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هم ، ألنها تجبر ، ولكن معظمهم يرى أنها ش يء مخيف.االستراتيجية مهمةأن جميع املديرين التنفيذيين يعرف 

 أن اختيار االستراتيجية يستلزم في الواقع  من ذلك سوء األ و  الذي من الصعب تخكينه، على مواجهة مستقبل 

ي ف هذه القراراتفي  أن يخطئ وهو  قاطعة وصريحة وغير قابلة لآلحتمال. وهذا ما يخشاه املدير اتخاذ قرارات 

تها من تجرب وهذا يتطلب تحويل هذه التحديات إلى مشكالت قابلة للحل باستخدام أساليب تم .حياته املهنية

في إعداد خطة شاملة لكيفية استثمار الشركة في األصول والقدرات اء املزيد من الوقت ضيتطلب ق كما قبل.  

  .أو حصة في سوق جديدةالحالية زيادة حصة السوق  األهداف مثل هدف تحقيق الحالية والجديدة من أجل 

تحقق في التي يمكن أن ت بيانات تفصيلية تحدد التكاليف واإليراداتتتضمن  دعم الخطة بجداول هذا يتطلب 

لوضع  ممتازة هذه طريقة ل الشعور بالخوف من االستراتيجية، وتعتبر نهاية الخطة حتى تقل

من صنع  اأساسي االخوف واالنزعاج جزء يظل  مع الخوف من املجهول ، لكن والتعامل اإلستراتيجية

أن تكون بها أجزاء غير جديدة،   لجية يظل هناك أحتمامهما كان الرضا عن االستراتيفي الواقع ،   .اإلستراتيجية



الهدف منها القضاء  التي سنناقشها الحقا.  االستراتييجة ليس  Traps صاددواقعا في واحدة من امل ن وربما تكو 

 . حعلى املخاطر ولكن زيادة احتماالت النجا

تيجة نالذي يؤدي إلى نتيجة مثالية ، ولكنها ن االستراتيجية الجيدة ليست نتاج ساعات من البحث الدقيق ا

ا يتم تنفيذه. مثم تقييم  األهداف التي تريدها املنظمة  ما يلزم لتحقيق تحديد من خالل  عملية تفكير بسيطة 

 .  comfort zoneدوق أو من منطقة الراحة نصلالخروج من اوالقبول بهذا الفكر يعنى 

 

 : التخطيط االستراتيجيالراحة األولىمصيدة الراحة 

في كل مرة يتم فيها استخدام كلمة "استراتيجية" ، يتم إقرانها بشكل من أشكال كلمة "خطة" ، كما هو الحال 

يط ألن من االستراتيجية إلى التخط التحول  . يحدث الخطة االستراتيجية أو   التخطيط االستراتيجي في عملية 

تميل جميع الخطط االستراتيجية إلى أن تبدو متشابهة إلى حد كبير.  .اعملي ومريح تمام طبيق التخطيط هو ت

ا هو الرؤية والرسالة وهو تحديد  ل األو أجزاء رديسية ، الجزء  ةوهى غالبا ما تتكون من ثالث
ً
بًيا. طموًحا نسهدف

 التي -مثل إطالق املنتجات ، والتوسعات الجغرافية ، ومشاريع البناء  -الثاني هو قادمة من املبادرات الجزء 

اية ولكنه ا للغمنظًم هذا الجزء من الخطة االستراتيجية إلى أن يكون  ستنفذها املنظمة لتحقيق الهدف. يركز 

ل جيد ق الخطة بشك. وبهذه الطريقة ، تتوافأرقام مالية الثالث هو تحويل املبادرات إلى  الجزء .أيًضا طويل جًدا

خمس  ا وتكون غالب، وازنةتصبح الخطط االستراتيجية الواجهة األمامية الوصفية للم و السنويةوازنة مع امل

.  وازنات يجعل امليمكن القول أن هذا  سنوات 
ً

طأ خالتخطيط الخاطئ لالستراتيجية  يعدو  أكثر عمًقا وشموال

وع، بهذا املوض الذين هم أكثر الناس اهتماما ، ، حتى أعضاء مجالس إدارة الشركات يقعون في هذا الخطأشائًعا

 ييمها.هولة تقاالستراتيجية  نظرا لسمن األهداف ثير يهتم باألهداف قصيرةاألجل  أكثر ويرجع ذلك أن الك

  . 



 

 :: التفكير القائم على التكلفةالثانية مصيدة الراحة 

كرة تلعب الشركة في ظل هذه الفألن  يفضل البعض التخطيط في ضوء التكلفة ألنه يخضع لسيطرة الشركة. 

رائها ب شاملطلو  صول واأل ، عدد املوظفين الذين يجب توظيفهم نها من خاللها تستطيع تحديد أل دور العميل

 ءيمكن للشركة ، مثل أي عميل ، أن تقرر التوقف عن شراا وهنوما إلى ذلك.  اتاإلعالن وعدد ،  أو استجارها 

   .وبالتالي التخطيط في ضوء التكاليف يجعل الشركة أكثر سيطرة على االستراتيجيةسلعة أو خدمة معينة ، 

عرض وهذا مهم ألن الكثير من الشركات تتطيط لها بدقة نسبية. ألنه يمكن التخ التكاليف مريحاالعتماد على 

ى املشكلة هي أن املديرين املوجهين للتخطيط يميلون إل عندما تترك تكاليفها خارج نطاق السيطرة. للمخاطر 

خطيط تمألوفة ومريحة من ناحية التكلفة على جانب اإليرادات أيًضا ، حيث يتعاملون مع  أساليب تطبيق 

لكن عندما ال  . ةوازنا في الخطة اإلجمالية واملا متساويبق تقريًبا لتخطيط التكلفة ومكوناإليرادات على أنه مطا

قد ل   ماذا يمكن أن نفعل أكثر؟ ويتسالون  الضيق.  تظهر اإليرادات املخطط لها ، يشعر املديرون باالرتباك و

هناك سبب بسيط لعدم تحقيق تخطيط اإليرادات نفس النتيجة   .قضينا آالف وآالف الساعات في التخطيط

عمالء تتخذ الشركة القرارات. ولكن بالنسبة لإليرادات ، فإن الاملرجوة مثل تخطيط التكلفة. بالنسبة للتكاليف 

هم املسؤولون. وباستثناء حاالت االحتكار النادرة ، يمكن للعمالء أن يقرروا بإرادتهم الحرة ما إذا كانوا سيعطون 

 نعلى اإلطالق. قد تخدع الشركات نفسها في التفكير في أ اأحد عدم إعطاده إيرادات للشركة أو ملنافسيها أو 

اإليرادات تحت سيطرتها ، ولكن ألنها ليست معروفة وال يمكن التحكم فيها ، فإن التخطيط ووضع امليزانية 

 .والتنبؤ بها هو ممارسة انطباعية

 

 



بالطبع ، تخطيط اإليرادات على املدى القصير أسهل بكثير بالنسبة للشركات التي لديها عقود طويلة األجل مع 

، فإن معظم إيراداته كل عام  Thomson Reuters ، بالنسبة ملزود معلومات األعمال العمالء. على سبيل املثال

يأتي من اشتراكات متعددة السنوات. املبلغ املتغير الوحيد في خطة اإليرادات هو الفرق بين مبيعات االشتراكات 

 فعلراكم طلبات طويلة ، كما تإذا كانت الشركة لديها ت الجديدة واإللغاءات في نهاية العقود الحالية. وباملثل 

Boeing تحكم ي على املدى الطويل  وبصفة عامة  ، ، فستكون قادرة على التنبؤ باإليرادات بشكل أكثر دقة

ا جوهرًيا عن إمكانية التنبؤ . العميل في جميع اإليرادات
ً
الخالصة هي أن إمكانية التنبؤ بالتكاليف تختلف اختالف

تظهر بطريقة سحرية ، والجهد الذي تقضيه في إنشاء خطط  باإليرادات. ال يمكن للتخطيط أن يجعل اإليرادات

 .فاظ بهمساب العمالء واالحتإيجاد طرق الكت وهو  األكثر صعوبة ةلألرباح يشتت االنتباه عن عمل اإلستراتيجي

 

 ستراتييية ااتية ارمرجييةال طر اال : الثالثةمصيدة الراحة 

وا في بعد أن نجح ا ، ألنه يمكن أن يصطاد حتى املديرين الذين يحاولون بما يكون هذا الفخ هو األكثر خبثر 

راتيجية ستال في تحديد وصياغة ايعتمد املديرون بناء استراتيجية حقيقية.   تجنب التخطيط وفخاخ التكلفة 

لسوء الحظ ، يمكن أن يؤدي اثنان من أكثرها شيوًعا إلى املستخدم غير الحذر  ولكن  أحد األطر املعيارية.

 .لتصميم استراتيجية بالكامل حول ما يمكن للشركة التحكم فيه

  1978في عام 
ً

 هومطاردة ، وهو مفالستراتيجية فيه اال  في علم اإلدارة قدم مهما، نشر هنري مينتزبيرج مقاال

 The Rise and Fall of،  1994في كتابه الناجح لعام  و  ، األعمال غير األكاديمية في  جمهور بين ال االحق انتشر 

Strategic Planning.  دروسة املكانت رؤية مينتزبيرج بسيطة ولكنها قوية بالفعل. ميز بين االستراتيجية

deliberate strategy  طاردةوهي مقصودة ، واالستراتيجية ال emergent strategy دراسة ، والتي ال تستند إلى

 .الشركة على مجموعة متنوعة من األحداث غير املتوقعةفعل ردود حقيقية ولكن تتشكل نتيجة 



 

التخطيط يرين يبالغون في تقدير قدرتهم على التنبؤ باملستقبل و استند تفكير مينتزبرغ في مالحظته إلى أن املد

، أراد أن   املعتمدة واالستراتيجية الطاردةله بطريقة دقيقة وتكنوقراطية. من خالل التمييز بين االستراتيجية 

يشجع املديرين على املراقبة الدقيقة للتغييرات في بيئتهم وإجراء تصحيحات على املسار في استراتيجيتهم 

ا لذلك. وحذر من مخاطر التمسك باستراتيجية ثابتة في مواجهة التغيرات الكبيرة في البيئة فقو  دةمعتامل

. نهااليتبعو  من الحكمة أن يتبعها كل مدير. ومع ذلك ، فإن معظم املديرين نصيحة معقولة  وهذه  .التنافسية

 من ذلك 
ً
 ا متقلبستقبل ال يمكن التنبؤ به و أن املب كمبرر االستراتيجية الطاردة يستخدم معظمهم فكرة   بدال

إذا كان  التالي وب  التخاذ خيارات استراتيجية حتى يصبح املستقبل واضًحا بما فيه الكفاية.  هناك معنى وليس

املستقبل غير قابل للتنبؤ به ومتقلب للغاية بحيث يتعذر عليه اتخاذ خيارات استراتيجية ، فما الذي يدفع 

تكون فيها  لنقطة التياملدير إلى االعتقاد بأنه سيصبح أقل من ذلك بكثير؟ وكيف يمكن لهذا املدير أن يدرك ا

القدرة على التنبؤ عالية بما يكفي والتقلب منخفض بما يكفي لبدء اتخاذ الخيارات؟ بالطبع الفرضية ال يمكن 

 .الدفاع عنها: لن يكون هناك وقت يمكن ألي شخص أن يتأكد فيه من أن املستقبل يمكن التنبؤ به

بة ، ا لتجنب االختيارات االستراتيجية الصععذرا مفيدببساطة  الطاردة  ومن ثم ، أصبح مفهوم االستراتيجية 

. إن مجرد اتباع خيارات املنافسين لن ينتج عنه ميزة فريدة أو  ولتكرار الخيارات التي يبدو أنها ناجحة لآلخرين 

  ،  Mintzberg قيمة. ال ش يء من هذا هو ما قصده

 Birger األصلية التي قدمت إستراتيجية طاردة ، كتب Mintzberg ، بعد ست سنوات من مقالة 1984في عام 

Wernerfelt " في االستراتيجية. ولكن لم  تي طرحت مفهوًما آخر متحمسا ، وال موارد الشركة نظرة قادمة على

 HBR واحدة من أكثر مقاالت C.K. Prahalad and Gary Hamel   نشر  ، عندما  1990لك حتى عام يكن ذ



القادمة  Wernerfelt ، "الكفاءة األساسية للشركة" ، التي كانت تحظى بشعبية واسعة في وجهة نظروهى  قراءة 

 .للشركة مع املديرين (RBV) على املوارد

أن مفتاح امليزة التنافسية للشركة هو امتالك قدرات قيمة ونادرة ال حصر لها وغير قابلة لالستبدال.  RBV تؤكد

أصبح هذا املفهوم جذابا بشكل غير عادي للمديرين التنفيذيين ، ألنه يبدو أنه يشير إلى أن االستراتيجية كانت 

 The Core Competence of the“تحديد وبناء "الكفاءات األساسية" أو "القدرات االستراتيجية". 

Corporation,” ظ أن هذا يقع بشكل مالدم في نطاق ما يمكن معرفته والتحكم فيه. يمكن ألي شركة بناء الح

قوة مبيعات فنية أو مختبر تطوير برمجيات أو شبكة توزيع وتعلن أنها اختصاص أساس ي. يمكن للمديرين 

يمكنهم و عقول املالتنفيذيين بشكل مريح االستثمار في هذه القدرات والتحكم في التجربة بأكملها. في حدود 

 .ضمان النجاح

ولئك الذين أمن يقوم بذلك هم تكمن املشكلة بالطبع في أن القدرات نفسها ال تجبر العمالء على الشراء. فقط 

ة معروفين وال يمكن السيطر  غير. لكن العمالء  قيمة متفوقة ملجموعة معينة من العمالء  ويحققون ينتجون 

قق هؤالء وإذا لم يحن املديرين التنفيذيين التركيز على القدرات التي يمكن بناؤها . يفضل العديد معليهم

 .أو املنافسين غير العقالنيين يمكنهم تحمل اللوم، فإن العمالء النجاح

 

 ارمصائد:الهروب من 

ماعات اإلدارة في اجت ا مناقشتهتميل يتضح أن الشركات من السهل تحديد الشركات التي وقعت في هذه الفخاخ. 

 من كيفية توليد إيرادات 
ً
إلى التركيز على كيفية الحصول على املزيد من األرباح من اإليرادات الحالية بدال

تلك التي تتعامل مع رضا العمالء أو الحصة  بينما بالتمويل والقدرات املقاييس الرديسية وتتعلق جديدة. 

 .أقل أهميةتكون السوقية 

https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation/ar/1
https://hbr.org/1990/05/the-core-competence-of-the-corporation/ar/1


 

الج فإن الع الخوف ش يء طبيعي لدى األشخاص   ألن  انظر   ، املصادد كيف يمكن للشركة الهروب من تلك 

ضمن التأكد من أن عملية وهذا يت يقلل القلق والخوف، الوحيد هو اعتماد نظام حول صنع اإلستراتيجية 

 
ً
ة دادًما نطقة الراحة مغريم -صنع االستراتيجية تتوافق مع ثالث قواعد أساسية. االلتزام بالقواعد ليس سهال

 من متابعتها ، فستتأكد على األقل من أنتم التمكن  ؤدي بالضرورة إلى استراتيجية ناجحة. ولكن إذا تولن  -

 .استراتيجيتك لن تكون سيئة

 

ا :1القاعدة 
ً
 .اجعل بيان االستراتيجية بسيط

يقررون سألنهم أي العمالء.  -ركز طاقتك على الخيارات الرديسية التي تؤثر على صناع القرار بشأن اإليرادات 

إنفاق أموالهم مع شركتك إذا كان عرض القيمة الخاص بك أعلى من املنافسين. هناك خياران يحددان النجاح: 

ؤالء م مقنع لهستهدفهم( وقرار كيفية الفوز )كيفية إنشاء عرض قيتمعنيين قرار مكان اللعب )أي عمالء 

ن على دراية كو ر الشركة اللعب فيها ، فربما لن يكن العميل في القطاع أو املنطقة التي تختاالعمالء(. إذا لم ي

جد أن تبتوافر وطبيعة عرضها. إذا اتصلت الشركة بهذا العميل ، فسيحدد خيار كيفية الفوز ما إذا كانت س

 .معادلة القيمة املستهدفة للعرض مقنعة

إذا كانت اإلستراتيجية تتعلق فقط بهذين القرارين ، فلن تحتاج إلى تضمين وثادق التخطيط الطويلة واململة. ال 

يوجد سبب يمنع من تلخيص الخيارات االستراتيجية للشركة في صفحة واحدة بكلمات ومفاهيم بسيطة. إن 

ن املرجح قادمة ويجعل مويجعلها  سية كمكان اللعب وكيفية الفوز يحافظ على املناقشة وصف الخيارات الردي

 من التراجع إلى منطقة الراحة 
ً
أن املديرين سوف يتفاعلون مع التحديات االستراتيجية التي تواجهها الشركة بدال

 .التخطيطية الخاصة بهم



 .: أدرك أن االستراتييية ال تتيلق بالكمال2القاعدة 

 دون وعي أن اإلستراتيجية يجب أن تحقق الدقة والقوة التنبؤية لتخطيط التكلفة  تالحظ أن املديرين يشعرون 

وبعبارة أخرى ، يجب أن تكون مثالية تقريًبا. ولكن بالنظر إلى أن االستراتيجية تتعلق في املقام األول باإليرادات 

 وقعات تتقلل االستراتيجية من احتماالت  االتها في أفضل حوليس التكلفة ، فإن الكمال معيار مستحيل. لذلك 

خالل عملية صنع  يجب على املديرين استيعاب هذه الحقيقة إذا لم يتم تخويفهم  وبالتالي  الشركة.

ية والهيئات التنظيمية إلى تعزيز فكرة أن االستراتيج مجالس اإلدارات ولكي يحدث ذلك ، تحتاج . اإلستراتيجية

 من تقويضها. في الفوز  تنطوي على رهان
ً
 من تأكدينكل مرة يسأل مجلس اإلدارة املديرين إذا كانوا م بدال

املنظمون يشهدون بدقة عمليات صنع القرار في استراتيجيتهم ، فإنه يضعف صنع  استراتيجيتهم أو يجعل

 للمعرفة و اإلستراتيجية الفعلية. 
ً
بقدر ما قد ترغب املجالس والهيئات التنظيمية في أن يكون العالم قابال

 حتى يقبلوا ذلك ، سيحصلون على التخطيو فيه ، فهذه ليست الطريقة التي يعمل بها ببساطة. والتحكم 
ً
ط بدال

 .والكثير من األعذار حول سبب عدم ظهور اإليرادات -من اإلستراتيجية 

 .ا: اجيل ارمنطق صريح3القاعدة 

ي تكون بار منطق تفكيرك: لكالطريقة الوحيدة املؤكدة لتحسين معدل نجاح اختياراتك االستراتيجية هي اخت

حول تطور صناعتك ، حول املنافسة ، حول اختياراتك منطقية ، ما الذي تحتاج إلى تصديقه بشأن العمالء 

شكل ب؟ من األهمية بمكان كتابة اإلجابات على هذه األسئلة ، ألن العقل البشري يعيد كتابة التاريخ كقدرات

 من تذكر كيف تمكشف إلى حيطبيعي وسيعلن أن العالم قد 
ً
ا بدال

ً
ت وضع الرهانا د كبير كما كان مخطط

ا وملاذا. إذا تم تسجيل املنطق ثم مقارنته باألحداث الحقيقية ، فسيكون املديرون قادرين االستراتيجية فعلي

يالت على إجراء التعد ويكون لديهم القدرة االستراتيجية النتيجة املرجوة ، تحقق على معرفة متى وكيف ال 



 امة حظة مستوى ما من الدقة والصر تماًما كما تصور هنري مينتزبيرج. باإلضافة إلى ذلك ، من خالل مال  -زمة الال 

 .لن يتمكن املديرون من تحسين عملية اتخاذ القرارات اإلستراتيجية

د يعندما يطبق املديرون هذه القواعد ، فإن خوفهم من اتخاذ الخيارات االستراتيجية سوف يتضاءل. هذا ج

لخياراتها ، فإنها معرضة لخطر فقدان تغييرات  التامة القناعة  لديها ولكن فقط إلى حد ما. إذا كانت الشركة 

بأن التخطيط وإدارة التكلفة والتركيز على القدرات هي مصادد خطرة لصانع  وقد ناقشنامهمة في بيئتها ، 

بر م. ألنه إذا كانت استراتيجيتها تجال يمكن ألي شركة أن تهملهو  اإلستراتيجية. لكن هذه األنشطة ضرورية

ن يمكن تحديد ما إذا كا والعمالء على منح الشركة إيراداتها ، وتخطيطها ، والتحكم في التكلفة ، وإمكانياتها 

، فإن الطبيعة البشرية هي ما هي عليه ، وأن التخطيط واألنشطة على اإليرادات بسعر مربح للشركة الحصول 

 من خدمتها ن دادماألخرى ستهيم
ً
ما لم يتم بذل جهد واٍع ملنع ذلك. إذا كنت راضًيا عن  -ا على االستراتيجية بدال

 .استراتيجية شركتك ، فمن املحتمل أنك ال تبذل هذا الجهد
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