
اىل االإدارة املتو�سطة االإ�سرافية. 

6- ارتفاع االإنتاجية ثالثة اأ�سعاف نتيجة تغيري الهيكل التنظيمي. 

االأفكار  خالل  من  ويل�ض  للدكتور  اال�سرتاتيجي  الفكر  ويتمثل 

التالية: 

1- التخلي عن البريوقراطية. 

2- ت�سجيع املبادرة الفردية ومنح الثقة اىل املوظفني مع تفوي�ض 

ال�سالحيات. 
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الوظيفية امل�سنية. 

4- االلتزام باجلانب اال�سرتاتيجي للخيارات املطروحة. 

5- التاأقلم مع امل�ستجدات ومع معطيات احل�سارة والتطور. 

6- اعتماد مبداأ �سراكة بال حدود حيث فتح املجال اأمام اجلميع 

للم�ساهمة باأفكارهم ك�سركاء           حقيقيني  وفاعلني يف 

م�سار العملية االإنتاجية. 

بني  ال�سدارة  لتتبواأ  بال�سركة  ينه�ض  اأن  ويل�ض  ا�ستطاع  وقد 

بناء  ليعيد  اال�سرتاتيجي  الفكر  يلتزم  وان  املماثلة..  ال�سركات 

�سيا�سات ال�سركة وذلك بالتفاعل مع وترية التغري يف ال�سيا�سة 

الدولية والتطور التكنولوجي. 

وقد كانت اأهم مرتكزات جناح )ويل�ض( اأنه: 

األغى ال�سكليات البريوقراطية يف االإدارة كالتقيد بعدد معني من 

التواقيع على االإجراءات املالية الب�سيطة وارتداء الزي الر�سمي 

املدير بعد  القرار يتخذ من  واأ�سبح  الخ،  التقليدية..  واملظاهر 

االطالع على اأفكار الكثريين قبله، وهذا ما �ساعف ثقة العاملني 

باأنف�سهم وحقق نتائج ايجابية باهرة.  اعتمد مبداأ تقنني القرار 

االإداري فاألغى ثلثي املنا�سب االإدارية وهذا ال يعني اإلغاء ثلثي 

كونها  اأ�سا�ض  على  فهمت  اإذا  املنا�سب  ثلثي  بل  املديرين  عدد 

ال�سركة  م�سرية  يف  للم�ساهمة  مواقع  ولي�ست  اإدارية  اأدواراً 

وجناحها.  اعتمد مبداأ تفوي�ض ال�سلطة الذي اأدى اىل تفوي�ض 

جزء هام من �سالحيات القادة اىل العاملني معهم. اعتمد مبداأ 

)�سراكة بال حدود( حيث يتم تبادل االأفكار بني اأفراد ال�سركة 

ويتم تنقلهم بني املراكز املختلفة والتخ�س�سات املتنوعة الكت�ساب 

للم�ستجدات  متعددة  ا�ستعماالت  اىل  والتو�سل  خربات جديدة 

التقنية. 

ايجابيا التخطيط االإ�سرتاتيجية يف االإدارة 

1- ي�ساعد على توقع بع�ض الق�سايا االإ�سرتاتيجية: حيث ي�ساعد 

على توقع اأي تغيري حمتمل يف البيئة التي تعمل فيها املنظمة 

وو�سع اال�سرتاتيجيات الالزمة للتعامل معه. 

2- ي�ساعد على تخ�سي�ض الفائ�ض من املوارد: حيث ي�ساعد على 

حتديد اأولويات تلك االأهداف ذات االأهمية االأكرب للمنظمة. 
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حيث يوؤدي التخطيط اال�سرتاتيجي اىل تكامل االأهداف ومنه 

ظهور التعار�ض بني اأهداف الوحدات الفرعية للمنظمة والرتكيز 

عليها بدالً من االأهداف العام للمنظمة ككل. 

4- يفيد يف اإعداد كوادر لالإدارة العليا: من خالل تب�سري مدراء 

االإدارات لنوع التفكري وامل�ساكل التي ميكن اأن تواجههم عندما 

وي�ساعد  املنظمة  يف  العليا  االإدارة  منا�سب  اىل  ترقيتهم  يتم 

م�ساركة هوؤالء املدراء يف التخطيط على تنمية الفكر ال�سمويل 

وحداتهم  بني  التكامل  خلق  لكيفية  روؤيتهم  خالل  من  لديهم 

الفرعية مع اأهداف املنظمة ككل. 

5- ميكن هذا التخطيط من زيادة قدرة املنظمة على االت�سال 

و�سوح  وي�ساعد على  املنظمة  بيئة  داخل  املختلفة  باملجموعات 

اال�سرتاتيجي  التخطيط  ا�ستخدام  تواجه  التي  العقبات  �سورة 

للمنظمة اأمام جمموعات امل�سالح واملخاطر املختلفة التي تعمل 

مع املنظمة.

اخلامتـــة:

االإدارة االإ�سرتاتيجية حماولة لتعديل اجتاهات املنظمة وجعلها 

ويتطلب ذلك ر�سد ومراقبة  البيئة اخلارجية  اأكرث مالئمة مع 

وتقييم  متغريات،  من  تت�سمنه  وما  اخلارجية  لالأحداث  دائمة 

ذلك ملعرفة حجم وقوة التغيري واجتاهه.  فاملدير يقوم بر�سد 

والتكنولوجية  واالقت�سادية  وال�سيا�سية  االجتماعية  التغريات 

ا�سرتاتيجًيا  ويتحرك  والعمالء  املناف�سني  �سلوك  والتغريات يف 

بطريقة اأف�سل من املناف�سني لال�ستفادة من التغيري الذي حدث. 

ويقوم  التغيري  يحدث  اأن  ينتظر  ال  اال�سرتاتيجي  واملخطط 

بر�سده ولكن يتنباأ به، ويعد املنظمة ا�سرتاتيجًيا ملواجهته . كما 

ربح     اإىل حتقيق  تهدف  التي ال  املنظمات  االإ�سرتاتيجية يف  اأن 

Non Profit Organization تهدف اإىل زيادة قيمة املنظمة 
االأداء  م�ستويات  على  انت�سار  فهي  العاملني،  نظر  وجهة  من 

ال�سابقة وحماولة لزيادة ر�ساء املواطن وامل�ستفيد من خدمات 

االإ�سرتاتيجية  االإدارة  الربح.  لتحقيق  ت�سعى  ال  التي  املنظمة 

تختلف عن االإدارة العادية يف توجهها الرئي�سي، ففي حني تهتم 

االإ�سرتاتيجية  االإدارة  الداخل فاإن  باملنظمة من  العادية  االإدارة 

تهتم بالعميل والبيئة.
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