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االإ�سرتاتيجية  االإدارة  مفهوم  عن  املقالة  هذه  يف  نتناول 

وكيفية تطبيق هذا املفهوم يف املنظمة ؟. ظهرت فكرة االإدارة 

االإ�سرتاتيجية منذ تاأ�سي�ض الدولة االإ�سالمية االأوىل يف املدينة 

عليه  الل  �سلى  حدد  فقد  الكرمي،  الر�سول  يد  على  املنورة 

واأولوياتها، واالحتياجات الالزمة لتحقيق هذه  و�سلم االأهداف 

االأهداف وفًقا للمتغريات التي كان حتيط بالدولة االإ�سالمية ، 

وقد مت ح�سر االإمكانات املادية والب�سرية املتوافرة اآنذاك للعمل 

على ا�ستكمالها من اأجل حتقيق االأهداف االإ�سرتاتيجية  للدولة 

االإ�سالمية. ومن ثَم ميكن القول باأن اإدارة الدولة االإ�سالمية يف 

واملو�سوعي  العلمي  االأ�سلوب  تتبع   كانت  الكرمي  الر�سول  عهد 

باأخذ االأ�سباب ملواجهة توقعات امل�ستقبل. ولقد كان التخطيط 

اآنذاك تخطيًطا �ساماًل ملجاالت احلياة كافة. 

اأول من اهتم من علماء االإدارة املعا�سرين باالإ�سرتاتيجية  لعل 

االإداري يف جامعة هارفارد  التاريخ  اأ�ستاذ  االإدارية،  اأبحاثه  يف 

الذي  كتابه  يف  ا�ستعر�ض  حينما  �ساندلر(  )الفريد  االأمريكية 

يف  الكربى  لل�سركات  التنظيمية  الهياكل   1962 عام  اأ�سدره 

اأمريكا وخرج باأربع ا�سرتاتيجيات تتعلق بالنمو والتطور موؤكداً 

اأ�سا�سي على  ب�سكل  يعتمد  التنظيمية  الهياكل  تنمية وتطور  اأن 

االإ�سرتاتيجية.  ولعل الكتاب ال�سادر يف عام 1985 للم�ست�سار يف 

جمموعة مكنزي االأ�سـتاذ ) اأومايا( بعنوان )العقل اال�سرتاتيجي( 

اأكرب  له  كان  وقد  امليدان  هذا  املقدمة يف  االأبحاث  ذروة  ميثل 

االأثر يف منو وتطور النهج اال�سرتاتيجي املعا�سر يف االإدارة. ويف 

الوعي  تطوير  حول  ثومب�سون(  )جون  نظرية  جاءت   1991 عام 

للمنظمة  ال�سامل  التغيري  ت�سخي�ض  من  انطالقاً  اال�سرتاتيجي 

حتديد  حول  تتمحور  التي  االإ�سرتاتيجية  بال�سياغة  املرتبط 

امل�سار وطريقة الو�سول اىل الهدف. ويوؤكد يف هذا املجال على 

اأن املناف�سة ومتيز االأداء املقرون باالإبداع واالبتكار ت�سكل االأبعاد 

الثالثية املرتابطة. 

جناح تطبيق االإدارة االإ�سرتاتيجية 

االإ�سرتاتيجية  لالإدارة  املعا�سرة  التجربة  حول  ن�سر  ما  اأهم 

من  العديد  تناقلتها  مقاالت  �سل�سلة  اال�سرتاتيجي،  والتفكري 

املجالت املتخ�س�سة تناولت جتربة )�سركة جرنال الكرتيك( بعد 

مذهلة  نتائج  حققت  حيث  قيادتها  ويل�ض  جاك  الدكتور  تويل 

متثلت يف:

 تطوير مركز التدريب االإداري لل�سركة. -1

2- تكوين ثقافة جديدة يف ال�سركة مبنية على ال�سراحة وال�سدق 

وعدم التحيز. 

3- خلق جو عمل جديد. 

4- ت�سجيع املبادرة الفردية. 

5- الق�ساء على البريوقراطية عن طريق تفوي�ض ال�سالحيات 
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