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 االدارة االستراتيجيت: القسم الثاني
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  تستخدمها التي األعمال ومداخل التصرفات نماذج عن يعبر مصطلح االستراتيجية 

 ومكانتها حصتها وتحسين وتدعيم ،لمصلحة اصحاب لكافة الرضا لتحقيق اإلدارة

 .واالستراتيجية ميةالتنظي أهدافها وتحقيق السوقية،

 واستقراره ونموه التنظيم بقاء تأكيد ثم ومن بيئتها، مع التوافق لتحقيق اإلدارة أداة هي 

   .الطويل األجل في

 وتمتلك االستراتيجية، اإلدارة عملية في الجوهرية المرحلة االستراتيجية وتعتبر 

 المنظمة، استراتيجية :وهي االستراتيجية، من مستويات ثالثة الكبيرة المنظمات
 .النشاط أو الوظيفة واستراتيجية األعمال، واستراتيجية

متواصمة ديناميكية عممية وىي التحميل، عقالنية إبداعية عممية ىي االستراتيجية اإلدارة 
 وفاعمة كفؤة بطريقة المتاحة الموارد وتوجيو بإدارة المنظمة رسالة تحقيق إلى تسعى
 ومنافسة وفرص تيديدات من المتغيرة األعمال بيئة تحديات مواجية عمى والقدرة

 .الحاضر في أساسية ارتكاز نقطة من انطالقا أفضل مستقبل لتحقيق ومخاطر
    

 
 

 
 اإلدارة االستراتيجية: أوال
 



 يتكون متكامل كنظام المنظمة، أداء وتقييم متابعة من االستراتيجية اإلدارة تنبعو 
 األنظمة أداء تحميل جانب إلى الفرعية، الوظيفية األنظمة من متفاعمة بنية من

 من واألنظمة المجاالت ىذه تتضمن وما المؤسسية، والثقافة والمناخ الفرعية
  المؤسسة مركز بتحديد االستراتيجية اإلدارة تقوم ، وضعف قوة عناصر

 محددة قيمة خمق في نظام كل دور وتحديد ككل األداء وتقييم  ،االستراتيجي
 النمو أو البقاء فرص إتاحة في المباشر األثر ذات المضافة القيمة ومتابعة
   .(المؤسسي التخصص) الصناعة في والتطور



 المؤسسة رؤيا
 لإلدارة مستقبمي منظور وىي اإلنساني الحمم من قريبة مجردة عامة فكرة ىي

 في اليو الوصول تبغي وما المستقبمي طموحيا عادة تتضمن فييا، والعاممين
   .المستقبل

 (واعد مستقبل عن تعبر :جدا موجزة تعبيرية كممات) 
    
 المؤسسة رسالة 
 مبرر اي منيا، والغرض المؤسسة وجود في السبب بأنيا المؤسسة رسالة تعرف 

 ومصالح ومنتجات ألنشطة "تفصيال أكثر توصيف وىي واستمرارىا، وجودىا
   :التالية التساؤالت عمى اإلجابة الرسالة وتحاول األساسية، وقيميا المؤسسة

   مستقبال؟ تؤدييا التي األعمال ىي وما المؤسسة؟ نشاط مجال ىو ما
  

 

  

 الر

 لرؤيا والرسالة للمؤسسةا: ثانيا 

  

 



 أمثل واستثمار باستخدام إلييا الوصول إلى اإلدارة تسعى التي والنيايات الغايات المؤسسة أىداف تمثل
 تكون ما وبقدر ، اإلدارة لعمل دليل وىي المستقبل، وفي حاليا المتاحة والمادية االنسانية لمموارد

 بنفس لممؤسسة والخارجية الداخمية البيئة ومتغيرات قوى عن صحيحة بصورة ومعبرة واقعية األىداف
 ، وفاعمة كفؤة إستراتيجية وتطبيق تصميم في النجاح فرصة أمام اإلدارة تكون القدر

 :منيا مؤثرة عوامل عدة ضوء في األىداف وتوضع  
 العالقات والتأثير بين البيئة الخارجية و البيئة الداخمية لممؤسسة؛.  1
 كمية ونوعية الموارد المتاحة؛.  2
 القدرة عمى تحقيق الموازنة بين المؤسسة والبيئة؛ .  3
 ثقافة وقيم اإلدارة العميا؛.  4
 عالقات السمطة والمسؤولية والصالحية بين افراد التنظيم؛.  5
 .اإلدارية القرارات اتخاذ أسموب . 6

 

 
 المؤسسة أهداف: ثالثا

 



 وىي (Strategos استراتيجوس) اليونانية الكممة من Strategy)) االستراتيجية كممة اشتقت
 قدرات اكتساب اجل من المعركة والى من والمعدات القوات نقل فن أو القيادة فن تعني

 العديد شممت انيا حتى االستراتيجية استخدامات تعددت وقد .العدو عمى الفوز من تمكنيا
 مجموعة في نجده بل العسكرية العمميات عمى قاصرا استخداميا يعد ولم والميادين العموم من
 .واإلدارة واالجتماع واالقتصاد واالعالم السياسة كعمم االجتماعية العموم من

 ، المؤسسة اىداف تحقق التي والقرارات الخطط مجموعة (صورة بأبسط) االدارة في وتعني
  .التنافسية قدراتيا وبيان ، ومستقبال حاليا المنظمة واقع عن وتعبر

  

 
 المؤسسة أستراتيجية: رابعا

 



يأتي كما االستراتيجيات أنواع تُصنف: 
 

 التً المؤسسة فً االستراتٌجٌة هذه تُستخدم :المنظمة استراتيجية -1
 ولها متعددة، أسواق فً وتعمل متعددة واقسام أعمال وحدات من تتكون

 المختلفٌن المصالح اصحاب من مجموعة وهناك ، واسعة عمل عالقات
 هذه تحقٌق للمؤسسات وٌُمكن المنظمة، ووظائف لنشاطات تبعا

 األعمال، وحدات بٌن والموارد التقنٌات مشاركة طرٌق عن االستراتٌجٌة
 وتُستخدم للمؤسسة، القوٌة السمعة وتطوٌر المال، رأس فاعلٌة وزٌادة
 المؤسسة أداء ومتطلبات لظروف تبعا مناسبة  تحلٌلٌة    أدوات

 .االستراتٌجً
 

   

 

  أنواع االستراتيجيات : خامسا

  



 2- الفردٌة، األسواق فً بالمنافسة االستراتٌجٌة هذا تهتم :األعمال وحدة أستراتيجية 
 التنافسً التحلٌل على المؤسسات تعتمد االستراتٌجٌات من النوع هذا ولتطوٌر

 هذه فً المفٌدة األدوات ومن المؤسسة، فً الموجودة الكفاءات واستكشاف
 والقوى والتحدٌات، الفرص لتحدٌد (SWOT) أو الرباعً التحلٌل :االستراتٌجٌة

   .بورتر لماٌكل الخمسة التنافسٌة

فً معٌن وظٌفً مجال إلى االستراتٌجٌة هذه تُشٌر :الوظيفية االستراتيجية 
 كما تنافسٌة، بمٌزة األعمال وحدة لتزوٌد ممٌزة كفاءة بتطوٌر وتهتم المؤسسة،

 تنظٌمٌة وظٌفة لكل مصممة وهً األقسام، باستراتٌجٌة االستراتٌجٌة هذه تُسمى
 تسوٌق، واستراتٌجٌة إنتاج، استراتٌجٌة هناك ٌكون فإنّه وعلٌه المؤسسة فً

 وهكذا البشرٌة للموارد وأخرى

ر : التشغيلية األستراتيجية  فً التشغٌلٌة الوحدات فً االستراتٌجٌة هذه تُطوَّ
ر أنّ  وٌُمكن التشغٌل، مُدٌري قِبل من المؤسسة  تشغٌل استراتٌجٌة الشركة تُطوِّ
ر وأحٌانا   داخلها، صغٌر لقسم أو فٌها لمصنع  استراتٌجٌة المؤسسات بعض تُطوِّ
  .األقسام فً السنوٌة األهداف من مجموعة لكل تشغٌل

 

  



 :يجب أّن تتصف االستراتيجية بعدة خصائص، وهي  كاآلتي 

 العمل بيئة غالبية تُشكل والتي المؤكدة غير األحداث مع التعامل على القدرة. 

الموظفين وكذلك والمنافسين، للعمالء، المحتمل السلوك مع التعامل على القدرة.  

 وهي الروتينية العمليات من بدالا  األجل طويلة التطورات مع التعامل على القدرة 
 اإلنتاج أساليب أو الجديدة، المنتجات أو االبتكار، احتمالية مع تتعامل بذلك

   .مستقبالا  تتطور سوف التي األسواق أو الجديدة،

التنظيمية األنشطة من واسعة مجموعة تغطية على والقدرة الشمولية.   

بعيد والمستقبل المدى قريب للمستقبل والتحكم التوجيه أنشطة دمج على القدرة 
 .المدى

 مع متوافقةا  تكون أن يجب والتي اإلدارية للقرارات إطار وضع على القدرة  
 االستراتيجي ألهدف

 
  

 خصائص االستراتيجية: سادسا



 االدارة االستراتيجية لممعيد العربي لمتدريب والبحوث االحصائية
 الرؤيا 

 والمجاالت االحصائي المجال في العربية القدرات لتنمية متميزة مؤسسة المعيد يكون ان
 .الصمة ذات
 الرسالة

 ودعم تطوير خالل من العربي االحصائي العمل منظومة بكفاءة االرتقاء في المساىمة 
 الحتياجات االستجابة بقصد واالستشارات والبحوث التدريبية البرامج عبر العاممين قدرات

 .الصمة ذات الفضمى والممارسات الدولية لممعايير وفقا وذلك البيانات، مستخدمي
 العام اليدف

 وتحميل ومعالجة انتاج عمى العربية لمدول االحصائية القدرات وتعزيز تنمية في المساىمة
 قياس لدعم الجيدة والممارسات دوليا عمييا المتفق لممعايير وفقا الرسمية االحصاءات ونشر
   المستدامة التنمية اىداف نحو المحرز التقدم

 
 حالة تطبيقية : ثامنا 
 



 :االستراتيجية المبادرات
بالمعيد التعريف وزيادة الفعال التواصل عمى القدرة تحسين ...   
االنترنت عمى والمنصات البيانات لقواعد المناسبة التحتية البنية توفير ... 
متخصصة عربية كمنظمة الدولية المنظمات لدى المعيد صورة تعزيز ... 
المعيد عمل يؤطر الذي التشريعي اإلطار تعزيز ... 
االعمال واداء التوظيف لمتطمبات مناسب تنظيمي ىيكل اعداد ... 

 
  

  
 

 حالة تطبيقية : تاسعا

 



 شكرا إلصغائكم
 نودعكم بالسالمة   

 نلتقي بأذنه تعالى  


