المنتجات ال
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وبالتالً تختلؾ فً ردود الفعل الخاصة بها فً مواجهة  واختالؾ خصابصها وأسواقها ظل تعدد المنتجات

 . نفس األزمة

تستطٌع القٌام بوظابفها من  الموحدة لجمٌع المنتجات ال ةومعنى الحدٌث أعاله لٌس أن اإلدارة االستراتٌجٌ

مسح بٌبً وصٌاؼة واستراتٌجٌات وتنفٌذها وتقٌٌمها ، بل تستطٌع ذلك . ولكن معنى الحدٌث: إذا تم تقسٌم 

اإلدارة االستراتٌجٌة بحٌث تصبح كل إدارة تابعة لها متخصصة ببعض المنتجات التً تشترك بخصابص 

ٌبً أفضل وصٌاؼة وتنفٌذ استراتٌجٌات أفضل تإكد الرد مشتركة من المإكد أن نحصل على تنبإ أدق ومسح ب

 السرٌع والفعال لألزمة .

التً تعتمد على التخصص  لٌات العملأعتقد أن الهٌكل التنظٌمً لإلدارة االستراتٌجٌة واجراءات وآلذلك 

 السرٌع واألمثل لهاالرد وبناء االستراتٌجٌات المناسبة وٌر فً التشخٌص المبكر عن األزمة لها دور كب بالعمل 

 . وأٌضاً ٌلعب الهٌكل التنظٌمً دوراً كبٌراً فً تنفٌذ االستراتٌجٌات التً تمت صٌاؼتها

 ظل ًاستراتٌجٌة ف إلدارةعمل مناسبٌن  وطرق لهٌكل تنظٌمً واجراءات وآلٌات الوصول ٌعنً من أجل

سٌساعد ذا تم التخصص بالعمل ضمن االدارة االستراتٌجٌة فا ، التخصص بالعمل من خاللٌكون األزمات 

  مواجهة األزمات بالشكل المطلوب والسرعة المطلوبة وذلك بسبب مٌزاته وهً: كثٌراً على

الشخص المناسب  ، مهارات عملٌة سرٌعة ، تدرٌب قلٌلةالحاجة لل ، الل فترة زمنٌة طوٌلةتؽٌٌر المهمات خ

  فً المكان المناسب

ولكن فً نفس الوقت إذا أردنا االستفادة من مٌزات التخصص بالعمل من أجل مواجهة األزمات ال بد من 

 معالجة سلبٌات التخصص بنفس الوقت وهً: 

 . تحفٌز أقل ، جودة أقل ، تكلفة عالٌة ، رواتب ؼٌر مرضٌة ، ملل فً العملال

اً على قامالهٌكل التنظٌمً لإلدارة االستراتٌجٌة م  أن ٌكون برأي لذلك من أجل مواجهة األزمات من الخطؤ 

خطة استراتٌجٌة للمنظمة كاملة )مقاس واحد ٌناسب الجمٌع( ألن األزمات تختلؾ من حٌث المدة  أساس

استراتٌجٌة مختلفة بحٌث  س خططوالنطاق والتؤثٌر وبالتالً من األفضل أن ٌقوم الهٌكل التنظٌمً على أسا

ومما تبٌن من الدراسات السابقة أن األزمة  ،على التكٌؾ والمرونة بمواجهة أي أزمة تجعل من المنظمة قادرة

 تمر بمراحل وهً:

 . القرارات –التعافً  –األزمة  –حلة الطوارئ  –الحدث المسبق واألعراض المبكرة 

فإن وضع هٌكل تنظٌمً بحٌث ٌضع خطة استراتٌجٌة شاملة ضمن هذه المراحل التً تختلؾ من منتج لمنتج 

جة كل مرحلة الهٌكل التنظٌمً الذي ٌلبً حا بالشكل الذي ٌعطٌهلن ٌعطً النتابج المرجوة من مواجهة األزمة 

م على تقسٌم المنتجات ضمن من مراحل األزمة من المرونة والتكٌؾ والمواجهة المطلوبة وهو الذي ٌقو

 . مجموعات متماثلة
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 كما ٌلً قترح هٌكل تنظٌمً لإلدارة االستراتٌجٌة لمواجهة األزماتا

 أساس محافظ متعددة كل منها مسإولمن أجل تحقٌق التخصص بالعمل ٌمكن تنظٌم اإلدارة االستراتٌجٌة على 

وزعة فً بحٌث تصبح منتجات المنظمة م مشتركة فً الصفات والخصابصال عن بعض منتجات هذه المنظمة

بحٌث  عة لألهداؾ االستراتٌجٌة العامةتاب خاصة بها تكون أهداؾ استراتٌجٌةتحمل  عدة محافظ وكل محفظة

 . ضمن تحقٌق الهدؾ االستراتٌجً العام  اتٌجٌة الخاصة بهاتحقق األهداؾ االستر

 إلدارة االستراتٌجٌة حسب:التنظٌمً لٌمكن أن ٌكون تقسٌم منتجات المنظمة لبناء الهٌكل 

o منتجات خاصة ، منتجات تسوق  ، : منتجات مٌسرة نوع المنتج . 

o احتكار ، احتكار القلة  ، منافسة احتكارٌة  ، : منافسة تامة نوع السوق . 

o  التركٌز –التماٌز  –استراتٌجٌات الثالث العامة : القٌادة العامة للكلفة . 

o وضع االستراتٌجٌات ٌمكن من مة أسرع وٌمكن أن ٌجعل من التفاعل مع األز أي أساس أخر

 . المناسبة لألزمة

وأمٌن سر مجلس االدارة ومدٌر العملٌات  ceoوهم المدٌر التنفٌذي  Xتمت مقابلة بعض المدراء فً شركة 

coo وسإالهم عن ما ٌروه علٌهم عرض الفكرة تم والربٌس التنفٌذي المشارك وبعض المدراء اآلخرٌن و

مناسباً لتقسٌم المنتجات وأجمعوا أن أنسب طرٌقة للتعامل مع المنتجات والتً تلبً حاجتنا فً التخصص 

 التركٌز( –التماٌز  –)القٌادة العامة للكلفة  واالستفادة من مزاٌاه هو التقسٌم حسب االستراتٌجٌات الثالث العامة

منتجات استراتٌجٌة قٌادة الكلفة حت المحافظ الربٌسٌة الثالث مثل تقسٌم وٌمكن فٌما بعد انشاء محافظ مندرجة ت

إلى محفظة قٌادة الكلفة لتخفٌض التكالٌؾ على حساب الجودة ومحفظة قٌادة الكلفة لتخفٌض التكالٌؾ مع 

 . المحافظة على الجودة

 وعلٌه سؤورد الطرٌقة المقترحة لتشكٌل المحافظ الثالثة األساسٌة: 

 :حسب االستراتٌجٌات الثالث الرئٌسٌة الرئٌسٌة محافظ داخل اإلدارة االستراتٌجٌةتشكٌل  (2

 

 : (  Overall Cost Leadership Strategyاستراتٌجٌة القٌادة العامة للكلفة )

وهً منتجات ٌقوم المستهلك بشرابها فً  Convenience productsلمنتجات المٌسرة باوالتً تهتم 

مباشرة وبشكل متكرر وبؤقل جهد ممكن وال ٌرؼب المستهلك عادة ببذل جهد كبٌر فً األحوال العادٌة 

وهً المنتجات  ، التسوق ومقارنة جودتها وأسعارها وعالماتها التجارٌة وعادة تكون أسعارها منخفضة

 . التً معظم أسواقها تتسم بالمنافسة التامة أو االحتكارٌة

 

  :(  Differentiation Strategyاستراتٌجٌة التماٌز )
وهً المنتجات التً ال ٌشترٌها المستهلك إال  Shopping products بمنتجات التسوقوهً خاصة 

بعد مقارنة العروض المختلفة المتاحة بناء على خصابص مختلفة كالسعر والجودة والشكل واأللوان وٌوجد 

كالخصابص الفٌزٌابٌة والخصابص المتعلقة  العدٌد من الخصابص الهامة التً تمٌز منتجات التسوق

بالخدمة كالكفالة وشروط خدمة ما بعد البٌع واألسعار واألشكال وأماكن الشراء وهنا ٌتم التركٌز على خلق 

 . صورة ذهنٌة ممٌزة للعالمة التجارٌة وهً المنتجات التً تكون أسواقها منافسة احتكارٌة أو احتكار القلة
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   (: Focus Strategyاستراتيجية التركيز )

ضٌلها والتً تتمتع بمٌزات فرٌدة تإدي إلى تف Specialty products بالمنتجات الخاصةوهً خاصة 

 ٌطلبهدونه بالضبط وهم مستعدون لدفع ما ٌبشكل قوي وؼالباً ما ٌعرؾ مستهلكو المنتجات الخاصة ما ٌر

ٌقبلون بالبدابل وتكون أسعار هذه ال ذلك من ثمن كما أنهم ٌشترون بعد جمع كثٌر من المعلومات و

 . تكون أسواقها احتكار القلةالتً المنتجات عالٌة ولها عالمات تجارٌة مشهورة وهذه المنتجات 

 

تهدٌد  أحٌاناً  تكون أزمة ما عندما تواجه المنظمة ههو أن كما ذكرت أعاله المحافظإن سبب تشكٌل هذه 

تزٌد من مبٌعات منتجات معٌنة وتخفض ن زمة ما أألفٌمكن  ، لبعض منتجاتها وفرصة لمنتجاتها األخرى

جودة الكشؾ المبكر عن األزمات وجودة طرح سٌنارٌوهات  من أجل كلذل ، من مبٌعات منتجات أخرى

سرعة اتخاذ رد الفعل ووضع وتؽٌٌر استراتٌجٌة معٌنة فً ظل األزمة وجدت أن ٌتم تقسٌم و األزمة

نتجات وأسواقها الثالثة األساسٌة بسبب وجود التشابه الكبٌر بصفات المالمنتجات حسب االستراتٌجٌات 

وطبعاً من الصعب جداً تقسٌم المحافظ حسب المنتجات ألن ذلك سٌإدي إلى تكالٌؾ عالٌة  ،الخ  . .وزبابنها

 . جداً وازدواجٌة عمل وؼٌرها من السلبٌات لذلك تم تقسٌم المنتجات لمجموعات متجانسة قدر اإلمكان

 

 محفظة وإدارة استراتٌجٌة عامة:تشكٌل إدارة استراتٌجٌة لكل  (0

 

مع  متخصص باإلدارة االستراتٌجٌةللمحفظة مدٌر  مإلؾ مناستراتٌجٌة لكل محفظة ٌتم تشكٌل إدارة 

 . الستراتٌجٌة الخاص بهذه المحفظةوهو كادر االدارة ا فرٌق خاص به

مدٌر العملٌات و المدٌر االستراتٌجً للمحفظة مإلؾ من تشكٌل فرٌق عمل خاص بالمحفظة ٌتم من ثمو

 . مدٌر التكالٌؾومدٌر التسوٌق الخاص بمنتجات المحفظة ومدٌر البحث والتطوٌر و

ومدراء  من جهة عبارة عن كادر االدارة االستراتٌجٌة الخاص بالمحفظة أي الهٌكل التنظٌمً مصفوفً

ٌقوموا بمهام التخطٌط االستراتٌجً تحت اشراؾ المدٌر  من جهة أخرى بحٌث خرىاألدارات بعض اإل

 . وبطلب منه إلى جانب مهامهم الخاصة بعملهم االستراتٌجً للمحفظة

 

 :المدٌر االستراتٌجً بالنسبة لفرق العملمهام ومسؤولٌات 

تحدٌد االجتماعات الدورٌة وجلسات العصؾ الذهنً  فً فرق العمل كون دور المدٌر االستراتٌجًٌ

تكون مهمة طط واالستراتٌجٌات الشاملة وواالجتماعات الطاربة وجمع األفكار والمقترحات ووضع الخ

المشاركة باالجتماعات وطرح األفكار واالقتراحات  المشاركون فً فرٌق العمل مدراء اإلدارات األخرى

 . انجاز العمل ٌةو كٌف

 

 محفظة:الخاصة بال المدٌر االستراتٌجًمهام ومسؤولٌات 

 عملٌة مستمرةال وهذه ل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للمنتجات الخاصة بالمحفظةٌحل . 

 التً ٌمكن أن تقع بالبٌبة الخارجٌة واألزمات بالمشاكل ٌتنبؤ . 

  ول دون مواجهة األزماتبمشاكل البٌبة الداخلٌة التً تحٌتنبؤ . 

 باختبارات ماذا لو بالتنسٌق مع أعضاء فرٌق العمل ٌقوم . 

 ًٌعقد االجتماعات الدورٌة والطاربة وجلسات العصؾ الذهن . 

 الناتجة عن االجتماعات واآلراءع األفكار والمقترحات ٌجم . 
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 الخاصة بالمحفظة بالتنسٌق مع فرٌق العمل ٌضع األهداؾ الربٌسٌة والفرعٌة . 

 بالتنسٌق مع فرٌق العمل أهداؾ المحفظةاتٌجٌات المناسبة لتحقٌق ل االسترٌضع أو ٌعد . 

 ٌعتمد االستراتٌجٌات وتعدٌالتها من االدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة . 

 بالتنسٌق مع فرٌق العمل تنفٌذ االستراتٌجٌات ٌتابع وٌراقب . 

 ٌقٌٌم االستراتٌجٌات . 

 

 

 :ت اإلدارة االستراتٌجٌة الرئٌسٌةمهام ومسؤولٌا

 وضع الهدؾ والرإٌة والرسالة والقٌم . 

  الكفاءات التنظٌمٌة الحالٌةتحلٌل . 

 وضع القٌم التنظٌمٌة . 

 تحلٌل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة للمنظمة ككل . 

 التنبإ بالمشاكل واألزمات التً ٌمكن أن تقع بالبٌبة الخارجٌة على مستوى المنظمة . 

  مستوى المنظمة التً تحول دون مواجهة األزماتالتنبإ بمشاكل البٌبة الداخلٌة على . 

 الؽاٌات و ٌضع األهداؾGOALS  OBJECTIVE  على مع المحافظ الربٌسٌة والفرعٌة بالتنسٌق

 . مستوى المنظمة

  العامة على مستوى المنظمةٌضع أو ٌعدل االستراتٌجٌات . 

 المحافظ تٌعتد استراتٌجٌا . 

  مجلس اإلدارةٌعتمد االستراتٌجٌات وتعدٌالتها من . 

 العامة واستراتٌجٌات المحافظ ٌتابع وٌراقب تنفٌذ االستراتٌجٌات . 

 ٌقٌٌم االستراتٌجٌات . 
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 :ة لإلدارة االستراتٌجٌة فً ظل األزماتالمناسب االجراءات واآللٌات  - 4.4

A. والقٌم وضع الهدف والرؤٌة والرسالة: 

المركزٌة بالمشاركة مع المحافظ وٌكون دورها التنسٌق مع ٌتم وضعها من قبل االدارة االستراتٌجٌة 

 . اإلدارة العلٌا من أجل وضع الهدؾ والرإٌة والرسالة المناسبة

عند حصول أي أزمة ٌتم من قبل االدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة مراجعة وتؤكٌد الرإٌة الشاملة والرسالة 

 . والقٌم هل ما زالت منطقٌة فً ظل هذه األزمة

 

B. كفاءات التنظٌمٌة الحالٌة:ال 

تقوم كل محفظة بتحدٌد الكفاءات التنظٌمٌة الحالٌة التً تساعدها فً تحقٌق الهدؾ والرإٌة والرسالة حٌث 

أن من الممكن أن ٌوجد كفاءة لمحفظة وتعتبر ؼٌر كفاءة بالنسبة لألخرى مثل وجود عمال ماهرٌن فهً 

والمنتجات الخاصة ألن العمال الماهرٌن شرط من شروط تحقٌق كفاءة بالنسبة لمحفظة المنتجات المتماٌزة 

العمال الماهرٌن ال تعتبر كفاءة بالنسبة لمحفظة المنتجات المٌسرة وذلك ألنها  بالوقت نفسه التماٌز ولكن

 . تشكل كلفة عالٌة بالنسبة للمنتج بسبب أجورهم العالٌة

ت التنظٌمٌة الحالٌة بجدول ٌبٌن كل محفظة وماهً بتوحٌد الكفاءاتقوم اإلدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة 

 . الكفاءات التنظٌمٌة الخاصة بها

 

C. :القٌم التنظٌمٌة 

ٌتم تحدٌد القٌم التنظٌمٌة الالزمة لتحقٌق مهمة ورإٌة ورسالة المنظمة من خالل اجتماعات بٌن المحافظ 

 . واالدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة

 

D. ة الداخلٌة:تحلٌل البٌئ 

وٌعتمد التحلٌل على عدة  ، منظمةعلى نقاط القوة والضعؾ بالنتعرؾ من خالل تحلٌل البٌبة الداخلٌة 

 أدوات وطرق منها:

تحلٌل  –تحلٌل سلسلة القٌمة  - VIROتحلٌل  –تحلٌل الفجوات  – SWOTتحلٌل  –التحلٌل الوظٌفً 

SAP -  الخ . . . . دورة حٌاة المنتج  –تحلٌل بطاقة األداء المتوازن 

 دارةإ تقوم كلتقوم اإلدارة االستراتٌجٌة بتحدٌد أدوات التحلٌل المناسبة لوضع المنظمة من التحالٌل أعاله و

 علٌهاتراه ضروري  التً وضعتها اإلدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة وٌمكن أن تضٌؾ مامحفظة بالتحالٌل 

اجمالً  لوتقوم اإلدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة بتجمٌع كل تحلٌل على حدا بٌن المحافظ لتحصل على تحلٌ

تحلٌل سلسلة ٌمكن دمج ٌمكن لإلدارة دمج عدة تحالٌل معاً ف ،  ٌضم جمٌع نقاط الضعؾ والقوة فً المنظمة

بحٌث تقوم بتحلٌل النشاط من األنشطة الموجودة فً سلسلة  ، دمعاً بتقرٌر واح VIROالقٌمة وتحلٌل 

ٌضاهى وهل هو منظم بالشكل  هل النشاط ذو قٌمة أو نادر أو ال VIROالقٌمة وتقٌٌمه حسب تحلٌل 

.  موارد بشرٌة  –تسوٌق  –عملٌات  –الصحٌح حٌث نضع بالعمود األول اسم النشاط )شراء مواد انتاج 

  VIROمع تفسٌر تحلٌل وفً الشرح نضح تحلٌل النشاط VIRO نً نضع تحلٌلالخ( وفً العمود الثا . .

وبعد االنتهاء من أنشطة سلسلة القٌمة ٌتم عرض الموارد األخرى فً المنظمة وتحلٌلها حسب تحلٌل 

VIRO  بحٌث ٌوضع اسم المورد فً الحقل األول ثم تحلٌلVIRO وفً الحقل األخٌر تفسٌر التحلٌل مع

 ٌلً:كما  الجدول

 



 66 

 

 

المورد أو 
 القدرة

 الشرح تقٌٌم المورد أو القدرة

 

مة
قٌ

و 
ذ

 

  كفاءة

 

  جودة

  ابتكار 

  عمالء

  نادر

  ال ٌضاهى

   منظم

 مؤقتة ، تنافسٌة)مٌزة نوع ال
غٌر مستخدمة أو ال ٌوجد  ،

 مٌزة تنافسٌة(

 

 

E. :تحلٌل البٌئٌة الخارجٌة 

وٌعتمد التحلٌل على  ، منظمةبال التهدٌدات والفرص الخاصةعلى نتعرؾ من خالل تحلٌل البٌبة الداخلٌة 

 عدة أدوات وطرق منها:

 . الخ . . . .  SPACEتحلٌل   - PESTELتحلٌل  – SWOTتحلٌل 

 

ثم تقوم كل  تقوم اإلدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة بوضع التحالٌل الخارجٌة المطلوبة من إدارات المحافظ

وفً كثٌر من األحٌان تكون فرصة محفظة معٌنة هً تهدٌد  ، محفظة بالتحلٌل الخارجً الخاص بها

لمحفظة أخرى مثل انخفاض القوة الشرابٌة ٌعتبر تهدٌد لسلع التماٌز والسلع الخاصة ولكنه فرصة بالنسبة 

 . كها مع انخفاض القوة الشرابٌةللسلع المٌسرة وخاصة السلع األدنى بها وهً السلع التً ٌزٌد استهال
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ادارات المحافظ فً تحالٌل  تقوم اإلدارة االستراتٌجٌة الربٌسٌة بتجمٌع التحالٌل الخارجٌة التً اعدتها

 . موحدة

 المتوقعة ؼٌر األوقات فً للتكٌؾ وقابالً  مرًنا تكون أن إن أي أزمة لكً ٌتم مواجهتها بالشكل األمثل ٌجب

 ردود كفاٌة مدىو األزمة لظاهرة االستجابة سرعةمن أجل  لألزمة المبكر التشخٌص الضروري منلذلك 

ٌكون تحلٌل البٌبة الخارجٌة أن  وعلٌه ٌجب . علٌها التؽلب أجل من اإلمكانات إجمالً تحقٌقعلٌها و الفعل

رد الفعل علٌه بشكل  تشخٌصه بشكل مبكر واٌجاد دوري بحٌث أي تؽٌر فً البٌبة الخارجٌة ٌتممرن و

أسبوعً وتعكس  بشكل الخارجٌة بشكل دوري وٌفضل البٌبة ٌجب أن تقوم كل محفظة بمراقبةلذلك مباشر 

أي أن فرٌق  ، التؽٌرات الحاصلة على أدوات التحلٌل السابقة من خالل نماذج قابلة للتؽٌٌر بشكل فوري

وإنما ٌوجد وعلى فترات متباعدة ٌل كل مرة اإلدارة االستراتٌجٌة لٌس بحاجة ألن ٌقوم بصٌاؼة التحل

نموذج ٌتم مراجعته كل فترة )أسبوع مثالً( وال تقتصر تعببة النموذج على التؽٌرات الخارجٌة الفعلٌة فقط 

أي سٌنارٌوهات واحتماالت ٌتم  وإنما ٌمكن تعببتها باختبارات فرضٌة لبناء استراتٌجٌات احتٌاطٌة

وبهذا الشكل نختصر كثٌر من الوقت من خالل  ، لسات العصؾ الذهنً الحصول علٌها من فرق العمل وج

 . نماذج تحلٌل البٌبة الخارجٌة بدالً من بناء تحلٌل كل مرة أو طول فترة إعادة التحلٌل للبٌبة الخارجٌة

وقع وبذلك ٌتم بشكل دوري )أسبوعً مثالً( متابعة أمور معٌنة بالبٌبة الخارجٌة وفق نماذج للتحلٌل أو ٌتم ت

 . فرضٌات وتعببتها فً نماذج التحلٌل الخارجً ومعرفة نتابج التحلٌل بشكل سرٌع وفوري

 

تكون وظٌفة موظفً المحفظة مراقبة المعاٌٌر المحددة الموجودة فً نموذج أداة التحلٌل الخارجً وتكون 

مدٌر  –تسوٌق مدٌر ال –وظٌفة المدٌر االستراتٌجً وباقً المدراء فً فرٌق العمل )مدٌر العملٌات 

مدٌر البحث والتطوٌر( بوضع فرضٌات أٌضاً متوقعة لدٌه ثم االجتماع على نتابج نماذج  – التكالٌؾ

 . من المناقشة واتخاذ األهداؾ واالستراتٌجٌات المناسبةأدوات التحلٌل الخارجً 

 

سٌنارٌوهات ٌتم تعبئته عند التحلٌل الدوري للبٌئة أو حسب  SPACEتحلٌل  نموذج مثال على

 :وافتراضات فرٌق العمل
 

 

2-التغٌر التكنولوج3ً-جودة المنتج5السٌولة5عوائق الدخول

ة النمو 6-معدل التضخم5-الحصة السوقٌة5العائد على االستثمار3امكاٌن

ة الربح 2-مرونة الطلب5-العالمة التجارٌة5مستوى الدٌن5امكاٌن

االستقرار المالً 

والتكنولوجً
3-البدائل5-دورة حٌاة المنتج5معدل دوران المخزون2

3الدراٌة الفنٌة
رأس المال المطلوب 

والمتاح
4

دورة االبتكار المعرفة 

تكنولوجٌة ال
-5

النطاق السعري 

للمنتجات المنافسة
-3
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 –جودة المنتج  –السٌولة  –نجد فً النموذج السابق شكل محدد ومعاٌٌر للبٌبة الخارجٌة )عوابق الدخول 

معدل التضخم( ونجد شكل هندسً ٌعبر عن موقع المنتج االستراتٌجً مرتبط بنتابج تحلٌل البٌبة الخارجٌة 

 . بحٌث ٌوجد بجانب كل معٌار رقم ٌعبر عنه وفً أسفل الجدول وسط حسابً لمعاٌٌر الجهة المدروسة

بالمعٌار والذي تؤثر باألزمة  ٌتم كل فترة بمراجعة كل معٌار من المعاٌٌر السابقة وٌتم تعدٌل الرقم الخاص

وعلٌه ٌتم تؽٌٌر الموقع االستراتٌجً للمنتج من متحفظ مثالً إلى دفاعً وبالتالً ٌتم اتخاذ االستراتٌجٌة 

 . المناسبة فً االجتماعات الالحقة للفرٌق االستراتٌجً الخاص بالمحفظة

ها على المعاٌٌر التً فً الجدول وٌمكن أٌضاً وضع افتراضات من قبل أعضاء الفرٌق االستراتٌجً وعكس

 . أعاله واتخاذ استراتٌجٌات بدٌلة لالستراتٌجٌات الحالٌة فً حال أصبح االفتراض حقٌقة

وبالتالً ٌتم التشخٌص المبكر عن األزمة من خالل المراقبة الدورٌة وعلى فترات قصٌرة للبٌبة الخارجٌة 

 . الستراتٌجٌة للمحفظةأو من خالل االفتراضات والتوقعات لفرٌق االدارة ا

 

مثال: بالنسبة لسوق الصابون نجد أن قٌمة معٌار نمو السوق متدنٌة وذلك بسبب أن السوق مشبع وال ٌوجد 

زٌادة فً الطلب الكلً أي أن السوق لٌس فً حالة نمو ولكن عندما تكونت أزمة الكورونا وجدنا نمو هابل 

ٌتم معالجة ذلك من خالل التحلٌل الدوري على فترات  ، فً سوق الصابون فؤصبح معٌار نمو السوق عالً

قصٌرة فٌتم فوراً تؽٌٌر قٌمة المعٌار فً الجدول وبالتالً تتؽٌر موقؾ المنتج مثالً من متحفظ إلى تنافسً 

ٌتم عرض األمر فً أقرب اجتماع دوري وإذا كان األمر مهم ٌدعى إلى اجتماع فوري وٌتم وضع 

 . الفرصة هذه رب وقت الستؽاللاالستراتٌجٌة المالبمة بؤق

 

ٌجب التأكٌد الدائم و المستمر من قبل االدارات االستراتٌجٌة للمحافظ واالدارة االستراتٌجٌة العامة على 

جودة المعلومات الحاصلة من تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة وذلك من خالل التركٌز على األزمات 

عند التحلٌل وتطبٌق سٌنارٌوهات متعددة كما ٌجب مراجعة وتحلٌل بشكل كبٌر والتأكٌد على التنبؤ بها 

أي بٌانات ومعلومات مهما كانت وتوثٌق كل المعلومات الناتجة واجراء التدرٌبات الالزمة والقٌام 

 . بالتحلٌل العاجل للمعلومات التً تنص على أزمة ما

 

F. وضع األهداف العامة GOALS: 

المركزٌة بتحدٌد  االستراتٌجٌة والداخلٌة فً تحلٌل موحد تقوم اإلدارةبعد جمع تحلٌل البٌبة الخارجٌة 

 . بالتنسٌق مع المحافظ ثم اعتمادها من مجلس اإلدارة GOALSاألهداؾ العامة 

 

G.  وضع األهداف الخاصةOBJECTIVE: 

 . بها تقوم اإلدارة الربٌسٌة بتحدٌد األهداؾ العامة للمنظمة وتقوم إدارات المحافظ بوضع أهداؾ خاصة

 

H. :وضع االستراتٌجٌات 

تقوم اإلدارة الربٌسٌة بتحدٌد االستراتٌجٌات العامة للمنظمة وتقوم إدارات المحافظ بوضع استراتٌجٌات 

ثم تقوم االدارة  من خالل فرق العمل وجلسات العصؾ الذهنً بمشاركة مدراء االدارات المعنٌة خاصة بها

 . الخطة االستراتٌجٌةالربٌسٌة بتجمٌع االستراتٌجٌات فً ملؾ 
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ٌجب أن تتصؾ االستراتٌجٌات بالمرونة وقبول الضعؾ وفً حالة األزمات ٌجب تحدٌد األمور الهامة 

والتركٌز علٌها على حساب األمور األخرى أي ٌجب التركٌز على األولوٌات خالل توقع األزمات والتؽٌٌر 

وٌمكن  ،زمة وتحدٌد المخاطر الربٌسٌةحسب األوقات واألشخاص أي بالمعنى الخاص التركٌز على األ

االستعانة بمصادر خارجٌة اذا لزم األمر وٌجب العمل على وضع خطة للفشل أي ٌجب عند وضع 

االستراتٌجٌات التركٌز على األزمات المتوقعة وتحدٌد األولوٌات واعطاء األولوٌة لألزمة وبالتالً اتخاذ 

 . تدابٌر إلدارة األزمات فً عدة اتجاهات

كً تتضمن نجاح االستراتٌجٌات الموضوعة ٌجب على االدارة االستراتٌجٌة العامة الزام كل محفظة ول

بوضع مقاٌٌس النجاح مع كل استراتٌجٌة وذلك من أجل تتبع النجاح لرفع جودة القرارات التً تم اتخاذها 

 . من قبل المحفظة ومن الالزم اختبار االستراتٌجٌة بانتظام

االستراتٌجٌات الموضوعة من قبل المحافظ هً أشكال فقط ال بد من تحمل مسإولٌة  من أجل أن ال تكون

 . كل أزمة من قبل المحفظة التً وضعت استراتٌجٌة لمقابلة هذه األزمة

 

I. :تنفٌذ االستراتٌجٌات 

تقوم اإلدارة االستراتٌجٌة لكل محفظة بشرح االستراتٌجٌات لإلدارات المعنٌة مع شرح خاص لألزمة 

 . وكٌفٌة التعامل معها باالستراتٌجٌة الموضوعة لكً تقوم االدارات بالعمل بها وتحمل مسإولٌتها

 

J. :مراقبة تنفٌذ االستراتٌجٌات 

تقوم اإلدارة االستراتٌجٌة بالمشاركة مع أعضاء فرق العمل بمراقبة تنفٌذ االستراتٌجٌات وكل إدارة حسب 

ؽذٌة العكسٌة عن التنفٌذ ومناقشتها فً اجتماعات فرق اختصاصها ومن ثم ٌتم جمع المعلومات عن الت

 . العمل الدورٌة وجلسات العصؾ الذهنً لمتابعة التنفٌذ والتؤكد من مواجهة األزمة بالشكل األمثل
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 :القٌم التنظٌمٌة المناسبة لإلدارة االستراتٌجٌة فً ظل األزمات  - 4.5

وتقوٌتها وتشجٌعها سٌساعد كثٌراً فً مواجهة األزمات بالشكل السرٌع اذا تم زرع بعض القٌم التنظٌمٌة 

ٔشش صمبفخ فشق اٌؼًّ ٚعٍسبد اٌؼصف  ، غّبػٟ ِٚؾبسثخ اٌفشد٠خ ٚاألٔب١ٔخاٌؼًّ اٌوالقٌم مثل:  ، واألمثل

 . اٌخ . . اصًصسع ِٙبساد االرصبي ٚاٌزٛ ، اٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ ارخبر اٌمشاس ٚرؾًّ ِسئ١ٌٚخ إٌزبئظ ، اٌزٕٟ٘

 

 اقترح القٌم الواجب ترسٌخها التمام نجاح عمل االدارة االستراتٌجٌة:

 

o دٌر وهً مسإولٌة وواجب ولٌس تطوعكل مدٌر من فرٌق العمل من مهمته االفتراض والتق . 

o اٌؼًّ اٌغّبػٟ ِٚؾبسثخ اٌفشد٠خ ٚاألٔب١ٔخ . 

o ٟٕ٘ٔشش صمبفخ فشق اٌؼًّ ٚعٍسبد اٌؼصف اٌز . 

o  فٟ ارخبر اٌمشاس ٚرؾًّ ِسئ١ٌٚخ إٌزبئظاٌّشبسوخ اٌفؼبٌخ . 

o  ٚعٛد لبدح رزسُ ثّٛاصفبد اٌم١بدح رعغ ٠ذ٘ب ػٍٝ اٌّشىالد رمٕغ األرجبع ثشإ٠زٙب ٚل١ّٙب اٌسب١ِخ

 . ٠ٚؾفضُ٘ ػٍٝ ٚظغ خطخ رؾمك ِصبٌؼ أغشاف اٌؼاللخ

o  ٓفش٠ك ػًّ االداسح االسزشار١غ١خصسع ِٙبساد االرصبي ٚاٌزٛاصً ث١ 

o اٌّذ٠ش ِٓ اٌّشإٚس١ٓ اٌزم١١ُ ٌٗ ثال خٛف ٚغٍت ِسبػذرُٙ ثزغبٚص ٔمبغ ظؼفٗ  رم١١ُ األداء ٚغٍت

 . ٚرزجغ اٌّؼ١بس اٌّٛظٛػٟ فٟ رم١١ُّٙ

o اػزّبد اٌزشل١خ ٚاٌّىبفآد ػٍٝ اٌزم١١ُ اٌّٛظٛػٟ ؽصشا ٚاال٘زّبَ ثبٌزؾف١ض ػٍٝ أسس ِٛظٛػ١خ . 

o ٟا٠غبد صمبفخ لٛح ٌذٜ إٌّظّخ رمَٛ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌزفى١ش اال٠غبث . 

o َصمبفخ رؼزّذ ػٍٝ دػبئُ خٍك سٚػ االٌزضا . 

o  اٌزّى١ٓ ١ٌٚس اٌزف٠ٛط ٚصسع اٌضمخ ثبٌٕفس ٚخٍك اٌذافغ اٌذاخٍٟ ٌذٜ اٌّٛظف١ٓ ثزؾًّ اٌّسئ١ٌٚخ

 . ٚر١ٙئخ صف صبْ ِٓ اٌم١بداد اإلداس٠خ لبدس٠ٓ ػٍٝ صٕغ ٚارخبر اٌمشاس ٚاٌّشبسوخ ثٗ

o  ثبٌؼًّاال٠غبث١خ ِٚؾبسثخ اٌم١ُ ٚاٌؼبداد اٌس١ئخ . 

o التً تثٌر وتحفز المرإوسٌن على اإلبداع  تحسٌن الروح المعنوي للمرإوسٌن والتركٌز على الجوانب
 . وخاصة الجوانب الروحٌة
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 :نظام فرق العمل من أجل التخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات  - 4.6

ٚال ٠زؼ١ٓ ػٍٝ اٌمبدح اثزىبس اٌؾٍٛي فؾست ٚأّب سػب٠زٙب ِٚزبثؼزٙب  ،األصِبد رزطٍت لبدح راد صفبد ِؼ١ٕخ

ٚاٌمبدح ُ٘ أُ٘ ػٛاًِ ٔغبػ  ،ٚاخزجبس٘ب ٚاعشاء اٌزؼذ٠الد إٌّبسجخ ػ١ٍٙب ؽست اٌزغز٠خ اٌؼىس١خ ػٕذ رطج١مٙب

ن ٌزٌه ِٓ أعً اٌؾصٛي ػٍٝ رٕجئ ٚسد فؼً ِٕبست ٌألصِبد ال ثذ ِٓ اششا ،إٌّظّخ فٟ ِٛاعٙخ األصِبد

اٌمبدح اصؾبة اٌّصٍؾخ فٟ اٌزٕجئ ٚسدٚد اٌفؼً ٌألصِبد ٠ٚىْٛ رٌه ِٓ خالي رشى١ً فشق اٌؼًّ ِٓ اٌمبدح 

 . . ِذ٠ش ثؾش ٚرط٠ٛش  –ِذ٠ش رس٠ٛك  –االسزشار١غ١١ٓ ٌىً ِؾفظخ ٚلبدح االداساد راد اٌصٍخ )ِذ٠ش أزبط 

ٚرىْٛ  ي ل٠ٛخ ِٚسزّشح ِغ ع١ّغ اٌمبدحِغ اّ٘بي اٌؼٛائك اٌٙش١ِخ ٚاصاٌخ اٌؾٛاعض ِغ أشبء خطخ ارصب اٌخ(

 . أعً اٌؾصٛي ػٍٝ اٌفبئذح اٌّشعٛحاعزّبػبد فشق اٌؼًّ دٚس٠خ ٚغبسئخ ِٓ 

 ، لتحقٌق هدؾ معٌن مشترك السعًزُ رشى١ً فشق اٌؼًّ ٚاٌزؤو١ذ ػٍٝ صفبد اػعبء فش٠ك اٌؼًّ وّب ٠ٍٟ: ٠

 وجود ، اؾالمسإولٌة بشكل جماعً عن تحقٌق األهدتحمل  ، تركة والتفاعل والتؤثٌر المتبادلاالعتمادٌة المش

 . هوٌة اجتماعٌة  تمٌز فرٌق العمل

 الفرٌق العدٌد من إن االنتقال فً المنظمة من النظام الحالً إلى نظام جدٌد ٌعتمد على فرق العمل وإعطاء

التً تعٌق عملٌة قد ٌواجه بالعدٌد من المقاومات  ، المسإولٌات واالختصاصات التً كانت فً ٌد المدٌرٌن

االنتقال إلى استخدام هذا األسلوب لذلك فإن واحد من أهم متطلبات نجاح االنتقال إلى أسلوب فرٌق العمل هو 

تهٌبة البٌبة الداخلٌة للمنظمة وتقلٌل معارضة أو مقاومة بعض األطراؾ لهذا األسلوب وفٌما ٌلً أهم متطلبات 

 : النجاح

o الفرٌق وأهمٌته وطبٌعة عمله ومسإولٌاته قبل البدء بالتنفٌذ  ضرورة تدرٌب العاملٌن على مفهوم

 . بفترة كافٌة

o  ًضرورة وجود التزام واضح ومحدد من قبل اإلدارة ورؼبة فً تطبٌق أسلوب فرق العمل والوع

 . الكامل بمتؽٌراته

o  الخوؾ لدى عقد اجتماعات مستمرة مع المدٌرٌن والمشرفٌن لمناقشة األسلوب الجدٌد ومحاولة إزالة

وٌإثر على  ، العتقادهم بؤن هذا األسلوب سوؾ ٌحّد من سلطاتهم ، المدٌرٌن من تطبٌقه

 . اختصاصاتهم وقدراتهم فً التوجٌه واإلشراؾ داخل المنظمة

o إذ  ، ٌجب أن تدرك اإلدارة بؤن العابد من تطبٌق أسلوب فرق العمل لن ٌتحقق فً األجل القصٌر

 البد من مرور وقت كاؾ على تطبٌق األسلوب واستٌعابه وتدرٌب العاملٌن علٌه حتى ٌإتً ثماره

o أن ٌكون قابداً ملهماً وضابطاً  واعطابهم المعرفة والقدرة على القادة فً فرٌق العمل تمكٌن

الحفاظ على  للمرإوسٌن وردود فعلهم أثناء األزمات وكٌفٌة الحفاظ على التؤثٌر أثناء األزمة وكٌفٌة

 . تفاعل الفرٌق

o  زرع صفات القابد الالزمة لمواجهة األزمات وأهمها : تخصٌص وقت للتفكٌر فً المستقبل واعطاءه

األهمٌة المناسبة لكً ال ٌتم اهماله والحصول على الفابدة المرجوة منه واعالم المدٌر بؤن هذا األمر 

وٌجب أن ٌكون مرناً  ، أن ٌكون ذكٌاً  ، رتداد ٌجب من المدٌر توقع اال ، من مسإولٌاته وواجباته 

 . مع فرق العمل
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 ولكً ٌكون فرٌق العمل ناجحاً ٌجب تؤكٌد ما ٌلً:

مستوى عال من  ،  أن ٌتصؾ بالكفاءة ،  لتزام عال بؤهداؾ ومهمة الفرٌقا ،  لدٌه رإٌة وأهداؾ واضحة

 . تماسك الفرٌق ،  التفكٌر اإلبداعً ، االتصاالت مفتوحة  ، التعاون 

 

ٌجب مراعاة  ، عند تطبٌق الهٌكل التنظٌمً السابق وزرع القٌم التنظٌمٌة وتحوٌل العمل إلى نظام فرق العمل

 ما ٌلً:

A.  تحلٌل الموارد البشرٌة الحالٌة فً المنظمة ودراسة كٌفٌة االستفادة منها فً التنظٌم الجدٌد. 

B. وضع األهداؾ المرجوة وكٌفٌة التوزٌع الجدٌدة . 

C. اشراك القٌادة فً عملٌة صنع القرار فً التنظٌم الجدٌد . 

D.  التؽٌٌر من التنظٌم الموجود حالٌاً إلى التنظٌم الجدٌد بخطة مدروسة. 

E. السماح ببعض المرونة فً تطبٌق النموذج الجدٌد . 

F. ًتوصٌل التؽٌٌرات بؤسرع ما ٌمكن وبشكل انسان . 

G. انشاء حلقات ردود فعل اٌجابٌة . 

 

 

 

 المقترحانتهى 

 

 

 

التنبؤ قبل ظهور األزمة  نستطٌع التغلب على كثٌر من مشاكل أن من المفترض حسب المقترح السابق

التغلب على كثٌر من مشاكل التحلٌل والتقٌٌم والتغلب على القٌود لى كثٌر من مشاكل االتصاالت والتغلب عو

 . الزمنٌة وحل النزاعات وسٌتم اٌجاد المعلومات الالزمة وتطوٌر حلول إلدارة األزمات بشكل أفضل 
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 شكل ٌعبر عن النموذج المقترح
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 المقابالت: الفصل الخامس

تم اجراء مقابالت فً شركة  وتحقٌق أهدافه المرجوة المنظماتمن أجل معرفة نجاح تطبٌق هذا االقتراح فً 

X وهم: بعد عرض المقترح علٌهم مدراء من الشركةعلى  المتعددة المنتجات 

 ألنه الجهة المسإولة عن التخطٌط االستراتٌجً المدٌر التنفٌذي . 

 تنفٌذ الخطة االستراتٌجٌة األول عن مسإولالألنه  مدٌر العملٌات . 

  ومشارك فً تنفٌذ الخطة  ضبط كلؾ المنتجاتو االدارة المالٌة ألنه المسإول عن المالًالمدٌر

 . االستراتٌجٌة

  ومشارك فً تنفٌذ الخطة  تحدٌد صٌػ وشروط المواد األولٌةألنه المسإول عن  البحث والتطوٌرمدٌر

 . االستراتٌجٌة

 تبٌن من المقابالت والتً موجودة فً الملحق ما ٌلً:

الجتماع مع مجلس اإلدارة كل بعد ا وهو مسإولٌة اإلدارة التنفٌذٌة وتقوم بهتخطٌط استراتٌجً  Xلدى شركة 

 بحٌث ٌقوم المدٌر التنفٌذي مع كادره بالقٌام بمراحل التخطٌط الحصول على تطلعاتهمسنة من أجل 

ولكن  إلدارات المعنٌةهداؾ واالستراتٌجٌات إلى توجٌه تنفٌذها إلى ااالستراتٌجً من مسح بٌبً إلى وضع األ

 . خطٌط منظم بمراحل ولٌس فٌه مرونةهذا التخطٌط لٌس معد لمواجهة األزمات وإنما هو ت

فً الخطة  عن الخطة االستراتٌجٌة وال ٌتم التؽٌٌر ٌتم التعامل معها بشكل منفرد ما أزمةوعند حدوث 

ابعة الخطة االستراتٌجٌة والتؽٌٌر بها حسب ٌتم متبالتالً و عادة تقٌٌم االستراتٌجٌاتاالستراتٌجٌة إال عند إ

فً أول كل سنة وٌحدث تؽٌٌرات فً االستراتٌجٌة حسب المطلوب فقط ولكن لٌس بشكل مباشر األزمة 

 . وعند حلول أول السنة ٌتم حٌنها وضع االستراتٌجٌة محل التؽٌٌر بسبب األزمة ، وٌناسب األزمة

من االدارة التنفٌذٌة التعلٌمات  هو تلقً اإلداراتدارة التنفٌذٌة فدور تٌجً ٌكون فً اإلالتخطٌط االستراوبما أن 

اإلدارات فً بعض األمور  بعض أحٌانا تقوم اإلدارة التنفٌذٌة باستشارة ا فً تنفٌذ الخطة ،والتً تقوم بدوره

، أي نالحظ مركزٌة فً وضع الخطط  ولكن ال تطلعها على مجمل األمور وال تشاركها فً وضع الخطة

 وصٌاؼة االستراتٌجٌات .

ال نستطٌع بالتخطٌط  بؤنه Xوهو الجهة المسإولة عن التخطٌط االستراتٌجً فً الشركة  ٌعتقد المدٌر التنفٌذي

توقع أن التخطٌط االستراتٌجً ٌمكن أن ٌوضع ال ٌ هو ألزمة التً ٌصعب توقعها لذلكاالستراتٌجً توقع ا

 . بحٌث ٌتم توقع األزمة والتخطٌط لها

حٌث انخفضت القوة الشرابٌة كثٌرا وكان  2020ألزمات كثٌرة ولكن أكبرها كان فً سنة  ضت الشركةتعر

 . الوصول إلٌه ونستطٌعاألهداؾ ال ٌالتعامل معها صعب بحٌث أصبح الكثٌر من 
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ٌتم توجٌهه تلقى ما فهً ت اتداردارة العلٌا أما بالنسبة لإلاإلدارة التنفٌذٌة وتم التعامل مع األزمات من قبل اإلٌ

االدارات  قوماالدارات بالتنفٌذ الفوري وت قوممن اإلدارة التنفٌذٌة من دون شرح األهداؾ أو االستراتٌجٌات وت

االدارة التنفٌذٌة من  قبل من ٌتم تلقً هذه االقتراحاتعلمه من األزمة وعلى ما ت بإعطاء اقتراحات بناءً  أحٌاناً 

 . فً أي أزمة اإلداراتستشارة دون مشاورات ونادراً ما ٌتم ا

بالنسبة لفرق العمل ال ٌوجد فرق عمل وإنما ٌوجد اجتماعات ٌتم انشاءها من قبل االدارة التنفٌذٌة حصراً 

 . وتكون من أجل طرح أسبلة خاصة بإدارة العملٌات

A.  وتأثٌرها عند سؤال المدراء عن رأٌهم فً فرق العمل مع االدارة االستراتٌجٌة حسب النموذج المقترح

 على مواجهة األزمات كان جوابهم ؟

وتؤثٌرها  حسب النموذج المقترح عند سإال مدٌر العملٌات عن رأٌه فً فرق العمل مع االدارة االستراتٌجٌة

  على مواجهة األزمات كان جوابه:

لتحمل مسإولٌة حسب رأي إذا تم بناء فرق العمل ومشاركتنا فً توقع المستقبل وتوجٌه جمٌع من فً المنظمة 

كما أنً أشجع ذلك وخاصة بوجود تجربة سابقة بهذا األمر فذات مرة  ، مستقبل الشركة سنجد جدوى كبٌرة

انخفضت مبٌعات الصابون ألصبحت شبه معدومة وحٌنها أشركوا مدٌر العملٌات وبعض المدراء لمعرفة 

عصؾ ذهنً وتم معالجة األمر  السبب وحٌنها تم كشؾ السبب فورا واٌجاد الحلول له من خالل جلسات

 . وتحوٌل التهدٌد إلى فرصة وتضاعفت مبٌعات الصابون

فً مرحلة اٌجاد الحلول  أعتقد أن طرٌقة المحافظ وفرق العمل وزرع القٌم التنظٌمٌة ستكون أقوى وأجدر

كن أن على اعطاء الحل ولكل مشكلة حل وٌمكن أن ال ٌكون حل كامل ولكنه حل ٌم لألزمات ألننا قادرٌن

إذا عرضنا أحٌاناً و، وكثٌر من المشاكل نعلم حلها ولكن اإلدارة لم تسؤلنا  ، ٌلؽً التهدٌد بشكل كامل أو جزبً

بواد  واالدارات التشؽٌلٌة بواد  آخر وكل ما  فً شركتنا االدارة االستراتٌجٌةوذلك بسبب أن  ، الحل ٌتم اهماله

دٌالت كثٌرة ولو أنهم اشركونا فً وضع الحلول لوجدت حلول ٌطرحونه هً حلول شكلٌة وعند التنفٌذ ٌتم تع

،  ٌمكن تنفٌذها بسهولة وبسرعة وبالتالً تجد اضاعة كثٌر من الوقت فً تعدٌل الحلول حسب ما على األرض

وقؾ الحلول المشكالت التً ت أنهم ٌفتقرون للرإٌة البعٌدة التً نمتلكها نحن ألننا على األرض ونعلم ما اكم

ٌوجد الكثٌر من الحلول التً تم انفاق الكثٌر من المال والوقت علٌها وأخٌراً تفشل بسبب كما أنه  ، بعدفٌما 

 . بعدهم عن االدارات التشؽٌلٌة حٌن وضع الحل

 أجاب:  حسب النموذج المقترح عند سإال مدٌر البحث والتطوٌر عن فرق العمل االستراتٌجٌة

ثٌرة وهذه االقتراحات ال ٌتم االستفادة منها ألننا ال نعلم اذا كانت تفٌد نحن لدٌنا اقتراحات ممتازة لمشاكل ك

االدارة أم ال ونكتشؾ ذلك فٌما بعد عندما نعلم بوجود مشكلة وٌقومون على حلها وٌطلبون منا فقط تجارب 

ودراسات من ؼٌر أن نعرؾ ما هدؾ هذه التجارب والدراسات ولكن بعد فترة عندما نعلم ما هدؾ هذه 

لذلك أعتقد أن مشاركتنا فً اٌجاد  ، ولكن ٌكون قد فات األوان بالشكل األمثلولدراسات نعطٌهم الحل بسرعة ا

وتستطٌع ادارة البحث والتطوٌر بجدارة وضع  ،الحلول للمشاكل واألزمات سٌشكل رد فعل سرٌع لألزمة 

 . السٌنارٌوهات وتوقع األزمات الخاصة بإدارة البحث والتطوٌر
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حسب النموذج  اإلدارة المالٌة عن مشاركتها فً فرق العمل الخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً عند سإال

  :المرسل

مشاركتنا فً فرق العمل لن ٌكون لها األثر الكبٌر فً تحدٌد األزمة قبل وقوعها ألنها لٌست من اختصاصنا 

النسبة للمشاكل الداخلٌة التً ٌجب اٌجاد أما ب د لن ٌكون لنا األثر الكبٌر بها ،ولن نعمل بها سابقاً ولذلك أعتق

دور جٌد بها ألننا على اطالع علٌها ولنا تحلٌل  اجهة أي أزمة فؤعتقد أنه سٌكون لناالحلول لها من أجل مو

أي معلومة و . االستراتٌجٌة ألننا نحن الذي على األرض ونعلم ما نقاط ضعفنا ونقاط قوتنا اإلدارةأقوى من 

تفٌد اإلدارة وتبٌن نقطة قوة أو ضعؾ عند المنافس أبلؽها االدارة فوراً وأعطً أرابً وحلولً وأجد من طرٌقة 

المحافظ وفرق العمل هً وسٌلة ناجحة إلٌصال المعلومة مباشرة ومشاركتً فً حلولً واقتراحاتً لها 

ٌجٌة الموضوعة لمواجهة األزمة وذلك ألنها طرٌقة المحافظ أقوى فً مرحلة التنفٌذ والمراقبة لالستراتو

مالمسة للسوق أكثر ومالبمة للواقع أكثر وهً أسرع بسبب االطالع الدوري على التنفٌذ وأن االدارات 

نعتقد أن المحافظ أقوى فً اعطاء الحلول والبدابل بالنسبة و ، شاركت فً االستراتٌجٌة التً ٌتم تنفٌذها

 . أم التهدٌدات العامة نعتقد ٌجب أن تبقى خارج المحافظللتهدٌدات الخاصة بمنتجاتها 

B.  ؟رحبالمقت رأيالما  السؤالوطالع على المقترح االبعد 

 ولكن لن ٌصل إلى التنبإ بجمٌع األزمات . مقترح جٌد وٌمكن تطبٌقهال المدٌر التنفٌذي :

صحٌح  ،مثل المدٌر التنفٌذي وماهٌتهاأن ال أعلم كثٌراً بالنسبة للتخطٌط االستراتٌجً والمحافظ  مدٌر العملٌات:

ولكن من حٌث ما قرأت ال مشكلة بؤي مما قرأت بالنسبة مثله ولكن لست متعمق كثٌراً  علم بهذه األمورعندي 

إلدارة العملٌات فً تنفٌذه من اجتماعات فرق العمل ووجود محافظ للمنتجات فنحن نلبً طلبات أي محفظة ما 

 . دامت ضمن المستطاع

 . سٌكون فعال إن شاء هللا لبحث والتطوٌر:مدٌر ا

من المإكد ٌخفؾ من أثر األزمة ولكن بالنسبة للرد السرٌع فهو معتمد على طبٌعة وخصابص  اإلدارة المالٌة:

 . األزمة

 

C. وما المالحظات فً الشركة تطبٌق المقترح رأي اإلدارات هل ٌمكن ،: 

  رأي المدٌر التنفٌذي:

الزمة لتطبٌقه من الخبرات والمإهالت وفرق العمل لولكن اذا توافرت الشروط ا سنجد جدوى كبٌرة من األمر

ٌمكن ووتحول قٌم بعض الموظفٌن لدٌنا وخاصة تحول ثقافة المنظمة من العمل الفردي إلى العمل الجماعً 

ومواجهة وبرأي لو تم تطبٌقه بشكل كامل فإنه سٌساعد على حل المشكلة  ،تطبٌقه ولكن لٌس بشكل كامل

ولكن لن ٌصل بالمإسسة إلى مكافحة تامة لألزمة ألن هناك أزمات ال ٌمكن توقعها األزمات بالشكل األنسب 

 . أبداً وستكون وظٌفته التخفٌؾ منها
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  رأي مدٌر العملٌات:

ود من حٌث ما قرأت ال مشكلة بؤي مما قرأت بالنسبة إلدارة العملٌات فً تنفٌذه من اجتماعات فرق العمل ووج

ولكن حسب وضع شركتنا أعتقد أن  محافظ للمنتجات فنحن نلبً طلبات أي محفظة ما دامت ضمن المستطاع

تطبٌق المقترح ٌتطلب تنسٌق تام بٌن المحافظ بما ٌخص خطة المبٌعات وخطة االنتاج الناتجة عنها حٌث ال 

 . أجد تضارب بٌن المحافظ عند تطبٌق عملً

والمشترٌات ستتؤثر بالمحافظ وٌكون لدٌها مشكلة فً تقسٌم المواد الخاصة لكل محفظة كما أن ادارة المخازن 

 . وشروط التخزٌن ولكن ٌمكن تدبر األمر

  رأي اإلدارة المالٌة:

سٌاسة التسعٌر الموجودة لدٌنا تشكل عابق كبٌر فً مواجهة األزمات ألن المنتجات ٌتم تسعٌرها جمٌعها فً 

أما فً اقتراح المحافظ ٌتم تسعٌر كل  ،زمة نفسها ٌتم التؽٌٌر فً جمٌع المنتجات نفس الوقت ولمواجهة األ

 ٌسبب هذا األمرمنتجات محفظة بما ٌناسب المحفظة والمنافسٌن والسوق ولٌس بانتظار المنتجات األخرى و

األزمات كثٌرا ً بسبب فرق ولو تم تطبٌق المقترح فً الشركة سابقاً كان خفض من آثار  ، التؤخٌر باتخاذ القرار

 . العمل على المسح البٌبً بشكل منتظم ومحاولة كشؾ األزمة من أولها والتعامل معها مباشرةالعمل وبسبب 

ٌوجد أزمات ٌصعب الرد علٌها مثل أزمة المازوت فمثل هذه األزمات أعتقد أن مهما كان الهٌكل التنظٌمً 

تستطٌع أن تخفؾ من أثرها حتى الصفر أما  ها لنفرق عمل ( فإنلإلدارة االستراتٌجٌة )مركزٌة أم محافظ و

بالنسبة لألزمات المتعلقة بالبٌبة الداخلٌة واألزمات الخارجٌة البسٌطة فؤعتقد أن المحافظ وفرق العمل وزرع 

األمر مثل أزمة مورد منع تورٌد مادة ربٌسٌة ففرق العمل فعالة بالنسبة لهذا  ، ً بالؽرضالقٌم التنظٌمٌة سٌوف

 .كثٌراً 

 

D. تطبٌق المقترح فً شركة  معوقاتX: 

 

  كلفة عالٌة من حٌث تعدد المركز الوظٌفً لكل محفظة وهذا ٌشكل صعوبة فً اقناع مجلس اإلدارة

بمردودٌة المصارٌؾ المترتبة على المقترح وخاصة توجه مجلس اإلدارة حالٌاً إلى تخفٌض التكلٌؾ 

 . السورٌة إلى المنتجات الشعبٌةقدر المستطاع بسبب توجه السوق 

  كما أنه ٌحتاج إلى كوادر ٌصعب اٌجادها فً السوق السورٌة بسبب سفر معظم الشباب خارج البالد

 . تتطلب أجور عالٌة لهذه المهارات كما أنها

 مواصفات تمنع من نجاح فرق العمل ٌوجد فً المنظمة تنظٌمات ؼٌر رسمٌة وموظفٌن فٌه . 

  التنظٌمٌة وتؽٌٌر ماهٌة الموظفٌن حالٌا تحتاج وقت طوٌل لذلكإن تؽٌٌر القٌم . 

  التطبٌق جٌد جداً ولكن المشكلة فً تؤمٌن شروطه وأعتقد أنه من الصعب فً الظروؾ الحالٌة للسوق

 .  السورٌة وطبٌعة الشركات العابلٌة أن ٌتم تؤمٌن شروطه

 ق السورٌة تعانً من علم االدارة ٌوجد موظفٌن لهم صفات تمنع من تطبٌقه ومإسساتنا فً السو

 . االستراتٌجٌة

 القٌم التنظٌمٌة الموجودة فً المقترح ٌصعب تطبٌقها وخاصة بوجود بعض الموظفٌن فً الشركة . 
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 تضارب المصالح واألفراد . 

  مركزٌة القرار حٌث ال أعتقد أن ٌسمح بعض المدراء بخروج القرار من ٌده. 

  ًعلى اتخاذ القرار مهما كانت االستراتٌجٌة الموضوعةوبسبب أن المبٌعات مسٌطرة جدا . 

 :مشاكل متعلقة بكون المنظمة شركة عابلٌة وأهمها 

  إن لبعض أفراد العابلة عدم قناعة بما هو جدٌد ولذلك سنجد مقاومة للتؽٌٌر بسبب الصفة

 . العابلٌة للمنظمة

 ضعؾ الشعور بالمسإولٌة لدى بعض أفراد العابلة . 

 وطرٌقة التعامل لدى مختلؾ أفراد العابلة تصادم األهداؾ . 

 النمو المهنً المختلؾ ألفراد العابلة . 

  دارة االستراتٌجٌة لمدراء لتسلٌم بعض المناصب الحساسة كإعدم تقبل بعض أفراد العابلة

 . ؼٌرهم
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 :النتائج والتوصٌات

 :النتائج

  أكد االدارة االستراتٌجٌة حسب النموذج المقترحعند سإال المدراء عن رأٌهم فً فرق العمل مع :

مدٌر العملٌات ومدٌر البحث والتطوٌر والمدٌر المالً على الجدوى الكبٌرة من فرق العمل وبؤن الكثٌر 

من الحلول واالقتراحات لدٌهم تلقى االهمال التام حالٌاً وإذا تم العمل بفرق العمل سٌتم االهتمام بها 

 بٌرة فً التخطٌط االستراتٌجً وفً مواجهة األزمات.وبالتالً الجدوى الك

 تم التؤكٌد  عند سإال المدراء عن رأٌهم فً المحافظ مع االدارة االستراتٌجٌة حسب النموذج المقترح

من جمٌع المدراء بؤنها فكرة جٌدة ومناسبة جداً لمواجهة األزمات من خالل التخطٌط االستراتٌجً 

 ؾ ومرن كفاٌة لمواجهة األزمات.وبؤنها ستجعل منه قابل للتكٌ

  تم التؤكٌد من المدراء بؤن المقترح سٌعطً بعد االطالع على المقترح والسإال ما الرأي بالمقترح

 .نتٌجة جٌدة 

 تطبٌقه  بإمكانٌة: كان الجواب رأي اإلدارات هل ٌمكن تطبٌق المقترح فً الشركة ، وما المالحظات

 ولكن ٌوجد معوقات كثٌرة ٌجب حلها.

أن النموذج ٌصلح لٌكون نموذج وطرٌقة لإلدارة االستراتٌجٌة وبالتالً وحسب البحث السابق ٌمكن أن نستنتج 

لتحقٌق تخطٌط استراتٌجً لمواجهة األزمات وذلك بسبب التخصص بالعمل من خالل المحافظ والعمل الدابم 

وبالتالً ٌتم توفٌر التنبإ األفضل والمستمر بفرق العمل وزرع القٌم التنظٌمٌة الالزمة لمواجهة األزمات 

واألسرع باألزمات وتوفٌر وضع االستراتٌجٌات الخاصة باألزمة وتنفٌذها بالشكل األمثل ،  ولكن لن ٌصل 

إلى تخطٌط استراتٌجً قادر على مواجهة األزمات بشكل تام ونهابً وإنما سٌخفؾ منها بشكل كبٌر أو متوسط 

 فضل من التخطٌط االستراتٌجً من دون النموذج .حسب مواصفات وخصابص األزمة وهذا أ

كما نستنتج أن النموذج سٌكون فعال جداً فً وضع االستراتٌجٌات المناسبة لألزمات وفً تنفٌذها وذلك بسبب 

فرق العمل وجلسات العصؾ الذهنً والتً أكدت اإلدارات بفابدتها الكبٌرة من جهة وبسبب القٌم التنظٌمٌة التً 

أعضاء فرق العمل وكادر التخطٌط االستراتٌجً من جهة أخرى ، ولكن بالنسبة لمرحلة التنبإ  سٌتم زرعها فً

باألزمة فهو سٌكون جٌد ولكن لن ٌستطٌع التنبإ بجمٌع األزمات وٌمكن أن ٌساعد على التنبإ بشكل أكبر من 

 التخطٌط االستراتٌجً من دون تطبٌق المقترح .

أي ٌوجد صعوبة بتطبٌقه بسبب   Xرح ٌوجد عوابق كثٌرة بالنسبة لشركة كما نستنتج أن من أجل تطبٌق المقت

الكلفة العالٌة لتطبٌقه وٌحتاج إلى كوادر ٌصعب اٌجادها فً السوق السورٌة وبسبب التنظٌمات الؽٌر رسمٌة 

 مركزٌة القراروبسبب  تضارب المصالح واألفرادوتؽٌٌر القٌم التنظٌمٌة ٌحتاج وقت طوٌل لذلك وبسبب 

سبب أن المبٌعات مسٌطرة جداً على اتخاذ القرار مهما كانت االستراتٌجٌة الموضوعة وبعض المشاكل وب

 الخاصة بالشركات العابلٌة .

وبالتالً إن تطبٌق النموذج أعاله سٌفٌد فً اٌجاد خطة استراتٌجٌة مرنة لمواجهة األزمات ولكن لن ٌصل بها 

 مإلى تحقٌق هدؾ مواجهة األزمات بالشكل التا
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 التوصٌات:

 ال بد من أن تكون االستراتٌجٌات مرنة وقابلة للتكٌؾ لكً تكون فعالة فً مواجهة األزمات . .1

 سٌنارٌوهات ماذا لو لها دور كبٌر فً مواجهة األزمات .2

ٌجب على الشركات زرع سمات القادة الخاصة بجعل المدٌر قادراً على توقع األزمات ومواجهتها  .3

 بالشكل األمثل.

 الشركات العابلٌة االنتقال إلى اإلدارة العلمٌة.ٌجب على  .4

 مسإولٌة التنبإ ومواجهة األزمات ٌجب أن ٌتم زرعها ثقافة فً إدارات المنظمة أصحاب المصلحة . .5

 القٌم التنظٌمٌة مهمة جداً فً التخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات. .6

ً واجتماعات فرق عمل ٌجب تحوٌل االجتماعات الرسمٌة والروتٌنٌة إلى جلسات عصؾ ذهن .7

 تشاركٌة وفٌها تحمل مسإولٌة من قبل جمٌع المشتركٌن .

إن التخصص الوظٌفً فً اإلدارة االستراتٌجٌة ٌلعب دور كبٌر فً التخطٌط االستراتٌجً القادر على  .8

 مواجهة األزمات.
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 :الملحق

 وبعد اطالعه على المقترح تم توجٌه األسئلة التالٌة إلٌه: Xمن مقابلة السٌد المدٌر التنفٌذي لشركة 

 ألنكم من أكبر شركات السوق السورٌة من حٌث المنتجات ومن حٌث اإلدارةإن توجهً لكم فً بحثً هذا  (1

 ولذلك أحببت أن أسال هل لدٌكم تخطٌط استراتٌجً ومن ٌقوم به؟ ،

طبعاً لدى شركتنا تخطٌط استراتٌجً ونقوم به على الشكل األمثل وهو مسإولٌتً بعد االجتماع مع مجلس 

 اإلدارة كل سنة والحصول على تطلعاتهم

 

كم من الشركات وبسبب أن ، 2012كثٌرة من بداٌة  من المعروؾ أن السوق السورٌة تتعرض ألزمات (2

الصامدة فً السوق السورٌة أحببت أن أسؤل كٌؾ تتعاملون مع األزمات حالٌاً من حٌث التخطٌط 

 االستراتٌجً؟

وعندما ٌصبح هناك أزمة نتعامل  ولها أهدافها واستراتٌجٌات تحقٌق أهدافها نحن نضع الخطة االستراتٌجٌة

 ونتابع خطتنا ونقوم بالتعدٌل علٌها فً أول كل سنة عن الخطة االستراتٌجٌة معها بشكل منفرد 

 

وما كانت الحلول لدٌكم لمواجهة األزمات فً  ،هل تعرضتم ألزمة أثرت بشكل كبٌر على الشركة (3

 المستقبل؟

حٌث انخفضت القوة الشرابٌة كثٌرا وكان  2020تعرضنا ألزمات كثٌرة ولكن أكبرها كان فً سنة 

 . األهداؾ ال نستطٌع الوصول إلٌهاالتعامل معها صعب بحٌث أصبح الكثٌر من 

 

هل ؼٌرتم فً االستراتٌجٌات الموضوعة سابقاً بسبب األهداؾ التً أصبح من الصعب تحقٌقها بسبب أزمة  (4

 لقوة الشرابٌة؟انخفاض ا

أما حالٌاً نحاول التعامل مع األزمة بقرارات وتوجٌهات مناسبة لها وٌمكن أن  2021سنؽٌر اآلن فً خطة 

 أو نؽٌر االستراتٌجٌات 2021نؽٌر األهداؾ فً خطة 

 

بسبب أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً فً بناء مستقبل الشركة وبسبب تعرض الشركات ألزمات كثٌرة منذ  (5

 اآلن هل ٌوجد لدٌكم قناعة لضرورة اٌجاد مقترح لتخطٌط استراتٌجً فً ظل األزمات؟ وحتى 2012

اذا وجد تخطٌط استراتٌجً ٌفٌد فً مواجهة األزمات فنحن مع هذا التخطٌط ولكن ال نستطٌع بالتخطٌط 

ضع االستراتٌجً توقع األزمة التً ٌصعب توقعها لذلك ال أتوقع أن التخطٌط االستراتٌجً ٌمكن أن ٌو

 بحٌث ٌتم توقع األزمة والتخطٌط لها

 

رتكم الثمٌنة فً مجال التخطٌط االستراتٌجً ومجال مواجهة بعد اطالعكم على المقترح وحسب خب (6

 ؟مبالمقترح وهل ٌمكن تطبٌقه وما مالحظاتك مما رأٌكاألزمات 

 الجواب: المقترح جٌد وٌمكن تطبٌقه ولكن فٌه المالحظات التالٌة:

حٌث تعدد المركز الوظٌفً لكل محفظة وهذا ٌشكل صعوبة فً اقناع مجلس اإلدارة كلفة عالٌة من 

بمردودٌة المصارٌؾ المترتبة على المقترح وخاصة توجه مجلس اإلدارة حالٌاً إلى تخفٌض التكلٌؾ قدر 

 . المستطاع بسبب توجه السوق السورٌة إلى المنتجات الشعبٌة
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فً السوق السورٌة بسبب سفر معظم الشباب خارج البالد كما  كما أنه ٌحتاج إلى كوادر ٌصعب اٌجادها

 . أنها تتطلب أجور عالٌة لهذه المهارات

 . ٌوجد فً المنظمة تنظٌمات ؼٌر رسمٌة وموظفٌن فٌه مواصفات تمنع من نجاح فرق العمل

 . إن تؽٌٌر القٌم التنظٌمٌة وتؽٌٌر ماهٌة الموظفٌن حالٌا تحتاج وقت طوٌل لذلك

 

 نه من الممكن أن ٌساعدكم فً التخطٌط االستراتٌجً فً ظل األزمات؟هل ترى أ (7

حسب ما قرأت وتصورت ما سٌكون علٌه سنجد جدوى كبٌرة من األمر ولكن اذا توافرت الشروط االزمة 

لتطبٌقه من الخبرات والمإهالت وفرق العمل وتحول قٌم بعض الموظفٌن لدٌنا وخاصة تحول ثقافة 

 ردي إلى العمل الجماعًالمنظمة من العمل الف

أنا رأي التطبٌق جٌد جداً ولكن المشكلة فً تؤمٌن شروطه وأعتقد أنه من الصعب فً الظروؾ الحالٌة 

 للسوق السورٌة وطبٌعة الشركات العابلٌة أن ٌتم تؤمٌن شروطه

 ولكن ٌمكن تطبٌقه ولكن لٌس بشكل كامل

مشكلة ولكن لن ٌصل بالمإسسة إلى مكافحة تامة وبرأي لو تم تطبٌقه بشكل كامل فإنه سٌساعد على حل ال

 لألزمة ألن هناك أزمات ال ٌمكن توقعها أبداً وستكون وظٌفته التخفٌؾ منها

 

 فلماذا؟ ، وإذا الجواب ال ، هل ٌمكن تطبٌقه فً مإسستكم (8

قلت لك أنه من الصعب اقناع االدارة به بسبب تكالٌفه وأٌضاً ٌوجد موظفٌن لهم صفات تمنع من تطبٌقه 

ولكن اذا تم اعتماده من اإلدارة ٌطبق  ، ومإسساتنا فً السوق السورٌة تعانً من علم االدارة االستراتٌجٌة 

 . شكلٌاً ومع مرور الزمن ٌتم اقتناع الموظفٌن به وخاصة فرٌق العمل

 

 ما هً اٌجابٌات وسلبٌات المقترح؟ (9

طبعاً الكلفة العالٌة وازدواجٌة العمل من أهم سلبٌاته ولكن من أهم اإلٌجابٌات التخصص بالعمل ومعاملة 

ومن أهم اإلٌجابٌات أٌضاً فرق العمل والمشاركة بٌن اإلدارة  ، كل منتج من أشخاص مخصصٌن له 

 االستراتٌجٌة واالدارات األخرى فً مواجهة األزمات
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 وبعد اطالعه على المقترح تم توجٌه األسئلة التالٌة إلٌه: Xلشركة  مدٌر العملٌاتمن مقابلة السٌد 

 السوق السورٌة من حٌث المنتجات ومن حٌث اإلدارةإن توجهً لكم فً بحثً هذا ألنكم من أكبر شركات  (1

 ولذلك أحببت أن أسال هل لدٌكم تخطٌط استراتٌجً ومن ٌقوم به؟ ،

 نتلقى التعلٌمات من االدارة التنفٌذٌة كإداراتالتخطٌط االستراتٌجً ٌكون فً االدارة التنفٌذٌة ونحن  ، نعم 

أحٌانا ٌقومون باستشارتنا فً بعض األمور ولكن ال نطلع على مجمل  ،ونقوم بدورنا فً تنفٌذ الخطة 

 األمور وال نشارك فً وضع الخطة

 

وبسبب أنكم من الشركات  ، 2012من المعروؾ أن السوق السورٌة تتعرض ألزمات كثٌرة من بداٌة  (2

الصامدة فً السوق السورٌة أحببت أن أسؤل كٌؾ تتعاملون مع األزمات حالٌاً من حٌث التخطٌط 

هل ٌوجد فرق عمل  ، هل ٌتم اشراككم فً تحلٌل األزمة ومشاركة الرأي بالقرار المناسب ، االستراتٌجً

 تشاركون بها لمواجهة األزمة؟

ٌتم التعامل مع األزمات من قبل االدارة التنفٌذٌة واالدارة العلٌا أما بالنسبة لنا كإدارة عملٌات نحن نتلقى ما 

 ٌتم تلقٌها منالتً على ما نعلمه من األزمة و بإعطاء اقتراحات بناءً ٌرٌدون ونقوم بالتنفٌذ الفوري ونقوم 

 . االدارة التنفٌذٌة من دون مشاورات ونادراً ما ٌتم استشارة إدارة العملٌات فً أي أزمة

 ال ٌوجد فرق عمل وإنما ٌوجد اجتماعات ٌتم انشاءها من قبل االدارة التنفٌذٌة حصراً بالنسبة لفرق العمل 

 وتكون من أجل طرح أسبلة خاصة بإدارة العملٌات

 

وما كانت الحلول لدٌكم لمواجهة األزمات فً  ،كبٌر على الشركةهل تعرضتم ألزمة أثرت بشكل  (3

 المستقبل؟

تعرضنا ألزمات كثٌرة وكلها ٌتم متابعتها من قبل اإلدارة العلٌا واالدارة التنفٌذٌة ونحن كإدارة عملٌات 

 لٌس لنا عالقة بالحلول الالزمة لمواجهة األزمات فً المستقبل

 

 

 بالنسبة إلدارة العملٌات ما رأٌكم بالمقترح وهل ٌمكن تطبٌقه ،رتكمخباطالعكم على المقترح وحسب بعد  (4

 وما مالحظاتكم؟

صحٌح عندي فكرة ولكن لست متعمق  ،أن ال أعلم كثٌراً بالنسبة للتخطٌط االستراتٌجً والمحافظ وماهٌتها

ذه من اجتماعات كثٌراً ولكن من حٌث ما قرأت ال مشكلة بؤي مما قرأت بالنسبة إلدارة العملٌات فً تنفٌ

 فرق العمل ووجود محافظ للمنتجات فنحن نلبً طلبات أي محفظة ما دامت ضمن المستطاع

ولكن حسب وضع شركتنا أعتقد أن تطبٌق المقترح ٌتطلب تنسٌق تام بٌن المحافظ بما ٌخص خطة 

 المبٌعات وخطة االنتاج الناتجة عنها حٌث ال أجد تضارب بٌن المحافظ عند تطبٌق عملً

ا أن ادارة المخازن والمشترٌات ستتؤثر بالمحافظ وٌكون لدٌها مشكلة فً تقسٌم المواد الخاصة لكل كم

 محفظة وشروط التخزٌن ولكن ٌمكن تدبر األمر

 

هل ترى أن مشاركتكم فً فرق العمل الخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً ستكون لها دور كبٌر فً مواجهة  (5

 ؟األزمات

لعمل ومشاركتنا فً توقع المستقبل وتوجٌه جمٌع من فً المنظمة لتحمل حسب رأي إذا تم بناء فرق ا

 مسإولٌة مستقبل الشركة سنجد جدوى كبٌرة
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كما أنً أشجع ذلك وخاصة بوجود تجربة سابقة بهذا األمر فذات مرة انخفضت مبٌعات الصابون 

وحٌنها تم كشؾ ألصبحت شبه معدومة وحٌنها أشركوا مدٌر العملٌات وبعض المدراء لمعرفة السبب 

السبب فورا واٌجاد الحلول له من خالل جلسات عصؾ ذهنً وتم معالجة األمر وتحوٌل التهدٌد إلى 

 فرصة وتضاعفت مبٌعات الصابون

 

أي  ،عند المسح البٌبً والكشؾ عن تهدٌدات ال بد من اعطاء عدة حلول واقتراحات إلحباط التهدٌد  (6

الطرٌقتٌن أقوى فً اعطاء الحلول واالقتراحات بشكل أفضل وأمثل: المقترح أم التخطٌط االستراتٌجً 

 ؟ الحالً

القٌم التنظٌمٌة ستكون أقوى وأجدر ألننا قادرنً على اعطاء  أعتقد أن طرٌقة المحافظ وفرق العمل وزرع

الحل ولكل مشكلة حل وٌمكن أن ال ٌكون حل كامل ولكنه حل ٌمكن أن ٌلؽً التهدٌد بشكل كامل أو جزبً 

 وكثٌر من المشاكل نعلم حلها ولكن اإلدارة لم تسؤلنا وإذا عرضنا الحل ٌتم اهماله

 

أي الطرٌقتٌن أقوى فً توجٌه ومراقبة تنفٌذها بشكل أفضل وأمثل:  ، عند وضع االستراتٌجٌة المناسبة (7

 ؟المقترح أم التخطٌط االستراتٌجً الحالً

 إن طرٌقة المحافظ وفرق العمل وزرع القٌم التنظٌمٌة أفضل ألن من واقعنا نجد أن :

حلول شكلٌة وعند التنفٌذ ٌتم االدارة االستراتٌجٌة بواد  واالدارات التشؽٌلٌة بواد  آخر وكل ما ٌطرحونه هً 

تعدٌالت كثٌرة ولو أنهم اشركونا فً وضع الحلول لوجدت حلول ٌمكن تنفٌذها بسهولة وبسرعة وبالتالً 

 تجد اضاعة كثٌر من الوقت فً تعدٌل الحلول حسب ما على األرض

 لحلول فٌما بعدكم أنهم ٌفتقرون للرإٌة البعٌدة التً نمتلكها نحن ألننا على األرض ونعلم ما ٌوقؾ ا

ٌوجد الكثٌر من الحلول التً تم انفاق الكثٌر من المال والوقت علٌها وأخٌراً تفشل بسبب بعدهم عن 

 االدارات التشؽٌلٌة حٌن وضع الحل

 

 ؟بالنسبة إلدارة العملٌات ما هً اٌجابٌات وسلبٌات المقترح (8

كما قلت فرق العمل التً ستكون برأي هً أهم  االٌجابٌاتمن ناحٌة إدارة العملٌات ال ٌوجد سلبٌات ولكن 

سبب لمواجهة األزمات أما القٌم التنظٌمٌة المذكورة فً المقترح فهً اٌجابٌة ولكن ٌصعب تطبٌقها وخاصة 

 . بوجود بعض الموظفٌن فً الشركة
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 وبعد اطالعه على المقترح تم توجٌه األسئلة التالٌة إلٌه: Xمن مقابلة السٌد مدٌر البحث والتطوٌر لشركة 

بما أن إدارة البحث والتطوٌر هً من أهم اإلدارات فً المنظمات ولها الدور الكبٌر فً نجاح منتجات  (1

سإالكم هل إلدارة البحث والتطوٌر دور فً التخطٌط االستراتٌجً فً  دأو ،المنظمة ونجاح المنظمة ككل

 ؟المنظمة

 البحث والتطوٌر بالتخطٌط االستراتٌجً فً الشركة إلدارةقة لٌس عال

 

وبسبب أنكم من الشركات  ، 2012من المعروؾ أن السوق السورٌة تتعرض ألزمات كثٌرة من بداٌة  (2

مع األزمات حالٌاً من حٌث التخطٌط  سورٌة أحببت أن أسؤل كٌؾ تتعامل شركتكمالصامدة فً السوق ال

 االستراتٌجً؟

 ادارة تنفٌذٌة قوٌة ومن المإكد أنهم ٌضعون خطة استراتٌجٌة حسب ما هو مطلوبلدٌنا 

 

 

 فً فرق العمل الخاصة بالتخطٌط االستراتٌجً لها فابدة؟ ادارة البحث والتطوٌرهل تعتقد أن مشاركة  (3

اذا كانت تفٌد  نحن لدٌنا اقتراحات ممتازة لمشاكل كثٌرة وهذه االقتراحات ال ٌتم االستفادة منها ألننا ال نعلم

االدارة أم ال ونكتشؾ ذلك فٌما بعد عندما نعلم بوجود مشكلة وٌقومون على حلها وٌطلبون منا فقط تجارب 

ودراسات من ؼٌر أن نعرؾ ما هدؾ هذه التجارب والدراسات ولكن بعد فترة عندما نعلم ما هدؾ هذه 

 الدراسات نعطٌهم الحل بسرعة بالشكل األمثل

 اركتنا فً اٌجاد الحلول للمشاكل واألزمات سٌشكل رد فعل سرٌع لألزمةلذلك أعتقد أن مش

 

هل تعتقد أن مشاركة ادارة البحث والتطوٌر فً فرق العمل بما ٌخص الكشؾ عن األزمات قبل وقوعها له  (4

 فابدة؟

 نحن لٌس لدٌنا خبرة بهذا األمر ولكن نجرب ٌمكن أن نقوم بشًء ٌفٌد الشركة

 

 هل تستطٌع؟ ،توقعات وسٌنارٌوهات ألزمات ٌمكن أن تحصل جادبإٌاذا تم الطلب منك  (5

 البحث والتطوٌر أما األمور األخرى فال أعتقد بإدارةنستطٌع ذلك بجدارة من حٌث ما ٌتعلق 

 

 واذا ال ٌمكن ذلك فلماذا؟ ،هل تعتقد أنه ٌمكن تطبٌق هذا المقترح فً شركتكم (6

 ونحن جاهزون من ناحٌة ادارة البحث والتطوٌر ال مشكلة عندنا

 

هل تعتقد اذا سمحت الظروؾ وتم تطبٌق المقترح فً شركتكم ستحصلون على تخطٌط استراتٌجً فعال  (7

 ضد األزمات؟

 إن شاء هللا سٌكون فعال
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بما أنً أعمل المدٌر المالً فً الشركة قمت بمجموعة تركٌز مؤلفة من نائب المدٌر المالً ورئٌس قسم 

على المقترح  موبعد اطالعه Xلشركة   المدٌر المالًمقابلة ب ومساعده من أجل القٌامالتكالٌف ومراق الكلف 

 تم توجٌه األسئلة التالٌة إلٌه:

بعد الشرح المختصر عن التخطٌط االستراتٌجً وبشكل موجز ولكن واضح وبعد التكلم عن الدراسات السابقة 

 وشرح المقترح تم الطلب من المجتمعٌن مثال وكان كالتالً:

افترضنا وجود محفظتٌن األولى لمنتجٌن صابون شعبً وشامبو شعبً والثانٌة لمنتجٌن شامبو فاخر وصابون 

 فاخر ومن ثم افترضنا عند تحلٌل البٌبة الداخلٌة والخارجٌة وجود ما ٌلً:

د مكبس ذو ونقاط القوة وجو المحفظة الشعبٌة : الفرص انخفاض القوة الشرابٌة والتهدٌد وجود منافسة قوٌة جداً 

 انتاجٌة عالٌة ونقطة الضعؾ ارتفاع التكالٌؾ بسبب ضعؾ الموارد البشرٌة

المحفظة الفاخرة: نقاط القوة المنافس اجنبً ؼالً والمنافس الوطنً مؽشوش والتهدٌد انخفاض القوة الشرابٌة 

 ونقاط القوة مالءة مالٌة فً مرحلة التقدٌم ونقاط الضعؾ ضعؾ الصورة الذهنٌة للمنتج

 وبعد فهم األمر تم طرح األسبلة التالٌة: ،ثم تم شرح كٌؾ ٌتم وضع األهداؾ ورسم االستراتٌجٌات 

 وهل شاركتم بها سابقاً؟ ،هل ٌوجد لدٌكم خطة استراتٌجٌة فً الشركة  (1

 ٌوجد لدٌنا ولكن موجودة فً االدارة التنفٌذٌة وال نطلع علٌها وال نشارك بها أبداً 

 

 االستراتٌجً لدٌكم كان له تؤثٌر واضح على مواجهة األزمات لدٌكم؟هل الحظتم أن التخطٌط  (2

 حسب ما نعلم أن األزمات عندما حصلت ٌتم التعامل معها فوراً ولٌس للتخطٌط االستراتٌجً أي عالقة به

 

حسب رإٌتكم وخبرتكم فً الشركة هل ترون أن المقترح سٌجعل من التخطٌط االستراتٌجً قادراً على  (3

 مات؟مواجهة األز

 من الالزم هذا األمر

 

 هل ٌمكن للمقترح أن ٌخفؾ من األزمة وهل ٌمكن أن ٌجعل الرد السرٌع علٌه؟ (4

كانت الردود تدور حول أنه من المإكد ٌخفؾ من أثر األزمة ولكن بالنسبة للرد السرٌع فهو معتمد على 

 طبٌعة وخصابص األزمة

 

 

 

 هل كانت اجتازت األزمات بشكل أفضل؟هل تعتقد لو أن المقترح مطبق فً شركتكم سابقاً  (5

كان خفض من آثار المشكلة كثٌرا ً بسبب فرق العمل والعمل على المسح البٌبً بشكل منتظم ومحاولة 

 كشؾ األزمة من أولها والتعامل معها مباشرة

كما أن سٌاسة التسعٌر الموجودة لدٌنا تشكل عابق كبٌر فً مواجهة األزمات ألن المنتجات ٌتم تسعٌرها 

أما فً اقتراح المحافظ ٌتم  ،جمٌعها فً نفس الوقت ولمواجهة األزمة نفسها ٌتم التؽٌٌر فً جمٌع المنتجات 
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بانتظار المنتجات األخرى والذي تسعٌر كل منتجات محفظة بما ٌناسب المحفظة والمنافسٌن والسوق ولٌس 

 . ٌسبب التؤخٌر باتخاذ القرار

 

 

( هل تعتقد اعتماد المقترح من سٌاسة  . . . منافسٌن جدد  –مازوت  –مرت علٌكم أزمات كثٌرة )كورونا  (6

المحافظ وفرق العمل والقٌم التنظٌمٌة التً سٌتم زرعها ستشكل من الشركة حابط دفاع لهذه األزمات 

 فة بالنسبة ألخرى؟ستكون قوٌة بالنسبة ألزمات وضعٌم جمٌعها أ

مازوت فمثل هذه األزمات أعتقد أن مهما كان الهٌكل التنظٌمً ٌوجد أزمات ٌصعب الرد علٌها مثل أزمة ال

لإلدارة االستراتٌجٌة )مركزٌة أم محافظ وفرق عمل ( فإن ال تستطٌع أن تخفؾ من أثرها حتى الصفر أما 

تعلقة بالبٌبة الداخلٌة واألزمات الخارجٌة البسٌطة فؤعتقد أن المحافظ وفرق العمل بالنسبة لألزمات الم

وزرع القٌم التنظٌمٌة سٌوفً بالؽرض مثل أزمة مورد منع تورٌد مادة ربٌسٌة ففرق العمل فعالة بالنسبة 

 لهذا األمر كثٌراً 

 

 االستراتٌجً لها فابدة؟هل تعتقد أن مشاركة االدارة المالٌة فً فرق العمل الخاصة بالتخطٌط  (7

مشاركتنا فً فرق العمل لن ٌكون لها األثر الكبٌر فً تحدٌد األزمة قبل وقوعها ألنها لٌست من 

أما بالنسبة للمشاكل الداخلٌة  ،اختصاصنا ولن نعمل بها سابقاً ولذلك أعتقد لن ٌكون لنا األثر الكبٌر بها 

زمة فؤعتقد أنه سٌكون لً دور جٌد بها ألننا على اطالع التً ٌجب اٌجاد الحلول لها من أجل مواجهة أي أ

االستراتٌجٌة ألننا نحن الذي على األرض ونعلم ما نقاط ضعفنا ونقاط  اإلدارةعلٌها ولنا تحلٌل أقوى من 

 . قوتنا

 

أو عبوة أو  لصاقهفً حٌاتك الٌومٌة إن وجدت منافس ٌظهر علٌه نقطة قوة بتكالٌفه حسب خبرتك )من  (8

وأي طرٌقة أفضل وأسرع ألخذ النتٌجة من مالحظتك  ،الخ( هل ستخبر بها االدارة  . . . طرٌقة تؽلٌؾ 

 أهً المحافظ  فرق العمل أم كما أنتم حالٌاً؟

طبعا عندما أجد أي معلومة تفٌد اإلدارة وتبٌن نقطة قوة أو ضعؾ عند المنافس أبلؽها االدارة فوراً وأعطً 

المعلومة مباشرة  إلٌصاللً وأجد من طرٌقة المحافظ وفرق العمل هً وسٌلة ناجحة أرابً وحلو

 . ومشاركتً فً حلولً واقتراحاتً لها

 

أي  ،عند المسح البٌبً والكشؾ عن تهدٌدات ال بد من اعطاء عدة حلول واقتراحات إلحباط التهدٌد  (9

ل: المقترح أم التخطٌط االستراتٌجً الطرٌقتٌن أقوى فً اعطاء الحلول واالقتراحات بشكل أفضل وأمث

 الحالً؟

نعتقد أن المحافظ أقوى فً اعطاء الحلول والبدابل بالنسبة للتهدٌدات الخاصة بمنتجاتها أم التهدٌدات العامة 

 نعتقد ٌجب أن تبقى خارج المحافظ

 

أفضل وأمثل: أي الطرٌقتٌن أقوى فً توجٌه ومراقبة تنفٌذها بشكل  ،عند وضع االستراتٌجٌة المناسبة  (10

 المقترح أم التخطٌط االستراتٌجً الحالً؟

طبعاً طرٌقة المحافظ ألنها مالمسة للسوق أكثر ومالبمة للواقع أكثر وهً أسرع بسبب االطالع الدوري 

 على التنفٌذ وأن االدارات شاركت فً االستراتٌجٌة التً ٌتم تنفٌذها
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 واذا ال ٌمكن ذلك فلماذا؟ ،هل تعتقد أنه ٌمكن تطبٌق هذا المقترح فً شركتكم (11

ومركزٌة القرار  ،ووجود التنظٌمات ؼٌر الرسمٌة  ،بسبب تضارب المصالح واألفراد  ،ال نعتقد بذلك 

وبسبب أن المبٌعات مسٌطرة جداً على  ،حٌث ال أعتقد أن ٌسمح بعض المدراء بخروج القرار من ٌده 

 اتخاذ القرار مهما كانت االستراتٌجٌة الموضوعة

 

تعتقد اذا سمحت الظروؾ وتم تطبٌق المقترح فً شركتكم ستحصلون على تخطٌط استراتٌجً هل  (12

 فعال ضد األزمات؟

 نعتقد أن سنحصل على ذلك

 


