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يجيبببل البحبببث سبببؽ التدببباؤل اهساسبببي اتتبببي  ىبببل يس بببؽ لمتخظبببي  
 الببدوليإلببى أن التيييببر  متظرقببا  ؟ قببدرات الببدول بشبباو وتشسيببةاالسببتراتيجي 
، وىبب  إلببى وببرورة استسبباد التخظببي  االسببتراتيجيع باسببتسرار السدبتسر دببدف

؛ إليجاد حالة مؽ معياريةدتظمل ابتكار سبل جدددة تدتخدم فييا مؤشرات 
( فكبرة ىبي السخظظيؽ االسبتراتيجييؽ، لتح سيؼ )الدوليالتؾازن واالستقرار 

والتخظببي  االسببتراتيجي و يببر  بشبباو القببدراتىشبباك سالقببة طرديببة بببيؽ  إن
 تالتبي حققتيبا بعبض البدول التبي مبر  "التشسيبة"" ىؾ لبشاو القدرات"نسؾذج 
 وألسانيبباومشيببا  اليابببان  "االنتحببار االقتربباد " انقببة وصببمد لحببد  بأزمببات

ماليزيببببا، انظالقببببا  مببببؽ اليايببببة االسببببتراتيجية لببببدساة التخظببببي  و واليؾنببببان 
سمي التي تبتح ؼ باال تيبار التفبا وىي تشسية قدرات الدول، ىي االستراتيجي
 هالرفببا"الزببرورات لذببيل حيببز تحقيبب   وإباحببة السحغببؾرات سشببداإليجببابي، 
االسبتفادة و والتي ال بد  ،نذر ثقافة التخظي  االستراتيجيسبر ، "السجتسعي

مببع تمببػ التجببارب  الببدول العرةيببةفببي  االسببتراتيجيمشيببا واقببران التخظببي  
 كيفية االستفادة مشيا في بشاو القدرات.معرفة و 
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The search will answer the following basic question: 

Can strategic planning build and develop countries' 

capacities? touching to that the continuous international 

change push on to the necessity of adopting the strategic 

plan, and this needs to create a new ways using a standard 

indicator, in order to find an international stable case, to 

control the strategic planners by the idea of that there is a 

positive relationship between capacity-building and 

strategic planning, and the best model to build the 

capacities is the development, that realized by some 

countries which had experienced suffocating crises that 

amounted to an “economic suicide” such as Japan, 

Germany, Greece and  Malaysia, starting from the strategic 

target of the strategic planning advocates which is capacity 

building, which controls the positive interactive choice and 

it gave the permission to the prohibitions to realize the 

social well-being, by publicizing strategic planning culture, 

that should be beneficial and should take these experiences 

in compare with the strategic planning in the Arabic 

countries and how to benefit from it to build the capacities. 
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 السقدمة
 عبثثثثر تتبثثثث   ي يثثثثتت إال ال يثثثثدر  الثثثثدول بشثثثثتن وتشسيثثثثة  ثثثثدراتالبحثثثث   ثثثثي  إن

مكش ثة ف مجثر  عثتىرة  ثي و ثالعشرثر السرزثزي  ، الذي ُيعثد  التخظيط االستراتيجي
 ثثي  نجتعتثثو  زثث ع عثثؽ ،يفثثػ ل ثثز التقثثدم التشسثثؾي الستدثثتر  لتخظثثيطا إن إذ الثثدول،

نثثذزر  أنوجثثدنت مثثؽ الزثثروري  زثث  ىثثذا لكثثؽ  بثث  رسثثؼ البثثرامت التشسؾلثثة السدثثتقبمية،
 السيسة  ب  الؾلؾج  ي تفت ي  البح  لتكؾن لشت دلي ع  ي البح ، السدمستتبعض 

 .السدمستتولع  أىؼ تمػ 
 ثثدرات الثثدول، بشثثتن و  تشسيثثة نبعثثم مثثؽ دور التخظثثيط االسثثتراتيجي  ثثي  اهىسيببة 

 وتدتبقيت لتدمق سمؼ التشسية العتلسي.
  لجدليثة الثداةرة بثيؽ التخظثيط والتشسيثة وىثيل ىث  التشسيثة نبعثم مثؽ ا  ةاإلش الي

 بزغم مشيت مذتك   رعية تبمؾرت عمى  أوجدت التخظيط أم التخظيط أوجد التشسية؟
إن يحقثثق طفثثثرة  ثثي البشثثثتن شثثك  تدثثتؤالت مشيثثثتل ىثث  يسكثثثؽ لمتخظثثيط االسثثثتراتيجي 

؟ ومت ع  ة بشتن واستراتيجية التخظيط التخظيط االستراتيجيبيؽ  الفرق  مت؟ والتشسية
ومثثت ىثثي اىثثؼ  ؟بشثثتن القثثدرات والتشسيثثةومثثت ع  ثثة التخظثثيط  ثثي  بثثتلتخظيط؟القثثدرات 
 ؟ التشسؾلةالتجترب 

  عمثثثى الثثثدول اعتسثثثدت مفتدىثثثتل للكمسثثثتالبحثثث  عمثثثى  ر ثثثية  اسثثثتشد الفروبببية 
 .((ت القدرات بشتنع وتدترعم التشسية ترتعداع أزاد االستراتيجي؛ التخظيط

 بشثتن تشسية و التخظيط االستراتيجي  ي  بتأثير التعرلف إلى  البح يشذد :اليدف
  درات لمدول.

  ؾ ثف اىثؼ التجثترب الدوليثة التثي لاعتسدنت السشيت الؾ ثفي لحتجتشثت  السشيجية
 .تشسؾلة عتلسيةاالستراتيجي إل داث طفرات اعتسدت التخظيط 

 ثي أثيرهوتث االسثتراتيجي شثت السؾسثؾم لالتخظثيطبح  ثي طظثة  اليي مية  استسدنا  
السبحبث وزثتالتيل  ح ثيؽ وطتتسثة واسثتشتتجتت،مقدمثة ومب (الثدول  درات وتشسية بشتن

مظمبثثيؽل  إلثثىوبثثدوره انقدثثؼ  ،االسببتراتيجي واسببتراتيجية التخظببي  التخظببي  لاهول
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جتن و  ، تزسؽ استراتيجية التخظيط ال تنيلو  اطتص بتلتخظيط االستراتيجي، لاألول
 ،الدول تشسية لتجارب االستراتيجي التخظي تقييؼ  واتأد  بب فعشؾن  السبحث الثاني

التجثترب  وال ثتنيل ،التخظثيط االسثتراتيجي أدوات تقييؼ األولل مظمبيؽل إلىليشذظر 
 ، لشختؼ البح  بجسمة مؽ االستشتتجتت.التشسؾلة
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 األولاملثحث 
 التخطيطاالسرتاتيجي واسرتاتيجية  التخطيط

أن يترثثثؾر، وربسثثثت ال يدثثثتظي  أن يثثثدر ، ىثثثذا العثثثتلؼ الؾاسثثث   يدثثثتظي  أ ثثثدال 
عثثد  الك يثثر إن ، ليثثذا بعيثثداع عثثؽ التخظثثيط االسثثتراتيجي بتلتجثثترب التشسؾلثثةوالسكثثت  

مثثؽ  م، لسثثت  ثثشع( الشقظثثة السثثراد الؾ ثثؾل ليثثتاالنتعثثتشل  تلثثة الر ثثته الؾ ثثؾل إلثثى
 مثثثؽ  ثثثر  مدثثثتر تالتشسيثثثة وبشثثثتن القثثثدرابعثثثد أن تسكثثثؽ  ثثثشت   ،اسثثثتقرار ا ترثثثتدي

الثثثثثذي أطثثثثثرجيؼ مثثثثثؽ العق نثثثثثي  التخظثثثثثيط المثثثثثت كيؼالسظمثثثثثؾب  بتالتجثثثثثتهاألزمثثثثثتت 
 ."االنتعتشإلى " "االنتكتس"

، التشسؾلثثة ثثي التجثثترب الدوليثثة ، ىثثؾ البحثث  السكش ثثةولعثث  أ زثث  مثثت يفدثثر تمثثػ 
 ي زمسة  تع ومؽ دون عشتن، يدتظي  السختص، أن يؤشر ذلػ السردر ليجده ممخر

وىذا مثت أبثدعم بثو  ،ره  ي معشتىت واسعة  ي مزسؾنيت، ىي" التخظيط "وا دة  زبي
أشثثرت ذلثثػ  ،االسثثتراتيجيةوإذا زتنثثم سثثج ت   بعثثد الحثثرب العتلسيثثة ال تنيثثة، اليتبثثتن

-ا ترثثثتدية والجيثثثؾ-ومثثثت أداه مثثثؽ دور  ثثثي إعثثثتدة رسثثثؼ الخترطثثثة الجيثثثؾ السفيثثثؾم،
عميشثثثثثت أن نترثثثثثف  تمثثثثثػ سثثثثثتراتيجية لمشغثثثثثتم الثثثثثدولي بثثثثثيؽ  قبثثثثثة وأطثثثثثر ،  تلؾاجثثثثث  ا

الدج ت مسعشيؽ الشغثر بيثت،  ثي محتولثة مشثت انتقثتن بعثض التجثترب التثي زثتن ليثت 
، وزيف زتنثم سثب  التشسية وبرمجتيت عؽ طرلق التخظيطاألثر الفتع   ي زر  نؾاة 

رعتيتو، وأسس أدامتو، ومت ىي ميزات البيئة االستراتيجية الدولية التثي زتنثم بس تبثة 
ىذا زمو عسدنت إلى تقديؼ السبح  عمى مظمبيؽ  ةوألج  أبتن ،بة إلنبتتوالتربة السشتس

 وزتآلتيل
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

15 

 األولاملطلة 
 التخطيط االسرتاتيجي

االسثثثثثتراتيجية عمثثثثثى العديثثثثثد مثثثثثؽ السفثثثثثتىيؼ الشغرلثثثثثة والعسميتتيثثثثثة  األدبيثثثثثتتدلتشثثثثثت 
مشيثتل و  يةوالتثي بتتثم رىثؽ االسثتراتيج واالبتكترلثة التثي تحثتكي السدثتقب ، اإلبداعيثة

العسميتتية،  وآليتتوالتخظيط االستراتيجي  ختض الك ير  يو النزتج دالالتو الشغرلة 
 إلثثى طبقثثو  ثثي جتنبثثو العسميثثتتي طيثثر تظبيثثق،و مثثؽ و ثثفو  عثثد اليتبثثتنيؾن ا زثث  يُ 

سثثثر البشثثثتن والتقثثثدم،  ثثثتطمق عمييثثثت اسثثثتراتيجية السحثثثيط األزرق بح ثثثتع عثثثؽ درجثثثة عثثثد  
ة طيثتر أمثتم الثدول لتشتذث  نفدثيت مثؽ السشت دثة الدمؾلثة الت يير والتجديد،  يي بس تبث

عبثثر طمثثق مدثثت ة مثثؽ الدثثؾق ال مشثثتز   ييثثت، عثثؽ طرلثثق   ثثي السحيظثثتت الحسثثران؛
 ( 1ل.زلتدة الظم  واالنعتتق مؽ السشت دة

وان الستثثثتب  الفظثثثؽ لسفيثثثثؾم التخظثثثيط االسثثثثتراتيجي تترلخيثثثتع، يجثثثثده  تلثثثو  ثثثثتل 
زثثثثثتن  إذ ،إال انثثثثثو اطثثثثثتص بثثثثثتلتخظيط دون األدان، األطثثثثثر  السفثثثثثتىيؼ االسثثثثثتراتيجية 

مثؽ السثرج   التثي الت يثرات لسؾاجيثة االسثتعدادلسزسؾن مؽ تعمؼ التخظيط االس ز  
 ت ثثب  مثثؽ اىثثؼ السؾا ثثي  االسثثتراتيجية بعثثد أن شثثيد (  2ل،سدثثتقب  ثثي التحثثدث  أن

و ىثثثذا التفدثثثير لمسفيثثثؾم ال يم ثثثي طرؾ ثثثيت إن أال(  3ل،العثثثتلؼ العديثثثد مثثثؽ األزمثثثتت
عبثثر تشغثثيؼ السثثؾارد وتحقيثثق األىثثدا   ثثي ا رثثر  مؾاجيثثة السخثثتطر ثثي و دتسثثيتو 
عسميثة ب لكثؽ ا تربثؾا مثؽ و ثفو  ولؼ يتفق العمستن عمى تعرلف مؾ د ( 4ل،و م مسكؽ

طظثثثط اسثثثتراتيجية لترسثثثؼ  ثثثرا  الدولثثثة  إلثثثىجسثثث  السعمؾمثثثتت والبيتنثثثتت وترجستيثثثت 
لقدرة لمتقدم درجة  ي سمؼ القؾ  ا مكتمؽ إلى األزمتتوتؾعيف مكتمؽ القؾة  ي ع  

بسعشى أطر انو وسيمة مؽ الؾستة  االستراتيجية يختص برسؼ برامت إدارة  (5ل،الدولي
مذترل  وسيتسيتت الدولة ليسكشيت مؽ األدان القؾلؼ ولرزثز طت تتيثت لتحقيثق غتيتتيثت، 

ق وتقيثثيؼ مثثد  تظتبقيثثت مثث  تؾجيثثتت الدولثثة  ثثي عثثتلؼ مت يثثر، ومثثؽ عشت ثثره لاسثثتبت
السدثثثثثثتقب   ثثثثثثي القثثثثثثرارات، برمجثثثثثثة األدان، تذثثثثثثخيص الفثثثثثثرص والتيديثثثثثثدات، مقتربثثثثثثة 



 

 

 

 

 

 

16 

عثثثثثداد واإلجثثثثثرانات التخظيظيثثثثثة، و ثثثثث  تنثثثثثتت بتل تيثثثثثتت ( ومرا مثثثثثو ىثثثثثي للاإلاإلمك
 الفر يتت والتؾ عتت/التخسيشتت، الستتبعة والسرا بة، التقؾلؼ، التقييؼ(.

 بثثواسثثتشجدوا   ثثدراتيت نسؾىثثت وبشثثتنالثثدول التثثي عتنثثم األزمثثتت  ثثي  إننجثثد  وىشثثت
، مسثت جعمثو أطثر   إلثىمثؽ تجربثة  يتبثتيؽه ، وليثذا نجثد محمة األزمثتت إلىلمؾ ؾل 

طيثترات ومفت ث ت لكدثر ست يفرزه مثؽ ل ( 6ل ،التأطيرواشد  عؾبة  ي  اع تعقيد أك ر
ن ؾ عسثثد  السخظظثثليثثذا  ،ورىبثثة التيديثثدات لتُرسثثؼ  ثثؾرة السدثثتقب سعؾ ثثتت أطثثؾاق ال

 إلثىلمعر ثة اليثد  تقثؾد  تفدير الفع  وزذف الفكثر و قثتع لمسبثدأمبح  عؽ اليد  لل
مثؽ التخظثيط معظثى مثؽ اىثؼ  ؾاجعمث التشسؾليؽ إن(، وىذا يجعمشت نعتقد األدانمعر ة 

 (7ل لتدمق سمؼ القسة الدولية. القدرات بشتن معظيتت
تبشثثثثثي رؤلثثثثثة  ثثثثثتدرلؽ عمثثثثثى  يؽيثثثثثالسعشجعثثثثث  مثثثثثؽ  عميثثثثثواالعتسثثثثثتد  إن والحقيقثثثثة،

عسميتع عمى  أسقتطيتالقدرات نغرلتع مؽ ثؼ وتشسية بشتن استبت ية ا ترا يتع ل استراتيجية
، وو ثث  األسثثتلي  الس ةسثثة لترثثؾل  مثث  القثثدرات ، بعثثد مقتربثثة الشؾايثثتارض الؾا ثث 

الثثدول،  معثث   أجشثثدةوبثثدا يحتثث  مكتنثثة ميسثثة  ثثي و ز ثثر الحثثدي  عشثث ليثثذا (8ل ،األدان
 ( 9ل .تحقيق طفرات تشسؾلة ي   تع ع  اع دور 

ولكثثؾن  ،تألزمثثتتب وتجشثث  السثثرور القثثدرات وتشسيثثة بشثثتن كيفيثثة بفيثثؼ وليثثتؼ
عثؽ  ولبتعثد معثيؽ، إلدانيرسثؼ  ثؾرة ا ترا ثية وا ثحة  عشثدمت استراتيجيتع  التخظيط

 االطتيثترات السسكشثة تؾ ثي  عمثى لرزثز، و األدان  ثي السؾجثؾدة الشقثتةص مؾازنثة
الثشيت  بسشزلثة مثويجع مسثت؛ البقتن تيدد التي األطظتن لتفتدي األ ز واطتيتر الخيتر 

 –تثثو عمثثى ربتعيثثة ىثثيل مقؾمثثتت القثثؾة  تعد وترتكثثز (10ل األدان، الثثذي يدثثير عميثثو
 رزثتةزه ىثي محثددات الحثرا  األداةثي إن إذ (11ل ،التيديثدات-الفرص-نقتط الزعف 

 بثثثرامت لتؾعيثثثف وىشثثثت يعشثثثي عسميثثثة رسثثثؼ (12ل ،اليثثثد  لتحقثثثقيدثثثتقيؼ األدان و   بيثثثت
و قثثثتع وا عثثثي  أدان إلثثثىترجستيثثثت سثثثب  و  والؾسثثثتة  لإلمكتنثثثتتو قثثثتع  ا ترا ثثثيتع  القثثثدرات

 متؾ عة لمتشسية،–أي و   ترتميؼ ا ترا ية  ،لميد  السشذؾد تحقيقو  ي السدتقب 
 (13ل .ن ؾ الستليزل أبد  بوىذا مت و 
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 البشثتنالتشسيثة و عسميثة  سثير برسثؼ ن السخظظثؾن االسثتراتيجيؾ  يكتفثي وىشثت، ال
 مثؽ يشظمثق إذ ،أولؾلثتت الخظثطبعيثداع  ثي تحديثد  ؾن بث  يثذىب دثتقب ،اسثتبت تع لمس

 إنجتز ي  أولؾلتتوتحديد عميو يرع   أدانه ي القتةؼ عمى اإلدارة  أن مردىت بدييية
البثثد مثثؽ تقثثؾلؼ الجتىزلثثة عبثثر تحديثثد القزثثتيت  لثثذلػ (14ل ،إدارتيثثتمذثثترلعو وطثثرق 

تحؾلث  القثؾة إلثى  مثؽ تت التي تسكثؽوالخيترات واألدوار والفرق والرؤلة ود ة السعمؾم
 (15.( درة

 الت يير الدولي مؽ اىؼ محفزات التخظيط االستراتيجي وم يراتو، إن دون شػ، 
وتترثثثتر  االدانات،  تغيثثثر  يثثثو الذثثثعترات وتتحفثثثز  يثثثو  األ كثثثتر يثثثو تتزثثثترب  إذ

تكثثؾن لثثو القثثدرة  أنالسظتلثث  والحتجثثتت وتبثثتح  يثثو السحغثثؾرات، لثثذا البثثد لمسخظثثط 
تسكثؽ رعتتيثت  (16ل ،متكتممثةاسثتراتيجية تخظيظيثة  مشغؾمةو ق  األزمتتى تفكيػ عم

 (17ل الريؽ. أبدعم بووىذا مت مؽ تدمق سمؼ التشسية العتلسية 
التخظثثيط االسثثتراتيجي وان اىثثتؼ ز يثثراع  إن ليسكثثؽ القثثؾل ومثثؽ زثث  مثثت سثثظرنته،

ونقتط الزثعف( وزثذلػ  لؼ ييس  البيئة الداطمية لمقؾمتت القؾة، ولكش بتشسية القدرات
ىسثثثثثت مثثثثثؽ يسشحثثثثثت  األطيثثثثثرلؽوالسفيثثثثثؾميؽ  (،لالفثثثثثرص، التحثثثثثديتت البيئثثثثثة الخترجيثثثثثة

 عمى سثبي  الس ثتل  ثتن  القثرار  العكس  ي اتختذ القرار، أوالسردا ية  اال ترتدي
بعثد  دط   ي أزمة متليثة  ثتدة  2015عتم  أطفق "بروزؾبيس بت مؾبؾلؾس" اليؾنتني

ل اسثثثتبدال عسمثثثة الثثثدراطست بثثثتليؾرو  ثثثتد لمتزثثثخؼ، عثثثدم اطميثثثةتجتىثثث  البيئتثثثيؽ الد أن
ل تؾ يثثثث  عثثثثدد مثثثثؽ والخترجيثثثثة الدثثثثيظرة عمثثثثى الدثثثثؾق، واالسثثثثت ستر غيثثثثر السخظثثثثط(

 لتتراجثث   دراتثثو التشسؾلثثثة االتفت يثثتت غيثثر السخظثثط ليثثت مثثث  دول االتحثثتد األوروبثثي(
 (18ل .ك يراع لتدط  مر مة التأزم مرة اطر  
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 املطلة الثاني
 اتيجية التخطيطاسرت

اىتستمثثتع  األك ثثرىثثي  أزمثثتتتعثثتني ال الثثدول التثثي  إنالثثذي يثثد ق جيثثداع يجثثد  إن
" تلثثثة عثثثؽ   فتعثثثتع ، نسثثثتن والبشثثثتناإلبتسثثثتراتيجية التخظثثثيط، نغثثثراع السثثثتسرار  ثثثتالت 

تحثؾي عمثى زثؼ مثؽ متكتممثة اسثتراتيجية التخظثيط ىثي  ت ثشة  زثؾن  (19لاالنتعتش"؛
 تقؾلؼ إلىالتي تيد   الستت ة واإلمكتنتتمؾستة  ل ية و قتع والسذترل  السدتقبم البرامت
بتلسفت ثثمة بثثيؽ مثثت ىثثؾلل ىثثتم وعتجثث / ىثثتم ولثثيس عتجثث / لثثيس  االسثثتراتيجي األدان

وىثثثذا يفزثثثي إلثثثى تحؾلثثث  إجسثثثتلي القثثثؾة  ،ىثثثتم وعتجثثث  / لثثثيس ىتمثثثتع ولثثثيس عثثثتج ع(
ىي القؾ  التي تعتسد  وليذا القؾ  الفتعمة  ي الشغتم الدولي الكتمشة إلى  درة  تعمة،

 لشسثتذج تجرلبيثة محدثؾبة مدثبقتع، برامجيت ومذثترلعيت  خز تالتخظيط، و  استراتيجية
 ال تشثثثتصميكتنيكيثثة القثثثرار وديشتميثثثة الفعثث  وت ذيثثثة الراجعثثثة إذ تزثث   ثثثي  دثثثتبتتيت 

بشثثثتن يثثثت لؽ اىثثثؼ ميتمالتؾعيثثثف، مثثثليثثثتت رسثثثؼ آالفر ثثثة االسثثثتراتيجية،  تلقثثثدرة عمثثثى 
مزتدة وتحديثد  أ عتلالسظمؾبة ومت يقتبميت مؽ  األ عتلة ترسؼ  ييت مشغؾمة ا ترا ي
لالسدثت ة الستزثتدة السقظؾعثة بثيؽ ا ثرب ونقظثة التثؾازن ونقظثة القثؾة نقظة الزثعف 

التثثي يقثثف عشثثدىت التزثثتد ليتراجثث  مشحدثثراع ،الن تجثثتوز تمثثػ نقظتثثي  ثثؾة و ثثعف (
 (  20ل. ي السفيؾم التشسؾي  "االنتحتر"الشقظة تعشي 

التي تزؼ بداطميت جسمثة تبشييت  أستس يى لرشت  القرار اإلرادة إنتدل ىشت وند
الثثذي  األسثثتسلتكثثؾن ؛ (تقيثثيؼ ،ترزيثث  ،تحميثث ، تظبيثثق ، يثثؼ ،معر ثثةليثثتت لآمثثؽ 

حثرا  االسثتراتيجي وتحث  ال تحثدد   بث  و ؾعيثت األزمثة إدارةيتعتم  بو السخظط  ي 
 (21ل .ىترو بو مشغ أبد وىذا مت  لالتر  والر ته( عمى تحقيق اليد 

تحفثثثز السخظثثثط عمثثثى رسثثثؼ  اإلمكتنيثثثتتو ثثثرة  إنو ثثثي طزثثثؼ ذلثثثػ، سثثثتد اعتقثثثتد 
سثثثثرلعة الحثثثثدث  التشسؾلثثثثةوالؾ ثثثثتة  لمخثثثثؾض  ثثثثي الغثثثثؾاىر  التخظيظيثثثثة اسثثثثتراتيجيتو

محتكثتة  ثشت   عبثر التشسيثة إدارةوىثذا مثت اتزث   ثي عسميثة  والستأكدثدة مث  الثزمؽ،
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الدوليثثة التثثي  األزمثثتتوىثثذا وا ثث   ثثي  ،يثثؼإدراكالقثثرار واطثثذ الؾسثثيمة مثثشيؼ دون 
 (22ل .وانعكتستتيت عمى الحمفتن الزعفتن القظبيؽ شعتيت الحرب البتردة بيؽ 

 

لتكؾن ىت الدولية  فز  االستراتيجية ي  لالسعمؾمتتي(وتبعتع لست  ققو الت يير الذزي
ض  ثثثي لدرجثثثة ابثثثد  الثثثبع األداةيثثثة تعثثدة ليثثثرم السكش ثثثة التثثثي ترتكثثثز عمييثثثت السقثثثررات 

  ثشت  القثرارالثذي دعثت الك يثر مثؽ  األمثرالسدثتقب ،  لزستن أداة استخداميت  كتنم 
تكثؾن ىشثت   أندون  ةنتجحث دولثةؾجثد ت،  قيث  انثو ال توتحفيزىث توتبشييث تاالىتستم بيث

ومثثت الدثثؾ ييم انتيجثثو  ثثشت  القثثرار مثثت  ثثتذا مثثت  ترنثثت بثثيؽ  ليثثت،اسثثتراتيجية تخظثثيط 
سثبق وتقثدم  ثي البشثتن  ل  ثتألول  ثي الحثرب البثتردة،تن األمرلكثانتيجو  شت  القرار 

العدثكري والتشسيثة اال ترثتدية لكشثو اطتثتر البشثتن العدثكري عمثى التشسيثة اال ترثتدية 
 ي ليسثثر بأزمثثة متليثثة  ثثتدة عجثثز البشثثتن العدثثكر  خثثرج مثثؽ العق نيثثة و قثثد السشظقيثثة 

 األزمثتت إدارة ثي  ترثف بتلد ثة والحشكثةتال ثتنيل   أمثت ،1991عتم   أنيتر ع جيت
، وزثثأن العثثتلؼ لعبثثة شثثظرنت زبثثر ، إذ زتنثثم  ثثثدمة لعق نيثثة اسثثتراتيجية التخظثثيط

 (23ل.األمرلكية عتلسية ىي انييتر القظ  السؾازن لمؾاليتت الستحدة
الثثثثذي يتثثثثؾلى بشثثثثتن مشغؾمثثثثة اسثثثثتراتيجية تخظيظيثثثثة يثثثثتسكؽ مثثثثؽ  إنودون شثثثثػ، 

العتسثثتد عمثثى تثثؾارد الفكثثر وتكتمثث  ر ثثف مقتربثثتت الفكثثر والفعثث  لبشثثتن السقثثدرات بت
تمثثػ  أك ثثرالطتثثراق سثثتتر اليثثد ،  تتزثثحم  اآلليثثتتالثثرؤ  وتحفيثثز الفعثث  وتثثزاوج 

اطثذ الثدروس مشيثت، وىثذا مثت  عمثو الرؤسثتن التثي يبت ثي  األزمثتت محمثة الرؾرة  ثي 
األمرلكتن  ي استراتيجيتتيؼ  عمى سبي  الس تلل  ي عيد بثؾش االبثؽ مثرت الؾاليثتت 

وعتلجيت الرةيس أوبتمت بتالعتستد  2008األمرلكية بأزمة الرىؽ العقتري عتم الستحدة
بعد الرةيس األمرلكي ترام  واكس  ع ج أثترىت  عمى استراتيجية التخظيط التشسؾي،

األولل تحثثم مرمثثى الشثثتر، وال ثثتنيل تحثثم مرمثثى  ،مفيثثؾميؽ تحثثم أن و ثث   مفتةثثو
األزمثة  لتحقيق و رة متلية لمؾ تية مثؽال ز   ي محتولة الستشزا  القدرات لمحمفتن 

  (24ل .2019عتم  العتلسية الستؾ عةالستلية 



 

 

 

 

 

 

17 

 تزثتربو الفكثر  إربثت الشغثتم الثدولي ز يثر الت ييثر مسثت يؾلثد زطثؼ  ثي  إنونر  
ر ثثثف  إلثثثىوالتثثثي تقثثثؾد بثثثتلسخظط االسثثثتراتيجي  اإلراداتالسرثثثتل ، وسثثثبتق  ثثثرض 

ومقتربثثتتيؼ واسثثتبت يؼ  أدواتيثثؼعمثثى  اطتبثثترات  درتثثو لسحتكثثتة  ثثشت  القثثرار والؾ ثثؾ 
 سؽ السعرو ،  إدارتيؼ،بإطراج القرار مؽ بيؽ عدة بداة  وطيترات التي يتبعؾىت  ي 

دون تبشثثثثثثي   ثثثثثثتع ع  أدانع يكتذثثثثثثف أو  تع نتجحثثثثثث اع يرثثثثثثش   ثثثثثثرار  أنانثثثثثثو ال يسكثثثثثثؽ ال ثثثثثثد 
 لؼأدطمثم العثتاستراتيجية التخظيط،  تلزمتن انتق  سرلعتع ليحقق طفرة عمسيثة عتلسيثة 

 (25ل السعمؾمتتية.زمؽ 
  ثثثدرةلاكتدثثثتب اإلشثثثكتلية، وبقثثثدر مثثثت عبثثثرت تمثثثػ التجثثثترب التظبيقيثثثة عثثثؽ تمثثثػ 

بعثثثض السخظظثثثيؽ وىثثثؼ الثثثذيؽ تثثثزودوا بسدثثثؾغتت الشزثثثؾج الفكثثثري  أ رثثث (، البشثثثتن
 إنبيثثد األدان الشفعثثي، عثثؽ نيثثتيؼ بثثدن رسثثؼ مثثشيت جديثثد يفدثثر  ،اإلدراكيثثةوالقثثدرة 

تربثثتت والستشت زثثتت لثثالدان االسثثتراتيجي الثثدولي  ثثي السخظثثط الفظثثؽ بثثدا يؤشثثر السق
 (26ل .التشسؾلةتفت سم  يو األىسية لمقدرات الدولية  ي زمؽ  األزمتت

قرلة العتلسيثة( الجثتنت الست يثرات الدوليثة سثرلعتع  تثى و ثف العثتلؼ بثثل إنومثت  
وتتذثثتبػ الغثثؾاىر وز ثثرت الؾ ثثتة   األ ثثداثلدثثيؾلة االترثثتل واالنكذثثت  ولتتثثزا ؼ 
زاد التعقيثثد تعقيثثداع ز ثثرة تثثؾارد السعمؾمثثتت   ت ثثب  العثثتلؼ اك ثثر تعقيثثداع وتزا سثثتع ومثثت
 مفكثثثثرلؽ، محممثثثثيؽ، مخظظثثثثيؽ، ؽ، ستسثثثثة،يوانذثثثثظترىت، ليكثثثثؾن الجسيثثثث  لا ترثثثثتدي

الت ييثر الثدولي الستؾالثد ا ثرز  إن ر ثية عسميتتيثة مؤداىثت ل أمثتممخترثيؽ(  بت  يؽ،
 تجثة  أ ثرزتا ترتدية جديدة(، وىذه الفر ثية  شعم  ؾ   واألطيرةمتؾالدة  تع أ داث

األك ثر لمثدول لؾ ث  تفدثير لثالدان االسثتراتيجي  ،ة التخظثيطسثتراتيجياممحة إلدرا  
 (27ل.لسؾاجية التحديتت وا تشتص الفرص  ي عتلؼ  قدت  يو الحدود اع نسؾ 

التثثثثي  واأل عثثثثتلوالؾ ثثثثتة   األ ثثثثداثوىكثثثثذا، بثثثثدت مر مثثثثة االنذثثثث تل  ثثثثي تفدثثثثير 
 مي طظثتثوال ة التخظثيطيسثتراتيجاغير لشثت تل الدولية،شزاعتت والرراعتت الرشعيت ت

 لمتخظثثيط اسثثتراتيجي مشيثثتج بشثثتن ميسثثة تكثثؽ الدوليثثة، ولثثؼالقثثرانة القيتسثثية لمع  ثثتت 
 بيثد االسثتراتيجية، األسثس رسؼ مرا   أ ع  مؽ بدت ب  اإلط ق، ال عمى سيمة
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 األزمثثثتت، مثثث  التعتمثثث   ثثثي دعؾاأبثثث الثثثذيؽ القثثثرار برثثثشت  ممثثثين الثثثدولي التثثثترل  أن
 (28ل التترلخية. أمجتدىؼ بشتن  ي تع سبب التخظيظية  درتيؼ  كتنم

بعثثثتلؼ مثثثت بعثثثد الحثثثرب البثثثتردة، بثثثرزت  االسثثثتراتيجييؽومثثث  انذثثث تل السخظظثثثيؽ 
 تجثثثثة ممحثثثثة لتفدثثثثير الحثثثثرا  العثثثثتلسي؛ بدثثثثب  االنكذثثثثت  االسثثثثتراتيجي والتقثثثثترب 

السخظظثيؽ  سمثثؾا عمثى عثثتتقيؼ مدثثتقب  تيجييؽ االسثثتراالك يثثر مثؽ  إنإذ  ،االترثتلي
 األ زث  اتخيثتر الالسثتقران  ؛غربمثة الخيثترات بعثد دوليؼ وىؼ يحتولؾن بشثتن  ثدراتيؼ،

ن عمى اطت   مذتربيؼ الفكرلة ؾ بتلرغؼ مؽ ذلػ ا ترب السخظظو ، والسفت مة بيشيت
طترطثثثثة    نؾعثثثثتع مثثثثتباسثثثثتراتيجية التخظثثثثيط لترثثثث أدواتليرسثثثثسؾا  األداةيثثثثة وأدوارىثثثثؼ

عثثؽ اسثثتراتيجية  أ رثثحمالحتجثثة التثثي  إلثثى إ رازىثثتمعثثزلؽ متكتممثثة عسميتتيثثة - كرلثثة
 ( 29ل.لمشسؾ والفتعميةالتخظيط زسظم  لرسؼ طترطة طرلق 

االستراتيجي؛ واشس  مؽ التخظيط  أوس استراتيجية التخظيط  ل إنو فؾة القؾل
 تفكثثثػ وترزثثث   تاإلمكتنثثثتمختبثثثر متكتمثثث  تثثثدط   يثثثو زت ثثثة  أو األولثثثىل معسثثث  الن

وتثثشغؼ وتقثثيؼ وتقثثؾم وتقثثترن مثث  التيديثثدات والفثثرص ونقثثتط القثثؾة والزثثعف واليثثد  
عمى ال تنيل يعتسد  أمت االستراتيجي، األدانلسخرج ىؾ  السشذؾد لتخرج لتكؾن مدط ع 

وىثذا يعتسثد  يؾ طترطثة طرلثق لمسدثتقب ، استراتيجيتع  أىسية األك رمكتمؽ القؾة رسؼ 
والفثثرص الستت ثثة، ولحثثذر مثثؽ التيديثثدات التثثي ترثثشعيت نقثثتط  عمثثى مرثثتدر القثثؾة،

وال ثتنيل  عمثى التكتمث ،ل يعتسثد األول إن أيالزعف، وتقترح الحمثؾل والسعتلجثتت، 
 .التفت  يعتسد 
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 املثحث الثاني
 الذول أدوات التخطيط االسرتاتيجي لتقييم جتارب تنمية

تيجي، تثثداطمم الك يثثر مثثؽ تبعثثتع لزثثختمة القرثثد مثثؽ متىيثثة التخظثثيط االسثثترا
عشيثو تالعمؾم االطترت ية  ي تفدير تمػ الستىية،  ت تدم الجدل والشقتش  ؾل مت 

وأن زثثتن يقثثؾم  لثثوتمثػ السفثثردة مثثؽ رؤ  وأ عثتل و ثثؾر نتطقثثة،  ثثتألنسؾذج السثؤطر 
عبثثثر نؾا ثثثذ الثثثزمؽ ومدثثثتلػ  والقثثثدرة، الؾسثثيمةأستسثثتع عمثثثى التقثثثترب التفثثثتعمي بثثثيؽ 

س ث  مرجعيثة لمتظثتبق واالتدثتق بثيؽ تمثػ العشت ثر  حدث ، وإنسثت السكتن، لثؼ يعثد ي
تحديثد  ث  ية القثرار االسثتراتيجي ومثد  اتدثت و  عبثرهبدا اإلطتر العثتم الثذي يثتؼ 

 لثثوبفمدثثفة السدثثتقب ، وألنثثو زثثذلػ،  ثث  مثثران مثثؽ و ثثفو بس تبثثة السجيثثر الثثذي يمجثثأ 
يسمكثو مثؽ وسثتة  مث  ت ، وليقثترب مثمذثترل االستراتيجي، ليخظط لسثت يرثتد و مثؽ 

مكش ثثثة الؾا ثثث  لتؾعيثثف  الداطميثثة والخترجيثثثة تثثثيؽالبيئمثثث  اطثثذ بتلحدثثثبتن اإلمكتنيثثتت 
 .لزستن السدتقب 

ىشت  ع  ة تكتمميثة بثيؽ  إن لعؽ أي شظط، يسكؽ القؾلبأنفدشت   نشأولكي 
،  بقدر مت يحتؾلو ىذا األسمؾب مؽ  عؾبة التشسؾلةخظيط االستراتيجي والظفرة تال

ود ثثة استحزثثتر ونبتىثثة ربثثط،  تنثثو يس ثث  األسثثمؾب األك ثثر  ثثدرة عمثثى رسثثؼ  يثثتس 
 اإلدراكيثثثةوىثثثذا يثثثأتي مثثثؽ القثثثدرة  والسشظقيثثثة،االسثثثتراتيجيتت التثثثي تتدثثثؼ بتلعق نيثثثة 

وعق نيثة  ،األدان م  مشظقيثةالتي تتشتغؼ عشده مكش ة التخظيط  ةلرتن  االستراتيجي
مظمبثيؽ، عمثى الشحثؾ السبحث  إلثى  عرجشثت لتقدثيؼولتؾ ي  الرؾرة أك ثر  اليد . 

 لاالتي
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 املطلة األول 
 أدوات تقييم التخطيط االسرتاتيجي

تعبثثثر سيتسثثثتتيت شثثتممة ليثثثت، وان رسثثثسم  اغمثث  الثثثدول ال تزثثث  اسثثثتراتيجية إن
التخظثثيط  مذثثترل ؛ زؾنيثثت أوزمثثم إلثثى وترجستيثثتعثثؽ تؾجيتتيثثت ورسثثتلتيت وغتيتتيثثت، 

 الذثثسؾلية دعثثتة،  شذثث  طثث   بثثيؽ و ال مرززلثثةمتبشيثثالسؤسدثثتت  إلثثىاالسثثتراتيجي 
 تع التخظثثيط االسثثتراتيجي يتظمثث  ىرمثث؛ زثثؾن  ثثي التخظثثيط الجزةيثثة واالنتقتةيثثةودعثثتة 

عثؽ وجثثؾد  اإلشثثكتليةونجسثم دراسثثة ىثذه ، القتعثثدة إلثىمثؽ القسثثة  تع عشقؾديثث تع تخظيظيث
ت سفتر ثتال وبعثضىثؾ شثتم  ومثت ىثؾ جزةثي  ثي السدثتؾ ،  بعض السقتربتت بيؽ مت

 (30ل الت يير. ي االبتكتر والر  يتت والدعؼ ودرجة 
  ثي سثيجري  بسثت الثتكيؽ يسكثؽ إذ ،بتلتذثخيص االسثتراتيجي التخظثيطولثرتبط 

بسعر ثة والؾ ث  ومثت يتزثسؽ مثؽ مفثردات  الد ثة؛  ثي متشتىيثة بدرجثة السدثتقب 
 والسؾا ثثثثثثثثثف ات،ر تيوالسثثثثثثثثث والسثثثثثثثثثؾارد الخثثثثثثثثثترجي السحثثثثثثثثثيط  يثثثثثثثثث  مثثثثثثثثثؽ (31ل مسكشثثثثثة،

 التثثثي االسثثثتراتيجي التخظثثثيط نسثثثتذج مثثثؽ العديثثثد  يشثثثت  (32ل ،واألطثثثثثثثرا  والتثثثثثثثأثيرات
 السخظظثثثيؽ، وميثثثؾل  ثثثدرات السجتسثثث  وو ثثثق  تجثثثة و ثثثق تظؾلعيثثثت أو يسكثثثؽ تبشييثثثت

 طر؛ستراتيجي آلتختمف مؽ مخظط ا ميؼ؛ عتم   ي التظبيق السرونة  إن وعسؾمتع 
 (33ل لشؾايت  ي تحديد مد  الت يير.كؾنو يعتسد اإلرادة وا

 ووا ثحة محثددة  ر ثيتت و ث  ىثي لمسدثتقب  رؤلثة إليجثتد طظثؾة أول ولع 
 مثثؽتتكثثؾن  الرؤلثثة أن إذ  ثثي السدثثتقب ؛ الثثتسعؽ يتظمثث  وىثثذا السدثثتقبمية، عثثؽ البيئثثة

 السشغسثة الفثرد أو يتتبعثو الثذي السدثتقب   يثؼ تتظمث  لنؾعيؽ زسيثة وزيفيثة،  ثتألولى
 والسفت ثثثثمة بثثثثيؽ البثثثثداة  تظمثثثث  الدثثثثيشترلؾىتتتال تنيثثثثةل   أمثثثثت تشبثثثثؤ،ال طرلثثثثق عثثثثؽ

  تةسثثثة الخظثثة كتنثثم ولسثثثت (34ل ،السثثتراتيجيةا لتشفيثثذ لسقيثثتس القثثثدرات و قثثتع  السحتسمثثة
 مؾا ثثثمة يمثثثزم وليثثثذا  ثثث  ية الفر ثثثية، عثثثدم ثبثثثم إذا  إنيثثثت تت يثثثر  ر ثثثية عمثثثى

سمػ طرلثق معثيؽ، وزثؼ  تبت  أسمؾب أواعبر  بتستسرار الفر يتت    ية اطتبتر
 " التثثثي تيثثثتؼ بتحميثثث  SWOT" أداة ومشيثثثت  التخظثثثيط االسثثثتراتيجي أدواتك يثثثرة ىثثثي 

زسثثت مؾ ثث   (35لالستت ثثة، والتيديثثدات، والفثثرص الزثثعف، وعؾامثث  القثثؾ ، مقؾمثثتت
  أدنتهل
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 دثثتخدمت االسثثتراتيجي لمتخظثثيط أداة  يىثثو  الربثثتعي، متحميثث ترثث  ل  يثثذه األداة 
 التعثر  مث  اليثد  تحديد مختطراتو وتتزسؽ أو بتألدان السحيظة لعؾام ا  ي تقييؼ

  ثثثثي الذثثثثرو  وعشثثثثد، األىثثثثدا  لتحقيثثثثق السفزثثثثمة غيثثثثر أو السفزثثثثمة العؾامثثثث  عمثثثثى
 ؾاأن يذثثثكم التخظثثثيط عمثثثى يؽالقثثثتةس يتظمثثث  مثثؽ االسثثثتراتيجي، التخظثثثيط تفرثثي ت

 لتقيثيؼ العؾامث  إمكتنتتيثت،الدولة و دراتيت و  بذؤون  الدراية ذوي  مؽ السعشييؽ مؽ  رلقتع 
مثثثثؽ  يتكثثثثؾن  الفرلثثثثق ذلثثثثػ ونتتةجيثثثثت، التخظثثثثيط عسميثثثثة عمثثثثى تثثثثؤثر التثثثثي الحدتسثثثثة
 تقيثيؼ جتنث  إلثى اإلجسثتلي، والزعف القؾة مؾاطؽ وتقرر البيتنتت تجس  مجسؾعتت

 "،SWOT " وتذثثخيص التحثثديتت، وو ثثف الع جثثتت، تمثثػ ىثثي  عسميثثة الفثثرص
 مثثؽ الك يثثر ميثثؾل لثثد  ىشثثت  وبثثتلظب  تحمثثي ت، نوإجثثرا  متثثرة البيتنثثتت تتظمثث  التثثي
 و ثثثم السيسثثثة  ثثثي تمثثثػ مثثثؽ واالنتيثثثتن  ثثثؾرلة بثثثإجرانات القيثثثتم إلثثثى التخظثثثيط  ثثثرق 

 معتلجثثثة مثثثؽ أكبثثثر ىثثثؾ مثثثت السيسثثثة تقتزثثثي أن إال عبثثثر إدراكثثثتتيؼ الذىشيثثثة؛  يتسثثثي
 الدرايثثثثة أ ثثثثحتب عمثثثثى اال ترثثثثتر رسثثثثؼ التخظثثثثيط عثثثثدم عشثثثثد  يجثثثث  وليثثثثذا عثثثثتبرة،

 البذثثثثرلة السثثثثؾارد مجثثثثتل التشسثثثثؾليؽ  ثثثثي إشثثثثرا  يجثثثث  بثثثث   حدثثثث ، لفشيثثثثةا بتلذثثثثؤون 
وإليزتح ذلثػ اك ثر يجثري البت ث  مقترنثة بثيؽ العثراق وترزيثت  ثي التشسيثة  (36لكذلػ.

 وبشتن القدرات و قتع لمجدول االتيل
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 "SWOT السقارنة التشسؾية بيؽ العراق وتركيا باستخدام أداة "
 القوة

Strengths 
 ل / السيته/ الزراعة / السؾاشي البترو  العراق
 الديت ة / االست ستر / السيته / الزراعة / التجترة  ترزيت

 الضعف

Weaknesses 
 عف االست ستر/  عف التجترة / عجز متلي  ي السؾازنة /  العراق

 التزخؼ / انخفتض دط  الفرد
ة عجز متلي / انخفتض  تد  ي دط  الفرد / االعتستد عمى التجتر  ترزيت

 م  الذرق األوسط 
الفرص 

Opportunities 
الدعؼ الدولي / ارتفت  سعر البترول / تحجيؼ مدت سري الشزاعتت  العراق

-وتجتر الحروب ومدتفيدي الفؾ ى / الفرص االست سترلة
االعسترلة / الظت ة الكتمشة / أجستلي مقؾمتت القؾة اال ترتدية 

 ة الستةية(األولية / است ستر السيته لالذبكة االرواةي
التأثير اإل ميسي التشت دي/ است ستر السيته  ي مجتل الظت ة  ترزيت

الكيربتةية/ بشتن مدن ومشتجعتت سيت ية/ بشتن مرتن   خسة لمسؾاد 
 البشتن واألنذتن/ السقتوالت/ الشيزة العسرانية/ السدن الذزية

 

 التهديدات

Threats 

الخترجي / ز رة األزمتت /  غيتب التخظيط االستراتيجي / التدط  العراق
 االعتستد عمى السش  والسدتعدات / الفدتد اإلداري 

تفت ؼ األزمة الستلية مقتب  الدوالر األمرلكي/ أزمة السيته اإل ميسية /  ترزيت
أزمة البترول / التشت س عمى الييسشة اإل ميسية م  إيران/ السعتر ة 

تل الترزي/ األزمتت السدعؾمة مؽ جستعة  ت  هللا غؾلؽ و زب العس
الروسية لأزمة القس األمرلكي/ أزمة الظتةرة -األمرلكية–الترزية 

 الروسية/ أزمة مقت  الدفير الروسي( 

 
 لالديتسثثيةتتزثثسؽ العشت ثثر األستسل شثثسؾلية اك ثثر أداة  اسثثتخدام يسكثثؽ كثثذلػ
 والتثي والسحيظثة، الخترجيثة عشت ر البيئة تحمي و ) واالجتستعية والتقشية واال ترتدية

 ، ثي عسميثة تقيثيؼ التحميث  الكميثة البيئة لعؾام  تز  إطتراع  إذ،  (PEST) تدسى أداة 
 زست مؾ    ي السخظط أدنتهل (37ل
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وترزثثثز أك ثثثر  والسحيظثثثة  ثثثي التخظثثثيط؛ الخترجيثثثة البيئثثثة تخثثثتص بتحميثثث  أنيثثثت 
ودات ميدانيثة ذات مثرد ببحثؾث القيثتم أو و   الخظثط عشد الخترجي التحمي  عمى

 الدولة عمى التي السختمفة البيئة الكمية عؾام  ؽع عتمة نغرة تعظي لكؾنيت نفعية؛
 أ ؾاليثثت واتجثته الجثتري  الدولثثة و ث   ثثي  يثؼ نت عثة أداة  وىثي االعتبثثتر،  ثي أطثذىت
 .بيت السترمة التؾ عتت ومد 

مثؽ  عمييثت الظترةثة والت يثرات الظبيعيثة البيئثة بعؾامث   ثدي تع  الستزايثد وبتالىتستم
 مثؽ (Green Business) األطزثر بتلعسث  كبيثر اىتسثتم تؾلثد الرثشتعي الشذثتط

 أداة  اسثتخدام شثج  مسثت طزثران بشتيثتت إلثى طزران مشتجتت إلى  شتعة طزران
االعتبثثثتر   ثثثي تأطثثثذ التثثثي "STEER " أداة  وىثثثي الدثثثتبقة، األدوات مدثثثتحدثة مثثثؽ

 (38ل واال ترثثتد. والتقشيثثة ةال قت يثث البيئثثة والتشغثثيؼ إلثثى جتنثث  العؾامثث  االجتستعيثثة
  ولسكؽ إبتنة ذلػ  ي السخظط أدنتهل
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 ومثد  البيئثة السحيظثة لفحثص أولي جس   ي دتخدمت طترجي تحمي  ي أداة وى
 إذ أن ،SWOT“ ”الربثتعي التحميث  دثتخدم مث ت كسثت مؤسدتت الدولة؛ عمى تأثيرىت

 التحميثث ، مثثؽ خثثترجيال الجثثزن ال ثثتنيل  ثثي PEST“ ”تحميثث  نتثثتةت دمثثت السسكثثؽ مثثؽ
 السرغؾبثة الشيتيثة تحديثد "يمثزمSWOT اسثتخدام"  تلثة الفرص والتيديدات، و ي وىؾ

  يسثة، ليثت يرثب  ال التقييؼ نتتةت  إن وإال عسمية التخظيط، مؽ ال تية اليد  أو أو
وىثثؾ نسثثؾذج  ،مؾ ثثد يتخظيظثث نسثثؾذج  ثثي "SWOT" يثثت مثث  أداة دمج السسكثثؽ ومثثؽ
ل  االسثثثثتراتيجي السبثثثثد  تقيثثثثيؼ التخظثثثثيط بتكثثثثرة ىثثثثي أداة أداة م اسثثثثتخدام بيثثثثد  جيثثثثد

Strategic Creative Analysis  ) وتدثثثثسى أداة " SCAN .")39(  ولسكثثثثؽ
 لأدنتهشك    ي تؾ يحيت
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 أمر "SWOT والتيديدات" والفرص والزعف القؾة عؾام  عمى التعر  إن
 األىدا  حقيقلت التخظيط عسمية  ي ذلػ عمى الستعقبة الخظؾات ألن  روري لم تية

 تقرلر القرار متخذي عمى أن غير "SWOT " مؽ تدتشبط أن يسكؽ اطتيترىت التي يتؼ
 السسكؽ مؽ يكؽ لؼ  إذا ال؛ أم اطتتروىت التي األىدا  تحقيق السسكؽ مؽ إذا زتن مت

  إن التحقيق، مسكؽ اليد  أن يبدو  يست كتن إذا بديمة، أىدا  اطتيتر  عمييؼ تحقيقيت
 (الداطمية السسكشة العؾام  االستراتيجيتت تؾليد "  يSWOT ستخدام"ا السسكؽ مؽ

-"برلسؾ تحمي  نسؾذج يسكؽ استخدام إذ ؛الداطمية الزعف ومؾا   القؾة عؾام 
 ).PRIMO-F") 40إ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ومثثثؾارد  ،(People) أ ثثثراد لكمسثثثتت اطترثثثتر إ "-و"برلسثثثؾ  

(Resources)، وأ كتر وابتكترInnovation)،) تدثؾلق (Marketing)، وعسميثتت 
(Operations)، تسؾلث   ثثؼ(Finance)  عتمث  يذثك  مثت أن م  غثة مث  ىثذا 

وتقيثيؼ  ليثذا ال ثرض، آطثر ليثد  بتلشدثبة  ثؾة عتمث  مثت، يكثؾن  ليثد  بتلشدثبة  ثعف
  ؾ   أدنتهلإطفتق التشسية  ي العراق وتخمفيت  ي مؾاكبة التظؾر زست م
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 PRIMO-F إف-"بريسؾ أداة تخدامتقييؼ التشسية في دولة العراق باس
 مستتز جيد جداع  جيد متؾسط مقبؾل  عيف  

 اهفراد والتشغيؼ
People and 
Organization 

 

الرؤلة عمى  تدرة  يتدة         
الستفتنيؽ السؾعفيؽ         

السبتدرة التؾجو         
        استجتبة/  مرونة

 السرادر
Resources 

 

 

         التسؾل وتؾا ر الديؾلة
والقدرة التكشؾلؾجيت مدتؾ           

 العسرل الستدية األ ؾل
 والدولة

       

والحيتة السشتجتت مجسؾعة         
 إلى والوصول استخدام
المناسبة الخارجية وكالء  

       

 واهفكار االبتكار
Innovation & Ideas 

 

 األ كتر ومردر عدد
 الشغر يجري  التي واالبتكتر

  ييت

       

تقييسيت يتؼ كيف         
 اطتبتر أو التشسية مدتؾ  
األ كتر ليذه الدؾق   

       

 ليذه الدؾق  تخظيط مدتؾ  
 األ كتر

       

        درجة األبدا  واالبتكتر
 التدؾي 

Marketing 

 

        الدسعة والسكتنة
الدؾ ية الحرة         
الجؾدة سسعة         
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الخدمة سسعة         
         الترشي تكتليف

التؾزل  كمفة         
         عتلية تعزلز
السبيعتت  ؾة  عتلية         
واالبتكتر والتظؾلر البح          

        الج را ية الت ظية
 العسميات

Operations 

 

ا ترتدي السقيتس         
        الدسعة األداةية

الستفتنية العتممة والقؾ   ، القدرة         
 الؾ م  ي دميؼالت عمى القدرة

 السحدد
       

        الفشية الترشي  ميترة
 التسؾيل

Finance 

 

الستلي االستقرار         
        والؾستة  الربحية

الستل رأس تؾا ر/  تكمفة         
        الربحية

 0 1 2 7 15 9 اإلجسالي

 
 ثثثي  ةسيسثثثال وىثثثي مثثثؽ األدوات  (PESTE Analysis)أداة و ثثثؾالع إلثثثى 

، إذ تتزث   ييثت الك يثر مثؽ معثتيير ومؤشثرات بذك  أك ر شسؾليةيط لتغيره التخظ
التخظثثيط لتقيثثيؼ الثثدول وإ رانيثثت بشغيراتيثثت، ولسكثثؽ تؾ ثثيحيت بإسثثقتطيت عمثثى الدولثثة 

 العرا ية وعمى الشحؾ اآلتيل
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 (PESTE مقؾمات القؾة والزعف في الدولة العراقية وفقا  هداة )
 مات الزعفمقؾ  مقؾمات القؾة العشرر
 الدياسة

Political 
التفتع  اإل ميسي اإليجتبي/ تقترب دولي/ سمسية 
الخظتب الديتسي / التعتيش الديتسي/ التشتسق 

 األداةي

التفتع  اإل ميسي الدمبي/ الز ط 
الدولي / التحتلفتت والتكت ت / 

الترعيد التزتدي / االطتراق 
 الدولي-اإل ميسي

 االقتراد
Economical 

ج البترولي / االست ستر األجشبي/ التجترة الدولية اإلنتت
 / الخرخرة/ انتذتر القظت  الختص.

االستي   العتلي/ اليدر / العجز 
/ عدم االكتفتن الذاتي/ الفجؾة بيؽ 

 الرتدرات مقتب  الؾاردات.
 السجتسع
Social 

التعتيش التترلخي / الع  تت العتمرة/ تعزيد الشدق 
ة/بشتن الدمؼ السجتسعي/ األمؽ االجتستعية / السؾاطش

 اإلندتني.

 شتعة الكراىية/ التشت ر بيؽ 
السكؾنتت الظتمحة / اإل رتن 

والتيسيش / عقدة الؾالن/ غيتب 
 األمؽ اإلندتني.

 التقشية
Technological 

السؤسدتت الذزية / التؾا   االجتستعي اإللكتروني 
 اإليجتبي/ الخدمة اإللكترونية / الحؾزسة /الحكؾمة

 اإللكترونية.

عدم مؾاكبة التظؾر اإللكتروني/ 
التؾا   االجتستعي اإللكتروني 

الدمبي / البيرو راطية /  مة زؾادر 
التكشؾ راط/ األدان السؤسدتتي 

 التقميدي.
 تعميؼ

Educational 
اعتستد التقشية الذزية / التؾا   السعر ي الدولي/ 

دتقبمي السشيت عتبر الحدود / التعميؼ اإللكتروني الس
 /السؤسدتت التربؾلة والتعميسية اإللكترونية.

البيرو راطية التعميسية/ العزلة 
السعر ية / السشيت البداةي التقميدي 

/ التعميؼ التترلخي/ التخرص 
 السشيجي  ي التعميؼ.

 
 

 Social االجتستعيثثة اآلتيثثةلتحديثثد العؾامثث  فزثثي إلثثى ت " STEEP" أمثثت أداة 
 Educational والتربؾلثثثثثثثثثثثثثثة Economic  ترثثثثثثثثثثثثثثتدية، واالTechnicalوالتقشيثثثثثثثثثثثثثثة 
تقثثتس ندثثبة التقثثدم لمدولثثة مقترنثثة مثث  دولثثة  عمثثى أستسثثيتالتثثي  Political والديتسثثية

 أطر ، ولسكؽ تظبيق ىذا الشسؾذج لمسقترنة بيؽ ترزيت وإيران  د  السخظط االتيل 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

212 

 "STEEPالسقارنة بيؽ تركيا وإدران وفقا  هداة " 
 امتياز جيد جدا   جيد مقبؾل عيفو الدولة العشرر
 السجتس 
Social 

       ترزيت
       إيران

 التقشية
Technological 

       ترزيت
       إيران

 اال ترتد
Economical 

       ترزيت
       إيران

 تعميؼ
Educational 

       ترزيت
       إيران

        ترزيت Political الديتسية
       إيران

 1 2 2 0 0 ترزيت تلياإلجس
 0 1 0 3 1 إيران

 
 

 وتحميث  مدث  لعسث  السدثتخدمة األدوات إ ثد  وىثي  ”PEST“ ثتطمق عمييثت 
  يثثثي التدثثثسية عثثؽ أمثثثت جديثثد عسثثث  أي عمثثثى تثثؤثر والتثثثي الخترجيثثة العؾامثثث  بعثثض

  اال ترثثتد Political األستسثثيةل لالديتسثثة لمعؾامثث  األولثثى لال ثثر  اطترثثتر
Economical السجتس   Social التقشية(Technological     يثي ترزثز عمثى  ،

ولسكثثثؽ إجسثثثتل ذلثثثػ  ثثثي ( 41ل، (PEST) العشت ثثثر األستسثثثية التثثثي اطترثثثرت بثثثث
 لادنتهالسخظط 
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 (PEST )تحميلمقؾمات القؾة والزعف في الدولة العراقية وفقا  ل

 مقؾمات الزعف مقؾمات القؾة 
الدياسة   

Political 
اإليجتبي/ تقترب دولي/ سمسية  التفتع  اإل ميسي

الخظتب الديتسي / التعتيش الديتسي/ التشتسق 
 األداةي

التفتع  اإل ميسي الدمبي/ الز ط الدولي / 
التحتلفتت والتكت ت / الترعيد التزتدي / 

 الدولي-االطتراق اإل ميسي
  االقتراد 

Economical 
اإلنتتج البترولي / االست ستر األجشبي/ التجترة 

 ولية / الخرخرة/ انتذتر القظت  الختص.الد
االستي   العتلي/ اليدر / العجز / عدم االكتفتن 

 الذاتي/ الفجؾة بيؽ الرتدرات مقتب  الؾاردات.
التعتيش التترلخي / الع  تت العتمرة/ تعزيد  Socialالسجتسع 

الشدق االجتستعية / السؾاطشة/بشتن الدمؼ السجتسعي/ 
 األمؽ اإلندتني.

ة الكراىية/ التشت ر بيؽ السكؾنتت الظتمحة /  شتع
اإل رتن والتيسيش / عقدة الؾالن/ غيتب األمؽ 

 اإلندتني.
التقشية 

Technological 
السؤسدتت الذزية / التؾا   االجتستعي 

اإللكتروني اإليجتبي/ الخدمة اإللكترونية / الحؾزسة 
 /الحكؾمة اإللكترونية.

التؾا    عدم مؾاكبة التظؾر اإللكتروني/
االجتستعي اإللكتروني الدمبي / البيرو راطية / 

  مة زؾادر التكشؾ راط/ األدان السؤسدتتي التقميدي.
 ندبة التخظيط/  عيفلعتلي( ندبة التخظيط / جيد ل رص عتلية( التقييؼ اإلجسالي

األدان   ثثثثثثي يثثثثثثؤثر مثثثثثثت وزثثثثثث  والدثثثثثثمبيتت اإليجتبيثثثثثثتت سثثثثثثرد يسكثثثثثثؽ سثثثثثثبق  يسثثثثثثت
 نقظثة أم تيديثد /  ر ثة تعد الشقظة ىذه ى  تز  أن يسكشػ عدىتب ومؽ االستراتيجي

 وا تراح السعتلجتت. عف،  نقظة /  ؾة
 إ ثثت ييؽ عشرثرلؽ بعثد ا ثت ة (PESTEL)  سث  اسثؼ األطثر مدثسىجثتن و 

 تقيثثيؼ إجثثران أجثث  ومثثؽ" ،  Legal "والقثثؾانيؽ"  “ Environmental البيئثثة وىسثثت
  ؾل السعمؾمتت مؽ  در أكبر جس  ظظيؽالسخ عمى يتعيؽ ”PESTEL“ بتستخدام بث

 ولسكؽ أن تبيؽ تمػ األداة و تعميتيت  ي السقترنة  ي الجدول أدنتهل الخترجية، البيئة
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 " PESTELمقارنة بيؽ العراق وتركيا باستخدام أداة " 
 الدياسة

Political 
 اإلدارة الديتسية بحتجة ل  ترتد العراق
 داعؼ أستس ل  ترتداإلدارة الديتسية  ترزيت

 االقتراد
Economical 

 ارتفت  الزراة  مقتب  طدمتت رديئة الجؾدة العراق
 السيزانية دعسيت لمقظت  الرشتعي اإلنتتجي  عيف

 أسعتر السحرو تت مشخفزة
 ارتفت  الزراة  م  طدمتت جيدة الجؾدة ترزيت

 السيزانية دعسيت لمقظت  الرشتعي اإلنتتجي  عيف
  تت عتليةأسعتر السحرو 

 السجتسع
Social 

 %70السجتس   ي السرزز يت   يذك  الذبتب  يو ندبة  العراق
 معغؼ الدكتن يترزز  ي ب داد والسؾ   

 %65السجتس   ي اإل ميؼ يت   يذك  الذبتب  يو ندبة  ترزيت
 معغؼ الدكتن يترزز  ي أربي 

 التقشية
Technological 

 الت ارتفت  أسعتر شبكتت االترت العراق
 ارتفت  أسعتر شبكتت االترتالت ترزيت

 البيئة
Environmental 

  ترة جداع/جت ة/ مترب/ السيته  ميمة العراق
  تر/ رط /  ت ي/ السيته متؾ رة ترزيت

 القؾانيؽ
Legal 
 

 د يقة 17ستعتت  8 تمشة لمحقؾق / ندبة إنتتج الفرد مؽ  العراق

 د يقة 24ستعتت  8رد مؽ  تمشة لمحقؾق/ ندبة إنتتج الف ترزيت

 بتتخثثتذ يتعمثثق  يسثثت يسثثةم أداة  دتعثث أنيثثت  ثثي "PESTELأداة "  أىسيثثة وتتس ثث 
 عمثثثى بثثثتالط   االسثثثت سترلة الجيثثثتت تيثثثتؼ مثثثت عثثثتدة إذ الكبثثثر ، االسثثثت ستر تا ثثثرار 

  ثراراع  تتخثذ أن  بث   يثو، االسثت ستر ترغث  يالثذ والقظثت  " لمدولثةPESTEL تحميث "
  ي االست ستر.

 وىثي ،“ STEEPLED“ ُتدثسى أداة  ىشثت  الدثتبقيؽ التحميمثيؽ زث  عثؽ و  
والديسؾغرا يثثة،  األط  يثثة العؾامثث  عمثثييؼ وُلزثثت  الدثثتبقة العؾامثث  كثث  ُتدثثتخدم أداة 

 )42(العؾامثث . تمثػ مثثؽ  ئثة كث  تحثثم يشثدرج أن يجثث  لسثت تفرثي ع  ندثثرد ي،أتيث و يسثت
 يت زست  ي الجدول أدنتهلوىذا مت طبقشته عمى تقيؼ التشسية بيؽ العراق وترز
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 "STEEPLED السقارنة بيؽ العراق وتركيا باستخدام أداة تقييؼ التخظي  االستراتيجي"
 العؾامل االجتساسية

S-Social factors 
 السجتس  يعتني مؽ البظتلة / اليجرة /الشزوح/ الفقر/ العشف  تأثرت السؾاطشة سمبتع  العراق
 السجتس  متشتسق متعمؼ  س السؾاطشة عتلي جداع  ترزيت

 العؾامل التقشية
T-Technological factors 

ارتفت  أسعتر شبكتت االترتالت / ارتفت  ندبة االستي   التقشي / الفجؾة السعر ية/  العراق
 االنكذت  االستراتيجي

اإللكتروني / الؾ رة ارتفت  أسعتر شبكتت االترتالت /بشتن السدن الذزية/ اإلنتتج  ترزيت
 اإلنتتجية

 العؾامل االقترادية
E-Economic factors 

 
 

البشى التحتية مدمرة واإلنتتج متؾا   وارتفت  الزراة  مقتب  طدمتت رديئة الجؾدة/  العراق
السيزانية دعسيت لمقظت  الرشتعي اإلنتتجي  عيف بدب  ندبة التدمير لمسشذأة 

 تر السحرو تت مشخفزة.%/ أسع90الخدمية التي تر  إلى 
ارتفت  الزراة  م  طدمتت جيدة الجؾدة/ السيزانية دعسيت لمقظت  الرشتعي اإلنتتجي  ترزيت

 جيد جداع 
 أسعتر السحرو تت عتلية.

 العؾامل البيئية
E-Environmental 

factors 

  ترة جداع/جت ة/ مترب/ السيته  ميمة/ اليؾان ممؾث  ي الك ير مؽ السشتطق العراق
 معتدل/ رط /  ت ي/ السيته متؾ رة/ اليؾان نقي ترزيت

 العؾامل الدياسية
P-Political 

environment factors 

 اإلدارة الديتسية أداةيت متؾا    ي السكتنة والدور اإل ميسي العراق
اإلدارة الديتسية أداةيت  تع   ي السكتنة والدور اإل ميسي ترتقي لتكؾن الفتع  ر ؼ  ترزيت

 دوا 
 العؾامل القانؾنية

L-Legal factors 
 تمشة لمحقؾق  ي الشص الحر ي لكؽ التظبيق الفعمي متؾا  / انتقتةية/ عقتبية  العراق

 /الروتيؽ اإلداري القتت 
 تمشة لمحقؾق  ي الشص الحر ي و ي التظبيق/ شتممة / ترغيبيو/ اإلدارة الرشيدة/  ترزيت

 استجتبة  تنؾنية لمحتجة اإلندتنية
 العؾامل اه القية/القيسية
E-Ethical factors 

 

اىتزاز السفتىيؼ /اطت   السرجعيتت / ط   مشتىت/  يؼ ستمية عتلية/ التعتون  العراق
 عتلي/ التعتيش عتلي/ التؾا   عتلي

السفتىيؼ مدتقرة / تعدد السرجعيتت /تزان مشيجي/ القيؼ جيدة/ التعتون جيد/ التعتيش  ترزيت
 التؾا   نفعي عتلي جداع/

 العامل الد اني
D-Demographic 

factors 

ت يير ديس را ي/ ا ظراب  ي الشدق االجتستعي/ك ت ة  ي ب داد  Lتؾزل  غير مشغؼ العراق
 والسؾ  

تؾزل  مدتقر/ ديس را ية مشغسة/ ثبتت  ي الشدق االجتستعي/ك ت ة  ي إسظشبؾل  ترزيت
 وأنقرة
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 والتي تعشي 20/80  تعدة ( 43لل "Pareto Principleكست إن "نغرلة بترلتؾ
 البدن ىذا ولعر  األسبتب، مؽ (%20 مرتبظة بثل الشتتةت مؽ (%80 أنل

  يمفرلدو اإليظتلي اال ترتد عتلؼ اسؼ عمى السبدأ ىذا وسسي (20 – 80بقتعدةل
الدكتن،  مؽ (%20ل ثل مسمؾزة إيظتليت،  ي ال روة مؽ% 80 أن ال   الذي بترلتؾ
 ليذه األم مة بعض يأتي و يست السجتالت، كت ة  ي عديدة تظبيقتت سبدأال وليذا

 :التظبيقتت
 02/02 مقؾمات القؾة والزعف في الدولة العراقية وفقا  لقاسدة

 02% 02% 
 الدتسة القرارات والديتسيتت Politicalالدياسة   

 البترول اإليرادات الستلية Economical  االقتراد 

 األشختص ال روة  Socialالسجتسع 
 السؤسدتت الخت ة البرامت والسذترل  الذزية Technologicalالتقشية 
  سمة الذيتدات  تجة سؾق العس  Educational  تعميؼ 

  مثؽ الدتسثة، أي % 20 يقثؾم بيثت ،مؽ القثرارات والديتسثيتت% 80 الدياسية
 .الديتسي العرا ي األدان مؽ% 80 بث يقؾمؾن  الديتسييؽ مؽ% 20 إن
 مثثثثؽ  ثثثثتدرات % 20اإليثثثثرادات الستليثثثثة تعتسثثثثد عمثثثثى  مثثثثؽ% 80ل االقتربببباد

 البترول.
 ن.ؾ ىؼ السؾاطش% 20ال روة يسمكيت  مؽ% 80ل السجتسع 
 مثثثثؽ السؤسدثثثثتت % 20 البثثثثرامت والسذثثثثترل  الذزيثثثثة تقثثثثؾم بيثثثثت% 80ل التقشيببببة

 .الخت ة
 مثثؽ طرجثثي الجتمعثثتت % 20  تجثثة سثثؾق العسثث ، ي ظييثثت% 80 أن ،التعمببيؼ

 د العرا ية.والسعتى
 ستراتيجيتتال اطتيتر  ؽ إنمؽ ز  مت عرض أع ه مؽ أدوات، يسكؽ القؾلل 

 التخظيط عمى  رلق وبيذا يؼ،سغير ال الك ير مؽ يؼسال القمي  تسييز عمى القدرة ىؾ
 يتسثو،  يسكثؽ محثدد اسثتراتيجي ىثد   ثي القميمثة االسثتراتيجيتت مثؽ كث   ثيتغة

  يتسثيت، وعمثى يسكثؽ والسكثتن الزمثتن  ثي محثددة نقظثة إلثى تذثير اليثد  وزمسثة
 ال كسثت نفدثو، التخظثيط بثأ ق مقترنثة السثد  طؾلمثة تكؾن  أن االستراتيجية األىدا 
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الفثروض  عثدم  ثحة ثبثم إذا إال ذلثػ األ ثق،  ثدود  ثي األىثدا  تت يثر أن يجثؾز
 الخثروج أن إذ بثترلتؾ"، "نغرلثة تظبيثق ىشثت السيثؼ ومثؽ األىثدا ، عمييثت التي بشيثم

 .اليتمة األىدا  مؽ القمي  تحقيق جيؾد سيخفف مؽ استراتيجي بيد 
التدثتؤالت  ت يرىثت التثي العسث  كيفيثة أسثئمة عمثى يجثتوب التكتيكثي التخظثيط إن

وأك ثر  السثد   ثي أ رثر والتكتيكثتت االسثتراتيجية، األىثدا   ثي العسث  متىيثة عثؽ
 ي  برعؾبة  ؾبمم ذاإ أو ،تلي طظط مت تؤد لؼ إذا لمت يير معر ة أنيت كست تحديداع 
 مت وعتدةمشدقة،  تكتيكية  عتليتت عدة يتظم  استراتيجي ىد  ك  أن كست التشفيذ،
التثي  السشغسثة و ثدات مثؽ يؽتثاثش أو وا ثدة إلثى تكتيثػ كث  التخظثيط  ثرق  تفثؾض
  .التكتيػ ذلػ مجتل  ي محددة مدؤوليتت تتؾلى
 44(،( TQM) (Total Quality Management) الذثتممة الجثؾدة إدارةو 

 سثبي   عمثى التخظثيط؛  ثرق  تفيثد اآلليثتت التثي عمثى العديثد مثؽ تثدل السخظظثيؽ)
 جيثؾدال عبثر  ثرق التخظثيط طت ثة عسث   ثي يسثتع م دوراع  السشدثقؾن  يمعث  الس ثتل؛
 عثتم بذثك  التخظثيط ىثؾ مشدثق دور أن مثؽ رغؼعمثى الث التخظثيط،  ثي األولثى

 الدول مؽ الجؾدة وتبشم ز ير تحديؽ  رق   ي الجؾدة مشدق دور يستث  وال تؾجييي
 ولسكؽ تؾ ي  ذلػ  ي السخظط االتي ل، عشتولشيت

لجؾدة  كسقتييس العتلؼ دول مؽ ك ير  ي الؾطشية الجؾدة نستذج لؾ   كإطتر

، والتي الؾطشية بتل قت تت وثيقة ع  ة مؽ لو لست والتخظيط االستراتيجي اإلدارة
 .يسكؽ اإل تدة مشيت
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 املطلة الثاني
 التنموية  التجارب

ى  يسكؽ لمتخظيط ونحؽ نتظرق إلى التجترب التشسؾلة اعتر شت تدتؤل ىؾل 
والجؾابل نعؼ يسكؽ لمتخظيط االستراتيجي  ؟ درات الدول بشتن وتشسيةاالستراتيجي 

 بشتن وتشسية  درات الدول، والدلي  التجترب التشسؾلة العتلسية السذزؾرة أدنتهل
  التجرةة اليابانية  أوال  
 بيت اليتبتن جثران تالتشسية اليتبتنية بعد األزمة اال ترتدية الحتدة التي مر  تعد     

 تجربثثة أنيثثت إذ يسثثة،سال العتلسيثثة مثثؽ الظفثثرات ال تنيثثة العتلسيثثة الحثثرب  ثثي تىزلستيثث
 األمرلكيثثثثة تؾعيثثثثف الديتسثثثثة اال ترثثثثتدية وتحققثثثثم بفزثثثث  مدثثثثبؾ ة، غيثثثثر تشسؾلثثثثة
عيثؾر مجسؾعثة تجترلثة عس  ثة ىثي "كرسثتؾ"  ي التشسثؾ ، وزاد إيجتبية الؾ   يتبتنيتع 

 الكسثثثثي التراطثثثثي تبعثثثثم أسثثثثمؾبا، و التشسؾلثثثثةلكت ثثثثة السؤسدثثثثتت  تع التثثثثي  ثثثثدمم دعسثثثث
Quantitative، ولميثثتم"التثثي أسثثس  تعثثدتيت  ،الذثثتممة الجثثؾدة إدارة أسثثس وتظبيثثق 

اليتبثتن  ثي تخظيظيثت  تاعتسثدإذ  )W. Edwards Deming،)45 "ديسثشت ادواردز
 أي "زن" و "كثثثتي" مثثثؽ متكؾنثثثة يتبتنيثثثة كمسثثثة ىثثثيو  "كبببادزن أسثثثمؾب " االسثثثتراتيجي

السدثثثثثثثثثثثتسر،  عمثثثثثثثثثثثى سثثثثثثثثثثثبي  الس ثثثثثثثثثثثتلل أبثثثثثثثثثثثدا   التحدثثثثثثثثثثثيؽ أو لال زثثثثثثثثثثث  الت ييثثثثثثثثثثثر
 امثثو كتنثثم يتبثثتني شثثخص "تيؾتثثت"و  سثثتش مرثثش  زتنثثم( التثثي (TOYOTA"تيؾتثثت"

 طؾرىثثت ثثثؼ الكيربتةيثثة الستكشثثة  ثثتبتكر ذلثثػ يحدثثؽ كيثثف  فكثثر يثثدولتع  الس بثثس تخثثيط
 ر ثؼ ا ب  والسعس   ستش معس  إلى تحؾل ثؼ انقظتعو بعد أتؾمتتيػ الخيط تشغؼل

  كمثف الدثيترات  ثشتعة نحثؾ واتجثو بتلكتمث  بتعثو ثثؼ القسثتش  ي اليتبتن  ي وا د
 الذثرزة سثيظرت ثثؼ( (TOYOTA  مترزثة مثؽ سثيترة أول برثشتعة السيشثدس ابشثو

" كثثتنري  "ىؾشثثيؽ سثثمؾبأ زسثثت انيثثؼ اسثثتخدمؾا، لجؾدتيثثت عتلسيثثتع  الذثثرزتت عمثثى
تعشثي" مشيجيثة  (Hoshin كمسثة ل )46(الكثرة"، بسعشثى "الثتقط (Hoshin Kanriل

 السخظظثيؽ بثيؽ  رلثق الخظثة تقثتذ  عمثى لمداللثة لتحديثد االتجثته االسثتراتيجي"
 ىثؾ ىثذه العسميثة وغتيثة اسثتراتيجي، ىثد  تحقيثق  ثي لمسدثتىسة الشغثتم وو ثدات
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 ممكثة االبتكثتر مثؽ لثدييت مثت بتستخدام و دة لك  السجتل إ دتح  ي الجيؾد تشديق
  ثي زث  التقثدم تقيثيؼ التخظثيط  رلثق عمثى أطثر   إلثى مثدة السيشيثة، ومثؽ والسعر ثة
التؾ عثتت،  يثي عسيثة تخظثيط  و ثق األمثؾر تتقثدم لثؼ لثؾ الخظثة وت ييثر تكتيثػ،

طظثثؾة تأطثثذ نيثثت األنغسثثة لمت ييثثر نحثثؾ التحدثثيؽ السدثثتسر وترزثثز ث شثثتممة طظثثؾة 
نذثثظة اليؾميثثة م ثث  الدثث مة والسحتسثثبة واإلنتثثتج الثثداطمي والسثثؾارد البذثثرلة عمثثى األ

شثثرا  إوغيرىثثت مثثؽ اجثث  العسثث  بفتعميثثة وترزثثز عمثثى  تجثثة الدثثؾق والحثثرص عمثثى 
الفثثرد وتحقيثثق طسؾ تتثثو، وترزثثز عمثثى التشثثؾ  وىثثذا مثثت اعتسدتثثو اليتبثثتن بعثثد الحثثرب 

 والشؾعية معرو  بتلجؾدة ىؾ مت ؾن اليتبتني ظؾرتشسؾلة،  العتلسية ال تنية  ؾلد طفرة 
 مثثؽ طظثثؾة كثث  جثثؾدة تظثثؾلر عمثثى الترزيثثز التثثي تثثتمخص  ثثي الذثثتممة الجثثؾدة إلثثى

 مثؽ الشيثتةي السشثتت طمثؾ ومثؽ ثمثؼ    دوثثو،  بث  الخظثأ مثؽ والؾ تيثة اإلنتثتج طظؾات
 ليثثثت مرثثدرلؽ أ ثثبحؾا يدثثتؾردون الجثثؾدة كثثتنؾا أن اليتبثثتنييؽ بعثثد إن ثثثؼ العيثثؾب،
 بجثؾدة السشتجثتت  ثي تقثديؼ اليتبثتني بتلرزث  يمحثق أن يحثتول بأكسمثو لؼالعت وأ ب 

التخظيط االسثتراتيجي  ثي اليتبثتن اعتسثد بسعشى  )47(،اليتبتنية السشتجتت جؾدة تستث 
تخمص مثثثؽ الذثثثعؾر بتلعثثثتر مثثثأسثثثمؾب الفثثثرق لب ثثثي إ ثثثداث الظفثثثرة بتعتسثثثتد العسثثث  

د يقثة  12سترث  إلثى  2020د يقثة وعثتم  24وسثتعتت  8ليدر  ي الؾ م بمث  ت 
سثثتعتت  8مثثؽ سثثشجد رنثثم مثث  العثثراق ؾ ميثثدورة  تلقثثدرة اإلنتتجيثثة عتليثثة جثثداع، وإذا  

 د يقة إنتتجية والؾ م البت ي زمو ميدور. 17عس  
   التجرةة الكؾريةثانيا   
 التجثثترب مثثؽ ةالسعر يثث التشسيثثة نحثثؾ التحثثؾل  ثثي الجشؾبيثثة كؾرلثثت تجربثثة تعثثد      

 نفدثثيت ببشثثتن  تمثثمإذ  لمدولثثة، الذثثتم  االسثثتراتيجي التخظثثيط عثثؽ الفرلثثدة الشتجسثثة
 وبيثذا  (48ل،لم تية  ريرة مدة  ي السعر ة عمى القتةؼ ل  ترتد  ؾة  تعدة كسرزز

السعر ثثثة؛  عمثثثى السبشثثثي التشسيثثثة  زثثثتيت لت ظيثثثة " السعر ثثثة مذثثثرو  " رلثثثق تكثثثؾلؽ تثثؼ
سشذث مة برثؾره مك فثة وا ترح الفرلق عمى مس مي اإلعث م الثدولي وعمثى الذثرزتت ال

 يسكثثثثؽ وذزيثثثثة عسميثثثثة اسثثثثتراتيجيتت و ثثثث  بيثثثثد  تبيشيثثثث الكتمثثثث  بتلسعر ثثثثة التعثثثثتون 
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 إذ الستؾ ث ،  ثؾق   د  اال تراح وال ى ،و شت  القرار والسدران الفكر لقتدة تقديسيت
 لمسجتسث  يسكثؽ  تثى اليثد ، ذلثػ تحقيثق سثبي   ثي الثدؤوب الذثرزتن لمعسث  تظؾ 

 عمثثى الدثيظرة مثؽ الذثرزتت تثتسكؽ بيشسثثت العتلسيثة،  ثةعمثى السعر  الحرثؾل الكثؾري 
 أن عمثى عزمثو 2000 عثتم  ي الجشؾبية كؾرلت رةيس أعمؽإذ  (49ل ،السؤثرة القشؾات
 أشثثثير ث ثثثثة عثثثر  و ثثثي ،السعر ثثثة عمثثثى و تةسثثثتع  متقثثثدمتع  اال ترثثثتد الكثثثؾري  يرثثثب 

 عمثى تةؼالقث اال ترثتد اسثتراتيجية لتشفيثذ سثشؾات لث  ث تشفيذية طظة الدولة و عم
الخسثس  التتالسجث  ثي عسث  طظثة( 83لمثؽ االستراتيجية وتكؾنم الخظة السعر ة؛
أسثثس  و ثث  البذثثرلة، السثثؾارد لمسعمؾمثثتت، تشسيثثة التحتيثثة لالبشيثثة :وىثثي الرةيدثثة
الر سثثثثي(،  الحثثثثتجز عمثثثثى والتقشيثثثثة، القزثثثثتن السعر ثثثثة، العمثثثثؾم عمثثثثى  تةسثثثثة  ثثثثشتعة
السرزثثز يتزثثتعف  تثثى ا تمثثم  يثثةالجشؾب كؾرلثثت  ثثي السحمثثي الشثثتتت مجسثث   ت ثثب 
وسثثثثتب  دولثثثثة زذثثثثرلػ  ،وثثثثثتني دولثثثثة  ثثثثي االدطثثثثتر،  ثثثثي العثثثثتلؼ ترثثثثديراع  العتشثثثثر
 )50(عتلسي.
  التجرةة اهلسانيةثالثا   
اال ترثتدية  السدثتعدة مثؽ جزةيثتع  ال ربيثة ألستنيثت  ثي التشسؾلة السعجزة نتجم  

نيثثثترت بعثثثد الحثثثرب نتيجثثثة اإل ثثث ح الشقثثثدي وتؾعيثثثف الثثثدعؼ األمرلكثثثي، بعثثثد أن ا
الفكثثثري بتحؾلثثث  السدثثثتر العدثثثكري إلثثثى مدثثثتر  التثثثرميؼ العتلسيثثثة ال تنيثثثة،  تعتسثثثدت

مثثثثؽ أ زثثثث  البثثثثت  يؽ األلسثثثثتن بتلعسثثثث   ثثثثي االتحثثثثتد   اال  كمفثثثثم (51لا ترثثثثتدي،
 )52(الدثثثؾ يتي الؾاليثثثتت الستحثثثدة األمرلكيثثثة تحثثثم مثثثت سثثثسي "عسميثثثة مذثثثبػ الثثثؾرق"،

ستعي " التي ابتكرىثت " لثؾد شت ابرىثتت" وزلثر  تعتسدت أسمؾب  "الدؾق الحر االجت
اال ترثثثتد " الثثثذي اطمثثثق مبثثثدأ للالرجثثث  السشتسثثث  والسكثثثتن السشتسثثث  واالسثثثتراتيجية 

 التثثثي الخدثثثترة األلستنيثثثة عمثثثى الت مثثث   ثثثي المناسببب  س عسبببا د السشتسثثثبة  والؾ ثثثم
 تألستنيث لثد  كتنثم الؾ ثم ذلثػ و ثي الحثرب، انتيثتن بعثد ندبيتع  لسدة طؾلمة استسرت

 لعسميثثتت جزةيثثة كشتيجثثة تراكسثثم التثثي الرطيرثثة، السثثتىرة مثثؽ العستلثثة كبيثثرة  ذثثؾد
 ذلثثثػ ألسثثثتني، وسثثثتعد مميثثثؾن  (16٦5 ل رابثثثة عمثثثى أثثثثرت التثثثي واإل رثثثتن التيجيثثثر
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اال ترثثثثتد  لرثثثثعؾد الحيثثثثة  ثثثثتدراتيت، وو ثثثثر القتعثثثثدة مزثثثثتعفة  يسثثثثة  ثثثثي ألستنيثثثثت
 (53ل.األلستني

   التجرةة اليؾنانية رابعا  
 لمتشسيثثثثة السثثثثدىش السعثثثثدل لؾ ثثثثف التشسؾلثثثثة اليؾنثثثثتن معجثثثثزة تعبيثثثثر اسثثثثتخدم

 مشترثثثف و تثثثى الخثثثتمس العقثثثد بثثثدايتت مثثثؽ اليؾنثثثتن  ثثثي واال ترثثثتدية االجتستعيثثثة
 ثي ( :7ليقترب ا ترتدي نسؾ معدل وشيدت (54لالست ي؛ القرن  مؽ الدتب  العقد

 الحقبثة  ثي تبثتنالي بعثد الثدولي الشسؾ معدالت  ي ال تنية السرتبة  ي وىؾ الستؾسط،
 زادت وطتلسثثثثثت الخثثثثتمس، العقثثثثثد  ثثثثي ذروتيثثثثت  ثثثثثي الشسثثثثؾ معثثثثثدالت وزتنثثثثم نفدثثثثيت،

يؾنثثتني السشيثثتر لشيثثؾض بتال ترثثتد الااالسثثتراتيجي وتزثثسؽ التخظثثيط  (:10لعثثؽ
 الثثثدراطست سثثثعر  يسثثةطفثثثض يثثت ىثثثؾل مجنتبر ة، وزثثثتن بدثثب  الحثثثرب العتلسيثثة ال تنيثثث

الكيسيتةيثة،  الرثشتعتت  ثي الزثخؼ تظؾلراألجشبي، ال االست ستر اليؾنتنية، اجتذاب
عسؾمثثتع، لكثثؽ سثثرعتن مثثثت عتنثثم مثثؽ ازمثثو جديثثثد  الخثثثدمتت و ظثثت  الدثثيت ة تشسيثثة

 (55لبدب  اال ترتد األسؾد اليؾنتني. التشسؾي بتلرغؼ مؽ تقدميت 
  التجرةة اإلسبانية امدا   

 إذىثثي ا زثث  تجربثثة تشسؾلثثة  ثثي إسثثبتنيت،  (1973- 1959الحقبثثةل عثثدت
 تمثثػ الظفثثرة مودعسثث العذثثرلؽ، القثثرن  مثثؽ الدثثتب  العقثثد  ثثي الشفظيثثة ألزمثثةبت انتيثثم
وتبشثى  تقثبميؼ الثذيؽ " Technocrats "التكشثؾ راط بيثت  ثتم التثي التشسؾلثة البثرامت

 و ث  الثذي ،(Francisco Franco"ل رانكثؾ " رانديدكؾ طظظيؼ  ي تمػ الحقبة
 International )الثدولي الشقثد  ثشدوق  عميثو تشسيثة أم ىثت سيتسثتت التشفيثذ  يثز

Monetary Fund )محث   مثؾا الديتسييؽ مؽ جديدة " س لة "التكشؾ راط ، وزتن 
 االنتقثتل " " رانكثؾ عرثر شثيدإذ  (56ل،الحثرس القثديؼ "وىثؼFalangist  "الفتالنجيثة

 " "التكشثثثؾ راط ليثثثت طظثثثط ا ترثثثتدية اال ترثثثتدي إلثثثى طفثثثرة االن ثثث ق مثثثؽ الدثثثرل 
  تةسثثتع  اال ترثثتد يكثثؾن  أن عمثثى " الفتالنجيثثة  ثثرص" إذ ا ترثثتدية، معجثثزة لترثثب 

 )57(الخترجي. العتلؼ م  تجترة عتلسية  ي الدطؾل وعدم الذاتي االكتفتن عمى
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 تجرةة الشسؾر اهسيؾية ل  سادسا  
 األربعثة مثؽ بدايثة الرثشتعية؛ اال ترثتديتت إلثى اآلسثيؾلة الشسؾر تعبير يذير

يثثثثت أن إذ وتثثثثتيؾان(، وسثثثثش ت ؾرة، لجشؾبيثثثثة،ا وزؾرلثثثثت ،ػكؾنثثثث ػىؾنثثثثل اآلسثثثثيؾلة نسثثثثؾر
 مت الحقبة  ي سرلعة ترشيعية و درات متسيزة تشسية معدالت عمى و ت غم أنجزت

 والعذثرلؽ الحثتدي القثرن  و ثي ؛قرن العذثرلؽالمؽ  التتس  والعقد الدتدس العقد بيؽ
 مثثؽ تعثثد ومتزالثثم ،مرتفثث  دطثث  ذات متقدمثثة  ثثدرات تشسؾلثثة األربعثثة مشسثثؾرل أ ثثب 

م ثثث   أطثثثر   آسثثثيؾلة لثثثدول اتجيثثثم األنغثثثتر كتنثثثم وإن نسثثثؾاع، اال ترثثثتديتت  ثثثرأك
 األربعثثثثة الشسثثثثؾر كثثثث  تتسيثثثثزإذ  (58ل،سثثثثرلعتع  ا ترثثثثتديتع  تحثثثثؾالع  تذثثثثيد التثثثثي "متليزلثثثثت"

 مجثتالت  ثي التعمثيؼ، وتخررثم مؽ كبير  در وعمى متىرة عتممة بقؾ   اآلسيؾلة
 وسثش ت ؾرة كثؾنت ىؾنت حمأ ب لالس تل سبي   عمى تشت دية؛ طرتةص  ييت تسمػ
 الثثدول مثثؽ وتثثتيؾان كؾرلثثت بيشسثثت عتلسيثثة، متليثثة كسراكثثز عتلسيثثتع  الراةثثدة السشثثتطق مثثؽ

 ،التقشيثة تمػ مجتل  ي بتعتع  بأ   ليدم ومتليزلت السعمؾمتت، تقشية مجتل  ي الراةدة
تحتثذ   م ثتالع  وتعثد "، ىثتن نير "عمى بظفرة تعر  التي الدول تمػ و رص نجتح

 لمثثدول الذثثتم  االسثثتراتيجي التخظثثيط تظبيثثق الشتميثثة، وأسثثفر الثثدول مثثؽ يثثدالعد بثثو
 اال ترثتدية الثشق ت  ثي تس مثم التشسيثة  ثي عسمية نستذج عدة عيؾر عؽ الشتىزة
  (59ل.آسيت نسؾر  تلة م   محؾرلتع؛ دوراع   ييت الحكؾمتت لعبم التي الكبر ؛

 سثثترت إذ ،مسيثثزة تشسيثثة ةيزلثثالستل التشسيثثة عثثدت  (60ل الساليزيببة تجرةببةال  سببابعا  
 بشثثتن عسميثثة عبثثر ىتةمثثة تشسؾلثثةطفثثرة   ذثثيدت اآلسثثيؾلة طظثثى الشسثثؾر عمثثى متليزلثثت
 أعسثثتل عمثثى االعتسثثتد مثثؽ اال ترثثتدي بثثتلتحؾل الحكؾمثثة التزمثثم بعثثد أن سثثرلعة
 ال قيمثة الرثشتعتت انتعذثم اليتبثتن، مؽ وبسدتعدة الرشتعة؛ إلى والزراعة السشتجؼ
 لستليزلثثثت، وزثثثتن األستسثثثية الشسثثثؾ مكش ثثثة اليتبثثثتن  ثثثتدرات حمأعثثثؾام، وأ ثثثب طثثث ل

 الحكؾمثثة نفقثثتت كتنثثم إذ ،السثثتليزي  اال ترثثتد  ثثي رةيدثثتع  عثثتم ع  السرزثثزي  التخظثثيط
 الخسدثثية الخظثثط و ثث  بدايثثة ومثث  1955 ومشثثذ التشسيثثة، دعثثؼ  ثثي تكثثراراع  تؾعثثف

 إلثى لتؾ ث ا بيثد  اال ترثتد  ثي لمتثدط  الخظثط تمثػ تدتخدم والحكؾمة لستليزلت،
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 عمثثثى الحكؾمثثثة  ثثثرص مثثث التحتيثثثة،  البشيثثثة  ثثثي واالسثثثت ستر ال ثثثروات تؾزلثثث  إعثثثتدة
يثثثت  ي التشسيثثثة تتثثثأثر  ذايثثثل اال ترثثثتد،  ثثثي وممكيتتيثثثت الخت ثثثة لمسؤسدثثثتت التثثثرول 

 م ثث  الحكؾميثة السختمفثة الؾزثتالت وعثثؽ طرلثق الخسدثية الخظثط عبثر كبيثرة بدرجثة
 أعمشثثثثم  (61ل،بتلحكؾمثثثثة السرتبظثثثثة ةال ثثثثرو  و ثثثثشتديق اال ترثثثثتدي التخظثثثثيط و ثثثثدة

 2020عثثثتم بسدثثثتي  متليزلثثثت لترثثثب طظظيثثثت التشسؾلثثثة  عثثثؽ 1991 عثثثتم الحكؾمثثثة
بقثثثيؼ أط  يثثثثة  ومذثثثب  بقدراتثثثو، وواثثثثق بشفدثثثثو معتثثثد مثثثتليزي  بسجتسثثث  متحثثثدة دولثثثة

 رأسثستليت جثؾدة عمثى يعتسثد السدثتقب   ثييت  شجت  متيشة، طيبة وسمؾزيتت متأ مة
 الدثثرل  الشسثثؾ السثثتليزليؽ، وتحقثثق  يثثتة جثثؾدة واسثثتدامة   مدثثتؾ  إ ثث حو البذثثري،

 برثثؾرة اسثثتخدام مؾاردىثثت عمثثى يثثتمترغإو  يتمؤسدثثتت طرخرثثة عثثؽ طرلثثق جزةيثثتع 
 (62لاالستيراد". عؽ "االستعت ة نسؾذج  كيسة، وتظبيق

 (  اإللكترونية إستؾنيا  ) إلستؾنيةاالتجرةة   ثامشا  
 ثثثثي دول البمظيثثثثق وعتداتيثثثثت   قثثثثرواألتخمفثثثثتع   واألك ثثثثر جسثثثثتع  األ ثثثث رالثثثثدول 

لالتشسيثثة والتكشؾلؾجيت األنترنيثثمبثث  ر ثثؼ متقثثدم بتسثثتخدام  ،دولثثة متقدمثثة إلثثىمشبثثؾذة 
 اإللكترونيثة الحؾزسثةل  اإللكترونثي التشسثؾي التخظيط االستراتيجي   تعتسدوا الذزية(

وىثؾ الكتثتب "  Free to Choose( بتالعتسثتد عمثى زتثتب "ميمتثؾن  رلثدمتن " 
مسكثثؽ تأسثثيس  إذ ،األولسو مشرثث  الثثؾزلر شدثثد الثثذي  ثثرأه "مثثترت الر"  بثث  تؾ يثثال

لسثدة ثث ث  األولودعم الثؾرق  ثؾزلر الدولة التي   قط  يي  (د تةق 5لشرزة  ي 
زتثثثتب  ثثثي معثثثرض الكتثثثتب  إىثثثدانمثثثرة وا ثثثدة ىثثثي  إالدثثثتخدم الحبثثثر تسثثثشؾات لثثثؼ 

 ة، اعتسثثتد التجثثترةالثثدولي، زسثثت و ثثعم  ثثرلبة ثتبتثثة مقتبثث  جثثؾدة الخدمثثة السقدمثث
ت  الزراعي الرسؾم الجسرزية، واعتستد البيرو راطية الر سية، ودعؼ القظ تنوإل الحرة 

، طفثض ندثبة مثؽ الزثرلبة إعفتنىثت  االست ستر عؽ طرلق والرشتعي بقؾة، تذجي
 ثي  (1ل وتدمد  ي سيتدة القتنؾن (  12 لا تمم تدمد و ، (%21 إلىلالزرلبة 

 “ ( "سثثثشؾات 5 لالبرمجثثثة مثثثؽ عسثثثر نغثثثتم التعمثثثيؼ دتواعتسثثثالشغثثثتم الزثثثرلبي، 
Programming  Tiger   اإلسثتؾنيةواليؾلثة لمسثؾاطؽ األعسثتل،  إدارةوتعمثيسيؼ 
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  ومثش  جسيث لالشثختصاال ترا ثية  اإل تمثةاالسثتعستل، وتقثديؼ  متعددة اإللكترونية
 .كترونيتع الالسؾا قتت لمذرزتت 

  التجرةة التركية   تاسعا  
دة، طفرة تشسؾلثة نؾعيثة،  تحؾلثم إلثى دولثة ا ترثتدية عتليثة الجثؾ  ققم ترزيت 

ؾغرا يثة،  يثي ن امتيتزاتيثت الجيؾبؾليتكيثة والديسؾ ىت االسثتراتيجيبعد أن أتقؽ مخظظؾ 
 طتبعيؽ األولل أسيؾي، وال تنيل أوروبي، وتؾا قتع م   ؾل الرةيس الترزي دولة ذات
عثتيير ومؤشثرات عتليثة الجثؾدة  ثي  ققثم ترزيثت م، "ندثرق  ال ألنشثت نجحشت" أردوغتن

كت ة السجتالت، إذ تحؾلم ترزيت إلى دولة متقدمة جداع، لفتم انتبثته العثتلؼ، و ققثم 
نغيرتيثت اإل ميسيثة تشت دثتع لإيثران( بك يثر، وىثذا وا ث   م ؾة ا ترثتدية مرمؾ ثة سثبق

  ي الجدول أدنته. 
 

الدولة سؼ سام اإلجسالي   السحمي   الشاتج   

(أمري ي الردو  مميؾن ) 0202  

0202 اإلجسالي  سام السحمي   الشاتج  
أمري ي( دوالر مميؾن   ) 

 تركيا
735٦716 769٦474 

 438٦334 421٦304 إيران

 
 لمخدمتت البرلظتنية( PwCل "كؾبرز ىتوس ووتر برايس" شرزة  عمتؾ و 
 (12سيحت  تدمد  ل الترزي اال ترتد إن لبعشؾان برلظتني تقرلر ي  السيشية،

ق  ،2017 أبرل  08، الرتدر  ي 2030 ي  عتلسيتع   كؾرلت عمى بذلػ ليتفؾ 
 .وإيظتليت الجشؾبية
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 الخبباتبسة 
 ثثثة تكتمميثثثة بثثثيؽ ىشثثثت  ع  إن ل، يسكثثثؽ القثثثؾلأنفثثثتع ط  ثثثة لكثثث  مثثثت عثثثرض 

بتتجثثثته بشثثثتن  األزمثثثتت الشجثثثتح  ثثثي  ثثثر  مدثثثتربعثثثد ات التشسؾلثثثة التخظثثثيط والظفثثثر 
االسثثثتراتيجي يعتسثثثد ز يثثثراع عمثثثى التخظثثثيط  راألمثثثوىثثثذا  لزثثثستن السدثثثتقب ، القثثثدرات

رسثثثثثؼ  أثشثثثثثتن واإلمكتنثثثثثتتليثثثثثتت تفكيثثثثثػ وترزيثثثثث  الؾسثثثثثتة  آ زثثثثثسؽ بداطمثثثثثوي الثثثثثذي
 التخظيط االستراتيجي أىسيةوىذا إن دل عمى شين  تنو يدل عمى  االستراتيجيتت،

 . ي التشسية وبشتن القدرات
الدثثي  اسثثتقران  وبثثتت مثثؽ التشسثثؾي وتبعثثتع ليثثذا الفيثثؼ، اتزثث  الدثثمؾ  الثثدولي 

ن تثؼ أ ي الدثت ة الدوليثة بعثد  ومعر ة سر الظفرات التشسؾلةاالستراتيجي  التخظيط
ليكثثثؾن  ثثثتن  القثثرار  ثثثي  تلثثثة مثثثؽ التخظثثثيط عمثثثى  اسثثتقران الخترطثثثة التخظيظيثثثة،

مد  متؾا   و ي ز  طظؾة يخظؾىت وىؾ يرسثؼ اسثتراتيجيتو  ثي الدثت ة الدوليثة، 
 مؽ الشتتةت مشيتللشخرج مؽ ىذه السقتربة بجسمة 

 االسثثثثثتراتيجي األدانالتخظثثثثثيط االسثثثثثتراتيجي يفدثثثثثر لشثثثثثت معثثثثثتني ومفثثثثثتىيؼ  نل إأوال  
لمتعتمث   متكثتم ع  تع بيشست استراتيجية التخظيط ىي مشيت شتم  يرسؼ برنتمجث ،الدولي

 . دوليتع  م  االدانات و قتع لإلمكتنتت والؾستة  الستت ة لمتحقيق السدتقب  السشذؾد
 ر  مدثتر األزمثتت بتتجثته بشثتن القثدرات يعتسثد عمثى عق نيثة التخظثيط  نل إثانيا  

 االستراتيجي.
وطيثثثر وسثثثيمة لرثثثشتعة  ، ىثثثي  ثثثشتعة الخظثثثط،إلدارة السثثثؾاردطيثثثر وسثثثيمة ل ثالثبببا  

، إيجثثتد لمتحدثثيؽ التشسثثؾي وطيثثر وسثثيمة  ،التحدثثيؽ التشسثثؾي السدثثتسرالخظثثط، ىثثي 
 استراتيجية تخظيظية عق نية.

سثثتراتيجي الثثذي طرؾ ثثتع تظبيثثق التخظثثيط اال اقدول عسؾمثثتع والعثثر مسكثثؽ لمثث  رابعببا  
التثثي  التجثثتربالثثدول السثثذزؾرة، أو اطثثذ العبثثر واالسثثتفتدة مثثؽ  اعتسدتثثو ا ثثد  تمثثػ

 .تشسؾلة طفرةحققم  تمػ الدول  اعتسدتيت
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تبشثثثثي اسثثثثتراتيجية تخظثثثثيط شثثثثتممة عشقؾديثثثثة تعتسثثثثد اإلدارة عمثثثثى العثثثثراق ل  امدببببا  
لتحقيق تقثترب تشسثؾي يقتثرب مثؽ التجربثة التشسؾلثة  ؾدة العتلسيةاإللكترونية ذات الج

 .الترزية
 درات الدول،  تلتكتمث  التشسثؾي  أستس بشتن وتشسيةلتخظيط االستراتيجي ا إن سادسا  

لفثثثثؽ اعري و تيتظمثثثث  رسثثثثؼ البثثثثرامت والسذثثثثترل  السدثثثثتقبمية بتلسزاوجثثثثة بثثثثيؽ العمثثثثؼ التشثثثث
 .السيتراتي

 التخظثثيطبثثتت رىثثؽ عق نيثثة  طرؾ ثثتع والعثثراق سؾمثثتع العثثتلؼ عإن مدثثتقب  ل سببابعا  
 رىؽ التخظيط االستراتيجي العق ني. التشسيةوإدارة  ،االستراتيجي

 إلثثى  ثثحة ود ثثة الفر ثثية التثثي ، نرثث  ونتؾ ثث نتثثتةتمثثؽ زثث  مثثت ورد أعثث ه مثثؽ 
 التخظثثثثثيط عمثثثثثى الثثثثثدول اعتسثثثثثدت كمسثثثثثت))والتثثثثثي نرثثثثثم عمثثثثثى ا تر ثثثثثيت البت ثثثثث  

 درات بشتنع وتدترعم التشسية ترتعداع(.ت القأزاد االستراتيجي؛
 التؾصيات 

اعتسثثثثتد التخظثثثثيط االسثثثثتراتيجي  ثثثثي تشسيثثثثة القثثثثدرات وبشثثثثتن القثثثثدرات  ثثثثي جسيثثثث   .1
 مؤسدتت الدولة العرا ية.

  ي السختريؽ العمستن م  بتلتشديق نذتن مراكز لمتخظيط االستراتيجيإ .2
 .العرا يةلمشيؾض بتلتشسية  البح ية والسراكز الجتمعتت

تحققم بفع  تبشي التي  الظفرات التشسؾلة الدولية تجتربستفتدة مؽ اال .3
إلى دولة مشتعذة  التخظيط االستراتيجي الذي  ؾل الدول مؽ دول "متأزمة"

 وجعميت  تعدة ل ستشتد وانظ  ة ل بتكتر.
 التدابير بتتختذ التؾ ية عتتقيت عمى يق  عرا ية أزمة إدارة طمية إعداد .4

 .مدتقب ع  السيته( و رة/  مةل أزمة مؽ لمؾ تية اال ترازلة
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  اليؾامش

                                                 

( استراتيجية السحي  اهزرق  ىي تؾعيف كافة اإلم انات والؾسائل لخم  طمل جددد بدال  مؽ 0)
حسر  تؾعيف كافة الظمل السؾجؾد أصال  يحق  رةح سريع وكبير، أما استراتيجية السحي  اه

اإلم انات والؾسائل إلزاحة السشافديؽ سؽ الدؾق التقميد ، لمسزيد دشغر  سالو فرحان طالل، 
زيشل م ي البشاو، استراتيجية السحي  اهزرق والسيزة التشافدية السدتدامة  مد ل معاصر، 

 .02- 93، ص0200دار الحامد لمشذر والتؾزيع،سسان، 
ثر التخظي  االستراتيجي في إدارة اهزمات دراسة تظبيقية  السؤسدات ( دؾنس إبراىيؼ جعفر، أ0)

، 00العامة في مشظقة وؾاحي القدس، مجمة جامعة اهقرى ، سمدمة العمؾم اإلندانية، مج
 .032، ص0202، فمدظيؽ، دشادر 0سدد

، ( وائل صبحي إدريس، وطاىر محدؽ مشرؾر اليالي، اإلدارة االستراتيجية  مشغؾر متكامل 9)
 .33، ص 0202دار وائل، سسان، 

إسالمي، دار الحاد لمشذر -بيئي-( مرظفى دؾسف كافي، التخظي  والتشسية  مشغؾر اقتراد 0)
 32، ص0202والتؾزيع، سسان ،

إدارة اهزمات والتخظي  االستراتيجي، الس تل ( امشية سالؼ، الدياسة الدولية واالستراتيجية   2)
 .22، ص 0202العرةي لمسعارف، القاىرة ،

اهمؽ (  ميل حديؽ وحديؽ سبيد، التفكير االستراتيجي والتخظي  االستراتيجي  استراتيجيات  2)
مشذؾرات الحمبي الحقؾقية، دمذ ،  الحروب واستراتيجية االقتراب غير السباشر، -القؾمي
 .23-20، ص ص0209

شيجية لمشذر والتؾزيع، دار الس اتجاىات حددثة في دراسة السعمؾمات، ( مفتاح دمحم ادياب،2)
 .000ص ،0202سسان، 

 ، 0202دار السشاىج لمشذر والتؾزيع، سسان، والتخظي  االستراتيجي،التشبؤ  ( مجيد الكر ي،0)
 .009ص

( دمحم سرور الحرير ، إدارة اهزمات الدياسية واستراتيجية القزاو سمى اهزمات الدياسية 3) 
 .02ص ،0200 ن،دار صفاو لمشذر والتؾزيع، سسا الدولية،

(10) R. Aqdas, et.al, H., Strategic Planning Role in Non-Profit 

Organizations. Journal for Studies in Management and Planning, 

Vol.3, No.6, 2017, pp.166-170 . 
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)11( A. Bieler, & M. McKenzie, Strategic Planning for Sustainability in 

Canadian Higher Education. Multidisciplinary Digital Publishing 

Institute, Vol.9, No.2, 2017, pp.161-183. 

(12) Hasan Y. Aljuhmani1& Okechukwu L. Emeagwal, The Roles of 

Strategic Planning in Organizational Crisis Management: The Case 

of Jordanian Banking Sector, International Review of Management 

and Marketing, Vol. 7,No.3, 2017,pp. 50-60, 

 (13) Cassey Lee & Lee Chew-Ging, The Evolution of Development 

Planning in Malaysia, Journal of Southeast Asian Economies Vol. 

34, No. 3 ,2017, pp. 436–61 

(14 ) Pacuto Ngos Solomon & Dan Ayebale, Planning Competence and 

Staff Performance in Muni University, Ugandam European Journal 

of Management and Marketing Studies, Vol.2 ,No.2, 2017,pp. 36-55. 

( ريؼ الزامؽ وآ رون، دليل بشاو  ظة تظؾير السدرسة، معيد الترةية، رئاسة الؾكالة، 02)
 .2 ، ص0220سسان، 

(16) Thomas P. Di Napoli, Strategic Planning: Local Government 

Management Guide, New York, May 2003, pp.3-4. 

(17) H.K.S. Hanasini Athapaththu, An Overview of Strategic 

Management: An Analysis of the Concepts and the Importance of 

Strategic Management, International Journal of Scientific and 

Research Publications, Vol. 6, No. 2, February 2016, p.124. 

دليل التخظي  االستراتيجي  القؾاسد الرئيدية السشغسة لبشاو  ظة استراتيجية فاسمة،  00))
الرياض،  م تبة السمػ فيد الؾطشية لمشذر، مؤسدة دمحم وسبد هللا إبراىيؼ الدبعي الخيرية،

 وما بعدىا 00، ص 0209
أنسباط االنتعباش واحتساالت الشسبؾ والعسالبة، مع إشارة محددة إلى البمدان السعتسدة لمشيج )  03) 

، نؾفسبر/ الثاني 923الدورة  الستكامل لمسيثاق العالسي لفرص العسل، م تبل العسبل الدولبي
 .0، ص0202تذريؽ، جشيف، 

(20) Daniel S. Hamermesh & Neal M. Soss, An Economic Theory of 

Suicide, Journal of Political Economy, Vol. 82, No. 1 ,January - 

February, 1974, pp. 83-98 

( سميسان زيدان، العس  االستراتيجي   مؾقع التخظي  والسعمؾمات في صشاسة القرارات، دار  00)
 .33، ص 0202زىران لمشذر والتؾزيع، سسان ،

الدؾفيتية مؽ -( ادشاس سعد  سبد هللا، الحرب الباردة  دراسة تاريخية لمعالقات اهمري ية00)
 وما بعدىا-032، ص0202، اشؾرةانيبال لمكتاب، بيداد، 0302-0329
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( زييشيؾ بريجشد ي، رقعة الذظرنج الكبرى  اهولؾية اهمري ية و متظمباتيا االستراتيجية،  09)
 .29، ص 0333اهىمية لمشذر والتؾزيع، سسان ،ترجسة  أمل الذرقي، الدار 

)24   ( MichaelI Wolff,Fire and Fury :inside the Trump Withe House, 

Little, Brown, United States, 2018, pp.21 
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