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التخطيط  االستراتيجي: القسم الثالث 
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مقدمة   
سساتمؤ علىالضروري منأصبحالمعاصرةالبيئةوتحدياتمستجداتظلفي

يبأسالمنحديثكأسلوباإلستراتيجيالتخطيطمتطلباتتوفيراألعمال
عليهايفرضكمجالليسللمستقبلالنظرمنالمؤسسةيمكنالذيالتخطيط،
منطوروالتاستثمارهايمكنفرصلبحثكمساروإنماتفاديهايجبتهديدات
للتعاملاتوظيفهيتمقوةنقاطإلىالضعفنقاطمنالعديدتحويلوكذاخاللها،

.المعاصرةاألعمالبيئةوتحدياتمستجداتمع

اللهخمنويمكناالستراتيجيللتخطيطالعاماإلطارسنقدمالبحثهذاوفي
التخطيط،بهذايتعلقأنيمكنماكلعليالتعرف





والقوةالمستهلكوحاجاتالسوق لظروفمراجعةعمليات-
التشريعيةو واالقتصاديةالسياسيةوالبيئاتيالتنافسوالضعف

فىركةالشلمساعدةالمواردتوافرومدىالتكنولوجيةوالتطورات
التهديداتوتجنبالفرصإلقتناصالتخطيط

الوضعتحديدمنتمكنالخطواتمنبعددمنتظمةعمليات-
حاجتهاو التشغيلوقيمورؤيتهارسالتهاشاملةللمنظمةيالحال

ذاتفاتوالتصر واألهداف(والتهديداتوالفرصالضعفوالقوة)
”المتابعةوخططواالستراتيجياتاالولوية

التصرفاتمعتتفقيوالتالرئيسةالقراراتإلتخاذنظاميةعمليات-
ماذاولنفعلهسوفماإلىالمنظمةوترشدتشكلسوفيالت

”تفعله



المنظماتالتخطيط االستراتيجي تساعد فى توحيد توجهات عمليات -1
قطاعات العمل فى المنشأةتحسين -2
للمنظمة   تقدم نظاما للتفكير طويل االمد التحطيط  االستراتيجى عمليات -3
والتفاوض على التخطيط االستراتيجى تعد وسيلة تعليمية وفرصة متبادلة للتفاعل الشخصىعمليات -4

:  المستوياتكل 
مل معها قبل عمليات التخطيط االستراتيجى المديرين من التنبؤ بالمشاكل قبل حدوثها والتعاتمكن -5

استفحالها
ختلفة فيما والتنبؤ بالمستقبل ودراسة العالقات الميالماضدراسة التخطيط األستراتيجى منمكن ي-6

.         حقيقهاإلدارى من خالل ما هو مرغوب وما يراد تللتفكير ذلك قالتخطيط وسيلة وعلى العمليات، بين 
االختيارات زيادة هذهأذ أن االستراتيجى يحدد االختيارات المستقبلية عن مستقبل االعمال التخطيط -7

النجاحوتوزع الموارد التى تعظم فرص البدائل يزيد من 
.الجديدة الفعالة إلدارة مستقبل األعماللتطوير المهاراتاألستراتيجى طريقالتخطيط -8
.فى عالقتها بمستقبل األعماللتوزيع الموارد المحدودةاألستراتيجى طريقةالتخطيط -9

:التخطيط االستراتيجيأهمية 
اإلدارى م مساهمة حقيقية نحو زيادة عمليات الفهينشئ االستراتيجىالتخطيط إن 

:وتحسين ممارسات أعمال القرارات



:التخطيط االستراتيجي مقومات 

وعة من لكي ينجح التخطيط االستراتيجي في تحقيق اهدافه البد من توفر مجم
:المقومات والشروط التالية 

:الواسعةالمشاركة ( 1)
يجي في كل ويقصد بها ضرورة توفر قاعدة للمشاركة الواسعة في التخطيط االسترات

.وغيرهاالمجاالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية واالدارية 

:المعلومات( 2)
شير غياب هذه حيث يالتخطيط، ان توفر قاعدة معلوماتية يعتبر عنصرا اساسيا لنجاح 

اتيجي القاعدة الي عدم توفر الموضوعية والمنهجية العلمية في التخطيط اإلستر 

:السياسيةاإلرادة ( 3)
واالبتعاد جي، االستراتيوهي القناعة الصادقة والنهج الواضح ضرورة استخدام التخطيط 

.عن العشوائية واألغراض الدعائية 



:خصائص التخطيط االستراتيجي 

:التاليةبالخصائصاإلستراتيجيالتخطيطيتميز

الكميةوماتالمعلعلىويعتمدسواءحدعلىوالخارجيةالداخليةالبيئةعلىيركز(1)
.معا  والنوعية

ات اإلدارية الثالث يحقق التخطيط اإلستراتيجي التفاعل والحوار البناء بين المستوي(2)
وتطوره، جاحه عن مستقبل التنظيم وسبل ن( الدنيا-الوسطى -العليا ) في التخطيط 

.اإلداريةويرشد اتخاذ القرارات في العملية 
بلية في يسهم التخطيط اإلستراتيجي في دعم أساليب اتخاذ القرارات المستق(3)

القرارات وأكثرها المؤسسة بشكل علمي قائم على الدراسة والتحليل والتوقع التخاذ أفضل
.للتنفيذقابلية 

لمؤسسة في إلى أحداث تغييرات جوهرية وهامة في ااإلستراتيجييهدف التخطيط (4)
.فترة طويلة األجل وتكاليف كبيرة ، وجهود مهمة 

ات المحتملة عند بالمرونة كي يستطيع مواجهة التغير اإلستراتيجييتميز التخطيط (5)
.التنفيذ 



:االستراتيجيالخطيطمستويات

تجعلأناولتحوهيتنفذهاالتياإلدارةعلىوتنفيذهاإعدادهافياإلستراتيجيةالخطةتعتمد
األهدافتحقيقألجلمتناسقةبطريقةأجزاؤهجميعتعملومتكامالمتماسكاكياناالمؤسسةمن

:اإلستراتيجيللتخطيطمستوياتأربعنميزاألساسهذاوعلى

:العليااإلدارةمستوى علىاإلستراتيجيالتخطيط(1)
ي تضع يطلق عليه التخطيط اإلستراتيجي الكلي ، وهو يوضع بواسطة مجلس اإلدارة ، التكما 

.بهاکله نصب عينيها على أهداف المشروع كله ، وعليه يتأثر المشروع
أسواق، و منتجات، وعمليات،ويركز التخطيط اإلستراتيجي الكلي على طبيعة عمل المشروع من 

.لاألجومستهلكين ، وبطبيعة الحال تكون غالبية هذه التحركات اإلستراتيجية طويلة 

:األعماللوحداتاإلستراتيجيالتخطيط(2)
تراتيجية وحدة من وحدات األعمال اإلسهذا التخطيط على الكيفية التي يمكن من خاللها لكليركز 

.ونجاحهاالمساهمة في تعزيز اإلستراتيجية الكلية للشركة 

:الوظيفيالمستوى علىاإلستراتيجيالتخطيط(3)
يات خاصة توضع لهذه األقسام إستراتيجبها األقسام في الوحدات داخل المؤسسة حيثوتختص 

عالقةت بكونه قصير األمد وذابها مسترشدة باستراتيجية الوحدات ، وما يميز هذا المستوى 
.للقسم التشغيلي بالجانب 



:اإلستراتيجيمعوقات التخطيط 

:يمكن إبراز معوقات التخطيط اإلستراتيجي في النقاط التالية 
، إليهاصعوبة الوصول الموارد، مثل قلة المتاحة، ضعف الموارد (1)

.لذلك القدرات الالزمةصعوبة إدارتها ونقص
أن يبدأ البيئة الخارجية مضطربة مما قد يجعل التخطيط متقادما قبل(2)

(.قتصاديةواإلالقانونية والسياسية ) للتغير السريع في عناصر البيئة 
.بيئة جمع معلومات غير مالئمة حول المتغيرات اإلستراتيجية في ال(3)
.يحتاج إلى وقت وتكلفة كبيرة اإلستراتيجيالتخطيط (4)
.قيقية والمخاطر الحعلى إدراك الفرصاإلستراتيجيعدم قدرة المدير (5)



:عن التخطيط االستراتيجي خاتمة 

األبعادتعددلنظراومعقدواسعمفهوماإلستراتيجيالتخطيطانالقوليمكنختاما
التغيروسرعةيةبالديناميكيتسمالذيبالمستقبلارتباطهوكذاتكوينهفيالداخلة

.المستقرةغيرالخارجيةبيئتهمعوالتفاعلالمستمر
اختالفعنهجنتممااالستراتيجي،للتخطيطبالنسبةالباحثيننظروجهاتتعددت
عنتعبرأنهاإال.اإلستراتيجيالتخطيطلمصطلحقدمتالتيالتعاريفوتعدد
رؤيةضعو عمليةخاللمنبالمستقبلأفضلوضعإلىبالمؤسسةتنتقلطريقة

تتبناهاستقبلوالمبالحاضرتتعلقاالستراتيجيةالقراراتاتخاذبهدفمستقبلية
التيوالفعاليةةالكفاءمندرجةبأعلىالنهائيةوأهدافهاغاياتهاتحقيقإلىللوصول

.ستراتيجياالالتخطيطيبرزماوهوالتنافسية،ميزتهابإنشاءللمؤسسةتسمح
مرحلةثمةاالستراتيجيالرؤيةبوضعتبدأعديدةمراحلاإلستراتيجيللتخطيط

البيئةليلوتحدراسةمعاالستراتيجيةاألهدافتحديدإلىاإلستراتيجيةالرسالة
.ياالستراتيجالخيارتطبيقوأخيرا،SOWTتحليلطريقعنوالخارجيةالداخلية




