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 ملخص الدراسة

دب هدفت الدراسة إلى التعرف على األسس الفكرية لالستراتيجية ومدارس الفكر االستراتيجية في األ      

مدارس الفكر االستراتيجية المتنوعة في صياغات اإلداري المعاصر، والكشف عن آليات االستفادة من 

استراتيجيات شمولية ومتكاملة، وتقديم بعض التوصيات المقترحة لتعزيز االستفادة من مدارس الفكر 

 االستراتيجي المختلفة في تكوين ووضع صياغة شمولية لالستراتيجية.

في التحليلي من أجل وصف مدارس الفكر وفق طبيعة الدراسة الحالية فقد تم استخدام المنهج الوصو       

 االستراتيجي وتحليلها للخروج بمنظور شمولي لالستراتيجية.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن االستراتيجية مفهوم يشوبه الغموض وعدم الوضوح لدى        

تأثر بالعديد من ي االستراتيجيةا الستخدامه في حقول معرفية وفكرية متنوعة، كما أن تشكيل االستراتيجيين نظر  

ار ا تم النظر إليها في إطقد قدمت المدارس الفكرية لصياغة االستراتيجية أفكارا إيجابية إذا مو، المتغيرات

ثر كس الفكرية في صياغة استراتيجيات أ، ويمكن االستفادة من األفكار المتنوعة التي قدمتها المدارمتكامل

 .المختلفةشمولية تراعي المتغيرات 

أن يقدم األكاديميون جهودا إضافية من أجل تحديد مفاهيم دقيقة لالستراتيجية  وتوصي الدراسة بضرورة      

وفق المجاالت الفكرية المختلفة، ومن الضروري االستفادة بكافة األفكار التي قدمتها المدارس الفكرية المختلفة، 

 رعملها بتدريب القادة وكبار الموظفين على هذه األفكاوضرورة أن تهتم المؤسسات على اختالف مجاالت 

تكثيف الجهود البحثية حول دراسة العوامل المختلفة واألفكار والممارسات لضمان اقتناعهم بها، وضرورة 

 األكثر تأثير على صياغة وتنفيذ االستراتيجية.

 

 .تراتيجيصياغة االستراتيجية، التفكير االساالستراتيجية، الفكر، مدارس الفكر االستراتيجي،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the intellectual foundations of the strategy and 

strategic schools of thought in contemporary administrative literature, and to 

uncover the mechanisms for benefiting from the various strategic schools of thought 

in formulating comprehensive and integrated strategies, and to provide some 

suggested recommendations to enhance the benefit of different strategic thought 

schools in the formation and development of a comprehensive formulation of the 

strategy. 

According to the nature of the current study, the descriptive analytical method 

was used to describe schools of strategic thought and analyze them to produce a 

holistic perspective of the strategy. 

The study reached several results, including: The strategy is a concept that is 

ambiguous and lacking clarity among the strategists due to its use in various 

knowledge and intellectual fields. The formation of the strategy is affected by many 

variables. The intellectual schools to formulate the strategy presented positive ideas 

if they were viewed in an integrated framework, the various ideas presented by the 

intellectual schools can be used to formulate more comprehensive strategies that take 

into account the various variables. 

The study recommends that academics should provide additional efforts in 

order to define accurate concepts of the strategy according to the different 

intellectual fields, and it is necessary to take advantage of all the ideas presented by 

the different intellectual schools, and the need for institutions in different fields of 

their work to train leaders and senior staff on these ideas and practices to ensure their 

conviction in them, And the need to intensify research efforts around studying the 

various factors and ideas that most influence the formulation and implementation of 

the strategy. 

 

Keywords: Strategy, Thought, Schools Of Strategic Thought, Strategy Formulation, 

Strategic Thinking. 
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 مقدمة الدراسة

إن التطورات التكنولوجية، والمتغيرات البيئية التي تتصف بسرعة التغير والتعقيد، زادت من اهتمام    

جد نفسها ، فالمؤسسات حاليا تاتاالستراتيجي وضعالباحثين والدارسين بضرورة إعادة النظر والبحث في مجال 

ي تضمن جاهدة إلى إيجاد مكانة لها، لك في بيئة تنافسية شديدة وفي ظل هذه المتغيرات البيئية المتزايدة، تسعى

سات فأغلبية المؤس جديد،  بذلك بقائها ونموها واستمراريتها في النشاط، وحتى التوسع والدخول إلى أسواق 

: 2013عبان، )ش بالنسبة لبقائها ونموها طويل المدى ةاستراتيجي وجودوالناجحة هي التي تعترف بأهمية  الكبيرة

70.) 

لتخطيط منهجية ا على مستوى الدول والمؤسسات يتجه نحولتخطيط با فيما يتعلق العالمين التوجه أ كما

التوجه  بأهميته يالوع يوذلك لتنامو للمؤسسة، من خالل وضع استراتيجيات للدولة أاالستراتيجي؛ 

بيئتها  وبينا بينهعلى الربط الفعال  تعزيز قدرة المؤسساتفي  ةاستراتيجي وجود، إذ تكمن أهمية االستراتيجي

ة لتحديد مهم ةرسالتها وأهدافها، فاالستراتيجيورؤيتها في تحقيق  المؤسسة يضمن نجاحوهذا الربط المحيطة، 

ألساس ان االستراتيجية تمثل المنطق وكما أاالتجاهات االستراتيجية للمؤسسة؛  وتحديدالقضايا وصياغتها أهم 

في البيئة  عالواقبالتغيير  يرفع الوع تساعد في ةاالستراتيجي أن، كما وظائف وعمليات المؤسسة، في توجيه 

ونقاط  ن المؤسسة من استثمار الفرصبكل متغيراتها وجوانبها المختلفة، وكذلك البيئة الداخلية مما يمك   الخارجية

 .(60: 2014القطروني، ) التهديدات ويمكنها من التعامل مع التحديات القوة، ويجنبها

على مستوى  مناسب كان هناك فكر استراتيجي تحقيق االستراتيجية إال إذاوضع و ال يمكنو      

الل إال من خبشكل معقول لن تتمكن من القيام بدورها إلدارة العليا فا ،المؤسسة خاصة لدى اإلدارة العليا بها

تطوير  ضرورة، وهذا يفرض عليهم عندما يواجهون عقبات غير متوقعة خاصةتطبيق التفكير االستراتيجي 

بحث باستمرار تكية ها قوة دينامياالستراتيجية على أن إلىينظر  فالفكر االستراتيجي ستراتيجي،االالتفكير  قدرات

 :Brătianu, 2015) كمل تلك المبادرات بسرعة وكفاءةوت منها،حدد المبادرات التي ستستفيد وت الفرص،عن 

410). 
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على الرغم من ويرتكز عليها في فهم االستراتيجية وصياغتها، وتتنوع مدارس الفكر االستراتيجي التي 

رسم طريق المنظمات من منظورات مختلفة، وكذلك على الرغم من األهمية الكبيرة لهذه المدارس التي تحاول 

اتساع استخدام هذه المدارس من قبل الممارسين واألكاديميين إال أن كل مدرسة منفردة لم تتمكن في تحقيق 

من االستراتيجيات تفشل بسبب  % 90، فبعض الدراسات تشير إلى أن الستراتيجية المؤسساتالكامل النجاح 

من الضروري أن يستفيد قادة المؤسسات من الممارسات المتميزة  هذا المنظور الضيق لالستراتيجية، لذلك

 . (9: 2018)أوهالل،  ن من وضع تصور شامل لهاويتوجهوا نحو تكوين فكر شمولي حول االستراتيجية يمك  

 

 مشكلة الدراسة 

ا       أصبحت االستراتيجية راسخة كحقل مشروع للبحث والممارسة اإلدارية  الماضية،على مدار الثالثين عام 

ا لتوفير جزئي ةظهرت مجموعة متنوعة من النماذج التنافسية جزئيا والمكمل االستراتيجية،في تطور البحوث و

ة كبير على المدارس الفكرية النموذجي بشكل ، يساعد في فهمها، وقد اعتمد ذلكالستراتيجيةل واضحتعريف 

 .(Elfring, T., & Volberda, H. W. 2001)في االستراتيجية 

ضع كان هناك اهتمام واضح بوونظرا للنجاحات الكبيرة التي تحققها التوجهات االستراتيجية للمؤسسات        

من المنظمات  ٪70على مستوى الكثير من المؤسسات حول العالم، حيث تشير نتائج المسوح أن  ستراتيجياتاال

من المؤسسات الناجحة تبني ميزانيتها  %64، كما أن التي استخدمت التخطيط االستراتيجي تفوقت على أقرانها

 على أساس استراتيجيتها بما يرفع معدالت النجاح لديها.

ن هذا النجاح يتوقف على تكامل الفكر االستراتيجي االهتمام وتلك النجاحات إال أ هذاوعلى الرغم من       

مناسبة شاملة ومن المنظمات نجحت في تعزيز القدرة التنافسية ألنها صاغت استراتيجية  ٪89حيث إن وشموله 

ن ثير من هناك مشكالت في وضع استراتيجية متكاملة عند الكوعلى ما يبدو أ، لظروف السوق المتغيرة

 Hasse) نظام إداري استراتيجي "متكامل وناجح" مكنت من وضعمن المنظمات تفقط  ٪11المنظمات، فهناك 

Jansen, 2016.) 
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مطالبين بضرورة استبدال أساليب التفكير الجزئية والتفكيكية بأساليب المنظمات قادة وهذا يدل على أن      

، ومن خالل تبني هذا التفكير الشمولي (85: 2011والمليجي، )ضحاوي  أكثر شمولية وأكثر تكامال  تفكير 

ستتمكن المؤسسات من تحقيق النجاحات وتنفيذ استراتيجياتها بالشكل المطلوب، لذلك فإن مشكلة الدراسة الحالية 

دب اإلداري يتسم بالتفكك خاصة مع وجود عدد كبير يتناوله األتنطلق من حقيقة أن الفكر االستراتيجي الذي 

مما يعني ضرورة مقارنة مدارس الفكر االستراتيجي والعمل ن المدارس الفكرية التي تناولت االستراتيجية، م

 على االستفادة منها في وضع تصور شمولي لالستراتيجية.

 

 أسئلة الدراسة

 تتمثل أسئلة الدراسة فيما يلي:

 دب اإلداري المعاصر؟ما األسس الفكرية لالستراتيجية في األ -1

 دب اإلداري المعاصر؟في األاالستراتيجية الفكر ما مدارس  -2

مولية شكيف يمكن االستفادة من مدارس الفكر االستراتيجية المتنوعة في صياغات استراتيجيات  -3

 ومتكاملة؟

 ما التوصيات المقترحة لتعزيز االستفادة من مدارس الفكر االستراتيجي المختلفة؟ -4

 

 أهداف الدارسة

 الدراسة فيما يلي: أهدافتتمثل 

 .دب اإلداري المعاصراألسس الفكرية لالستراتيجية في األ التعرف على -1

 .دب اإلداري المعاصرمدارس الفكر االستراتيجية في األ التعرف على -2

االستفادة من مدارس الفكر االستراتيجية المتنوعة في صياغات استراتيجيات شمولية  الكشف عن آليات -3

 .ومتكاملة

ي تكوين ف التوصيات المقترحة لتعزيز االستفادة من مدارس الفكر االستراتيجي المختلفة تقديم بعض -4

 ووضع صياغة شمولية لالستراتيجية.
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 أهمية الدراسة

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:      

ن، تثير جدل كبير بين الكتاب والباحثيحيث تتناول الدراسة أحد الموضوعات الحيوية والتي الجانب النظري: 

تعتبر أداة مهمة لنجاح المنظمات المختلفة، وتعمل الدراسة على استجالء مدارس التفكير  ن االستراتيجيةأكما 

 االستراتيجية المختلفة ومقارنتها واالستفادة منها في وضع تصور شمولي للتفكير االستراتيجي.

تساعد  نن تصل إلى نتائج وتوصيات يمكن أتأمل الدراسة ألتطبيقية فيما تتمثل األهمية االجانب التطبيقي: 

 استراتيجيات تتسم بالتكامل والشمول. ضع في المؤسسات من و يالتطبيقمستوى العلى المديرين 

 حدود الدراسة

 تتناول الدراسة مدارس التفكير االستراتيجي العشرة.الحد الموضوعي: 

 م.2020-2019 هذه الدراسة في العام يتجرالحد الزمني: 

 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها

هو جهد منضبط إلصدار قرار واتخاذ إجراءات أساسية تعمل على تشكيل وتوجيه  التخطيط االستراتيجي:

المنظمة من حيث التعريف بها وما تقوم به من أعمال وكيف تقوم بذلك، ولماذا تقوم به؟ مع التركيز على 

 .(Bryson, J. M. 2018)المستقبل 

خطة عمل شاملة طويلة األجل، تهدف المؤسسة من خاللها إلى تحقيق األهداف  الخطة االستراتيجية:

 (.Steiner, G. A. 2010الموضوعة )

منهج مقترح شامل يعتمد على فهم المحيط الواسع الذي يعمل فيه المرء وكذلك فهم نقاط القوة  االستراتيجية:

 ,Brysonونقاط الضعف في المنظمة باإلضافة إلى الفرص الخارجية والقيود التي يتم العمل على معالجتها )

J. M. 2018). 

ا في ضوء ما تملكه من إمكانات وموارد وفي أهدافهويعرفها الباحث بأنها: المسار الذي تسلكه المنظمة لتحقيق 

 .مع االستفادة من األفكار والمدارس المتنوعة التي تشرح االستراتيجية ضوء ظروف بيئتها الخارجية
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 منهج الدراسة

 من أجل وصف مدارس الفكر االستراتيجي وفق طبيعة الدراسة الحالية فقد تم استخدام المنهج الوصفي      

 للخروج بمنظور شمولي لالستراتيجية.وتحليلها 

 

 الدراسات السابقة واإلطار النظري

 يمكن تناول الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة كما يلي:      

 

 الدراسات السابقةأوالً: 

والمنطقية  االستراتيجيةاإلدارة  الدراسةتتضمن هذه  Andersen, T. J., & Nielsen (2007)دراسة 

م االستراتيجية، وفي هذه الدراسة تالنظرية في نموذج يجمع بين عناصر التكامل والتجريب في عملية صنع 

 ةتجاري مؤسسة 185عينة من  من خالل استفتاءالتكاملية  االستراتيجيةالتحقيق في عالقات أداء نموذج صنع 

فاءة أن األداء المتفوق في المنظمات يرتبط بالك نتائج إلىالتشير و لون في مختلف الصناعات التحويلية،يعم

المستمدة من االلتزام بالتخطيط االستراتيجي المركزي والفعالية الناتجة عن السلوك االبتكاري الالمركزي من 

 تراتيجيةاالسلبراعة نتيجة لعمليات وضع نتائج الدراسة من فهم اتعزز وخالل المشاركة واإلجراءات المستقلة. 

 زن بين االحتياجات من الكفاءة االقتصادية والقدرة التنظيمية.التي توا

سعت الدراسة إلى الكشف عن أثر أنماط التفكير االستراتيجي على أداء الشركات  (2011) دراسة البداح

التنافسي، وذلك في قطاع شركات الوساطة المالية بدولة الكويت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واستبانة 

صي مفردة، وتوصلت الدراسة إلى أن أنماط التفكير الشمولي والتشخي 63طبقت على عينة مكونة من 

داء الشركات عينة الدراسة، كما أن نمط التفكير ي لها أثر ذو داللة إحصائية على أوالتخطيطي والتجريد

الشمولي له تأثير إيجابي على الربحية ومعدالت نمو الحصة السوقية للشركات عينة الدراسة، وتوصي الدراسة 

يبية ، مع ضرورة العمل على بناء برامج تدربضرورة االعتناء بالموارد البشرية التي تملك الفكر االستراتيجي

 لتنمية مهارات التفكير االستراتيجي والتعريف بأنماطه المختلفة.
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( هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير أنماط التفكير االستراتيجي على عمليات 2011دراسة المعايطة )

نة المنهج الوصفي، واستبانة طبقت على عي التعليم التنظيمي في وزارة الداخلية األردنية، واستخدمت الدراسة

ن أنماط التفكير االستراتيجي متوافرة بشكل كبير كما ة، وتوصلت الدراسة إلى أن توافر أمفرد 250مكونة من 

التعلم التنظيمي، وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز وتقوية قناعات القيادات لها تأثير ذو داللة إحصائية على 

 دنية بأهمية التفكير االستراتيجي.بوزارة الداخلية األر

( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل عناصر وأنماط التفكير االستراتيجي، وأوضحت 2014دراسة المربع )

 ان القيادات والمديرين يمتلكون نموذج  أالدراسة أن التفكير االستراتيجي يجب أن يعتمد على نهج نظمي كما 

القات التبادلية والعالقات المتداخلة، وتساعد هذه النماذج على فهم  للقيم مما يساعد على فهم العمتكامال  

المتغيرات الداخلية والخارجية مما يساعد على فتح باب االبتكار في وضع استراتيجيات تستجيب لبيئة العمل 

 التي تنتمي إليها المنظمة.

اختبار ما إذا كانت مدرسة تحديد المواقع  إلىهذه الدراسة  تهدفGroener(2016 ) دراسة 

وجه أوأو أدوات اإلدارة االستراتيجية ال تزال مفيدة في الممارسة العملية وتحديد االختالفات  االستراتيجية

واستخدمت الدراسة المقابلة كأداة لجمع البيانات حيث تم مقابلة مشاركين من  التشابه بين األدب والممارسة،

، واستندت القياسات في المجال النظري والعملي إلى أدوات ةق مختلفاسوأية. تعمل في ست منظمات هولند

اإلدارة االستراتيجية )نموذج القوى الخمس ، واالستراتيجيات العامة ، وتحليل سلسلة القيمة ، ومصفوفة 

BCG ي كل من ف بياأن الوعي بوجود مدرسة لتحديد المواقع منخفضة نس :منهانتائج (. وتوصلت الدراسة إلى

ا مستوى أدوات اإلدارة االستراتيجية داخل مدرسة تحديد المواق كما أن المجال النظري والعملي، ع لديها أيض 

 جيةاالستراتيإلى أن مدرسة تحديد المواقع ال تضيف أي قيمة لعملية وضع  وخلصت الدراسة دعم منخفض،

 ال تزال مفيدة للمنظمات.  BCGmatrixداخل المنظمات في الوقت الحاضر. لكن 

سعت هذه الدراسة إلى تحليل مدارس التفكير االستراتيجي  Hattangadi, D. V. (2017)دراسة 

"اتجاه فكري جمعي يشكل بواسطة ، وعرفت مدرسة التفكير االستراتيجي بأنها لهنري مارتينيز العشرة

سة عن فلسفة ومبادئ متقاربة، وتشير الدرا مجموعة من الباحثين والكتاب، حيث يتشاركون أفكار معينة تعبر

إلى أن نموذج هنري مارتينيز لمدارس التفكير العشرة يصف اتجاهات التفكير كما يقدم وجهة نظر نقدية لهذه 

 المدارس، وتسعى الدراسة إلى تقديم تحليل شمولي يجمع توجهات التفكير في المدارس العشرة.
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كالية الدراسة في السعي لمعالجة أنماط التفكير االستراتيجي ( تمثلت إش2019دراسة فتحية وأحمد ) 

وعالقتها باتخاذ القرار، ولذلك استخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالستبيان كأداة للوصول إلى النتائج وقد 

توصلت الدراسة إلى أن للتفكير االستراتيجي أنماط مختلفة هي نمط التفكير الشامل، نمط التفكير التجريدي، 

نمط التفكير التشخيصي، نمط التفكير التخطيطي. وكل هذه األنماط تؤثر على اتخاذ القرار، حيث يتعلق اتخاذ 

 القرار بنمط التفكير الذي يستخدمه المسير.

 

 التعليق على الدراسات السابقة

ل محدد وقاطع بشك جنبية يتضح ندرة الدراسات التي تناولتيل الدراسات السابقة العربية واألمن خالل تحل       

 نماط، وهذه األنماط تعبر بشكل غير مباشر، حيث أنصب التركيز على دراسة األمدارس التفكير االستراتيجي

عن مدارس التفكير االستراتيجي، مما يشير إلى أن التفكير االستراتيجي له زوايا ومدارس متنوعة، وعلى كل 

راسات التطبيقية مثل دراسة المعايطة والبداح إلى أن نمط حال تشير نتائج أغلب الدراسات السابقة خاصة الد

التفكير االستراتيجي الشمولي له تأثير واضح على جوانب نجاح وتطور المنظمات خاصة في المتغيرات التي 

 تم دراستها مثل التنافسية والتعليم التنظيمي.

الدراسة وإطارها النظري، كما تختلف  وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تكوين مفاهيم    

وج بتصور رخالستراتيجي المختلفة وتحليلها للالدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في تناول مدارس التفكير ا

 عن التجزئة. ان تتسم بالشمول والتكامل بعيد، على أحول بناء االستراتيجية
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 للدراسة ياإلطار النظرثانياً: 

 االستراتيجية  -1

لقد ظهر مصطلح االستراتيجية في المجال العسكري، ولكنها سرعان ما انتقلت إلى العديد من المجاالت        

، راتيجيواالستاألدب السياسي  في كبيراجدال نقاشا ومن المفردات التي أثارت األخرى، وتعد االستراتيجية 

لمفاهيم ايشير إلى تعدد ومختلفة مما أعطى تصورا  متنوعةفي مجاالت  هااستخدامأن الكلمة تم ذلك إلى  ويرجع

االجتماعية السياسية واالقتصادية والعسكرية واستخدمت في الجوانب  فكونها، "االستراتيجية"مفردة المتعلقة بال

ال مج يشير إلى تنوع المفاهيم التي قدمها كل، وهذا هاعدم وضوحسمة مرتبطة بها إضافة إلى جعل الغموض 

في طياتها العديد من األفكار التي تتنوع بتنوع مجاالت  -كمفهوم-لالستراتيجية مما جعل االستراتيجية تحمل 

 .(2013:68)السعبري، االستخدام 

وربما يقودنا هذا التنوع إلى ظهور مدارس الفكر االستراتيجي المختلفة التي تعبر عن منظورات فكرية      

 ها والنظر إليها بشكل تكاملي يمكن تقديم فهم واضح ومتكامل لالستراتيجية.متنوعة، ويتوقع عند دمج

وكما يرتبط تنوع الفكر االستراتيجي بتنوع مجاالت استخدام مصطلح "االستراتيجية" فإن تنوع توجهات        

ة من نمدرسة الفكر هي مجموعة أفكار مجموعة معيالباحثين تنعكس على تنوع الفكر المتعلق بالمصطلح، ف

ا مؤسسي او، هاالباحثين ، والتي تبلورت في مجال ض على الرغم من أن بعو ،يمكن اعتبار مدرسة الفكر نموذج 

قد جادلوا بأن التعددية التي تحققت في مدارس الفكر تعني إثراء البحث في مجال الدراسة  االستراتيجيةعلماء 

أن مجال ويرون إال أن علماء آخرين من التخصصات ذات الصلة يشكون من عدم االتساق والتماسك 

تخدامها. لواجب اساالستراتيجية مجزأ للغاية وأنه ال يوجد اتفاق بشأن األبعاد النظرية األساسية وال المنهجية ا

 & ,.Elfring, T) دعا العديد من االستراتيجيين إلى زيادة تكامل النظريات في مجال االستراتيجية ولذلك

Volberda, H. W. 2001). 
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 المدارس العشر لالستراتيجية  -2

ا يمكن استخدامه لتصنيف  "المدارس الفكرية العشرة"يعد نموذج            مدارسلهنري مينتزيبرغ إطار 

 انموذج   -أكاديمي وكاتب مشهور عالمي ا في مجال األعمال واإلدارة-هنري مينتزبرج  ، ويقدماالستراتيجية

نظرة عامة ويمثل النموذج ، لكل مدرسة نقديةوجهة نظر  ويقدميصف كل مدرسة من منظور استراتيجي 

لى عيركزون األكاديميون واالستشاريون  نموذج هنري مينتزيبرغ من حقيقة أن وينطلقالستراتيجية. ل

 مديري األعمال قادرون على رؤية الصورة األكبر.  بينماالمنظورات الضيقة لالستراتيجيات، 

 

 مصفوفة المدارس العشرة لالستراتيجية -3

إلى بناء مصفوفة مقارنة لبيان المدرسة من أجل مقارنة المدارس العشرة لالستراتيجية، عمدت الدراسة         

وفلسفتها وكيف يمكن االستفادة منها، إضافة إلى النقد الموجه لكل مدرسة، ويتم مناقشة هذه العناصر في كل 

مدرسة من المدارس، وتم الرجوع إلى عدة مصادر مختلفة لبناء مصفوفة المقارنة، ويمكن تناول عناصر 

 ,Sarbah, & Otu-Nyarko) (2018)أوهالل،  (Hattangadi, 2017) المقارنة وفق المصفوفة كما يلي

2014)  Elfring, T., & Volberda, H. W. 2001)): 
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 مقارنة المدارس العشر لالستراتيجية( 1جدول )

 النقد الموجه لها جوانب االستفادة من المدرسة فلسفتها المدرسة م

 التصميم .1

ا لصنع االستراتيجية فهي تنظر إلى تشكيل تقترح  مدرسة التصميم نموذج 

االستراتيجية كعملية تصور، لتحقيق التوافق بين القدرات الداخلية 

واإلمكانات الخارجية، وصياغة االستراتيجية هي عملية مدروسة تعتمد 

والمدير التنفيذي في المؤسسة هو االستراتيجي  ،على الفكر الواعي

 ي يطور االستراتيجية ويتحكم في تنفيذها.الرئيسي الذ

وتصبح االستراتيجيات ناجحة عندما تظل عملية صياغة االستراتيجية 

بسيطة ورسمية، ومن الضروري أن تكون االستراتيجيات الموضوعة 

واضحة ويجب أن تظل الخطة بسيطة. وتكتمل عملية تصميم االستراتيجية 

عد يمكن تنفيذ االستراتيجيات إال ببمجرد صياغة االستراتيجية، بينما ال 

ن صياغة االستراتيجية إصياغتها بالكامل. ومن منظور مدرسة التصميم ف

 أساس التخطيط االستراتيجي.

 تلبية الطلب.-

 تقليل الغموض.-

 مفيدة في بيئة مستقرة نسبيا-

االستفادة من رؤية وبصيرة -

 القادة.

 االعتماد على القيادة.-

مما  ،الهيكل يتبع االستراتيجية-

يجعل االستراتيجية واضحة. مما 

يشير إلى ضعف المرونة، على 

 الرغم من العمل في بيئة متغيرة.

وفق مدارس التصميم، يتم فصل -

صياغة االستراتيجية عن تنفيذ 

االستراتيجية مما يعني أنها 

 تفصل التفكير عن التمثيل.

2. 
مدرسة 

 التخطيط

ير نحو أيضا، وتعمل عملية التفكيعتبر تشكيل االستراتيجية عملية رسمية. 

التخطيط لالستراتيجية بأكملها بطريقة صارمة، بحيث تتقدم المؤسسة إلى 

األمام. كما يتم توثيق العملية الكاملة والخطة التي تنفذها المؤسسة من 

البداية إلى النهاية، ويتم التعامل مع التخطيط االستراتيجي كعمليات مميزة، 

أهمية أكبر كلما أرادت اإلدارة اتخاذ قرارات جديدة، كما يتم إعطاء الخطة 

ومع وجود الخطة في متناول اليد، تحصل اإلدارة على اتجاه واضح 

ا نحو تحقيق أهدافها  ا، مما يساعد المؤسسة على المضي قدم  للمضي قدم 

 بثبات.

 تعطي اتجاه واضح.-

 تتيح تخصيص الموارد.-

 تساعد على التحكم.-

حدث شيء تنشأ المشكلة عندما ي

خارج الخطة، ويحدث هذا عادة 

عندما يتم وضع الخطط قبل 

سنوات، وتحدث التغييرات إما 

في الصناعة أو في المؤسسة. 

وعندما يتبدل متغير داخلي أو 

خارجي، تتأثر الخطة بالكامل 

وبالتالي، فإن التنبؤ السليم هو 

األكثر أهمية عند استخدام 

 مدرسة التخطيط للفكر.
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3. 
المواقع 

 التنافسية

ينصب التركيز بالكامل على محتوى االستراتيجية حيث تقرر إدارة 

المؤسسة أنها ترغب في وضع المنتج أو الخدمة في المقدمة وتتم عملية 

اتخاذ القرارات وفق ا لذلك وفي هذه الحالة ، يتعين على المؤسسات تحديد 

 ىوذج القوالمنافسة الموجودة بالفعل في السوق ، وهنا يتم استخدام نم

وهذه تمثل بعض األدوات  BCGالخمس وسلسلة القيمة ومصفوفة 

االستراتيجية التي يمكن استخدامها في إطار مدرسة تحديد المواقع 

وبمجرد تحليل السوق، يمكن تطبيق االستراتيجية الصحيحة لتحسين وضع 

 منتج المؤسسة أو خدمتها.

توفر المحتوى بطريقة منهجية -

 االستراتيجية.للنظر في 

 التركيز على الحقائق الصعبة.-

مفيد بشكل خاص في المرحلة -

المبكرة من تطوير 

 االستراتيجية.

في المدرسة الفكرية لتحديد 

المواقع التنافسية، تفترض 

االستراتيجية أن السوق سيبقى 

كما هو، وأنها ال تأخذ بعين 

االعتبار الداخلين الجدد أو 

 التغيير في بيئة األعمال.

 المشاريع .4

تعتبر مدرسة المشاريع أن تشكيل االستراتيجية عملية رؤية، وتركز 

مدرسة المشاريع على رؤية الرئيس التنفيذي كمحدد رئيسي لالستراتيجية، 

ويتمتع القائد بمنظور خاص ، وإحساس بالتوجه طويل األجل ، ورؤية 

واعية  رلمستقبل المنظمة. وعملية تشكيل االستراتيجية تحدث بطريقة غي

إلى حد ما. لكنها عميقة الجذور في تجربة القائد، ويعزز القائد الرؤية من 

خالل الحفاظ على السيطرة الشخصية على عملية التنفيذ من أجل إعادة 

 صياغة جوانب محددة عند الضرورة. وتستجيب المنظمة لتوجيهات القائد.

 ترغب في وتعد مدرسة المشاريع أمثلة على المؤسسات الصغيرة التي

التحول إلى مؤسسات كبيرة ، أو حتى الشركات الكبيرة التي تثق في قادتها 

، مثل الثقة التي يتمتع بها مارك زوكربيرج من موظفيه، وتتبع مؤسسات 

المدارس الريادية )المشاريع( كل ما يقوله الرئيس التنفيذي. وتعد نماذج 

عن القيادة الجيدة في القيادة الظرفية من أفضل األدوات لمواصلة البحث 

 المؤسسات.

 

 

 

يمكن أن تساعد الرؤية السليمة -

على سير المؤسسة بشكل 

 متماسك.

تساعد المؤسسة في السنوات -

 المبكرة أو الصعبة للغاية.

 المرنة والتفاصيل.-

إن مشكلة مدرسة الفكر اإلدارية 

هذه هي سؤال واحد فقط: أين 

يمكن العثور على قائد ناضج 

وموهوب ونزيه؟ إذا وذوي خبرة 

صممت المؤسسة استراتيجياتها 

بناء  على توصيات قائد الشركة ، 

لذلك يجب أن يكون القائد 

صاحب رؤية ويتحمل 

مسؤوليات النجاح باإلضافة إلى 

 فشل االستراتيجيات.
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 المعرفية .5

في ظل هذه المدرسة الفكرية ، تولي المؤسسات أهمية كبيرة لتصور 

ة من أفضل األمثلة على الدراسات المعرفية هي الناس وسلوكهم، وواحد

نافذة جوهاري. حيث يمكن للمؤسسات القيام بأعمال أفضل من خالل فهم 

موظفيها ومورديها وعمالئها، وتعتبر تصورات العميل مهمة وبالتالي ، 

ينبغي التفكير في معالجة معلوماتهم. وهذا هو الموقع الذي تلعب فيه 

ا  ا، وبمجرد أن تعرف المنظمة ما يطلبه اتصاالت الشركات دور  مهم 

عمالؤها يصبح من السهل تلبية ذلك. حتى نموذج سلوك المشتري هوارد 

شيث هو مثال جيد على المدرسة المعرفية، حيث يحاول شرح عقالنية 

اختيار المنتج من قبل المستهلك في ظل توافر المعلومات غير المكتملة 

حلل األعراض الخارجية للسلوك وردود وقدرة المعالجة المنخفضة. كما ي

 الفعل وعمليات التفكير التي ال يمكن أن تخضع للمراقبة المباشرة.

ترى االستراتيجية كعملية -

 معرفية في ذهن االستراتيجي.

تظهر االستراتيجيات كمفاهيم -

وخرائط ومخططات وإطارات 

 للواقع.

يشدد على الجانب اإلبداعي -

 لعملية االستراتيجية.

لى مستوى االستراتيجي قوي ع-

الفردي. مفيد جدا لشرح لماذا 

 عقولنا غير كاملة.

المشكلة في النموذج المعرفي هي 

أنها ليست عملية خارج نطاق 

معين. ال يمكن للشركة الكبرى 

االعتماد على الدراسات 

االستقصائية وتقارير أبحاث 

التسويق وحدها إليجاد أفكار 

جديدة أو إلجراء اتصاالت مع 

ئها. الحقيقة هي أنه في كل عمال

يوم يتم تقديم منتج جديد في 

السوق والحفاظ على عالمة 

تبويب لكل حركة في السوق غير 

 ممكن في مدرسة الفكر المعرفية.

 التعليمية .6

ا على تجاربها وأحداث  تعتمد المؤسسات التي تتبع عملية التفكير هذه كثير 

ع لبيئة األعمال ، إلى جانب التوزيالسوق، فالطبيعة المعقدة وغير المتوقعة 

الالمركزي للمعرفة داخل المنظمة ، تستبعد السيطرة المقصودة. 

المنظمات التي تتبع نموذج المدرسة التعليمية تضع استراتيجيات تبحث في 

الماضي ؛ ليس بالضرورة ماضيهم بل ماضي المؤسسات األخرى، 

أصبحت ناجحة أو  ويأخذون العظة من االستراتيجيات في السوق التي

فاشلة. تنظر المؤسسات التي تتبع مدرسة الفكر هذه إلى األشياء التي 

عملت في السوق وتحاول تنفيذ نفس الشيء مع مرور الوقت مع افتراض 

 أنها ستعمل مرة أخرى.

تقدم حال  للتعامل مع التعقيد -

وعدم القدرة على التنبؤ في 

 تشكيل االستراتيجية.

وا أكثر يمكن للناس أن يتعلم-

 من القائد.

ال حاجة للزعيم القاهر. يمكن -

الجمع بين وجهات النظر 

 الطارئة.

قوية في الظروف المعقدة مع -

 التغيير المستمر.

أكثر من مجرد استراتيجية ، 

تبدو مدرسة الفكر التعليمية 

بمثابة توجيه للشركة على أساس 

خرائط الطريق السابقة التي 

مرت بها. ال ينصح باالعتماد 

على قرارات الماضي ألن 

التغيير ثابت في السوق. ولكن 

يمكن استخدام هذه االستراتيجية 

عندما تكون الشركة مستقرة ، 

وتريد العمل على الوضع التلقائي 

بينما تقوم بتطوير شيء آخر في 

 هذه األثناء.
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 السلطة .7

ذين والن في السلطة الموجودياألشخاص  على تتركز هذه المدرسة الفكرية

عمالء أو موردين أو  السلطةيتخذون القرارات. يمكن أن تكون مراكز 

إلى تصميم  السلطةنظرت مدرسة وقد  ،نقابات عمال أو قادة في المنظمة

كعملية سياسية للتفاوض وتشكيل التحالفات وتعزيز  االستراتيجية

ي والسياسة. أ السلطةباستخدام  االستراتيجيةيتم تشكيل ، والمصالح

إلى األمام. يضمن ها يقود المؤسسةأن لديه سلطة على  شخص معروف

 .وجود مقاومة أقل لتنفيذ االستراتيجية السلطةمركز 

هي بمثابة تفاعل بين أصحاب  االستراتيجيةترى ماكرو باور أن و

المصلحة من خالل اإلقناع والمساومة والتفاوض وفي بعض األحيان 

تدور حول األلعاب السياسية وتحويل  السلطةمدرسة  ،المواجهة المباشرة

االئتالفات. السياسة هي نظام نفوذ يمكن أن يتصرف بطريقة داروينية 

لضمان أن يتم تعيين أقوى أعضاء المنظمة في مناصب قيادية. يمكن 

للسياسة ضمان مناقشة جميع جوانب القضية بشكل كامل ، في حين أن 

 فقط.أنظمة التأثير األخرى قد تشجع على واحدة 

يمكن أن تساعد في ضمان -

مناقشة جميع جوانب القضية 

بالكامل. يمكن أن تساعد في 

العقبات التي تحول دون  تجاوز

 التغيير الضروري.

 ، الواقعية.الديمقراطية-

يمكن أن تساعد في تقليل -

 .المقاومة بعد اتخاذ القرار

من المفيد بشكل خاص فهم -

التحالفات االستراتيجية 

تركة والقيام والمشاريع المش

 بتحليل أصحاب المصلحة.

 السلطةتحدث مشكلة مدرسة 

عندما يتوقف األشخاص األقوياء 

عن االستماع إلى تعليقات 

اآلخرين والتوقف عن تنفيذ 

تدابير التحسين ، والتركيز فقط 

على التحسينات الطفيفة. في مثل 

 إلى السلطةهذه األوقات ، تحتاج 

حتى تستمر  القيادةتغيير 

ا. سسةالمؤ  في المضي قدم 

 الثقافية .8

مدرسة الفكر الثقافية أن رأس المال البشري هو األكثر أهمية في  ترى

ثقافة إيجابية تسخر االبتكارات وثقافة تنظيم  المؤسسات، إضافة إلى وجود

ا لقيم خ االستراتيجيةفي إطار المدرسة الثقافية ، يصبح تشكيل و المشاريع، اضع 

تشكل و ،الفريدة ووجهات نظرها الذاتية وأساليب صنع القرار المؤسسة

عملية للتفاعل االجتماعي تعتمد على المعتقدات والتفاهمات التي  االستراتيجية

يكتسب الفرد هذه المعتقدات من خالل عملية التنشئة ويشاركها أعضاء المنظمة. 

وايا المتأصل في النشكل المنظور  االستراتيجيةتأخذ وداخل المنظمة.  التنظيمية

الجماعية والذي ينعكس في األنماط التي يتم من خاللها حماية الموارد أو قدرات 

المنظمة واستخدامها لتحقيق ميزة تنافسية. تؤمن المدرسة الثقافية بإشراك أكبر 

ا أثناء عمليات الدمج  ا جد  عدد ممكن من اإلدارات داخل الشركة. يصبح هذا مفيد 

د منظمات المدارس الثقافية على دور القيم االجتماعية واالستحواذ. تؤك

 والمعتقدات والثقافة في صنع القرار.

تؤكد على الدور الحاسم الذي تلعبه 

العمليات االجتماعية والمعتقدات 

والقيم في صنع القرار وفي تشكيل 

 االستراتيجية.

شرح مقاومة التغيير االستراتيجي ت

ساعد في التعامل مع عمليات وت

 لدمج واالستحواذ.ا

من الصعب توحيد األشخاص في 

المنظمات ، فهناك العديد من 

المجموعات ذات اإليديولوجيات 

لتوحيد األشخاص في والمتنوعة. 

المنظمة ، يلزم بذل جهود مضنية 

ويظل االتجاه غير واضح. ألن 

الثقافة وخاصة اإليديولوجية ال 

تشجع التغيير االستراتيجي ؛ أنها 

عزيز التحوالت في تميل إلى ت

الموقف داخل المنظور االستراتيجي 

العام للمنظمة. ولكن ، هذه هي 

ا  مدرسة الفكر الوحيدة التي تقدم بعد 

جماعي ا للعملية االجتماعية في 

 االستراتيجيةتشكيل 
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9. 
البيئة 

 الخارجية

يرة تعطي أهمية كب حيث ،المدرسة البيئية للفكر أكثر ارتباط ا بالموقف

ا رئيسي ا. لذلك ، فإن تحليل وللبيئة.  و األداة األكثر ه البيئةتلعب البيئة دور 

ا في المدرسة البيئية.  من الواضح أن عملية التفكير هذه تعتمد واستخدام 

على الموقف ، وتستخدم عندما يكون هناك اعتماد كامل على العوامل 

 البيئية.

إعطاء دور مركزي للبيئة في 

 تشكيل االستراتيجية

هذه المدرسة الفكرية ،  في ظل

تعتمد العملية كليا على البيئة التي 

من الصعب وتتغير باستمرار. 

االستمرار في  المؤسساتعلى 

 تغيير استراتيجياتها باستمرار.

 االعدادات .10

واحدة من أكثر األفكار المفضلة لدى  (التكويناالعدادات )تعد مدرسة 

 هي الحاجة إلى ي تقوم عليهاالتمدرسة األفكار ، ألن الفرضية األساسية 

 موقف باالنتقال من للمؤسسةتسمح االستراتيجية و ،تكوين االستراتيجية

في االعتبار الكثير من الحقائق وال  االستراتيجيةيجب أن تأخذ وإلى آخر، 

درسة تحاول مويمكن استخالصها من البيانات والقيم اإلحصائية البسيطة. 

التسع  االستراتيجيةجوانب المدارس إيجاد مزيج من جميع  االعدادات

نى تتبواألخرى. تقف المؤسسة على أساس تكوين مستقر لخصائصها. 

ع تخضوبنية معينة تتوافق مع نوع معين من السياق.  االستراتيجية

المنظمات لدورات من مراحل مستقرة ، ومراحل مضطربة ومراحل 

هو الحفاظ على االستقرار أو على  االستراتيجيةمفتاح اإلدارة وانتقالية. 

األقل تكييف التغيير االستراتيجي ، مع االعتراف بشكل دوري بالحاجة 

يمكن أن تكون عملية صنع ، إلى التحول والقدرة على إدارة عملية التحول

ل أو التخطيط الرسمي أو التحلي المفاهيمهي عملية التصميم  االستراتيجية

التعلم التعاوني أو التعددية السياسية ، أو  المنهجي أو رؤية القيادة أو

التركيز على اإلدراك الفردي أو التنشئة االجتماعية الجماعية أو االستجابة 

البسيطة لقوى البيئة. كل هذه يجب أن تكون موجودة في وقتها وفي سياقها 

تأخذ االستراتيجيات الناتجة شكل خطط أو أنماط أو مواقف أو و ،الخاص

 .أو غيرها وجهات نظر ،

 والشكل التنظيمي االستراتيجية

)التطوير التنظيمي( متكامالن 

بشكل وثيق ويجب التوفيق 

 .بينهما

يمكن وصف المنظمة من حيث 

بعض التكوينات المستقرة 

لخصائصها ، والتي تتبناها 

لفترة من الزمن في نوع معين 

من السياق. هذا يجعلها تتصرف 

بطرق معينة ، والتي تؤدي إلى 

موعة معينة من مج

 .االستراتيجيات

تتوقف فترة االستقرار من حين 

آلخر عن طريق بعض عمليات 

التحول. مفتاح االستراتيجية هو 

في معظم األحيان: للحفاظ على 

االستقرار ، أو على األقل تغيير 

استراتيجي قابل للتكيف ، ولكن 

بشكل دوري هناك حاجة 

 .للتحول

تحاول مدرسة الفكر هذه تحقيق 

الستقرار عبر طرق مختلفة، ا

تعمل ووتحافظ على التحول 

جزئي ا على  االعداداتمدرسة 

حل الصراع بين المدارس 

د يتم انتقااالستراتيجية، ولكن 

مدرسة التكوين ألنها جامدة 

للغاية في التمييز بين مراحل 

 االستقرار ومراحل االنتقال.
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 جية،االستراتيمجرد مراحل أو جوانب في صياغة يتضح أنها العشرة الفكرية المدارس  ومن خالل تحليل

 :(Mintzberg, et.al 2003) على النحو التالي ويمكن توضيح ذلك

 تنتمي المدرسة المعرفية إلى رؤية االستراتيجيين. -

إلى الوراء وتحدد التواريخ التي يتم تحليلها واالحتفاظ بها في "الصندوق  التنافسية تتطلع مدرسة المواقع -

 .االستراتيجيةاألسود" لوضع 

 .تتطلع مدرسة التخطيط إلى األمام قليال  إلى استراتيجيات البرنامج -

 .منظور استراتيجي نحوتتطلع مدرسة التصميم إلى األمام في المستقبل  -

 .ء الرؤية الفريدة للمستقبلإلى ما ورا المشاريعتتطلع مدرسة  -

 تنظر وتضيع في التفاصيل. والسلطةإن مدارس التعليم  -

 .القيم والمعتقدات المشتركةتبدو المدرسة الثقافية تحت تأثير  -

 وبشكل أكثر تحديدا  في جوانبها الخارجية. العملية،في  االعداداتتنظر مدرسة  -

 تحاول المدرسة المعرفية الدخول في العملية.  -

ا إلى التح ،بديهيةورؤية  الفكر،هي مشروع طويل  االستراتيجيةصياغة وبشكل عام         ول لكنه يشير أيض 

لها طبيعة تعاونية باإلضافة إلى طبيعة  ، كما أنأنه يعني المعرفة الفردية والتفاعل االجتماعي اإلدامة؛وإلى 

 .تعارض

( في أن كل مدرسة فكرية من 2018حليل )أوهالل ( وتMintzberg, et.al 2003ويتفق الباحث مع تحليل )

هذه المدارس تعبر عن جانب مختلف من جوانب االستراتيجية التي تمثل مجسم ضخم "فيل" تنظر إليه كل 

 مدرسة من جانب ومن زاوية مختلفة، وال تعطي اهمية كبيرة للجوانب االخرى.

ومن خالل تحليل المدارس الفكرية يرى الباحث أن صياغة استراتيجية تكاملية تملك مقومات النجاح، من        

الضروري أن تضع في االعتبار كافة األفكار والمنظورات التي تشير إليها المدارس الفكرية المختلفة، فمن 

 لية واإلمكانات الخارجية والتخطيطخالل االستفادة من أفكار مدرسة التصميم التي توافق بين القدرات الداخ

 مع الوضع في االعتبار العواملالدقيق مع توافر قدر من المرونة وفق التوجهات الفكرية لمدرسة التخطيط، 

 سوق لخلق مركز تنافسي جيد وفق أفكار مدرسة المواقع التنافسية، الب المتعلقة
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لح في االعتبار وفق وجهات نظر المدرسة بأفكار وتصورات الناس، ووضع رؤية أصحاب المصا واالهتمام

وجود والمعرفية ومدرسة السلطة، واالستفادة من تجارب المؤسسة وتجارب األخرين وفق المدرسة التعليمية، 

ثقافة تنظيمية راسخة توجه أفكار المؤسسة واستراتيجياتها، وقيادات ملهمة تشجع على االبتكار والمبادرة، 

 الخارجية حاليا ومستقبال .ومراعاة البيئة الداخلية و

فعند االعتداد بكل هذه األفكار والمتغيرات ستتمكن المؤسسة من وضع وصياغة استراتيجية متكاملة تضع       

 في االعتبار كافة الظروف والمتغيرات والمقومات التي تضمن لها النجاح والفعالية في تحقيق أهدافها.

 

 النتائج 

 النظري والدراسات السابقة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: دبمن خالل تحليل األ        

االستراتيجية مفهوم يشوبه الغموض وعدم الوضوح لدى االستراتيجيين نظرا الستخدامه في حقول معرفية  -

 وفكرية متنوعة.

تسم في تهناك العديد من المدارس الفكرية التي حاولت فهم وشرح تشكيل االستراتيجية، ولكن هذه األفكار  -

لها العديد من االنتقادات، كونها تراعي جانب أو بعض الجوانب عند صياغة  بالتجزئة ويوجهالغالب 

 االستراتيجية دون االهتمام بتكوين تصور شمولي لالستراتيجية.

 يتأثر بالعديد من المتغيرات والظروف التي قد ال تحسمها مدرسة فكرية واحدة. االستراتيجيةإن تشكيل  -

أن الممارسين في المجال اإلداري لديهم أفكار أكثر شمولية حول صياغة االستراتيجية مقارنة يتوقع  -

نسبة فشل االستراتيجيات كبيرة جدا وقد يرجع ذلك إلى مشكالت فإن باألكاديميين، ولكن على الرغم من ذلك 

 تتعلق بصياغة وتشكيل االستراتيجية ابتداء.

الستراتيجية أفكارا إيجابية إذا ما تم النظر إليها في إطار متكامل لكافة لقد قدمت المدارس الفكرية لصياغة ا -

 األفكار التي قدمتها المدارس الفكرية المختلفة.

ر شمولية كثس الفكرية في صياغة استراتيجيات أيمكن االستفادة من األفكار المتنوعة التي قدمتها المدار -

 المقدمة لكل مدرسة استراتيجية على حدها.تراعي المتغيرات المختلفة، وتتجنب أوجه النقد 
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إلى  مر يرجعارس الفكرية دفعة واحدة، ولكن األليس من الضروري استخدام كافة األفكار التي قدمتها المد -

 تقدير الممارسين في مجال اإلدارة االستراتيجية.

 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصي بما يلي:

جهودا إضافية من أجل تحديد مفاهيم دقيقة متحدين  والممارسون الضروري أن يقدم األكاديميونمن  -

 .ووفق أفضل الممارسات الواقعية لالستراتيجية وفق المجاالت الفكرية المختلفة

لى والعوامل المؤثرة ع ضرورة تعميق التواصل بين األكاديميين والممارسين حول صياغة االستراتيجية -

 .صياغتها

من الضروري االستفادة بكافة األفكار التي قدمتها المدارس الفكرية المختلفة، وضرورة أن تهتم المؤسسات  -

على اختالف مجاالت عملها بتدريب القادة وكبار الموظفين على هذه األفكار والممارسات لضمان اقتناعهم 

 بها.

تعزيز ثقافة الفكر الشمولي لدى قادة المؤسسات حول صياغة االستراتيجية، واالعتماد على ثقافة  المهممن  -

 المشاركة في صياغة االستراتيجية وصنع القرار.

 ستراتيجية.على صياغة وتنفيذ اال اتكثيف الجهود البحثية حول دراسة العوامل المختلفة واألفكار األكثر تأثير   -

ارسات لالختيار بين المدارس االستراتيجية، هي ممارسة االستراتيجية الموقفية، قد يكون من أفضل المم -

 والتي تتوقف على طبيعة الحالة الراهنة ومتغيراتها.

 القيام بالمزيد من البحوث حول االستراتيجية وصياغتها وتنفيذها. -
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