االتجاهات الحديثة في الفكر االستراتيجي
هشام مصطفى عبد العزيز
دارويننن يننميبي بيننر المنندراذ ال ففيننذيين مننل شننر  ،يمبرلننل ن ركي وم ننال فشنناط ا
الرئييل يفحصنر منل تف نال النورق المصنوولي وممنا معظنم مصنول ا ومصنادر و نا م افن
مصننافا الننورق ال ننل م ل نناي ل ننن يننميب ا فننا ب ن ن مي ن وبل الشننر  ،ي مننن مننل ال ر يننز
نادا علنى
على المف ا الور ي ،ال ل ي دف المي لكي ال منل م نرد تف نال النورق واع م ً
هذه الوفاع،ي باع مصافا الورق.
اُ ننم حيف ننا ي ننميب بالحما ن ن ،والط ننيش م ننن ب ننل ننل المعفي ننين باين ن فاذ ممن نراد الفري ننق

الع نناملين معن ن ي ل ننن م ننا م ننرور الي ننفيني ب ن ن
شر

ص ننح ،ر ي نن ،و فاع نن ،ي ننميبي ومص ننبح

اآلن رائدة مل ميدان فشاط ا ال اري.
االتجاهات الحديثة:
ومن ننن هفن ننا يبن نندو مهمين نن ،اال اهن ننا

االي ن ن ار ي ي،ي حين ننب يع من نند الف ن ننر االي ن ن ار ي ل

الحديب على مفاهيم ميايني،ي ع بنر المرشند اسياينل للمفظمنا

ال نل ينعى للفنوز علنى

المفامييني وزيادة يم ا من و  ،فظر الم عناملين مع ناي ومنن مهنم ا اهنا
ما يلل:
موًال ن العولم.،

افيا ن ال ودة الشامل.،
ً
ال ًا ن زيادة مهمي ،العميل.

ابعا ن فيبي ،الفرص وال ديدا
رً
أو ًل ًًا ـ العولمة:

والووة والضعف.

هنذا الف نر

يع مد الف ر االي ار ي ل على تدراك من البيئن ،هنل وحندة وفين ،م املن،ب مالبيئن ،ال نل
عمل مي ا المفظما

ال و صر موط على البيئ ،المحلي،ي بل م ند سبعند منن ذلنك بحين

طبيع ،فشاط المفظم ،وح م ا.
مالمفظمننا

فظننر لقينواق العالمينن ،باع بارهننا مينوا مح مل ،ومننرص يفبنناعل من يننعى

الي غ ل ا ما من معظم المفظما

ال

فل بالموردين المحليين بل بحنب عنن مصنادر

اذ علق ذلك بالمواد مم بالعمال.،
لل وردي مرخص وم ر فاذةي يو ً
هذا ولم ي و ف عريف المفامي ،على المفاميين مل اليوق المحلنلي بنل ا ينا عرينف
المفامينن ،ليش ننمل الع ننالم لن ن ي ويم نند م ننر ليش ننمل المفظم ننا
مخرىي ويم ن من ف ج بدائل فامس مف ا

الي ن

عم ننل م ننل ص ننفاعا

المفظم.،

ثانيا ـ الجودة الشاممة:
ً
لن ننم يعن نند موب ن نوًال اي ن ن ار ي كيا االع من نناد علن ننى م ن نرة المي ن نزة ال فامين نني ،الوحين نندةي ملن ننم عن نند

المفظم ننا

ننادرة عل ننى االع م نناد عل ننى مين نزة فامي نني ،وحي نندة ميزه ننا ع ننن المفامي ننين م ننل

االع ماد علنى ونديم ينلع ،رخيصن،ي بنل حولن

المفظمنا

لف نرة ال نودة الشنامل ،وال نودة

ال املنن Zero Defect ،وال ننل عفننل من المفظمنن ،فننامس علننى ننل خصننائص اليننلع،ي
وعل ننى ننودة ننل م ننا ودمن ن م ننن خ نندما
ال ننار

عنندد ميننبا

وم ننا و ننوم بن ن م ننن معم ننال ومفش ننط،ي مو نند بيفن ن

مشننل المفظمننا ي ومظ ننر من الف ننال الحويوننل هننو ال ر يننز علننى

ال فاذة وعلى ودة ل م زاذ المفظم ،بال امل.
ثالثًا ـ زيادة أهمية العميل:
مدر ن ن

المفظمن ننا

المعاص ن نرة من ال فظن ننيم الن ننداخلل واغ ن نراذا

وض ننا م ننن م ننل العمي ننل ولزي ننادة رض نناهي مالمفظم ننا
ومزاياهننا ول ننن ف ننر ميمننا شننبع مننن اح يا ننا

والوواعن نند يفبغن ننل من

ال ف ننر م ننل خص ننائص مف ا ننا

للعميننلي م ننل عمليننا

ال صننميم وال ففيننذ

وال ويننيم يفبغننل من ن م مننن و نن ،فظننر العميننل باع بنناره محننور اه مننام اغدارة االين ار ي ي،
ومن م حول االه مام من المف ج تلى العميل ورعبا واح يا ا .
ابعا ـ نسبية الفرص والتهديدات والقوة والضعف:
ر ً
المفظم ننا

مدر ن ن

مفن ن ال يو نند مرص نن ،مطلو نن ،مو دي نند مطل ننقي م ننذه مم ننور في ننبي،

خ لننف مننن مفظمنن ،سخننرى و خ لننف مننن و ن

آلخننر بالفيننب ،للمفظمنن ،ذا نناي ممننا يم ننن

اع باره وة ل بداي ،المفظم ،م ل اف شارها ال غرامل الواياي د يع بر فوطن ،ضنعف عفند
نر لصننعوب ،ال ن خلص مننن بعننض مفامننذ ال وزيننا مننل بعننض المفنناطق
نندهور المفظمنن ،فظن ًا

ال غرامينن،ي مننا من حدينند الفننرص وال دينندا
فواط و ا وضعف اي ما مدر

المفظما

ي و ننف علننى تم افيننا

المفظمنن ،م م لنن ،مننل

من فواط و نا وضنعف ا ليين

مين ل ،مطلون،

ميضننا بننل يفبغننل من وننيم بالموارفنن ،بالمفاميننيني منناالخ ف مننل الوننوة والضننعف بالموارفنن،
ً
بالمفاميين هو الذي ي خذ مل الحيبان.
التحديات االستراتيجية:
وف ي نن ،ل ننذه اال اهننا
ال يم ننن موا
ال حديا

الحدي نن ،مننل الف ننر االين ار ي لي ظ ننر

حننديا

اين ار ي ي،

ننا واالي ن فادة مف ننا تال تذا مديننر المفظمنن ،بش ن ل معننالي ومننن مبننرز لننك

ما يلل:

 .1ازدياد سرعة التغيرات:
لونند بننا

معنندل ال غين ن ار

ال يننارع خ ن ل اليننفوا

اال صننادي ،واال ماعينن ،واليياي نني ،وال فولو ينن ،خننذ م ننل

الوليلنن ،الماضنني،ي وال غيننر هننو الننذي يخلننق الفننرص وال دينندا ي

ومننن ننم مصننبا وضننا االين ار ي يا
مل المفظما

وال عامنل مننا الفننرص وال دينندا

المعاصرة بالموارف ،ب همي ،االين ار ي يا

ار و با ًا.
مل بيئ ،م ر اي ورًا

منل المفظمنا

هامننا وحيوكيننا
ممن ًا
نر ً
ال نل افن عمنل

منل طنور و غينر مين مري

معلى يبيل الم الي برامج ال مبيو ر وال ارة عبر اغف رفن

ول ل بوى المفظم ،على يد الحياةي البند من نون نادرة علنى ال ن لم منا هنذه الم غين ار
الم يارع.،
 .2ازدياد حدة المنافسة:
حيب لم عد المفامي ،بين المفظما
عن نندد

مو صنرة علنى الينعر و نودة المفن ج محين ي بنل

مين ننس المفامين نن ،ل شن ننمل ن ننل مفشن ننط ،المفظمن نن،ي ومصن ننبا من ننن الضن ننروري ب ن ننا

اين ن ن ار ي يا

المفامي ن ننين ورعب ن ننا

اي ار ي يا

المفاميين الم عددة.

وينناعد

العمن ن ن ذ ح ن ننى يم ن ننن وض ن ننا اين ن ن ار ي يا

لموا ن نن،

العولمنن ،بشن ل بيننر مننل زيننادة لننك المفامينن،ي وا ينناع فطا ننا ل شننمل العننالم

ل ي باغضام ،تلى ما م مر من ففوذ بير للشنر ا

ال بنرى والعم ن،ي ال نل علن

نل

مفحاذ العالم يوًا ل ا.
ولننذاب مننإلن اغدارة االي ن ار ي ي ،وننوي مننن مر ننز المفظمنن ،مننل ظننل الظننروف ال فامينني،
ال ن ننل فن ن ج الف ن ننر

اذ عل ننى المي ن ن وى المحل ننل مو الع ننالملي حين ننب ننف ا المفظم ننا
ين نو ً
االي ار ي ل مل بفاذ مزايا فاميي ،ي فد تلى م م ا لبيئ ا الخار ي ،وما فنرزه منن منرص
و فمي ا لمواردها الداخلي ،ال ل م ف ا من اي غ ل هذه الفرص بطريو ،فوق مفاميي ا.
 .3تغير هيكل العمالة:
بمعف ن ننى من ف ن ننال المفظم ن ننا

العصن ن نري ،يع م ن نند عل ن ننى ن ن نوامر الخبن ن نراذ ذوي المعرم ن نن،

الم خصص ،مل االف ال وال يويق وال مويل واغدارةي وهم يم ل ون المعرم ،ال زم ،والخبنرة
الضروري ،ال ل م فم م من اغي ام مل وضنا اين ار ي يا
زيادة رضا العميل عما يودموف من يلا مو خدما .
 .4ندرة الموارد:

ذا

فناذة عالين،ب منن م نل

حي ننب ب ننا

الصن نراع عل ننى من نوارد الطا نن ،والم نناذ وال ف نناذا

الف ننادرة ي ننم ،م ننن ي ننما

العصر الحديبي ومصبح المفظما ضا اي ار ي يا ضمن ومير الموارد ًمنا و يفًنا
بالش ل الم ئم ومل الو الم ئنمي موند اف نى عصنر النومرة النذي عاشن المفظمنا مفنذ
بدذ ال ورة الصفاعي ،وح ى و

ري .

ول ننذاب ي نناعد اغدارة االين ن ار ي ي ،المفظم ننا

عل ننى و ين ن موارده ننا الم اح نن ،ال و ين ن

الصحيا مل المدى البعيدي ما ين م منل م يف نا منن اين خدام مواردهنا موام افا نا بشن ل
معالي بما يم ف ا من اي غ ل فواحل الووة وال غل على فواحل الضعف.
 .5العناية بالبيئة:
لم عد المفظما

مل العصر الحديب ادرة على حندي نوافين الحفناظ علنى البيئن ،مو

اهل اب وذلك ل عاظم االه منام بحماين ،البيئن ،وازديناد نوة ماعنا
علننى ال ن ير علننى بعننض المفظمننا
و يوًا بالو ار ار
وار فع ن ن
الم معا

اال صادي.،
دع ن نوا

حماين ،البيئن ،و ندر ا

وعلننى صننافعل الو نرار الييايننل الننذي يننر بط ار باطًننا

ي ن نرة من ننن م ن ننل حماين نن ،البيئن نن،ي حين ننب لف ن ن

العالمي ،تلى خطر االح باس الحراريي و و

مل الضغط من م ل ين وافين وا فا يا

لن ننك الن نندعوا

فظن ننر

اسوزوني باغضام ،تلى ف اح نا

عالمي ،م ل ا فا ي ،يو و وعيرها.

 .6ازدياد أهمية المدراء االستراتيجيين:
المعاصن ن نرة ير ن ننا تل ن ننى

مو ن نند ب ن ننا واض ن ن ًنحا من ال ن ننزذ اسه ن ننم م ن ننن ف ن ننال المفظم ن ننا
اي ن ار ي يا مب نرة وضننع ا اغداري ننون االي ن ار ي يوني ولننذاب نندما ل ننم لننك المفظم ننا

م ينين النندوال ار منن م ننل اين ار ي يا م موننطي ملننيس ل ن الذ مي م ننام تدارين ،يننوى وضننا
لك االي ار ي يا

الواضي ،ب حويق الفوز علنى المفامينين والم من ،بزينادة رضنا العمن ذي

ح ى صار ال فامس على ه الذ يم ،عصري ،بين المفظما .

وختاما:
ً
مإلن اغدارة االي ار ي ي ،علم ل خطوا ومراحل ي وي م ل ذلنك العلنم منل م موعن ،منن
المبننادل المي ن ورة مننل الف ننر اغداريي م ننو علننم طبيوننل وا عننل يي ن خدم مننل الفننوز علننى
الم فامييني وزيادة يم ،ير من المفظمنا
طبيننق هننذا العلننم بصننورة زئينن،ي مو مننل و ن

منن و ن ،فظنر الم عناملين مع ناي وال يم ففنا
دون خننري مالمفظمننا

ال ننل وننرر اسخننذ

بن ننالف ر االي ن ن ار ي ل علي ن ننا من طبن ننق ن ننل اسم ن ننار والمبن ننادل ومن بن ننا الخط ن نوا

ال ن ننل

اي ور مل الف ر اغداري.
اذ مننل م ننال اغدارة
مننا علي ننا من وا ن ننل دينندي و يننعى تلننى االين فادة مفن ي ينو ً
وفظريا ناي مو مننل م ننال اليننوق و ليا ن ي مو مننل الم ننال العلمننل وال فولننو ل الننذي يخننرل
عليفا ل يوم بما هو ديد.
و ننل مفظمنن ،يننعى تلننى الف ننال وال ميننز والمفامينن،ي علي ننا من يننير علننى هننذا الخننطي
ماما.
مواال ميوف ف مش المفظم ،على م ل وديري تن لم ي ن مل ذلك افد ارها ً
أهم المراجع:
 .1اغدارة االي ار ي ي ... ،اسصول واسيس العلمي،ي د.محمد محمد عوض.

ائدا اي ار ي كيا  ...دورك مل ف ال م يي ك الندائمي ري شنارد ل .هينوز
 .2يف صبا ً
و ا رين والريللل بي ل.
 .3اغدارة االي ن ن ار ي ي ... ،مفن نناهيم وفمن نناذل طبيوين نن،ي د .اب ن ن

عبن نند الن ننرحمن تدرين ننس

ود .مال الدين محمد المريل.
 .4اغدارة االي ار ي ي،ي د.فادي ،العارف.
http://www.islammemo.cc/fan-el-edara/Edara-Estratige/2009/07/16/85111.html

إذا وجدت إعالنا مخالفا فضال إضغط هنا

اإلدارة االستراتيجية  ..خطوات ومراحل
هشام مصطفى عبدالعزيز
ديفننل ويلننشي هننل يبنندو لننك االيننم م لومًننا ال فننر ا ذلننكي مفننل عننام 1993م ننان
ديفننل ينندير شننر  ،الخنندما واسفظمنن ،الم املنن ،ال ابعنن ،لشننر "IBM" ،ي ومننل حننين من
نبيا
عظيمناي تال من دوره نان ص ًا
نيئا
تدار لوحدة داخل شر  ،عم  ،ذه بندو ش ً
نغير في ً
ً
يايننا تلننى ح ننم وبفينن ،الشننر  ،مننل ذلننك الو ن ي ول ننن يم ننن من يعننزى لننديفل ويلننش طيلنن،
ً
يفين عديدة مضل تحداب فول ،برى مل اين ار ي ي ،الشنر  ،العم ن ،و حول نا منن شنر ،
مف ا

تلى شر  ،خدما ي و ان الير مل ذلك هل اي ار ي ي ،ديفل ويلش الذ ي.،
يح ل لو ري فر المدير ال ففيذي اليابق للشر  ،عن اي راي ي ،ديفل ويلش ال نل

معلف ا ل مفذ لواذهما اسول ميوول مل اب من يوول من اسميال ال ي طيا الر ص :
ي مخبرفنل عنن

( ان مول لواذ خاص بيففاي ل ف لم يبدد و ًا طوي ً مل الم نام
اين ار ي ي لشنر  ،الخنندما وال نل ال فحصننر مونط منل صننياف ،مف نا " "IBMو مننا
رم ننوز و عليم ننا

بن نرامج ال مبي ننو ر للعمن ن ذي ب ننل ص ننور الش ننر  ،ننولى و ص ننرف باي ننم

زبائف ننا من ننل وافن ن

فولو ين ننا المعلوم ننا

امن نن،ي م ننن بفن نناذ اسفظم نن ،تلن ننى حدي نند البفن ننى

وال ي ليا ي تلى تدارة ال مبيو ار و شغيل ا للزبائن).
ومخ ننذ ل ننو ريين ن فر ب ل ننك الر ي نن ،االين ن ار ي ي ،ل ننديفل ويل ننشي وال ننل وامون ن

م ننا

اي ن ار ي ي مننل ال امننل واالفنندمال بننين م يننام الشننر ،ي و ننان ل ننذا ال و ن دور مننل تفونناذ
عم ق الحاي

اآللل "."IBM

الخصائص األساسية لإلدارة االستراتيجية:

مر اغدارة االي ار ي ي ،ب ب مراحل م الي ،ش ل مل مل ا عملين ،ذا

خمنس

خصننائص مياينني،ي مول ننا مفن ن ال يم ننن البنندذ مننل مرحل نن ،تال بننل االف نناذ مننن المرحلن ن،
اليابو ،ل اي و افي ا من ودة ل مرحل ،و ف على ودة المرحل ،اليابو ،ل ا.
و ال ا من مراحل اغدارة االي ار ي ي ،م داخل ،وم امل،ي مال غيير الذي يحدب منل
اذ اليننابو ،مو ال حونن ،ل نناي مننال غير مننل الريننال،
مي مف ننا ين ر علننى الم ارحننل اسخننرى ي نو ً
ي ر على غير ومف وم البيئ ،الداخلين ،والبيئن ،الخار ين ،ال نل ينوف ين م وينيم نل مف مناي
ما من ف ائج وييم البيئ ،د ي دي تلى غيير الريال.،
مننل

ابعننا من اغدارة االي ن ار ي ي ،عملينن ،مي ن مرةي معملينن ،ويننيم ورصنند ال غي ن ار
ور ً
وخامي نا مف ن يفبغننل الفظننر
البيئنن ،الداخلينن ،والخار ينن ،و ننف بننل ن م علننى م ن ار دورينن،ي
ً
نم

لإلدارة االي ار ي ي ،باع بارها عملين ،ضنروري ،طلن

و نود ندمق مين مر للمعلومنا

بوايط م ار ع ،مراحل هذه العملي ،موا راذ الخطوا

ال صحيحي ،مل مي من م وفا ا.

المراحل الثالث لإلدارة االستراتيجية:
 .1مرحمة التصميم:
ميضننا مرحلنن ،ال خطننيط االين ار ي لي و ن م مرحلنن ،ال صننميم
ويطلننق علي ننا ً
بوض ننا الري ننال ،و وي ننيم البيئ نن ،الداخلي نن ،والخار ي نن،ي و حدي نند الف ننوة االي ن ن ار ي ي،
ووضننا مهننداف طويلنن ،اس ننل واخ يننار ممضننل االي ن ار ي يا
الوحدا

االي ار ي ي ،واالي ار ي يا

ال لينن ،واي ن ار ي يا

الوظيفي.،

وي حظ من ريال ،المفظمن ،حندد البيئن ،ال نل ينوف ين م
عف اي مل ففس الو

مينا المعلومنا

مإلن ا شاف فوناط الونوة والضنعف والفنرص وال ديندا

منن

خ ل عملي ،ال وييم يم ن من دي تلى غيير ريال ،المفظم.،
و طل

عملي ،ال صميم

ميا المعلوما

و حليل ا وا خاذ ن ار ار باخ بنار

ممضننل البنندائل مننل ننل خطننوة مننن خطوا ننا ويفبغننل من مننارس ب ن على در نن ،مننن

ال فنناذة حيننب من ف ائ ننا ذا

م ننر طويننل اس ننل يحنندد لف نرة طويلنن ،فننوع الفشنناط

الننذي ر ننز علي ن المفظمنن ،ومننا ودم ن مننن خنندما
وال فولو يا المي خدم ،والبحوب ال ل يوف

ويننلا واسي نواق ال ننل خنندم ا

ري والموارد ال ل يوف ي خدم.

ما يلزم اغدارة االي ار ي ي ،سي م يي ،من
م .مننا هننل م نناال
ال ل ي

ي

على اسيئل ،ال الي:،

اسعمننال ال دينندة ال ننل يم ننن للمفظمنن ،النندخول مي ننا واسفشننط،

ال و ف عن مدائ ا

 .يف يي م وزيا الموارد
 .هننل ي ن م ال ويننا مننن خ ن ل طننوير العمليننا
عمليا

الوائمنن ،مو مننن خ ن ل اي ن حداب

ديدة

ب .هل يفضل الدخول مل اسيواق العالمي،
مش ر ،

ل .هل ي م ال امل ما شر ا

مخرى مو وين شر ا

ل .يف ي م موا  ،محاوال

بعض المضاربين االي ي ذ على الشر ،

 .2مرحمة التطبيق:
نندف هننذه المرحلنن ،تلننى ففيننذ االي ن ار ي يا ي و ضننمن وضننا اسهننداف
صنيرة اس ننل وريننم الييايننا

و خصننيص المنوارد المالينن ،والبشنري ،و وزيع ننا بننين

بنندائل اغففنناقي مننا طل ن

يئنن ،المفظمنن ،مننن الننداخل بمننا نند ي طلب ن ذلننك مننن
والمي ننئوليا

ع ننديل ال ي ننل ال فظيم ننل مواع ننادة وزي ننا الي ننلطا
المخ لفن ن نن ،فظم ن ن نن ،المعلوم ن ن ننا و حدي ن ن نند اغ ن ن ن نراذا

ووض ننا اسفظم نن،

و غيي ن ن ننر مف ن ن ننوم اسفش ن ن ننط،

واه ماما ننا و حدينند خصننائص الوننوى العاملنن ،و نندريب ا و فمي ننا بمننا يينناعد علننى
ففيذ االي ار ي يا .
ومل حين ح ال مرحل ،ال صميم تلى فظرة مليفي ،مإلن هذه المرحل ،ح نال
تلى فظرة عملين ،و ندرة علنى حرينك المنوارد البشنري ،وعينر البشنري ،بطريون ،مفظمن،
ومر ب ،عمل على ففيذ االي ار ي يا

ال ل وضع

مل المرحل ،اليابو.،

ولع ننل مه ننم مي ننس ف ننال ه ننذه المرحل نن ،ه ننو حوي ننق ال ام ننل وال ع نناون ب ننين
اسفشننط ،والوح نندا

اغداري نن ،المخ لفنن ،م ننل المفظم نن ،ل ففيننذ االين ن ار ي يا

ب ف نناذة

وماعلي،ي ويح ال ال طبيق تلى مم ار ديدة وخ  ،وعير وليدي.،
م ننا ي و ننف الف ننال م ننل ه ننذه المرحل نن ،عل ننى نندرة الم ننديرين عل ننى حفي ننز
العاملين وهل م م ،و ر منن الفنن م نر منن العلنمي منإلن صنميم االين ار ي ي ،نم
عدم طبيو ا مو طبيو ا بش ل خاطئ يع بر مضيع ،للو
وم ننن ننم م ننل الم ننا ار

الي ننلو ي ،والع ننا

وال د.

الشخص نني ،مم ننوًار عاي نن ،م ننل

اسهمي ،للف نال منل طبينق االين ار ي ي،ب سف نا ن ر علنى العناملين والمنديرين منل
مي م يي نن ،عل ننى ح نند ين نواذي ول ننذاب يو ننا عل ننى ع ننا ق ننل تدارة مو ي ننم مي ننئولي،
اغ اب ،على اسيئل ،ال الي:،
م .ما الذي يفبغل معل ل طبيق ال زذ الخاص بفا مل اي ار ي ي ،المفظم،
 .ما هل ممضل يبل مداذ العمل
وي م ننن ال ح نندي الرئيي ننل عف نند طبي ننق االين ن ار ي يا

م ننل دم ننا الم ننديرين

والعناملين مننل امن ،مر نناذ المفظمن ،للعمننل ب نل حمنناس منل يننبيل حوينق اسهننداف
المحددة.
 .3مرحمة التقييم:
لعملين ،وينيم لمعرمن ،مندى فاينب ا منا ال غين ار

خضنا نل االين ار ي يا

ال نل حندب منل البيئن ،الداخلين ،والخار ينن ،ول وينيم مندى د ن ،ال فبن ا
الخط ننطي وي طل ن ن

ال نل حوي ننا

ذل ننك موارفن نن ،الف ننائج الفعلين نن ،باسه ننداف الم و عن نن ،م ننن طبين ننق
ال ننل نند ننون مننل مرحلنن ،صننميم االين ار ي ي،

االين ار ي ي ،وا شنناف االفح ارمننا
مو مل مرحل ،طبيق االي ار ي ي.،
و ح نال المفظمنن ،تلننى

ميننا بيافننا

مننن البيئنن ،الداخلينن ،والبيئنن ،الخار ينن،

ح ى يم ن الح م على مدى ف نال االين ار ي يا

منل حوينق مهندام اي وي بنا ذلنك

ا خاذ الخطنوا
العمل ال ل اف

ال صنحيحي ،منل االين ار ي يا
اليب

مو ل غيينر بعنض اسفظمن ،وهيا نل

مل عدم حويق اسهداف ال ل اي دم ا االي ار ي يا .

تن مرحلنن ،ال ويننيم االين ار ي ل مطلوبنن ،وهامنن ،حيننب من الف ننال مننل الو ن
الحن ننالل ال يشن ننير بالضن ننرورة تلن ننى الف ن ننال من ننل المي ن ن وبلي ولن ننذا معلن ننى المن ننديرين
االي ار ي يين اغ اب ،على اسيئل ،ال الي:،
 .1ما هل العفاصر الداخلي ،والخار ي ،ال ل م ل مياس االي ار ي يا

الحالي،

 .2هل م م ار ع ،ميا لك العفاصر مم ال
 .3ما هل معايير ياس اسداذ وما هل ف ائج طبيق لك المعايير
 .4مل حال ،الحا  ،ال خاذ ا راذا
ا خاذها بالش ل الصحيا ومل الو

صنحيحي،ي منا هنل لنك اغ نراذا

وهنل نم

المفاي

العوامل المؤثرة في تمك المراحل:
لوند ننم طنوير العدينند منن المفنناهيم واسينالي

ال ننل عامنل مننا اغدارة االين ار ي،

ومراحل ن ننا واي ن ن خداما ا بف ن ننال من ننل العدين نند من ننن الم يين ننا
تل ريكي وعيرها من الشر ا

ال ارئن نندة م ن ننل شن ننر  ،ف ن نرال

العالمي.،

ول ننن علننى الننرعم مننن ذلننكي مإلف ن ال يو نند العدينند مننن الم ييننا
اي خدام هذه اسيالي

ال ننل لننم حنناول

مو من طبق ش ً مو خر من مش ال اغدارة االي ار ي ي.،

وب ننين ه ننذا وذل ننك م فن ن

بع ننض الم يي ننا

م ننن حوي ننق الف ننال ل ننبعض الو ن ن

باالع مناد علنى البداهن ،واسهنداف عينر الم وبن،ي تال مف نا لنم ين طا المحامظن ،علنى هنذا
الف ال مو دعيم .
وبص ننف ،عام نن ،ن ن ر اغدارة االين ن ار ي ي ،بم موع نن ،م ننن العوام ننل الرئيي نني،ي وم ننن
مهم ا:

 .1ح م الم يي.،
 .2عدد الطبوا
 .3معدال

اغداري ،ب ا.

ال غير مل بيئ ،العمل.

ولننذا مننإلن مهمينن ،اغدارة االين ار ي ي ،وا بنناع الف ننر االين ار ي ل ننزداد مننل الحنناال
ال الي:،
 .1بر ح م المفظم.،
 .2زيادة عدد الطبوا
 .3زيادة معدال

اغداري.،

ال غير البيئل.

لود ياهم ار فاع معدال

مخناطر ا خناذ الون ار ار

و لفن ،الون ار ار

الخاطئن ،تضنام،

تل ننى الوي ننود واسعب نناذ اال ص ننادي ،و غي ننر مذواق العمن ن ذ وزي ننادة ح نندة المفامي نن ،وال ط ننور
ال فولو ل الم يارعي مل زينادة معندال

بفنل الف نر االين ار ي ل بواينط ،المنديرين ح نى

ي م فوا من الحفاظ على الودرة ال فاميي ،لمفظما م مل ظل
ظروف بيئي ،م غيرة.
اإلدارة االستراتيجية في الحياة الواقعية:
م ن ن ننل اغدارة االي ن ن ن ار ي ي ،من ن ننل الحين ن نناة الوا عين ن نن ،من ن ننل م موعن ن نن ،من ن ننن الو ن ن ن ار ار
االي ن ار ي ي ،م ننل تض نام ،مف ن ج دينند مو اي ن بعاد مف ن ج ننائم مو النندخول مننل فشنناط دينند
يخ لننف عننن الفشنناط الحننالل للمفظمنن،ي مو ا خنناذ نرار باالفنندمال مننا مفظمنن ،ائمنن ،مو بنندذ
مشروع ديد باالش راك ما مفظم ،مخرى مو ا خاذ رار باالفف ال علنى اسينواق العالمين،ي
مو الويام بحمل ،تع في.،

وي ح ن ننظ من الون ن ن ار ار
اي ن ار ي ي ،تال تذا اف ن

نر داخ ن ننل المفظم ن نن ،ال ع ب ن ننر ن ن ن ار ار
ال ن ننل ض ن ننمن غيي ن ن ًا

نندف تلننى زيننادة يمنن ،المفظمنن ،وزيننادة نندر ا ال فامينني ،وزيننادة

حص ا مل اليوقي وبمعفى خر م يو د صنفيف للون ار ار

االين ار ي ي ،والون ار ار

االين ن ار ي ي ،مون ن ار ار م ننل تع ننادة ال فظ ننيم موادخ ننال الحاين ن

اآلل ننل و بي ننيط اال ن نراذا

و نندعيم ويننائل اال صننال بننين مننروع المفظمنن ،وعيننر ذلننك مننن الون ار ار
ع بننر ن ن ار ار

عينر

الداخلينن ،البح نن،ي ال

اي ن ار ي ي ،تذا ل ننم ي ن دف زي ننادة نندرة المفظمنن ،عل ننى ال عامننل م ننا البيئ نن،

الخار ي ،ول ف ا ع بر ار ار

اي ار ي ي ،حيفما ي دف عل المفظم ،منل وضنا ممضنل

لل عامننل مننا بيئ ننا الخار ينن ،و عل ننا م ننر نندرة علننى خدمنن ،عم ئ ننا بطريونن ،ممضننل ممننا
يي طيع المفاميون.
م ننالو ار ار

االين ن ار ي ي ،الداخلي نن ،ه ننل ال ننل نندف ال غلن ن

عل ننى فو نناط الض ننعف

الداخلينن ،و فظننيم اي ن غ ل فونناط الوننوة الداخلينن ،بوصنند زيننادة نندرة المفظمنن ،علننى اي ن غ ل
الفرص الداخلي ،ومواوم ،ال ي ار

ال ل فرض ا البيئ ،الخار ي.،
المفظمن،

ار اين ار ي ًيا تذا افن
وعلى يبيل الم نال منإلن ندري العناملين يع بنر نرًا
نندر العنناملين ح ننى يم ل نوا الم ننا ار والمعننارف ال زمنن ،ل حر ا ننا االي ن ار ي ي،ي م ننل
صميم برفامج ل علم اللغ ،اغف ليزي،ب سن معظم ميواق المفظمن ،منل الندول الم حد ن ،ب نا
مل حين رى مفظم ،مخرى من من اسمضل ال ر يز على اللغ ،اليابافي،ب سن المشنروعا
المش ر  ،ما اليابان هل محد اي ار ي يا ا ال ام.،
ممننا المفظمنن ،ال ننل نندر العنناملين لزيننادة م ننا ار م بصننف ،عامنن ،دون ربننط ال نندري
ب حويننق مهننداف اي ن ار ي ي ،محننددة مننإلن ن ار ار
عير اي ار ي ي.،
وختاما:
ً

ال نندري

مننل هننذه المفظمنن ،ع بننر ن ار ار

مود اف
لون ن نناذ ري ن ن ن
االي ار ي ي.،

لك مراحل اغدارة االين ار ي ي ،منا بنين ال صنميم وال طبينق وال وينيم موالنى

معن ن ننا من ن ننل يلين ن ننل ،الف ن ن ننر االي ن ن ن ار ي لي للحن ن ننديب عن ن ننن مي ن ن ن ويا
ً

اغدارة

أهم المراجع:
 .1اغدارة االي ار ي ي .. ،اسصول واسيس العلمي،ي د.محمد محمد عوض.
 .2يننف صننبا ائن ًندا اين ار ي يا  ..دورك مننل ف ننال م يين ك النندائمي ري شننارد هيننوز
و ا رين والريللل.
 .3اغدارة االي ار ي ي،ي د.فادي ،العارف.
 .4من يوول من اسميال ال ي طيا الر صي لو ريي فر.
 .5اغدارة االي ار ي ي .. ،مفاهيم وفماذل طبيوي،ي د .اب

تدريس ود .مال المريل.

إذا وجدت إعالنا مخالفا فضال إضغط هنا

المدير االستراتيجي
ٌمد ظٙرز فىرذ تٌصخط١ؾ ِٕذ شؤض١ص تٌدٌٚر تإلضالِ١ر تألٌٚى ٝفى ٟتٌّدٕ٠ىر تٌّٕىٛلذ يٍى٠ ٝىد تٌرضىٛي تٌىىرُ٠د فمىد ـىد
طٍ ٝهللا يٍٚ ٗ١ضٍُ تأل٘دتف ٚأ٠ٌٛٚثشٙثد ٚتالـص١ثؼىثز تٌالزِىر ٌصفم١ىك ٘ىذٖ تأل٘ىدتف ٚفملىث ٌٍط١ثضىثز تٌصىٔ ٟسٌىس خٙىث
تٌشر٠عر تٌطّفرد ٚلىد شىُ ـظىر تإلِىثٔىثز تٌّث ٠ىر ٚتٌدشىر٠ر تٌّصىٛتفرذ لٔىذتن ٌٍعّىً يٍى ٝتضىصىّثٌٙث ِىٓ أؼىً شفم١ىك
أ٘دتف تٌدٌٚر تٌٕثشةر.

ِٚىىٓ ظىىُ ّ٠ىىىٓ تٌمىىٛي خىىؤْ ل تلذ تٌدٌٚىىر تإلضىىالِ١ر ٌىىُ شىىىٓ شصد ى تألضىىثٌ١ح تٌعشىىٛتب١ر ٚلّٔىىث وثٔىىس شىىصُ خؤضىىٍٛج يٍّىىٟ
ِٛٚػٛي ٟخؤخذ تألضدثج ٌّٛتؼٙر شٛلعثز تٌّطصمدً.
ٌٚمد وثْ تٌصخط١ؾ لٔذتن شخط١طلث شثِالل ٌّؽثالز تٌف١ثذ وثفر.
طىىث تٌط١ثضىى١رد ٚتٌط١ثضىىر فىى ٟتإلضىىالَ شصّ١ىىس
ٚتٌصخطىى١ؾ تالضىىصرتش١ؽ٠ ٟىىرشدؾ تلشدثؽلىىث ٚظ١ملىىث خثٌد١ةىىر تٌخثلؼ١ىىر ٚخظ ٛل
خثالضصمرتل ألٔٙث ض١ثض١ر شري١رد ٘ٚذت تالضصمرتل ٚتٌٛػٛؾ ٠ؤ ٠ثْ لٌٚ ٝػٛؾ تٌخطؾ ٚضٌٛٙر شٕف١ذ٘ث.
ـ ٠رؼ أطً وٍّر تضصرتش١ؽ١ر لٌ ٝتٌؽ١ش ـ١ط وثْ شعٕ ٟتٌخطر تٌص ٟشٛػ ٌفّث٠ر تٌٛؽٓ ٘ٚسّ٠ر تأليىدت،د ٚيٕىدِث
تٔصمٍىىس وٍّىىر رتضىىصرتش١ؽ١رر لٌىى ٝتٌّؽىىثي تٌّىىدٔ ٟشؼىىّٕس ٔفىىص تٌّعٕىى ٝشمر٠دلىىثد فثالضىىصرتش١ؽ١ر٘ :ىى ٟخطىىر ٌس٠ىىث ذ ـظىىر
تٌّٕظّر يٍ ٝـطثج تٌّٕثفط.ٓ١
وّث أْ تالضصرتش١ؽ١ر ف ٟتٌّٕظّثز تٌص ٟال شٙدف لٌ ٝشفم١ك لخؿ  Non profit organizationشٙدف لٌ ٝز٠ث ذ لّ١ر
تٌّٕظّىىر ِىىٓ ٚؼٙىىر ٔظىىر تٌّعىىثٍِٓ١د فٙىى ٟتٔصظىىثل يٍىىِ ٝطىىص٠ٛثز تأل ت ،تٌطىىثخمر ِٚفثٌٚىىر ٌس٠ىىث ذ لػىىث ،تٌّىىٛتؽٓ
ٚتٌّطصف١د ِٓ خدِثز تٌّٕظّر تٌص ٟال شطعٌ ٝصفم١ك تٌرخؿ.
ـ ٚتإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر شخصٍف يٓ تإل تلذ تٌعث ٠ر ف ٟشٛؼٙٙىث تٌرب١طىٟد ففى ٟـى ٓ١شٙىصُ تإل تلذ تٌعث ٠ىر خثٌّٕظّىر ِىٓ
تٌدتخً فإْ تإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر شٙصُ خثٌعّٚ ً١تٌد١ةر.
ـ ٚتإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر ِفثٌٚر ٌصعد ً٠تشؽث٘ثز تٌّٕظّر ٚؼعٍٙث أوعر ِالِ،ر ِ تٌد١ةر تٌخثلؼ١ر ٠ٚصطٍىح لٌىه لطىد
ِٚرتلدر تبّر ٌألـدتض تٌخثلؼ١ر ِٚث شصؼّٕٗ ِٓ شغ١١رد ٚشم ُ١١لٌه ٌّعرفر ـؽُ ٚلٛذ تٌصغ١١ر ٚتشؽث٘ٗ.
ـ ى فثٌّىىد٠ر ٠مىى َٛخرطىىد تٌصغ١ىىرتز تالؼصّثي١ىىر ٚتٌط١ثضىى١ر ٚتاللصظىىث ٠ر ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ىىر ٚتٌصغ١ىىرتز فىى ٟض ىٍٛن تٌّٕثفطىىٓ١
ٚتٌّٛل ٚ ٓ٠تٌعّال٠ٚ ،صفرن تضصرتش١ؽ١لث خطر٠مر أفؼً ِٓ تٌّٕثفطٌ ٓ١الضصفث ذ ِٓ تٌصغ١١ر تٌذ ٞـدض.
ٚتٌّخطؾ تالضصرتش١ؽ ٟال ٕ٠صظر أْ ٠فدض تٌصغ١١ر ٠ٚم َٛخرطدٖ ٌٚىٓ ٠صٕدؤ خٗد ٠ٚعد تٌّٕظّر تضصرتش١ؽ١لث ٌّٛتؼٙصٗ.
انفكر االستراتيجي:
ـ ٠ٚعصّد تٌفىر تالض صرتش١ؽ ٟيٍ ٝتالخصىثل ٚشمد ُ٠أفىىثل ؼد٠ىدذ ٠ظىعح يٍى ٝتٌّٕثفطى ٓ١شمٍ١ىد٘ث لال خصىٍفىر يثٌ١ىر أ ٚخعىد
ٚلس ود١رد ِٚعظُ تألفىثل تٌؽد٠دذ فِ ٟؽثي تإل تلذ ظٙرز فِٕ ٟثق ّ٠مرتؽ٠ ٟطّؿ خثشصرتن أودر يد ِىٓ تألفىرت
ِ ليطثب ُٙأودر لدل ِٓ تٌفر٠ر تٌّٕظّر ٌٍصغ١١ر يٓ للتب.ُٙ
تؼريف اإلدارح االستراتيجيخ:

تإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر ٘ ٟتٌعٍّ١ر تٌص ٟشصؼّٓ شظّٚ ُ١شٕف١ذ ٚشم ُ١١تٌمرتلتز لتز تألظر ؽ ً٠ٛتألؼًد ٚتٌص ٟشٙدف لٌٝ
ز٠ث ذ لّ١ر تٌّٕظّر ِٓ ٚؼٙر ٔظر تٌعّال ،تٌّطثّ٘ٚ ٓ١تٌّؽصّ وىً.
أهذاف اإلدارح االستراتيجيخ:
1ـ ش١ٙةر تٌّٕظّر تخٍ١لث خإؼرت ،تٌصعد٠الز ف ٟتٌ١ٙىً تٌصٕظٚ ّٟ١تإلؼرت،تز ٚتٌمٛتيد ٚتألٔظّر ٚتٌم ٜٛتٌعثٍِر خثٌشىىً
تٌذ٠ ٞس٠د ِٓ لدلشٙث يٍ ٝتٌصعثًِ ِ تٌد١ةر تٌخثلؼ١ر خىفث،ذ ٚفعثٌ١ر.
 2ـ شفد٠د تأل٠ٌٛٚثز ٚتألّ٘١ر تٌٕطد١ر خف١ط ٠صُ ٚػى تأل٘ىدتف ؽٍ٠ٛىر تألؼىً ٚتأل٘ىدتف تٌطىٕ٠ٛر ٚتٌط١ثضىثز ٚلؼىرت،
يٍّ١ثز شخظ١ض تٌّٛتل خثالضصرشث خٙذٖ تأل٠ٌٛٚثز.
3ـ ل٠ؽث تٌّع١ثل تٌّٛػٛيٌٍ ٟفىُ يٍ ٝوفث،ذ تإل تلذ.
 4ـى ز٠ىث ذ فثيٍ١ىر ٚوفىث،ذ يٍّ١ىثز تشخىثل تٌمىرتلتز ٚتٌصٕطى١ك ٚتٌرلثخىر ٚتوصشىثف ٚشظىف١ؿ تالٔفرتفىثز ٌٛؼىِ ٛعىث١٠ر
ٚتػفر شصّعً ف ٟتأل٘دتف تالضصرتش١ؽ١ر.
5ـ تٌصرو١س يٍ ٝتٌطٛق ٚتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر خثيصدثل أْ تضصغالي تٌفرص ِٚمثِٚر تٌصٙد٠ىدتز ٘ى ٛتٌّع١ىثل تألضثضىٌٕ ٟؽىثؾ
تٌّٕظّثز.
6ـ شؽّ ١تٌد١ثٔثز يىٓ ٔمىثؽ تٌمىٛذ ٚتٌؼىعف ٚتٌصٙد٠ىدتز خف١ىط ّ٠ىىٓ ٌٍّىد٠ر توصشىثف تٌّشىثوً ِدىى لرت ٚخثٌصىثٌّ٠ ٟىىٓ
تألخذ خسِثَ تٌم١ث ذ خدالل ِٓ أْ شى ْٛتٌمرتلتز ٘ ٟل فعً ٌمرتلتز ٚتضصرتش١ؽ١ثز تٌّٕثفط.ٓ١
 7ـ ٚؼٔ ٛظثَ ٌإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر ٠صىِ ْٛىٓ لؼىرت،تز ٚخطىٛتز ِعٕ١ىر ٠شىعر تٌعىثٍِ ْٛخؤّ٘١ىر تٌّىٕٙػ تٌعٍّى ٟفىٟ
تٌصعثًِ ِ تٌّشىالز.
8ـ شط ً١ٙيٍّ١ر تالشظثي تخً تٌّٕظّر ـ١ط ٛ٠ؼد تٌّع١ثل تٌذٛ٠ ٞػ تٌرضثبً تٌغثِؼر.
9ـ ٚؼِ ٛع١ثل ٚتػؿ ٌصٛز ٠تٌّٛتل ٚشخظ١ظٙث خ ٓ١تٌددتبً تٌّخصٍفر.
10ـ شطثيد يٍ ٝتشخثل تٌمرتلتز ٚشٛـ١د تشؽث٘ثشٙث.
تؼريف ثؼط انًصطهحبد:

1ـ انرؤيخVision :
٘ ٟأـالَ تٌّٕظّر ٚؽّٛـثشٙث تٌص ٟال ّ٠ىٓ شفم١مٙث ف ٟظً تإلِىثٔثز تٌفثٌ١ر ٚلْ وثْ ِٓ تٌّّىٓ تٌٛطىٛي لٌٙ١ىث فىٟ
تألؼً تٌط.ً٠ٛ
2ـ رسبنخ انًُظًخMission :
٘ٚ ٟظ١مر ِىصٛخر شّعً ضصٛل تٌّٕظّر ٚتٌّرشىد تٌرب١طىٌ ٟىثفىر تٌمىرتلتز ٚتٌؽٙىٚ ٛشغطى ٟيىث ذ فصىرذ زِٕ١ىر ؽٍ٠ٛىر
ٔطد١لث ـ ّ٠ٚىٓ شفم١مٙث خثإلِىثٔثز تٌفثٌ١رـ.
3ـ انفرص وانتهذيذاد:
تٌفرص ٘ ٟتٌصغ١رتز تٌّٛتش١ر ف ٟتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر ٌٍّٕظّر ٚتٌص ٟشؤظر ل٠ؽثخ١لث يٍٙ١ث.
ٚتٌصٙد٠دتز ٘ ٟتٌصغ١رتز تٌص ٟشفدض ف ٟتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر ف ٟغ١ر طثٌؿ تٌّٕظّر ٚشؤظر ضٍدلث.
ٚشمثش تٌفرص ٚتٌصٙد٠دتز خثٌٕطدر ٌٕمثؽ تٌمٛذ ٚتٌؼعف ٌٍّٕظّر.
4ـ َقبط انقىح وانضؼف:
ٔمثؽ تٌمٛذ ٘ ٟتٌّست٠ث ٚتإلِىثٔثز تٌص ٟشصّص خٙث تٌّٕظّر خثٌّمثلٔر خّث ٠صّص خىٗ تٌّٕثفطىْٛد ٚشصّعىً ٔمىثؽ تٌؼىعف فىٟ
لظٛل تإلِىثٔثزد ٚتٌّشىالز تٌص ٟشعٛق تٌّٕظّر يٓ تٌّٕثفطر خفثيٍ١ر وّث أٔٙث شمًٍ ِٓ لػث ،تٌّصعثٍِِ ٓ١عٙث.
5ـ انجيئخ انخبرجيخ:
شصى ْٛتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر ِٓ تٌّؤضطثز ٚتألفرت ٚتٌم ٜٛتالؼصّثي١ر ٚتٌط١ثض١ر ٚتاللصظث ٠ر ٚتٌعمثف١ر ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ىر تٌصىٟ
شؤظر يٍ ٝتٌّٕظّر ف ٟـ ٓ١أْ تٌّٕظّر ٌ١ص ٌٙث شؤظ١ر يٍٙ١ث.
6ـ انجيئخ انذاخهيخ:
ٚشصى ِٓ ْٛتٌخظثبض تٌّث ٠ر ٚتٌّعٕ٠ٛر تٌص ٟشّ١س ٚـدتز تٌّٕظّر تإل تل٠ر ِٛٚتل ٘ث تٌدشىر٠ر ٚتٌّث ٠ىر ٚتٌصى ٟشّ١ىس
تٌفؼثلذ تٌطثبدذ فٙ١ثد ٚتٌمٚ ُ١تٌعث تز تٌص ٟشفىُ تٌّّثلضثز تإل تل٠ر ٚتٌفٕ١ر ٚتإلٔطثٔ١ر.
7ـ االستراتيجيخ:

٘ ٟلرتلتز ِّٙر ِٚؤظرذ شصخذ٘ث تٌّٕظّر ٌصغط١ر لدلشٙث ِىٓ تالضىصفث ذ ِّىث شص١فىٗ تٌد١ةىر ِىٓ تٌفىرص ٌٛٚػى أفؼىً
تٌٛضثبً ٌفّث٠صٙث ِّث شفرػٗ تٌد١ةر يٍٙ١ث ِٓ شٙد٠دتزد ٚشصخىذ يٍىِ ٝطىص ٜٛتٌّٕظّىر ِٚطىصٚ ٜٛـىدتشٙث تالضىصرتش١ؽ١ر
ٚوذٌه يٍِ ٝطص ٜٛتٌٛظثبف.
8ـ انسيبسبد:
ِؽّٛير ِٓ تٌعدثلتز تٌّٛؼسذ تٌص ٟشٛػ خمظد للشث تٌّد٠ر ٓ٠يٕد شعثٍِ ِ ُٙتٌّٛتلف تٌّصىرلذ.
االتجبهبد انحذيثخ نهفكر االستراتيجي:
٠عصّىىد تٌفىىىر تالضىىصرتش١ؽ ٟتٌفىىد٠ط يٍىىِ ٝفىىث٘ ُ١أضثضىى١ر شعصدىىر تٌّرشىىد تألضثضىىٌٍّٕ ٟظّىىثز تٌصىى ٟشطىىعٌٍ ٝفىىٛز يٍىىٝ
تٌّٕثفطٓ١د ٚأُ٘ تشؽث٘ثز ٘ذت تٌفىر:
1ـ انؼىنًخ:
٠عصّد ٘ذت تٌفىر يٍ ٝل لتن أْ تٌد١ةر ٘ٚ ٟـدذ و١ٔٛر ِصىثٍِرد فثٌد١ةر تٌص ٟشعًّ فٙ١ث تٌّٕظّىثز ال شمصظىر يٍى ٝتٌد١ةىر
تٌّفٍ١ر خً شّصد ألخعد ِٓ لٌه خفطح ؽد١عر ٔشثؽ تٌّٕظّر ٚـؽّٙث.
2ـ انجىدح انشبيهخ:
ٌُ ٠عد ِمدٛالل تضصرتش١ؽ١لث تاليصّث يٍ ٝفىرذ تٌّ١سذ تٌصٕثفط١ر تٌٛـ١دذد فٍُ شعد تٌّٕظّثز لث لذ يٍ ٝتاليصّث يٍ١ِ ٝىسذ
شٕثفط١ر ٚـ١دذ ِعىً تاليصّىث يٍى ٝشمىد ُ٠ضىٍعر لخ١ظىر خىً شفٌٛىس تٌّٕظّىثز ٌفىىرذ تٌؽى ٛذ تٌشىثٍِرد ٚتٌصى ٟشعٕى ٟأْ
تٌّٕظّر شصٕثفص يٍ ٝوً خظثبض تٌطٍعرد ٚيٍ ٝؼ ٛذ وً ِث شمدِٗ ِٓ خدِثز ِٚث شم َٛخٗ ِٓ أيّثي ٚأٔشطر.
3ـ زيبدح أهًيخ انؼًيم:
أ لوىىس تٌّٕظّىىثز تٌّعثطىىرذ أْ تٌصٕظىى ُ١تٌىىدتخٍٚ ٟتإلؼىىرت،تز ٚتٌمٛتيىىد ٕ٠دغىى ٟأْ شٛػ ى ِىىٓ أؼىىً تٌعّ١ىىً ٌٚس٠ىىث ذ
لػثٖ.
4ـ َسجيخ انفرص وانتهذيذاد وانقىح وانضؼف:
أ لوىىس تٌّٕظّىى ثز أْ شفد٠ىىد تٌفىىرص ٚتٌصٙد٠ىىدتز ٠صٛلىىف يٍىى ٝلِىثٔ١ىىر تٌّٕظّىىثز شّعٍىىٗ فىىٔ ٟمىىثؽ لٛشٙىىث ٚػىىعفٙث
ٚتالخصالف ف ٟتٌمٛذ ٚتٌؼعف خثٌّمثلٔر خثٌّٕثفط ٛ٘ ٓ١تٌذ٠ ٞؤخذ ف ٟتٌفطدثْ.

انتحذيبد االستراتيجيخ:
شٛتؼىىىٗ تٌّٕظّىىىىثز يىىىدذ شفىىىىد٠ثز تضىىىىصرتش١ؽ١ر ال ّ٠ىىىىٓ ِٛتؼٙصٙىىىىث ٚتالضىىىىصفث ذ ِٕٙىىىث لال للت أُ ٠ىىىىرز تٌّٕظّىىىىر ل تلذ
تضصرتش١ؽ١رٚ.أُ٘ ٘ذٖ تٌصفد٠ثز:
1ـ ازديبد سرػخ انتغيراد:
٠الـىىع أْ ِعىىدي تٌصغ١ىىرتز تاللصظىىث ٠ر ٚتالؼصّثي١ىىر ٚتٌط١ثضىى١ر ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ىىر لىىد أخىىذز فىى ٟتٌصطىىثل خىىالي تٌطىىٕٛتز
تٌمٍٍ١ر تٌّثػ١رد ٚتٌصغ١ر ٘ ٛتٌذ٠ ٞظٕ تٌفرص ٚتٌصٙد٠دتز.
2ـ ازديبد حذح انًُبفسخ:
ٌُ شعد تٌّٕثفطر خ ٓ١تٌّٕظّثز شمصظر يٍ ٝتٌطٍعر ٚؼ ٛذ تٌّٕصػ فمؾد وّث وثْ تٌٛػ ف ٟتٌّثػىٟد خىً شعىد ز أضىص
تٌّٕثفطر ٌصشًّ وً أٔشطر تٌّٕظّر.
3ـ تغير هيكم انؼًبنخ:
ٌُ شعد تٌّٕظّثز شعصّد يٍ ٝتٌعثًِ غ١ر تٌّث٘ر تٌمث ل فمؾ يٍ ٝتٌم١ثَ خؤيّثي خط١طر ِصىرلذ ٚتٌذ ِٓ ٞتٌطى ًٙشدل٠دىٗ
ٔٚمٍٗ ِٓ يًّ ٢خرد خً أطدؿ ٔؽثؾ تٌّٕظّثز تٌعظر٠ر ٠صٛلف يٍى ٝشىٛتفر تٌخدىرت ،ل ٞٚتٌّعرفىر تٌّصخظظىر فىٟ
تإلٔصثغ ٚتٌصط٠ٛك ٚتٌصّٚ ً٠ٛتٌذّ٠ ٓ٠صٍىى ْٛتٌّعرفىر ٚتٌخدىرذ تٌصىِ ٟىٓ تٌّّىىٓ أْ شطى ُٙفىٚ ٟػى تضىصرتش١ؽ١ثز لتز
وفث،ذ ٚفثيٍ١ر ف ٟز٠ث ذ لػث ،تٌعّ ً١يّث شمدِٗ تٌّٕظّر ِٓ ِٕصؽثز ٚخدِثز.
4ـ َذرح انًىارد:
أطىىىدؿ تٌظىىىرت يٍىىىِ ٝىىىٛتل تٌطثلىىىر ٚتٌّىىىثٚ ،تٌىفىىىث،تز تٌٕىىىث لذ ضىىىّر تٌعظىىىرد ٚأطىىىدؿ يٍىىى ٝتٌّٕظّىىىثز ٚػىىى
تالضصرتش١ؽ١ثز تٌص ٟشؼّٓ شٛف١ر تٌّٛتل خثٌمدل ٚخثٌّٛتطفثز تٌالزِٚ ٓ١ف ٟتٌٛلس تٌّٕثضح.
5ـ االهتًبو ثبنجيئخ:
شعثظُ تال٘صّثَ خفّث٠ر تٌد١ةر تز ت ز لٛذ ؼّثيثز ـّث٠ر تٌد١ةر ٚشعثظُ شؤظ١ر٘ث يٍ ٝطثٔع ٟتٌمرتلتز تٌط١ثض١ر.
6ـ ازديبد أهًيخ االستراتيجيخ:

خثز ٚتػ لفث أْ ٔؽثؾ تٌّٕظّثز تٌعظر٠ر ٘ٔ ٛصثغ تضصرتش١ؽ١ثز ِدصىرذ ٚػىعٙث تضىصرتش١ؽ ْٛ١يٍىِ ٝطىص ٜٛيىثي ِىٓ
تٌىفث،ذد شدف ٌ ُٙتٌّٕظّثز ِال ٓ١٠تٌدٚاللتز ِٓ أؼً فىرُ٘ تالضصرتش١ؽٟد ٚأطىدؿ تٌصٕىثفص يٍى ُٙ١خثٌ لغىث ألٔىٗ أطىدؿ
ػرٚل٠لث ٌّٛتؼٙر تٌّٕثفطر تٌعثٌّ١ر تٌم٠ٛر.
انخالصخ:
تإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر يٍُ ٌٗ خطٛتز ِٚرتـً ِصفك يٍٙ١ث ف ٟتٌفىر تإل تلٞد ٚتإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر يٍُ ٚفىٓ د٠ٚصّعىً
تٌعٍُ فِ ٟؽّٛير ِٓ تٌّدث ئ تٌّطصمرذ ف ٟتٌفىر تإل تلٞد ٠ٚصّعً تٌفٓ ف ٟلدلذ تٌّىد٠ر يٍى ٝشط٠ٛى شٍىه تٌّدىث ئ خّىث
٠صفك ِ ؽد١عر تٌّٕظّر تٌص٠ ٟعًّ خٙث.
ـ ٌّس٠د ِٓ تٌصٛض لتؼ [ :تإل تلذ تالضصرتش١ؽ١ر ـ تألطٛي ٚتألضص تٌعٍّ١ر ِ /فّد أـّد يٛع].
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خطوات اإلدارة االستراتيجية
مقدمة:
تعتبر اإلدارة االستراتيجية هي مةية الهير اإلدار يي الر ير تالتقبيييع تيعتبير الر ير اإلسيمة فةتةايا ي يرا ا اسيتراتيجياا يي
التر ير تحتى ي إصدار األح ا ع حيث يهت اهتةاةاا بال اغا بالةقاصد الشرفية تالنظرة إلى الةآل ي األةتر تمضية التتازن بين
الةصالح تالةراسد تمضية افتبار الةصالح تغيرها ةن أساسيات الر ر اإلسمة .
تاإلدارة االستراتيجية ه رحلة شقية تةةتعة تةر بةراحل تةحقات تسل

ل تاحد ةنها إلى األخرى إلى أن تنته الرحلة ي

النهاية تمد ت تحقيي الرتز تتحقيي الهدف الةقلتب.
تةر اإلدارة االستراتيجية بثمث ةراحل ةتتالية تش ل ي جةلتها فةلية ذات خةس خصائص أساسية ته :
1ـ ال ية ن البدء ي ةرحلة إال مبل االنتهاء ةن الةرحلة السابقة لها.
2ـ جتدة ل ةرحلة تتتمف فلى جتدة الةرحلة السابقة لها.
 3ـ ةراحل اإلدارة االستراتيجية ةتداخلة تةت اةلةع يالتغيير الذ يحدث ي أ ةنها يإثر فلى الةراحل األخيرى سيتاء السيابقة
أت المحقة لها.

 4ـ إن اإلدارة االستراتيجية فةلية ةستةرةع يعةلية تقيي ترصد التغيرات ي البيئية الداخليية تالخارجيية ال تتتميف بيل تيت فليى
يترات دترية.
5ـ ال بد ةن تجتد تديي ةستةر للةعلتةات بتاسقتها ةراجعة ةراحيل هيذا العةليية تإجيراء الخقيتات التصيحيحية يي أ ةين
ة تناتها.
تتت تن اإلدارة االستراتيجية ةن ثمث ةراحل رئيسية ه :
1ـ ةرحلة التصةي .
2ـ ةرحلة التقبيي.
3ـ ةرحلة التقيي .
أوالً :مرحلة التصميم:
ـ تيقلي فليها أيضاا ةرحلة التخقيق االستراتيج ع تتهت ةرحلة التصةي بتضع رسالة الةنظةة تتقيي البيئة الداخليةع تةن ث
تحديييد نقيياق القييتة تالضييعفع ت ييذلل البيئيية الخارجيييةع تةيين ث ي أي ا
ض يا تحديييد الرييرص تالتهديييداتع تبعييد ذلييل تحديييد الرجييتة
االسييتراتيجية تتضييع األهييداف قتيليية األجييلع تاختيييار أيضييل االسييتراتيجيات ال ليييةع تاسييتراتيجيات التحييدات االسييتراتيجيةع
تاالستراتيجيات التظيرة.
ـ تتتقلب فةلية التصةي تجةيع الةعلتةات تتحليلها تاتخاذ مرارات باختبار أيضل البدائل ي

ل خقتة ةن خقتاتهاع تتنبغ

أن تةارس بؤفلى درجة ةن ال راءة حييث إ ن نتائجهيا ذات أثير قتييل األجيل يحيدد لرتيرة قتيلية نيت النشياق اليذ تر يز فليي
الةنظةة تةا تقدة ةن خدةات تسلع تاألستاي الت تخيدةها تالت نتلتجييا الةسيتخدةةع تالبحيتث التي سيتف تجير تالةيتارد
الت ستف تستخد .
ثان ًيا :مرحلة التطبيق:
ـ تهدف هذا الةرحلة إلى تنرييذ االسيتراتيجيات تتتضيةن تضيع األهيداف مصييرة األجيل ترسي السياسيات تتخصييص الةيتارد
البشييرية تالةادييية تتتزيعهييا بييين بييدائل اإلنرييايع ةييا تتقلييب تهيئيية الةنظةيية ةيين الييداخل بةييا مييد يتقلبي ذلييل ةيين تعييديل الهي ييل
التنظية تإفادة تتزيع السلقات تالةسئتليات تتضع األنشقة تاهتةاةاتهاع تتحديد خصائص القتى العاةلة تتدريبها تتنةيتهيا
بةا يسافد فلى تنريذ االستراتيجيات.

ـ تي حين تحتاج ةرحلة التصيةي إليى نظيرة يلسيرية يينن هيذا الةرحلية تحتياج إليى نظيرة فةليية تميدرة فليى تحرييل الةيتارد
البشرية تغير البشرية بقريقة ةنظةة تةرتبة تعةل فلى تنريذ االستراتيجيات الت تضعت ي هذا الةرحلة السابقة.
ـ تأهي أسيس نجياذ هيذا الةرحلية هيت تحقييي الت اةيل تالتعياتن بيين األنشيقة تالتحيدات اإلداريية الةختلرية يي الةنظةية لتنرييذ
االستراتيجيات ب راءة تيافلية.
تيحتاج التقبيي إلى أي ار جديدة تخمية ليست تقليدية.
ثال ًثا :مرحلة التقييم:
تخضع ل االستراتيجيات لعةلية تقيي لةعرية ةدى تناسبها ةع التغييرات الت تحدث ي البيئة الداخلية تالخارجية تلتقيي ةدى
دمة التنبإات الت تحتتيها الخقق.
تيتقلب ذلل ةقارنة النتائج الرعلية باألهداف الةتتمعة ةن تقبيي االستراتيجية تبالتال ا تشياف االنحراييات التي ميد ت يتن يي
ةرحلة تصةي االستراتيجية أت ي ةرحلة تقبيي االستراتيجية.
أنواع القرارات في المنظمات:
تيمحييظ أن القييرارات الت ي تتضييةن تغييييرا ا داخييل الةنظةيية ال تعتبيير مييرارات اسييتراتيجية إال إذا انييت تهييدف إلييى زيييادة ميةيية
الةنظةة تزيادة مدرتها التنايسية تزيادة حصتها ي الستيع يةثما ميرارات ةثيل إفيادة التنظيي تإدخيال الحاسيب ابلي تتبسييق
اإلجراءات تتدفي تسائل االتصال بين يرت الةنظةةع تغير ذلل ةن القرارات الداخلية البحتةع ال تعتبير ميرارات اسيتراتيجية
إذا ل تستهدف زيادة مدرة الةنظةة فلى التعاةل ةيع البيئية الخارجييةع تل نهيا تعتبير ميرارات اسيتراتيجية حينةيا تسيتهدف جعيل
الةنظةة ي تضع أيضل للتعاةيل ةيع بيئتهيا الخارجييةع تجعلهيا أ ثير ميدرة فليى خدةية فةمئهيا بقريقية أيضيل ةةيا يسيتقيع
الةنايستن.
تفليى سييبيل الةثييال :ييينن تيدريب العيياةلين يعتبيير مييراراا اسيتراتيجياا إذا انييت الةنظةيية تييدرب العياةلين حتييى يتةل ييتا الةهييارات
تالةعارف المزةة لتحر اتها االستراتيجيةع أةا الةنظةة الت تدرب العياةلين لزييادة ةهياراته بصيرة فاةية دتن ربيق التيدريب
بتحقيي أهداف.
استراتيجية ةحدتدة ينن مرارات التدريب ي هذا الةنظةة تعتبر مرارات غير استراتيجية
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كيف أقيس إمكاناتي؟ []1
نكي تتًكٍ يٍ قيبش إيكبَبد يُظًتك فيجت ػهيك تقييى يستىييٍ:

انًستىي األول٠ٚ :طّ ٝتٌّطص ٜٛتٌىٍ.ٟ

وانًستىي انثبَي٠ٚ :طّ ٝتٌّطص ٜٛتٌٛظ١ف.ٟ

ٚفّ١ث  ٍٟ٠تضصعرتع ٌصم ُ١١تإلِىثٔثز تٌدتخٍ١ر ٌٍّٕظّر يٍ ٝتٌّطص ٓ١٠ٛتٌىٍٚ ٟتٌؽسب.ٟ

أوالً :انتقييى ػهً انًستىي انكهي:

٠مظد خثٌصم ُ١١يٍ ٝتٌّطىص ٜٛتٌىٍى ٟشؽّ١ى ِعٍِٛىثز يىٓ تٌّٕظّىر وىىً الوصشىثف ِىث شصّصى خىٗ تٌّٕظّىر ِىٓ ٔمىثؽ لىٛذ
[ِست٠ث شٕثفط١ر] ٔٚمثؽ ػعف خثٌّمثلٔر خثٌّٕثفط ٓ١ف ٟتٌٕٛتـ ٟت٢ش١ر:

1ـ ـؼثلذ تٌّٕظّر.

2ـ ضّعر تٌّٕظّر.

3ـ تٌصىثًِ خ ٓ١أؼست ،تٌّٕظّر.

1ـ حضبرح انًُظًخ:

شصىىى ْٛـؼىىثلذ تٌّٕظّىىر ِىىٓ تٌمىىٚ ُ١تٌعىىث تز ٚتٌصمثٌ١ىىد ٚتأليىىرتف ٚتٌشىىعثلتز ٚأّٔىىثؽ تٌطىىٍٛن تٌّمدٌٛىىر ٚتٌرِىىٛز
ٚتألضثؽ١ر تٌطثبدذ ف ٟتٌّٕظّر ٚتٌص ٟشؤظر يٍ ٝضٍٛن تٌعثٍِٚ ٓ١شظرفثشٚ ُٙتالشؽث٘ثز تٌذٕ٘١ر ٌُٙد ٚتٌص ٟشىؤظر يٍىٝ
ؽر٠مىىر شعثِىىً تٌّٕظّىىر ِ ى تألؽىىرتف تٌخثلؼ١ىىرد ٚشّعىىً ٘ىىذٖ تٌّىٔٛىىثز ٔمىىثؽ لىىٛذ ّ٠ىىىٓ تاليصّىىث يٍٙ١ىىث يٕىىد خٕىىث،
تالضصرتش١ؽ١ثز أٔ ٚمثؽ ػعف شفٛي  ْٚشفم١ك تأل٘دتف تالضصرتش١ؽ١ر.

فمىىد ٠طىى ٛتٌّٕظ ّىىر ِىىعال ـؼىىثلذ شصؼىىّٓ لىى ُ١تالٌصىىستَ ٚتٌىىٛالٚٚ ،ػ ى ِظىىٍفر تٌّٕظّىىر لدىىً تٌّظىىٍفر تٌشخظىى١ر
ٚتاليصمث أْ تٌعًّ يدث ذ ٚأْ ِٓ ٚتؼدثز تٌفر أْ ٠صمٓ يٍّٗ ٠ٚفطٓ فٗ١د ٚأْ ٠فثفع يٍ ٝتألِثٔر تٌص ٟوٍف خٙث.

ٚلد ٠ط ٛتٌّٕظّر ل ُ١أخر ٜخؤْ ِٓ ٠عًّ وع١رل ت ٠خطىا وع١ى لرتد ٚأْ ِىٓ ٠عّىً لٍى١الل ٠خطىا لٍى١اللد ٌٚىذت ٕ٠دغى ٟتٌعّىً
يٍ ٝتوصشثف ٘ذٖ تٌّىٔٛثز تٌفؼثل٠ر ٚلخؼثيٙث ٌٍصفٌٍّ ً١عرفىر أضىدثخٙثد ـصىّ٠ ٝىىٓ شىدي ُ١تٌؽثٔىح تإل٠ؽىثخِٕٙ ٟىث
ٚٚػ تٌخطؾ ٚتشخثل تٌخطٛتز تٌصظف١ف١ر ٌٍمؼث ،يٍ ٝتٌؽثٔح تٌطٍدِٕٙ ٟث.

فثٌفؼثلتز تٌص ٟال شٙصُ خّددأ تٌشٛلٚ ٜتٌص ٟال ششىؽ يٍى ٝلخىدت ،ت٢لتٚ ،يىرع تٌّمصرـىثز ٘ى ٟتٌفؼىثلذ تٌصى ٟال
شطثيد يٍ ٝتالخصىثل ٚتٌصط٠ٛر.

ٚتٌفؼثلذ تٌص ٟشفرع يدَ تشخىثل تٌمىرتل لال خعىد يرػىٗ يٍى ٝتإل تلذ تٌعٍ١ىث ِّٙىث وىثْ طىغ ١لرت ٘ى ٟـؼىثلذ ِعٛلىر
ٚأخرز ٔمثؽ ػعفٙث ٘ ٛخؾ ،تشخثل تٌمرتلتز.

ٚتٌفؼثلذ تٌص ٟشرفغ تٌصغ١١ىر شّعىً ٔمطىر ػىعف ٚأخىرز ٔمىثؽ ػىعفٙث ٘ىِ ٟمثِٚىر تٌصغ١١ىر ٚيىدَ تٌرغدىر فى ٟشفّىً
تألخطثل ٚخثٌصثٌ ٟفإْ تالضصرتش١ؽ١ثز ضٛف شدٚل فٔ ٟطثق شمٍ١د تٌّٕظّثز تٌٕثؼفر.

ٌٚىىىذٌه فىىىإْ شم١ىىى ُ١تٌفؼىىىثلذ تٌطىىىثبدذ فىىى ٟتٌّٕظّىىىر وىىىىً ّ٠ىىىىٓ أْ ٠ىشىىىف تٌىىىديثبُ تٌصىىىّ٠ ٟىىىىٓ تضىىىصخدتِٙث ٌّٛػىىى
تالضصرتش١ؽ١ثزد وّث ٠ىشف يٓ تٌٕٛتـ ٟتٌفؼثل٠ر تٌصٕ٠ ٟدغ ٟتاليصرتف خٙىث وٛتلى ٔظى لرت ألْ شغ١١ىر تٌفؼىثلتز ِىٓ
تألِٛل تٌظعدر ٚتٌصٕ٠ ٟدغ ٟتاليصرتف خٙث وٕمثؽ ػعف ال ّ٠ىٓ تٌمؼث ،يٍٙ١ث ف ٟتألؼً تٌمظ١ر ٚأخذ٘ث ف ٟتٌفطدثْ
يٕد ٚػ تالضصرتش١ؽ١ثز.

2ـ سًؼخ انًُظًخ:

ضّعر تٌّٕظّر ٘ ٟتٌظٛلذ تٌذٕ٘١ر أ ٚتالٔطدث تٌذٌٕ٘ ٟد ٜتٌّصعثٍِِ ٓ١عٙث ٚيٓ ِٕصؽثشٙث ٚض١ثضثشٙث ٚأٔظّصٙىث ضىٛت،
وىثٔٛت ِىٓ تٌّطىثّ٘ٓ١د تٌّمصرػىٓ١د أ ٚتٌعىىثٍِٓ١د أ ٚتٌعّىال،د أ ٚتٌّىٛل ٓ٠د أ ٚتٌفىِٛىرد أ ٚتٌّٕثفطىٓ١د أ ٚتٌٕمثخىىرد أٚ
غ١ر لٌه ِٓ تٌّؤضطثز ٚتألشخثص تٌذ ٓ٠شصؼّٕ ُٙتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر تٌص ٟشصعثًِ فٙ١ث تٌّٕظّر.

ٚوٍّث وثْ لأ٘ ٜؤال ،تألؽرتف ل٠ؽثخ١لث ف ٟشعثٍِٙث ِع ُٙوٍّث ـرص أؽرتف تٌصعثًِ يٍ ٝتضصّرتل تٌعاللىر ٚشىديّٙ١ث
ٚتٌمؼث ،يٍ ٝتٌطٍد١ثز تٌص ٟشعٛق تضصّرتل٘ث ّ٘ٛٔٚث.

أِث للت ـدض تٌعىص فإْ ٘ذٖ تألؽرتف شفثٚي أْ شفمك أودىر تضىصفث ذ فى ٟياللصٙىث ِى تٌّٕظّىر خثيصدىثل أْ وىً ِعثٍِىر
ِعٙث لد شى ْٛتٌّعثٍِر تألخ١رذ ّ٠ٚعً تٌٛػ تألخ١ر ٔمطر ػعف خط١رذ خثٌٕطدر ٌٍّٕظّر.

ٚلد ٠ؤظر لٌه ضٍد١لث يٍ ٝتٌّٕظّر ـ١ط شٕعدَ تٌعمر فٙ١ث ف ٟتألضٛتق فال شطصط ١تٌفظٛي يٍ ٝشّ ً٠ٛالـص١ثؼثشٙىثد ٚال
شطصط ١ػّثْ شٛل٠د خؼثب ف ٟأٚلثز تألزِثز ٠ٚظدؿ ِٓ تٌط ًٙشفٛي تٌعّال ،لٌ ٝشروثز ِٕثفطىر ـ١ىط ال ٛ٠ؼىد
ٚالٌٙ ،ث.

ٚلد ٠رشدؾ خثٌّٕظّر ضّعر ِعٕ١ر شدرز ف ٟأل٘ثْ تٌّصعثٍِ ْٚ ٓ١ضٛت٘ث.

فٕٙثن شروثز ٌٍعح تألؽفثي ٌدٙ٠ث ضّعر خؤٔٙث شٕىصػ ٌعىح أؽفىثي ل٠ٛىر ٚلِٕىرد ٕ٘ٚىثن شىروثز ٌأل ٠ٚىر ِعرٚفىر يثٌّ١لىث
خؤٔٙىىث شٙىىصُ خثألِىىثْ خثطىىر فىى ٟتٌصعدةىىر خف١ىىط ال ّ٠ىىىٓ فىىصؿ تٌعدىىٛذ ٚليىىث ذ شغٍ١ف ٙىثد ٕ٘ٚىىثن شىىروثز ؽ١ىىرتْ ِعرٚفىىر
خثٔؼدثؽ ِٛتي١د٘ثِٚ .عٕ ٝلٌه أْ يٍ ٝتٌّٕظّر أْ شؽّ للت ،تٌّصعثٍِِ ٓ١عٙث ٚشفً تٌشىىث ٜٚـصى٠ ٝىصُ شم١ى ُ١ضىّعر
تٌّٕظّر وىً ِٚث للت وثٔس شّعً ٔمطر لٛذ أٔ ٚمطر ػعف.

3ـ انتكبيم ثيٍ أجساء انًُظًخ:

لد ال ٠ظٙر شم ُ١١ـؼثلذ تٌّٕظّر ٚضّعصٙث أ ٞػعفد ٚلد ال شظٙر ٔمثؽ تٌؼىعف ـصى ٝللت شىُ شم١ى ُ١أؼىست ،تٌّٕظّىرد
ٌٚىٓ شظٙر ٔمثؽ تٌؼعف ف ٟتٌعاللر خ ٓ١أؼست ،تٌّٕظّىرد ـ١ىط ال ٛ٠ؼىد شىثِىً أ ٚشٕطى١ك خى ٓ١أؼىست ،تٌّٕظّىر ٔص١ؽىر
ٌٛؼ ٛطرتيثز خ ٓ١تإل تلتز تٌّخصٍفرد فعٍ ٝضد ً١تٌّعثي لد ٛ٠ؼىد طىرت خى ٓ١ل تلذ تإلٔصىثغ ٚل تلذ تٌصطى٠ٛك ٠فىٛي

 ْٚتٌٛفث ،خؤٚتِر تٌشرت ،ف ٟتٌّٛتي١د تٌّصفك يٍٙ١ث أ ٚشعدِٛ ً٠تطفثز تٌّٕصػ خثٌطر٠مىر تٌصى ٟشصفىك ٚلغدىثز تٌعّىال،
وّث شفد ٘ث ل تلذ تٌصط٠ٛك.

فىع١ر ِٓ تٌّٕظّثز شفصمد يٕظر تٌصٕطى١ك خشىدذ ِّىث ٠ؽعىً [يىدَ شٛـىد تٌؽٙى ] ٛأخىرز ٔمىثؽ ػىعفٙثد ٔظىرل ت ألْ ٕ٘ىثن
شىىدتخالل ؽد١ع١لىىث ِىىىٓ تٌٛظىىثبف تٌّخصٍفىىر ِعىىىً تٌصطىى٠ٛك ٚتإلٔصىىىثغ ٚتإل تلذ تٌٕٙىىد ٚتإلٔصىىثغد تٌدفىىىٛض ٚتٌصطىى٠ٛر ٔٚظىىىُ
تٌّعٍِٛىىثز ٚتإل تلذ تٌّثٌ١ىىرد فثٌعاللىىر خىىٓ تٌّخىىثزْ تٌفري١ىىر ٚخىىٓ تٌّخىىثزْ تٌرب١طىى١ر لىىد شىىى ْٛلـىىدٔ ٜمىىثؽ تٌؼىىعف
تٌخط١رذ ف ٟتٌّٕظّر تٌىد١رذ تٌص ٟشعًّ ف ٟتٌعد٠د ِٓ تٌّٕصؽثز ٚتألضٛتق.

ـ ٚلد شى ْٛتٌعاللر خ ٓ١لطُ خفٛض تٌصطى٠ٛك ٚل تلذ تٌصطى٠ٛك أ ٚلطىُ تٌدفىٛض ٚتٌصطى٠ٛر ٚل تلذ تإلٔصىثغ ٔمطىر تٌؼىعف
تألضثضىى١ر فىى ٟتٌّٕظّىىرد ٌٚىىذٌه فإٔىىٗ ِىىٓ تٌّٙىىُ أْ ٠صؼىىّٓ شم١ىى ُ١تإلِىثٔ١ىىثز تٌدتخٍ١ىىر شم ١لّىىث ٚتلع١لىىث ٌٍعاللىىر خىى ٓ١أؼىىست،
تٌّٕظّر ـ١ط ٠صٛلف ٔؽثؾ تٌّٕظّر يٍ ٝتٌصٕط١ك خ ٓ١ل تلتز تٌّٕظّر.

ثبَيًب :انتقييى ػهً انًستىي انجسئي:

شعصّد فىرذ تٌصم ُ١١تٌؽسبٌ ٟإلِىثٔ١ثز تٌدتخٍ١ر يٍ ٝشمطُ تٌّٕظّر لٌ ٝأؼىستّ٠ ،عىً وىً ِٕٙىث ٚـىدذ وثٍِىر ّ٠ىىٓ ـظىر
ِدخالشٙث ِٚخرؼثشٙث ٚشفد٠د ِعثٌُ تٌعٍّ١ر تٌص ٟشصُ تخٍٙث.

ٚلد ٠ى٘ ْٛذت تٌؽسٚ ،ظ١فر أ ٚيٍّ١ر أِٛ ٚل ؼغرتف ٟأٚ ٚـدذ شطصخدَ لالز أ ٚشىٌٕٛٛؼ١ث ِعٕ١ىرد ٚخٕىث ،يٍى ٝلتضىر
٘ىىذٖ تألؼىىست ،فىى ٟتٌفصىىرتز تٌطىىثخمرد أِ ٚمثلٔىىر أ تبٙىىث خىىؤ ت ،تألؼىىست ،تٌّّثظٍىىر فىى ٟتٌّٕظّىىر تٌّٕثفطىىر ّ٠ىىىٓ تضىىصخالص
يٕثطر تٌٕؽثؾ تٌدتخٍ١ر ف ٟوً ِٕٙث ٚتٌصّ٠ ٟعً شٛتؼد٘ث لٛذ ّ٠ٚعً غ١ثخٙث ػعفلث.

فىؤُ٘ خطىىٛذ فى ٟتٌصم١ىى٘ ُ١ىى ٟشفد٠ىد يٕثطىىر تٌٕؽىىثؾ تٌدتخٍ١ىر تٌصىى ٟضىٛف شطىىصخدَ وّع١ىىثل ٌّعرفىر ِطىىص ٜٛأ ت ،تٌؽىىس،
تٌّع ِٓ ٓ١تٌّٕظّر تٌّرت تٌىشف يٓ لٛشٗ ٚػعفٗ.

تقييى أَشطخ انًُظًخ:

٠عصّد ِدخً تألٔشطر يٍ ٝشمط ُ١تٌّٕظّر لٌِ ٝؽّٛيص ِٓ ٓ١تٌٛظثبف:

تٌّؽّٛي ر تألِ ٟ٘ ٌٝٚؽّٛير تٌٛظثبف تإل تل٠ر ٚتٌص ٟشصؼّٓ تٌٛظثبف تٌص ٟشطدك ف ٟوً تٌّٕظّثز خظرف تٌٕظر
يٓ ؽد١عر ٔشثؽٙث خٙدف شفر٠ه تٌّٛتل خطر٠مر ِٕظّر ِٚرشدر ٔف ٛشفم١ىك تأل٘ىدتف تٌعثِىر ٌٍّٕظّىرد ٚشصؼىّٓ شٍىه
تٌّؽّٛير ٚظثبف تٌصخط١ؾد تٌصٕظُ١د تٌصفف١سد تٌرلثخر.

ٚتٌّؽّٛير تٌعثٔ١ر ِ٘ ٟؽّٛير ٚظثبف تٌّشرٚ ٚتٌص ٟشخصٍف ِٓ ِٕظّر ألخر ٜخفطىح ٔشىثؽٙثد فٙى ٟشخصٍىف ِىٓ
ِٕظّر طٕثي١ر يٕٙث فِٕ ٟظّر شؽثل٠ر.

[ ]1تقييى انىظبئف اإلداريخ:

٠عٕ ٟشم ُ١١تٌٛظثبف تإل تل٠ر ؼّ ِعٍِٛثز يٓ أ ت ،تٌّٕظّر فِّ ٟثلضر تٌٛظثبف تإل تل٠ر تٌّخصٍفر ٌٍىشف يٓ ٔمثؽ
تٌمٛذ ٚتٌؼعف ف ٟتألضٍٛج تإل تل ٞتٌص ٟشصدعٗ تٌّٕظّر.

فثٌٕشثؽ تإل تل ٛ٘ ٞأـد تٌّؽثالز تٌصٕ٠ ٟدغ ٟأْ شخؼ ٌٍصمٌٍٚ ُ١١صعرف ئٍ ٝمثؽ تٌمٛذ ٚتٌؼعف ف.ٗ١

ٚفّ١ث  ٍٟ٠تضصعرتع ألُ٘ تٌٛظثبف تإل تل٠ر ٚيٕثطر تٌٕؽثؾ تألضثض١ر ف ٟوً ِٕٙث:

أـ انتخطيظ:

٠عٕ ٟتٌصخط١ؾ ت إليدت تٌّطدك ٌّث شر٠د تٌّٕظّر تٌٛطٛي لٌ ٗ١ف ٟتٌّطصمدًد خّث ٠صؼّٕٗ لٌه ِٓ شٕدؤ ٚٚػ تأل٘ىدتف
ٚتالضصرتش١ؽ١ثز ٚتٌط١ثضثز ٚتإلؼرت،تز ٚتٌمٛتيد ٚتٌدرتِػ تٌّٕثضدر٠ٚ .صطٍح تٌٕؽثؾ ف ٗ١شٛتفر ت٢ش:ٟ

1ـ ٚؼِ ٛشثلور ِٓ وثفر تٌّطص٠ٛثز ٚتٌخدرتز ف ٟتٌصٕظ.ُ١

2ـ ٚؼ ٛأ٘دتف ٚتػفر ِٚىصٛخر ٌّث ّ٠ىٓ شفم١مٗ ف ٟتألؼً تٌمظ١ر ٚتألؼً تٌط.ً٠ٛ

3ـ ٚؼ ٛتضصرتش١ؽ١ثز ٌٍّٕثفطر ف ٟتٌطٛق ٚتضصرتش١ؽ١ثز ٌّٛتؼٙر تٌطٛتلئ.

4ـ ٚؼِ ٛعث١٠ر شطصخدَ ف ٟشخظ١ض تٌّٛل ٌٍ ٓ٠ددتبً تٌّخصٍفر.

5ـ ى ٚؼىىٔ ٛظىىثَ ِعٍِٛىىثز لىىث ل يٍىى ٝلطىىد تٌّصغ١ىىرتز تٌصىى ٟشفىىدض فىى ٟتٌد١ةىىر تٌخثلؼ١ىىر ٚتٌدتخٍ١ىىر ٚيٍىى ٝتوصشىىثف
تضصرتش١ؽ١ثز تٌّٕثفطٚ ٓ١شفد٠د لغدثز تٌّطصٍٙىٚ ٓ١تٌّٛل ٚ ٓ٠تٌّطثّ٘ٚ ٓ١تٌعثٍِ.ٓ١

6ـ ٚؼ ٛوٛت ل لث لذ يٍ ٝتضصخدتَ تٌّعٍِٛثز تٌّصثـر ٌٍصٕدؤ خثٌّطصمدً.

ة ـ انتُظيى:

٘ ٛتٌٛظ١فر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشىثًِ تٌؽٔ ٛٙف ٛشفم١ك تأل٘دتف يٓ ؽر٠ك شؽّ ١تٌّٙىثَ فىٚ ٟـىدتز ِصؽثٔطىر ٚشفد٠ىد
تٌظالـ١ثز ٚتٌّطة١ٌٛثز ٚشف٠ٛغ تٌطٍطر تٌّٕثضدر ٚشفد٠د خطٛؽ تالشظثي خٚ ٓ١ـدتز تٌصٕظ.ُ١

ٚتٌصٕظ ُ١تٌؽ١د ٠طثيد تٌّٕظّر يٍ ٝتٌّٕثفطر خمٛذ ف ٟتٌطٛق ـ١ط شصخذ تٌمرتلتز خؤضىر ِىث ّ٠ىىٓ ٚشىصُ تأليّىثي خؤلىً
لدل ِٓ تٌصعثلع خٚ ٓ١ـدتز تٌصٕظ.ُ١

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر تٌصٕظ ُ١يٍ ٝشٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ تٌصثٌ١ر:

1ـ ٚػٛؾ تٌّطة١ٌٛثز ٚتٌطٍطثز ٚشٛظ١مٙث خطر٠مر لضّ١ر ِعٍٕر تخً تٌّٕظّر ٌٍّٚصعثٍِِ ٓ١عٙث خثلغ تٌّٕظّر.

2ـ ٚؼ ٛشٛط١ف ل١ك ٌٍٛظثبف خ ٓ١تٌّصطٍدثز تٌّ١ٕٙر ٚتٌٕفط١ر ٚتٌشخظ١ر ٌشثغً تٌٛظ١فر.

3ـ شغً تٌٛظثبف خثألشخثص تٌذ٠ ٓ٠صٛتفر فِ ُٙ١صطٍدثز شغً تٌٛظ١فر.

 4ـ ى تٌطىىّثؾ خثشخىىثل تٌمىىرتلتز يٕىىد أ ٔىىِ ٝطىىص ٜٛل تلِّ ٞىىىٓ ِ ى ِفثضىىدر تٌّىىد٠ر يٍىى ٝشفم١مىىٗ ٌٕصىىثبػ ِفىىد ذ ٌٚىى١ص
ِفثضدصٗ يٍ ٝتٌصفثط ً١تٌص ٟال شرشدؾ خٕصثبػ ِفد ذ.

5ـ ٚؼٔ ٛظثَ تشظثي ٚشمثل٠ر ٛ٠فر ِعٍِٛثز ل١مىر يىٓ تٌد١ةىر تٌدتخٍ١ىر ٚتٌخثلؼ١ىر ّ٠ىىٓ تٌفظىٛي يٍٙ١ىث فى ٟتٌٛلىس
تٌّٕثضح.

6ـ يًّ تٌصٕظ ُ١خؤيٍ ٝلؼر ِٓ تٌصٕط١ك ٚألً لدل ِٓ تٌظرتيثز.

ح ـ انتحفيس:

شٕؽؿ خعىغ تٌّٕظّىثز فى ٟتٌطىٛق ٌىٛال ،تٌعىثٍِ ٓ١خٙىث ٚلخالطىٚ ُٙشعصّىد ِٕظّىثز خعىغ تٌىدٚي يٍىٚ ٝال ،تٌعىثٍِٓ١
خث يصدىثلٖ تٌديثِىر تٌرب١طى١ر الضىىصرتش١ؽ١ثشٙث ٚتٌصى ٟشّىٕٙىث فىى ٟظىً شىٛتفر تإلِىثٔىثز ٚتٌصىٌٕٛٛؼ١ىىث تٌّصثـىر ِىٓ تالٌصىىستَ
خّعدالز يثٌ١ر ِٓ تٌؽ ٛذ ٚشمد ُ٠تٌّٕصػ ف ٟتٌّٛتي١د تٌّفد ذ ِ تٌففثظ يٍ ٝتٌصىٍفر ف ٟـد٘ث تأل ٔ ٝخىً شٕىثفص وع١ىرت
ِٓ تٌّدْ تٌط١ثـ١ر ِعصّدذ يٍ ٝأْ تٌّٛتؽٌٕ ٓ١ىدٚ ُٙ٠الٌٍ ،ففىثظ يٍىِ ٝىدٕ٠ص ُٙتٌؽٍّ١ىر ٚاللصٕىثي ُٙخىؤْ يثبىد تٌطى١ثـر
ضٛف ٠ىِ ٌٗ ْٛر  ٚيٍ ُٙ١ؼّ١علث ف ٟطٛلذ خدِثز ِٚطصشف١ثز ٚخدِثز يثِر.

ٌٚذٌه فإْ تٌعّثٌر تٌّففسذ لتز ِعدي تإلٔؽثز تٌّرشف شعصدر ِىٓ ٔمىثؽ تٌمىٛذ تألضثضى١ر ٚغ١ثخٙىث ّ٠عىً ٔمطىر ػىعف ِىٓ
تٌظعح أْ شعٛع خصٛتفر لأش تٌّثي أ ٚتٌّٛل أ ٚغ١ر لٌه ِٓ ٔمثؽ تٌمٛذ.

ٚتٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر تٌصفف١س ٠صفمك للت شٛتفرز ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛلٚؾ ِعٕ٠ٛر ِرشفعر ٚلػث ِٓ ،تٌعثٍِ.ٓ١

2ـ ٚؼِ ٛشثلور ٚت٘صّثَ ِٓ تٌعثٍِ ٓ١خصمدِ ُ٠مصرـثز ٚأفىثل ؼد٠دذ ٌىً تٌّشىالز تٌص ٟشٛتؼٗ تٌّٕظّر.

3ـ ٚؼ ٛيد ِعمٛي ِٓ تألفىثل تٌؽد٠دذ تٌظثٌفر ٌٍصفى١ر ٚلغدر يٍ ٝتالخصىثل ٚتإلخدت .

4ـ ٚؼِ ٛعدي ِٕخفغ ٌٍغ١ثجد ٚ ٚلتْ تٌعًّ.

5ـ ٚؼ ٛشٕظّ١ثز ٚؼّثيثز غ١ر لضّ١ر ِعرٚفر ٌد ٜتإل تلذ ٚشعًّ ٌظثٌؿ تٌّٕظّر.

6ـ ٚؼ ٛتلصٕث ِٓ تٌعثٍِ ٓ١خفىّر ٚخدرذ ٚلدلذ تٌم١ث ذ.

7ـ ٚؼ ٛتلصٕث ٌد ٜتٌعثٍِ ٓ١خعدتٌر تألؼٛل ٚيدتٌر شٛز ٠تٌفٛتفس ٚتٌّىثفآز ٚأضص تٌصرل١ر.

8ـ ٚؼ ٛلغدر ٌٍصعٍُ ٚتٌصطٛل ٚيدَ ِمثِٚر تٌصغ١١ر.

9ـ ٚؼ ٛأٔظّر يث ٌر ٌٍعٛتج ٚتٌعمثج.

د ـ انرقبثخ:

شعٕىٚ ٟظ١فىىر تٌرلثخىر تٌصؤوىىد أْ تٌصٕف١ىذ لىىد شىُ ٚفىىك تٌخطىؾ ٚتٌّعىىث١٠ر تٌّطىصٙدفر ٚأْ تٌخطىىٛتز تٌصظىف١ف١ر لىىد تشخىىذز
ٌصظف١ؿ تٌصٕف١ذ أ ٚشعد ً٠تٌخطؾ ٚشّعً لىدلذ تٌّٕظّىر يٍى ٝتٌرلثخىر فى ٟتٌؽى ٛذ أـىد ٔمىثؽ لٛشٙىث تٌٙثِىرد وّىث أْ لىدلذ
تٌّٕظّىر يٍى ٝتوصشىثف تالٔفرتفىثز خطىىرير ٚتشخىثل تٌخطىٛتز تٌصظىف١ف١ر ٠عصدىر أـىىد ٔمىثؽ تٌمىٛذ تٌصى ٟشطىثيد٘ث يٍىىٝ
تٌّٕثفطر.

٠ٚصفمك تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر تٌرلثخر للت شٛتفرز ٔمثؽ تٌمٛذ تٌصثٌ١ر:

1ـ ٚؼٔ ٛظثَ ٌٍرلثخر يٍ ٝتٌؽ ٛذ ٚتٌّخسٚ ْٚتٌٕفمثز.

2ـ ٚؼٔ ٛظثَ شمثل٠ر لث ل يٍ ٝتٌىشف يٓ تالٔفرتفثز خطرير ضٛت ،ف ٟتٌد١ةر تٌخثلؼ١ر أ ٚتٌدتخٍ١ر.

3ـ ٚؼ ٛلٌ١ر لضّ١ر ِٚعرٚفر ٌصظف١ؿ تالٔفرتفثز.

إذا وجدت إعالنا مخالفا فضال إضغط هنا

مستويات التخطيط االستراتيجي
هشام مصطفى عبد العزيز
طل ن

اين ف اذ عيننر ريننمل مننن نراذ الفشنرة اغخبارينن ،اغل روفينن ،ل ن مر ننز الويننادة

اغبداعينن ،ال عليننق علننى مننرق الويننادة االين ار ي ي ،ال ننل يعملننون مي نناي ومننل حننين من م ننر
مننن فصننف المي ن ف ين مشنناروا مف ننم يشننغلون م ار ن

تدارينن ،م ويننط ،لننل مي ن وى بننار

الم ن نندراذ ي تال من  %97م ن ننف م م ن نندوا مف ن ننم ش ن ننار وا عل ن ننى اس ن ننل م ن ننل مح ن نند م ن ننرق اغدارة
االي ار ي ي ،خ ل اليفوا

الخمس الماضي.،

وبع نند وص ننف هن ن الذ ل ننفمط العم ننل ال ننذي نناموا بن ن ض ننمن ل ننك الف ننرقي و نند مف ننم
افخرط نوا مننل العمننل الفعلننل للم يينن :،حيننين العمليننا ي الويننام بالمبنناد ار

ال ننل خ ننرق

الحدود الوظيفي،ي زويد الم يي ،بالعفاصنر الويادين ،علنى المين وى النوظيفلي وذلنك علنى

ي ننبيل الم ننال ال الحص ننري وم ننن ننم م ننإلن اغدارة االين ن ار ي ي ،ظ ننر م ننل الحويو نن ،عل ننى
مي ويا

دون اغدارة العليا.

مستويات اإلدارة االستراتيجية:
م اغدارة االي ار ي ي ،بوضنا م نزاذ المفظمن ،منل ينان م امنل ومفينق ومر ن
ومو

فاحي ،حويق هدف رئييل وهو حويق الفوز على المفاميين وزيادة يمن ،المفظمن،

من و  ،فظر العم ذي و وضا اغدارة االي ار ي ي ،مل
على حويق ف ائج المي وى اسعلىي وهذه المي ويا
 .1االي ار ي يا
 .2اي ار ي يا
 .3االي ار ي يا

ال

 ،مي ويا ي يعمل نل مف نا
 ،هل:

على مي وى المفظم ،االي ار ي يا
الوحدا

ال لي. ،

االي ار ي ي.،

الوظيفي.،
 .1االستراتيجيات عمى مستوى المنظمة:

ويوضن ن ننا من ن ننل هن ن ننذا المي ن ن ن وى االي ن ن ن ار ي يا
 Strategiesال ل علق بالمفظم،

ال لين ن نن،

Corporate

لي و حدد ت اها ا مل ال عامنل منا البيئن،

الخار ي.،
و وننوم طبونن ،اغدارة العليننا بإل احنن ،الفرصنن ،لر ينناذ الوحنندا

االي ن ار ي ي،

ور ينناذ اسفشننط ،الرئيينني ،بالمشننار  ،مننل وضننا ال صننور االي ن ار ي ل للمفظمنن،
ل.
والميننئولي ،اسياينني ،ل ننذا المي ن وى هننل ال ف يننر مننل اي ن خدام فونناط الوننوة
والضن ننعف للمفظمن نن،
والمش ننروعا

ن ننل من ننل ا خن نناذ ن ن ار ار

اي ن ن ار ي ي ،عامن نن،ي م ن ننل االفن نندمال

المشن ن ر  ،و غيي ننر ف ننوع الفش نناط الرئيي ننل للمفظم نن،ي مو ال نندخول م ننل

ماما مو االف ماش و صفي ،محدى اسفشط ،مو صفي ،المفظم ،ل ا.
فشاط ديد ً

و ميننز االين ار ي يا

مننل هننذا المي ن وى ب هننا اين ار ي يا

طويلنن ،اس ننلي

حيب يي غرق ففينذها و ًنا طنوي ً ح نى ظ نر ف ائ ناي منا مينز بن ن م رهنا عنام
على المفظم.،
 .2استراتيجية الوحدات االستراتيجية:
ويظ ننر هننذا المي ن وى مننل الشننر ا
يننيطر علننى عنندد مننن الشننر ا

م عننددة اسع نراض مو المفظمننا

ال ننل

اسصننغر ال ننل صننل ننل مف ننا تلننى ح ننم يم ننن

اع بارهنا معن وحندة اين ار ي ي ،ائمن ،بننذا اي ول نا منن الخصنائص منا يميزهنا عننن
عيرها من الوحدا

االي ار ي ي ،اسخرى بالمفظم.،

معلنى ينبيل الم نال :ف ند من شنر  General Foods ،اسمري ين،

نون

عمننل مننل

مامنناي م فنناك شننر ا
مننن عنندة شننر ا وننوم ننل مف ننا بفشنناط م ميننز ً
الصفاعا الغذائي ،ومخرى منل الطباعن ،وه نذاي والشنك من ن ك منن هنذه الشنر ا
ح ال تلى اي ار ي ي ،مخ لف.،
و ن ننذلك بالفين ننب ،للم يين ننا

ال عليمين نن ،م ن ن ً ي م لين نن ،ال ن ننارة ع بن ننر وحن نندة

اي ن ار ي ي Strategic Unit ،بالفيننب ،تلننى امعنن ،اسي ن فدري ،ال ننل ضننم عنندة
ليا

ل ل مف ا فشاط م ميزي و ح ال ل مف ا تلى اي ار ي يا
ويشن ن رك من ننل وضن ننا ه ننذه االي ن ن ار ي يا

مخ لف.،

ر ين نناذ ه ننذه الوحن نندا

اسفشط ،الرئييي ،مي اي ويش رط فايق هذه االي ار ي يا

ور ين نناذ

منا االين ار ي ي ،ال لين،

للمفظم.،
و م ن ننل الون ن ن ار ار
المف ا

والخدما

االين ن ن ار ي ي ،عل ن ننى ه ن ننذا المين ن ن وى م ن ننل حدي ن نند شن ن ن يل،

للمفظم ،وفواحل ال طنوير النذي يم نن تدخالن علنى المف نا

والخنندما ي وم ن ا مفامننذ وزيننا دينندةي بنندذ حملنن ،تع فينن ،مو ال ر يننز علننى خدمنن،
طبو ،معيف ،من العم ذ.
 .3االستراتيجيات الوظيفية:

باالي رشناد باين ار ي ي ،الوحنندا

وضنا هننذه االين ار ي يا

و ننذلك باالين ار ي ي ،ال لينن ،تذا لننم ي ننن مننل المفظمنن ،وحنندا

االين ار ي ي،ي

اين ار ي ي ،وا صننر

فشاط المفظم ،على فشاط رئييل واحد مو ما يعرف بايم . Single Business
وي علق هذا المي وى بالوظائف الرئييي ،مل المفظمن ،م نل وظنائف االف نال
وال يننويق وال مويننل مننل المفظمننا

الصننفاعي،ي وممننا مننل حالنن ،لينن ،ال ننارة م ن ً

مي عل ن ننق اسم ن ننر ب ي ن ننام تدارة اسعم ن ننال والمحاي ن ننب ،واال ص ن ننادي ويشن ن ن رك ر ي ن نناذ
اسفشط ،الرئييي ،ما المي وى ال الل مل وضا صور ل ذه االي ار ي يا .
و مينز االين ار ي يا
ص ن ننير اس ن ننلي ال يين ن ن مر

منل هنذا المين وى ب ف نا ذا

طنابا شنغيلل و ففينذي

يره ن ننا لف ن ن نرة طويل ن نن،ي وم ن ننن مم ل ن نن ،ذل ن ننك :الون ن ن ار ار

االين ن ار ي ي ،الخ ي ننار الم ننوردين والمف نناطق ال غرامي نن ،ال ننل ي نني م ال ر ي ننز علي نناي
وطننرق البيننا واغع ن ن والع ننا
والر اب،ي و وزيا االي

العامنن،ي وال يننعير وال خ نزيني وال عيننين وال حفيننز

ك وطرق الدماي ومفا االئ مان ومما ن وديم الخدما .

اإلدارة االستراتيجية كنظام:
يم ننن الفظننر تلننى اغدارة االي ن ار ي ي ،باع بارهننا فظننام ي نندف تلننى
عن البيئ ،الخار ي ،والداخلي ،للوصول تلى اي ار ي يا

البيافا

ميننا و حليننل

يم ن اي خدام ا لزينادة

حصن ،المفظمن ،منل الينوق وزينادة يم ننا منن و ن ،فظنر العمن ذ والميناهمي ،والم مننا
ل.
ومدخ
ومو رح ن ننا

الفظنام هنل البيافنا

الم معن ،وف نائج وينيم االين ار ي يا

م ن ننديري المفظم ن نن ،موارش ن ننادا

ري ن ننال ،المفظم ن نن ،باع باره ن ننا الو يو ن نن ،اسياي ن نني،

لل خط ننيط االين ن ار ي لي و خض ننا ه ننذه الم نندخ
فاي ن

م نا طبيعنن ،المش ن

الينابو ،و راذ

تل ننى حلي ننل يع م نند عل ننى اين ن ار ي ي،

ال ننل يظ رهننا ال حليننلي وعننادة مننا ي ن م ال حليننل مننل تطننار

الوي ننود البيئي نن ،ال ننل ظ ره ننا البيئ نن ،الداخلي نن ،الم م ل نن ،م ننل فو نناط الو ننوة والض ننعفي والبيئ نن،
الخار ي ،الم م ل ،ميما يح لك البيئ ،من الفرص وما فرض من ال ديدا .

وممننا عننن مخر ننا
واي ار ي يا

الوحدا

فظننام اغدارة االين ار ي ي ،ميظ ننر مننل شن ل اين ار ي يا
االي ار ي ي ،واالين ار ي يا

لينن،

الوظيفين ،وال شنغيلي،ي ومنن نم يم ففنا
وعمليننا

ميايننا مننن منندخ
الوننول ب ن ن فظننام ال خطننيط االي ن ار ي ل ي ننون
ً
ومخر ننا و ف نناة للمعلوم ننا المر نندة  Feedback channelعم ننل عل ننى ص ننحيا
الفظ ننامي تال من الفظن ننام ي ن ن ر بم وفن ننا
والييايننا

معال نن،

ال فظ ننيم خاصن نن ،ال ي ن ننل ال فظيمن ننل واغ ن نراذا

وطبيعنن ،الوننوى العاملنن،ي مننا ي ن ر بالبيئنن ،الخار ينن ،بمننا شننمل مننن مط نراف

ال عامل الرئييي ،ما المفظم.،
ويوضا الش ل ال الل فظام ال خطيط االي ار ي ل:
البيئة الخارجية
الحكومة /المساهمون /الموردون /العمالء /المنافسون /المقرضون
البيئة الداخمية
السياسات /العاممون /الهيكل التنظيمي /الحضارة /اإلجراءات
المدخالت
· معلوم ن ن ن ن ن ننا

العمميات
ع ن ن ن ن ن ننن

البيئن ن ن ن ن نن ،الداخلين ن ن ن ن نن،
والخار ي.،
· ف ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننائج وين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننيم
االي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ار ي يا
المخ لف.،

المخرجات

· ال حليل.

· اي ار ي يا

· المشار .،

· اين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ار ي يا

· االب ار.

لي.،

الوح ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نندا
االي ار ي ي.،
· اي ار ي يا

وظيفي.،

·

راذ الخبراذ.

قناة المعمومات المرتدة
نحو فريق ناجح لإلدارة االستراتيجية:
مخير فخ م ببعض الفصائا ال ل عين اغدارة العليا على االين فادة منن مين ويا
و ًا

اغدارة االي ار ي ي ،المخ لف،ي وذلك على الفحو ال الل:

 .1نند مننن من عملينن ،صننياع ،االي ن ار ي ي ،هننل ف ننال عمننل منناعلي ومننن ننم يفبغننل
ال ينند علننى م ننا معضنناذ مريننق اغدارة االين ار ي ي ،بم ننا ار و راذ و ننار مخ لفنن،
لصياع ،االي ار ي ي ،بطرائق م عددة ومب رة.
 .2اعمل على فول و غيير دور الويادة داخل الفريقي د ي ون ذلك بالغ الصعوب ،بالفينب،
نر سن المننوظفين يع بننرون بيننر المنندارذ ال ففيننذيين ائنندهمي
لفريننق اغدارة العلينناب فظن ًا
ول ن الويادة مل الفنرق الحويوين ،ع بنر عملين ،مو فينوًا ولنيس مفص ًنباي م نل ف ونل منن
بعا للمعرم ،مو الخبرة.
شخص آلخر ً

 .3اعم ننل عل ننى ري ننيي المي ننئولي ،الم بادل نن،ب ملو نند اع نناد الم نندراذ عل ننى حم ننل المي ننئولي،
والمين نناذل ،بش ن ن ل من ننرديي ل ن ننن من ننل مرين ننق العمن ننل الضن ننروري لن ننإلدارة االي ن ن ار ي ي،
الفا ح،ي ييح ال ه الذ تلى بادل حمل الميئوليا .
أهم المراجع:

 .1اغدارة االي ار ي ي .. ،اسصول واسيس العلمي،ي د.محمد محمد عوض.

 .2ي ننف ص ننبا ائ ن ًندا اين ن ار ي كيا  ..دورك م ننل ف ننال م يين ن ك ال نندائمي ري ش ننارد هي ننوز
و ا رين والريللل.
 .3اغدارة االي ار ي ي،ي د.فادي ،العارف.
 .4مرق على الوم،ي ون مر .ا زيفباخ.
 .5اغدارة االين ن ن ار ي ي .. ،مفن ن نناهيم وفم ن نناذل طبيوين ن نن،ي د .ابن ن ن

عبن ن نند ال ن ننرحمن تدرين ن ننس

ود .مال الدين المريل.
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كيف أقيس إمكاناتي []2
تقييى وظبئف انًشروع:

ُ٠مظد خٛظثبف تٌّشرِ ٚؽّٛير تألٔشطر تٌّصعٍمر خطد١عر ٔشثؽ تٌّٕظّر ٚتٌص ٟشخصٍف ِٓ طٕثير ألخرٚ ٜلد
شخصٍف ِٓ ِٕظّر ألخر ٜفٔ ٟفص تٌظٕثير.

فثٌٛظثبف تٌص ٟشؤ  ٜفِ ٟشر ٚطٕثي ٟشصؼّٓ تإلٔصثغ ٚتٌّخثزْ ٚتٌّشصر٠ثز ٚتٌّد١عثزد ف ٟـ ٓ١أْ تٌٛظثبف
تٌص ٟشؤ  ٜفِ ٟشر ٚشؽثل ٟ٘ ٞتٌشرتٚ ،تٌصخسٚ ٓ٠تٌد ١د ف ٟـ ٓ١أْ تٌدٕه ٠فص ٞٛيٍٚ ٝظثبف تاليصّث تز
تٌّطصٕد٠ر ٚخطثخثز تٌؼّثْ ٚتٌفطثخثز تٌؽثل٠رٚ .فّ١ث  ٍٟ٠تضصعرتع تٌٕؽثؾ ف ٟخعغ ٘ذٖ تٌٛظثبف:

انتسىيق

٠صؼّٓ تٌصط٠ٛك ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص٠ ٟصؼّٕٙث تٔط١ثج تٌطٍ ٚتٌخدِثز ِٓ ِٛتؽٓ تإلٔصثغ لٌِ ٝرتوس
تالضصٙالن.

٠ٚصفمك تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر تٌصط٠ٛك للت شٛتفرز ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌصفىُ ف ٟشىٍفر تٌصط٠ٛك.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌصٕدؤ.

3ـ ٚؼ١ِ ٛستٔ١ر وثف١ر ٌإليالٔثز ٚتٌؽ ٛٙتٌد١ع١ر.

4ـ تلصٕث تٌعّال ،خعدتٌر أضعثل تٌّٕظّر.

5ـ تٌمدلذ يٍ ٝؼّ تٌّعٍِٛثز يٓ تألضٛتق ٚتٌعّالٚ ،تالضصفث ذ ِٕٙث.

6ـ ٚؼِٕ ٛثفذ شٛز ٠شفصً تٌّٛتل تٌّّصثزذ.

7ـ ٚؼ ٛلؼثي خ ١يٍ ٝلؼر يثٌ١ر ِٓ تٌىفث،ذ.

8ـ ٚؼ ٛشٕظ ُ١ؼ١د إل تلذ تٌصط٠ٛك.

9ـ ٚال ،تٌعّالٌّٕ ،صؽثز تٌشرور.

10ـ ِرٔٚر تألضعثل خف١ط ّ٠ىٓ شخف١ؼٙث للت شغ١رز ظرٚف تٌصطٛق.

11ـ ٚؼ ٛخدِثز ِث خعد تٌد. ١

12ـ تٌمدلذ يٍ ٝشظف١ر تألٔشطر تٌخثضرذ.

اإلَتبج:

شصؼّٓ ٚظ١فر تإلٔصثغ ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشف ً٠ٛتٌّدخالز لٌِ ٝخرؼثز ٠ٚصفد تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر
تإلٔصثغ خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛششىٍ١ر ِصىثٍِر ِٓ تٌّٕصؽثز خثٌطعر ٚتٌؽ ٛذ تٌّٕثضدر.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝط١ثٔر ت٢الز ٚػّثْ تٌصشغ.ً١

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝشخف١غ شىٍفر تإلٔصثغ ٚشمدِٕ ُ٠صػ ِٕخفغ تٌطعر.

4ـ تٌمدلذ يٍ ٝشخف١غ ٚز٠ث ذ ـؽُ تإلٔصثغ.

5ـ تٔخفثع شىٍفر تٌّٛت تٌخثَ ٚػّثْ شٛل٠د٘ث خثٌطعر ٚتٌؽ ٛذ تٌّٕثضدر.

6ـ ِٛل تٌّظٕ ٚلرخٗ ِٓ تٌّٛت تٌخثَ.

7ـ تاليصّث يٍِ ٝطص ٜٛشىٌٕٛٛؼ١ث ِٕثضح.

8ـ تٌمدلذ يٍ ٝشفم١ك ٚفٛلتز تٌفؽُ تٌىد١ر.

9ـ ٚؼ ٛت٢الز ٚشؽ١ٙستز ّ٠ىٓ تضصخدتِٙث إلٔصثغ أوعر ِٓ ِٕصػ.

انًشتريبد وانًخبزٌ:

شصؼّٓ ٚظ١فر تٌّشصر٠ثز ٚتٌّخثزْ ِؽّٛير تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشٛف١ر ِطصٍسِثز تإلٔصثغ ٚتٌطٍ تٌؽث٘سذ فٟ
تألٚلثز تٌّٕثضدر ٚتٌّفثفظر يٍٙ١ث ِٓ تٌصٍف أ ٚتٌفمدتْ.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛياللر ؽ١در ِ تٌّٛل .ٓ٠

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌشرت ،خىّ١ثز ود١رذ.

3ـ شعد ِظث ل تٌصٛل٠د.

4ـ شٛتفر فر٠ك شفثٚع لث ل يٍ ٝتٌفظٛي يٍ ٝأفؼً شرٚؽ تٌشرت.،

5ـ تٌمدلذ يٍ ٝشٛف١ر ٔفمثز تٌصخس.ٓ٠

6ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌٛفث ،خثـص١ثؼثز تٌصظٕ ١خثٌفد تأل ٔ ِٓ ٝتٌّخس.ْٚ

7ـ لرج تٌّخثزْ ِٓ تٌّٛت تٌخثَ ٚتألضٛتق.

انتًىيم:

شصؼّٓ ٚظ١فر تٌصِّ ً٠ٛؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝل تلذ أِٛتي تٌّٕظّر خطر٠مر شفمك تٌّٛتبّر خ ٓ١تٌطٌٛ١ر
ٚتٌرخف١ر.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼٔ ٛظثَ ؼ١د ٌٍصىثٌ١ف ٚتٌّفثضدر.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌفظٛي يٍِٛ ٝتل ِثٌ١ر ؽٍ٠ٛر تألؼً.

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌفظٛي يٍِٛ ٝتل ِثٌ١ر لظ١رذ تألؼً.

4ـ ٚؼ ٛياللثز ؽ١در ِ تٌّّ.ٓ١ٌٛ

5ـ شفم١ك ِعدي لخؿ ِرشف ِ تٌّفثفظر يٍ ٝتٌمدل تٌّٕثضح ِٓ تٌطٌٛ١ر.

6ـ ٚؼ١٘ ٛىً شِّ ً٠ٛرْ.

إدارح انًىارد انجشريخ:

شصؼّٓ ٘ذٖ تٌٛظ١فر ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشٛف١ر تٌم ٜٛتٌعثٍِر تٌّففسذ ٚتٌمث لذ يٍ ٝشفم١ك أ٘دتف
تٌّٕظّر.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛض١ثضثز تخص١ثل ٚشعٚ ٓ١١شرل١ر ؼ١دذ.

2ـ شٛتفر تٌعّثٌر تٌّدلخر ٚتٌّث٘رذ ٚتٌّففسذ.

3ـ تٔخفثع شىٍفر تٌعّثٌر خثٌّمثلٔر خثٌّٕثفط.ٓ١

4ـ ٚؼ ٛياللثز ل٠ٛر خثٌٕمثخثز ِٚرتوس تٌصدل٠ح.

5ـ تضصمرتل تٌعّثٌر ٚٚالبٌٍّٕ ُٙظّر.

6ـ ضٌٛٙر تٌفظٛي يٍ ٝتٌعّثٌر تٌّطٍٛخر.

انجحىث وانتطىير:

شصؼّٓ ٘ذٖ تٌٛظ١فر ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشعًّ يٍ ٝتالضصفث ذ ِٓ تٌدلتضثز ٚتٌدفٛض ف ٟتاللشمث ،خؽ ٛذ ِث
شمدِٗ تٌّٕظّر ِٓ خدِثز ٚضٍ .

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼٚ ٛـدذ شٕظ١ّ١ر لث لذ يٍ ٝلؼرت ،تٌدفٛض تٌعٍّ١ر ٚشط٠ٛر٘ث.

2ـ شٛتفر تٌمدلذ تٌّثٌ١ر إلؼرت ،تٌدفٛض ٚتٌصط٠ٛر.

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝتضص١عثج ٔصثبػ تٌدفٛض ٚتٌصط٠ٛر ٚتالضصفث ذ ِٕٙث.

4ـ ِرٔٚر تٌعٍّ١ثز ٚتإلؼرت،تز ٚتٌ١ٙىً تٌصٕع

تقييى وظبئف انًشروع:

ُ٠مظد خٛظثبف تٌّشرِ ٚؽّٛير تألٔشطر تٌّصعٍمر خطد١عر ٔشثؽ تٌّٕظّر ٚتٌص ٟشخصٍف ِٓ طٕثير ألخرٚ ٜلد
شخصٍف ِٓ ِٕظّر ألخر ٜفٔ ٟفص تٌظٕثير.

فثٌٛظثبف تٌص ٟشؤ  ٜفِ ٟشر ٚطٕثي ٟشصؼّٓ تإلٔصثغ ٚتٌّخثزْ ٚتٌّشصر٠ثز ٚتٌّد١عثزد ف ٟـ ٓ١أْ تٌٛظثبف
تٌص ٟشؤ  ٜفِ ٟشر ٚشؽثل ٟ٘ ٞتٌشرتٚ ،تٌصخسٚ ٓ٠تٌد ١د ف ٟـ ٓ١أْ تٌدٕه ٠فص ٞٛيٍٚ ٝظثبف تاليصّث تز
تٌّطصٕد٠ر ٚخطثخثز تٌؼّثْ ٚتٌفطثخثز تٌؽثل٠رٚ .فّ١ث  ٍٟ٠تضصعرتع تٌٕؽثؾ ف ٟخعغ ٘ذٖ تٌٛظثبف:

انتسىيق

٠صؼّٓ تٌصط٠ٛك ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص٠ ٟصؼّٕٙث تٔط١ثج تٌطٍ ٚتٌخدِثز ِٓ ِٛتؽٓ تإلٔصثغ لٌِ ٝرتوس
تالضصٙالن.

٠ٚصفمك تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر تٌصط٠ٛك للت شٛتفرز ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌصفىُ ف ٟشىٍفر تٌصط٠ٛك.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌصٕدؤ.

3ـ ٚؼ١ِ ٛستٔ١ر وثف١ر ٌإليالٔثز ٚتٌؽ ٛٙتٌد١ع١ر.

4ـ تلصٕث تٌعّال ،خعدتٌر أضعثل تٌّٕظّر.

5ـ تٌمدلذ يٍ ٝؼّ تٌّعٍِٛثز يٓ تألضٛتق ٚتٌعّالٚ ،تالضصفث ذ ِٕٙث.

6ـ ٚؼِٕ ٛثفذ شٛز ٠شفصً تٌّٛتل تٌّّصثزذ.

7ـ ٚؼ ٛلؼثي خ ١يٍ ٝلؼر يثٌ١ر ِٓ تٌىفث،ذ.

8ـ ٚؼ ٛشٕظ ُ١ؼ١د إل تلذ تٌصط٠ٛك.

9ـ ٚال ،تٌعّالٌّٕ ،صؽثز تٌشرور.

10ـ ِرٔٚر تألضعثل خف١ط ّ٠ىٓ شخف١ؼٙث للت شغ١رز ظرٚف تٌصطٛق.

11ـ ٚؼ ٛخدِثز ِث خعد تٌد. ١

12ـ تٌمدلذ يٍ ٝشظف١ر تألٔشطر تٌخثضرذ.

اإلَتبج:

شصؼّٓ ٚظ١فر تإلٔصثغ ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشف ً٠ٛتٌّدخالز لٌِ ٝخرؼثز ٠ٚصفد تٌٕؽثؾ فٚ ٟظ١فر
تإلٔصثغ خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛششىٍ١ر ِصىثٍِر ِٓ تٌّٕصؽثز خثٌطعر ٚتٌؽ ٛذ تٌّٕثضدر.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝط١ثٔر ت٢الز ٚػّثْ تٌصشغ.ً١

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝشخف١غ شىٍفر تإلٔصثغ ٚشمدِٕ ُ٠صػ ِٕخفغ تٌطعر.

4ـ تٌمدلذ يٍ ٝشخف١غ ٚز٠ث ذ ـؽُ تإلٔصثغ.

5ـ تٔخفثع شىٍفر تٌّٛت تٌخثَ ٚػّثْ شٛل٠د٘ث خثٌطعر ٚتٌؽ ٛذ تٌّٕثضدر.

6ـ ِٛل تٌّظٕ ٚلرخٗ ِٓ تٌّٛت تٌخثَ.

7ـ تاليصّث يٍِ ٝطص ٜٛشىٌٕٛٛؼ١ث ِٕثضح.

8ـ تٌمدلذ يٍ ٝشفم١ك ٚفٛلتز تٌفؽُ تٌىد١ر.

9ـ ٚؼ ٛت٢الز ٚشؽ١ٙستز ّ٠ىٓ تضصخدتِٙث إلٔصثغ أوعر ِٓ ِٕصػ.

انًشتريبد وانًخبزٌ:

شصؼّٓ ٚظ١فر تٌّشصر٠ثز ٚتٌّخثزْ ِؽّٛير تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشٛف١ر ِطصٍسِثز تإلٔصثغ ٚتٌطٍ تٌؽث٘سذ فٟ
تألٚلثز تٌّٕثضدر ٚتٌّفثفظر يٍٙ١ث ِٓ تٌصٍف أ ٚتٌفمدتْ.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛياللر ؽ١در ِ تٌّٛل .ٓ٠

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌشرت ،خىّ١ثز ود١رذ.

3ـ شعد ِظث ل تٌصٛل٠د.

4ـ شٛتفر فر٠ك شفثٚع لث ل يٍ ٝتٌفظٛي يٍ ٝأفؼً شرٚؽ تٌشرت.،

5ـ تٌمدلذ يٍ ٝشٛف١ر ٔفمثز تٌصخس.ٓ٠

6ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌٛفث ،خثـص١ثؼثز تٌصظٕ ١خثٌفد تأل ٔ ِٓ ٝتٌّخس.ْٚ

7ـ لرج تٌّخثزْ ِٓ تٌّٛت تٌخثَ ٚتألضٛتق.

انتًىيم:

شصؼّٓ ٚظ١فر تٌصِّ ً٠ٛؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝل تلذ أِٛتي تٌّٕظّر خطر٠مر شفمك تٌّٛتبّر خ ٓ١تٌطٌٛ١ر
ٚتٌرخف١ر.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼٔ ٛظثَ ؼ١د ٌٍصىثٌ١ف ٚتٌّفثضدر.

2ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌفظٛي يٍِٛ ٝتل ِثٌ١ر ؽٍ٠ٛر تألؼً.

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝتٌفظٛي يٍِٛ ٝتل ِثٌ١ر لظ١رذ تألؼً.

4ـ ٚؼ ٛياللثز ؽ١در ِ تٌّّ.ٓ١ٌٛ

5ـ شفم١ك ِعدي لخؿ ِرشف ِ تٌّفثفظر يٍ ٝتٌمدل تٌّٕثضح ِٓ تٌطٌٛ١ر.

6ـ ٚؼ١٘ ٛىً شِّ ً٠ٛرْ.

إدارح انًىارد انجشريخ:

شصؼّٓ ٘ذٖ تٌٛظ١فر ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشٙدف لٌ ٝشٛف١ر تٌم ٜٛتٌعثٍِر تٌّففسذ ٚتٌمث لذ يٍ ٝشفم١ك أ٘دتف
تٌّٕظّر.

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼ ٛض١ثضثز تخص١ثل ٚشعٚ ٓ١١شرل١ر ؼ١دذ.

2ـ شٛتفر تٌعّثٌر تٌّدلخر ٚتٌّث٘رذ ٚتٌّففسذ.

3ـ تٔخفثع شىٍفر تٌعّثٌر خثٌّمثلٔر خثٌّٕثفط.ٓ١

4ـ ٚؼ ٛياللثز ل٠ٛر خثٌٕمثخثز ِٚرتوس تٌصدل٠ح.

5ـ تضصمرتل تٌعّثٌر ٚٚالبٌٍّٕ ُٙظّر.

6ـ ضٌٛٙر تٌفظٛي يٍ ٝتٌعّثٌر تٌّطٍٛخر.

انجحىث وانتطىير:

شصؼّٓ ٘ذٖ تٌٛظ١فر ِؽّٛير ِٓ تألٔشطر تٌص ٟشعًّ يٍ ٝتالضصفث ذ ِٓ تٌدلتضثز ٚتٌدفٛض ف ٟتاللشمث ،خؽ ٛذ ِث
شمدِٗ تٌّٕظّر ِٓ خدِثز ٚضٍ .

٠ٚصفد تٌٕؽثؾ ف٘ ٟذٖ تٌٛظ١فر خصٛتفر ٔمثؽ تٌمٛذ ت٢ش١ر:

1ـ ٚؼٚ ٛـدذ شٕظ١ّ١ر لث لذ يٍ ٝلؼرت ،تٌدفٛض تٌعٍّ١ر ٚشط٠ٛر٘ث.

2ـ شٛتفر تٌمدلذ تٌّثٌ١ر إلؼرت ،تٌدفٛض ٚتٌصط٠ٛر.

3ـ تٌمدلذ يٍ ٝتضص١عثج ٔصثبػ تٌدفٛض ٚتٌصط٠ٛر ٚتالضصفث ذ ِٕٙث.

4ـ ِرٔٚر تٌعٍّ١ثز ٚتإلؼرت،تز ٚتٌ١ٙىً تٌصٕظ ّٟ١خّث ٠طّؿ خثالضصفث ذ ِٓ تٌدفٛض ٚتٌصط٠ٛر.

5ـ ٚؼ ٛل تلذ لتغدر يٍ ٝشفًّ تٌّخثؽرذ ٚلتغدر ف ٟتٌصغ١١ر.

نًسيذ يٍ انتىسغ راجغ :اإلدارح االستراتيجيخ ـ أ.د /يحًذ ػىض.

خن ل عوند ال مافيفنا

منن الونرن الماضنل افن

شنر  Quaker State ،هنل

الوائ نند الي ننو ل م ننل م ننال زي ننو المحر ننا ي مف ننل ع ننام 6891م بل ننغ عائ نند الين ن م 10,6
الراي مننا بلغ ن
دو ً
دوالر.

اسربننال  3,05مليننون دوالري مننل حننين بلغ ن

مبيعا ننا  81109مليننون

ول ننن مننل عننام 6891مي مي مننل العننام ال ننالل مباشنرة حوون
 6091للي مي ما افخفض

الشننر  ،خيننائر نندرها

فيب ،العائد من  %6109تلى  %1مونطي بيفمنا اح لن

شنر ،

خرى مو ع ا الريادي مل اليوق.
مم ننا الخطن ن ال ننذي و عن ن
االي ن ار ي ي ،اف ن

وراذ هننذه الف ننائج الم فا ضنن،ب مالمنندير الي نوم ي ن

هننل اليننب

علي ن

اي ن ار ي كياي ملننم يعنند مننل مونندوره من ي خننذ ار ار ن مننل ضننوذ واعنند امنندة مو

تدارة شننر
ييايا

مين ن تدارة ه ننذه الش ننر  ،بال ي نند هف نناك بع ننض الخي ننا ار

اريخي ،مو م رد اي وراذ بييط لقحداب ال اري.،
ندال مننن ذلننك البنند مننن نوامر ر ينن ،الي ن ط ع اسحننداب المي ن وبلي،ي وريننم
ول ننن بن ً

اليننيفاريوها

مح ملنن ،الحنندوب عفنند ال خطننيط سهننداف الشننر  ،مو الم يينن،ي ومننن ننم ين م

وض ننا اليياي ننا

و ص ننميم االين ن ار ي ي،ي وال يو ص ننر مو ننط عل ننى ح نندود الخبن نرة الوظيفي نن،

الم خصصنن ،م ننل م نناال

بعيف نناي م ننال اغف ننال مو ال يننويق مو ال موي ننل وعيرهنناي ب ننل

ي عداه لي م ن من ر ي ،الصورة العام ،للم يي.،
مننن هفننا نناذ
مولوين ننا

مهمينن ،الحننديب عننن اغدارة االي ن ار ي ي،ي وبننا

البحننب مي ننا مننن

العون ننود ال ن ن ب اسخي ن نرة من ننن الون ننرن العش ن نريني وموائن ننل الون ننرن الحن نناللب اي ن ن اب،

لضغوط وم ار

بيئي ،هائل ،وا

بيئ ،العمل مل المفظما

والم ييا .

ما هي اإلدارة االستراتيجية؟
مول الطريننق مننل رحلنن ،اغدارة االين ار ي ي،ي يبنندم بننال عرف علننى ماهينن ،لننك ال لمنن،
االي ن ن ار ي ي ،ي وهن ننل لمن نن ،ذا

ن ننذور يوفافين نن Strategos ،وال ن ننل ار ن ننبط مف وم ن ننا

بالخطط المي خدم ،مل تدارة المعارك ومفون الموا  ،العي ري.،
تال من هن ننذه ال لمن نن ،ام ن نند
المصننطلحا
م يي ننا

ال امنن ،ال ننل

بعن نند ذلن ننك تلن ننى م ن ننال الف ن ننر اغداريي وصن ننار من ننن

ننر مننل اسدبيننا

اغدارينن،ي وداخننل دوائننر صننفا الو نرار مننل

العم ننل المعفي نن ،ب حلي ننل بيئ ننا الداخلي نن ،والخار ي نن،ي م ننل ي ننبيل اع ف ننام الف ننرص

و اوز ال ديدا ب ومن م حويق المبادرة والريادة مل م اال

فشاط ا.

و نند ننر ال ع نناريف الخاصنن ،ب ل ننك ال لم نن،ي حيننب يعرم ننا  Ansoffوه ننو مح نند
م ننر الم مننين ب فنناول الف ننر االي ن ار ي ل ب ف ننا ( :صننور المفظمنن ،عننن الع نن ،الم و عنن،
بيف ننا وبننين بيئ نناي بحيننب يوضننا هننذا ال صننور فننوع العمليننا
المدى البعيدي والحد الذي ي

من ذه

تلي المفظم ،والغاينا

الويننام ب ننا علننى

ال ننل ي ن
ال نل ي ن

من حوو نا)ي

بيفمن ن ننا يعرم ن ن ننا ن ن ننل من ن ننن  Hungerو  Wheelenب ف ن ن ننا (م موعن ن نن ،من ن ننن الو ن ن ن ار ار
وال صرما

اغداري ،ال ل حدد اسداذ طويل اس ل للمفظم.)،

بيفما نرى الند ورة فادين ،العنارف من اغدارة االين ار ي ي ،عفنل( :منن وعلنم شن يل
و ففيذ و وييم الون ار ار

الوظيفين ،الم داخلن ،ال نل م نن المفظمن ،منن حوينق مهندام ا)ي ومنن

م ي ضا من عريف ا هذا من اغدارة االي ار ي ي ،ر ز على حوينق ال امنل بنين وظنائف
الحاين

اغدارة وال يننويق وال مويننل واغف ننال والبحننوب وال طننوير ومفظمنن ،معلومننا

اآللننلب

وذلك بغرض حويق ف ال المفظم.،
بيفم ننا يع نند عري ننف ننل م ننن  Pearceو  Robinsonم ننن مبين نط ال عريف ننا
الخاص ،باغدارة االي ار ي ي،ي والذي يفص على مف ا (م موع ،الو ار ار وال صرما
ير

ال نل

علي ا وين و ففيذ الخطط المصمم ،ل حويق مهداف المفظم.)،
وم ن ننن خن ن ن ل المف ن ننوم الي ن ننابقي ال و ص ن ننر الحا ن نن ،ل ن ننإلدارة االين ن ن ار ي ي ،عل ن ننى

المفظمننا

ال ادمنن ،لل نرباي ول ننن ح ننال ننل المفظمننا

لك اغدارة االي ار ي ي،ي ح ى مل المفظما

ب فواع ننا ومشننارب ا المخ لفنن ،تلننى

الخدمي ،ومل المفظمنا

عينر ال ادمن ،للنربا

 Non-profit Organizationوذلك لزيادة رضاذ الم عاملين مع نا والمين فيدين منن
خدما ا.
المهام التسعة لإلدارة االستراتيجية:
وم ننن ال عري ننف الي ننابقي اين ن خلص ننل م ننن  Pearceو  Robinsonي ننع،
م ام رئييي ،لإلدارة االي ار ي ي ،الخاص ،ب ي مفظم ،مو م يي،ي وهل:

 .1ص ننياع ،م م نن ،مو ري ننال ،المفظم نن،ي وال ننل ض ننمن عب ننا ار

عام نن ،ع ننس عرضن ن ا

الرئييل ومليف ا ومهدام ا.

در ا ومواردها الداخلي.،
 .2فمي ،صورة للمفظم ،وال ل ُظ ِ ر ظروم ا و ا
 .3وينيم البيئنن ،الخار ين ،للمفظمنن ،بمنا ضننمف مننن نوى وم غين ار ينود بيئ ننا العامنن ،مو
لك ال ل يود بيئ ا ال فاميي.،
 .4حليننل البنندائل االين ار ي ي ،مننن خن ل محاولنن ،تحننداب ال وامننق بننين مواردهننا والظننروف
اليائدة مل البيئ ،الخار ي.،
 .5حدين نند م ن ننر البن نندائل االي ن ن ار ي ي ،من ننن حين ننب ال اذبين نن ،من ننل ضن ننوذ رين ننال ،المفظمن نن،
ومواردها وظروم ا البيئي.،
 .6اخ يننار م موعنن ،م ننن اسهننداف طويل نن ،اس ننل واالي ن ار ي يا

العام نن ،ال ننل يم ننن من

ياعد مل حويق م ر الفرص اذبي.،
 .7حديد اسهداف اليفوي ،واالي ار ي يا
اس ل واالي ار ي يا
 .8ففيننذ الخيننا ار

صيرة اس ل وال ل يق ما اسهداف طويلن،

العام.،

االين ار ي ي ،مننن خن ل خصننيص المنوارد مننا م ارعنناة اسبعنناد الخاصنن،

بالم ام واسمراد وال يا ل وال فولو يا ومفظم ،الحفز.
 .9وييم مدى ف ال العملي ،االين ار ي ي ،واالين فادة بالمعلومنا
الو ار ار

الم ولندة منل زينادة معالين،

االي ار ي ي ،المي وبلي.،

تجربة "آي بي إم":
من ننل ع ن ننام 6885مي خلن ننص العدي ن نند من ننن الخبن ن نراذ الم خصصن ننين م ن ننل الص ن ننفاعا
ال فولو ينن ،تلننى من شننر  ،ي بننل تم  IBMو ننر مننن مرحلنن ،االح ضننار م يينن،ي
وبننالرعم مننن مف ننا حوو ن
ال ي ننعيفا

شن ن د

غين ن ار

ح ًما واس ر مروف ،اف

ممضننل مرباح ننا مننل عننام 688,مي تال من البنندايا
بين نرة م ننل ع ننالم الحواين ن

اغل روفي نن،ي مالش ننر ا

المب نرة مننن
اسص ننغر

ب ر طرائق خ  ،للوصول تلى المي لك وا حام الميدان.

مل ففس الو

الحواي

با

الضخم ،ال نل ف

نا ي بنل تم وليدين ،بنل وعفنا

علي ننا ال ننزمني ول ننذا افخف ننض ي ننعر ين ن م الش ننر  ،م ننن  35دوالر عف نندما بل ننغ ذرو ن ن ع ننام
الر عفد ف اي ،الربا اسول من عام 6885م.
6891مي تلى م ل من  65دو ًا
ومننل ذلننك الو ن افضننم لننو يري ن فر تلننى الشننر  ،مننل تبريننل مننن عننام 6885مي
ليشننغل مفص ن
وحدا

بيننر المنندراذ ال ففيننذييني عفنندما اف ن

الشننر  ،علننى حامنن ،االفويننام تلننى

اري ،مي ول،ب وهل خطوة من ش ف ا من ف نك الم يين ،ال نل اع بنر مفنذ ع ند
اآللل.

رمز لصفاع ،الحاي
طويل ًا
ول ننن يرين ن فر اخ ننار ي ننبي ً مخ لفً ننا للش ننر ،ي مو نند ح ننامظ عل ننى وح نند ا وا خ ننذ
خط نوا حايننم ،و ريئنن،ي ال للمحامظنن ،علننى و ننود الشننر  ،محي ن ي بننل ل دينند فشنناط ا
اآللل.

ددا صفاع ،الحاي
وحيوي ا مواعاد ا تلى المو ا الريادي الذي اد مف م ً
ول ننن م مننن اسهمينن ،ميمننا ننام ب ن يري ن فر هننو بفي ن اي ن ار ي ي ،دينندةب فول ن
الشر  ،من طريو ،ع مد على ودة اغف ال تلنى طريون ،ع مند علنى الخدمن ،الم مينزةي ولنم
ننن ل ننك بالم م نن ،الين ن ل،ب مو نند طلبن ن

تع ننادة تع ننداد الم ننوظفين والعملي ننا

واغ ن نراذا

واسفظمنن ،المي ن خدم ،مننل الم يينن ،بش ن ل امننلي ل ننن م مننر هننذا العمننل زيننادة مننل يننعر
مي م الشر  ،ح ى و

واعد يري فر مل موائل عام 1,,1م.

أهمية اإلدارة االستراتيجية:
ت ًذا مونند مفن

لننك اغدارة االين ار ي ي ،الفا حنن ،لشننر  ،ي بننل تم مننن تفونناذ ذلننك

العمن ق مننن هن ك محوننقي ومننن هفننا بننرز مهمينن ،لننك اغدارة االين ار ي ي،ي والننذي يم ننن
ت مال م ار ا مل الفواط ال الي:،
 .1تحسين قدرة المنظمة عمى التعامل مع المشكالت:
م نناغدارة ال ننل و ننوم ب ل ننك الفظري نن ،االين ن ار ي ي،ي الب نند مف ننا م ل ننك الو نندرة علن نى و ننا
المش

بل حدو اي و ذلك م ن من ال عامل الفوري ما المش

الوا عن،ي و حديند

م من الخلل مل الفظام اغداري بشوي ال خطيطل وال ففيذي للشر  ،مو الم يي.،

 .2اتخاذ الق اررات الصائبة:
خاصنن ،تن اف ن

عملينن ،اغدارة االي ن ار ي ي ،ي ن فد تلننى عمننل منناعلي والننذي ي ولنند

عفن ن عدي نند م ننن الب نندائل االين ن ار ي ي ،ال ي نندة وال ننل حي ننن و زي نند م ننن م ننرص االخ ي ننار
االي ار ي ل الفعال.
 .3الحد من مقاومة التغيير:
حي ننب ع م نند اغدارة االين ن ار ي ي ،عل ننى من نوارد بشن نري ،ذا
موا نن ،ال ح ننديا ي وم ننل فف ننس الو ن ن

م ننر تي ننابل و نندرة عل ننى

ن ن م ن ل ننك اغدارة م ننن و ننا من نواطن الخل ننل م ننل

اي ار ي ي ا ال غييرةي واسمراد مو اس يام ال ل د م ل عامل مواوم ،لمو  ،ال غييري ومنن
م ي طيا حويل وام ،مواوم ،ال غيير باع باره معوًا ومي فف ًذا للو
عوبا مي .
ي شعر مهمي ،ال غيير و فظر تلي باع باره ًا
ممر مر ً

وال دي تلنى وامن،

 .4وضوح الرؤية المستقبمية:

ممننن م ننل صننياع ،لننك االي ن ار ي ي،ي البنند مننن فظ نرة مي ن وبلي ،و نندر بيننر مننن و ننا
اسحن نندابي وال فب ن ن بمن ننا ي ن ن ون علي ن ن بيئن نن ،المفظمن نن،ي ومن ننن خ ن ن ل وضن ننول لن ننك الر ين نن،
ومشننار  ،العنناملين مي نناي مينني ون حننرك ال ميننا فحننو ففيننذها و حويننق اسهننداف المفب ونن،
عف اي و ل ذلك من ش ف حويق الف ال وال ميز للمفظم.،
 .5تحقيق التفاعل البيئي في المدى الطويل:
ممنن المعنروف من مفظمنا

اسعمنال ال ين طيا حوينق ال ن ير الملمنوس منل ظننروف
لننك الظننروف يياينني ،مو ا صننادي ،مو

اذ افن
وم غين ار بيئ ننا مننل اس ننل الوصننيري ينو ً
فولو ي... ،تليي تال مف يم ف نا حوينق ذلنك منل اس نل الطوينل منن خن ل لنك الون ار ار

االين ن ار ي ي ،ال ننل ي نناعدها عل ننى اين ن غ ل الف ننرص الم اح نن ،والح نند م ننن م ننر المخ نناطر
البيئي.،
 .6تدعيم المركز التنافسي لممنظمة:

حيب ف ا المفظما من خن ل ر ي نا موادار نا االين ار ي ي ،الفا حن ،منل بفناذ م ازينا
فاميي ،ي فد تلى م م ا العميق لبيئ نا الخار ين ،ومنا فنرزه منن منرص و فمي نا لمواردهنا
الداخلي ،ال ل م ف ا من اي غ ل هذه الفرص بطريو ،فوق مفاميي ا.
 .7التخصيص الفعال لمموارد واإلمكانيات:
حيننب ينناعد اغدارة االي ن ار ي ي ،علننى و ي ن م نوارد المفظمنن ،ال و ي ن الصننحيا مننل
المندى البعينندي و م ف ننا مننن اين خدام لننك المنوارد واغم افيننا
من اي غ ل فواحل الووة وال غل

بطريونن ،معالنن،ب بمننا يم ف ننا

على فواحل الضعف.

الـمرضية:
 .8تدعيم األداء وتحقيق النتائج المالية ُ
حيب شير ف ائج بعض الدرايا

تلى من درة ال فظيم علنى حوينق المواذمن ،منا بيئن،

نر
فشاط من خن ل اغدارة االين ار ي ي ،ع بنر محند مهنم العوامنل المن رة علنى اسداذي معب ًا
عف ب مي ،المبيعا مو اسربال مو العائد على اسي م.
عودة إلى "آيه بي إم":

ولو عدفا تلى ص ،شر  ،ي بنل تم ي لو ندفا ينف افن

الفوناط الينابو ،م حوون،

مننل صنن ،ف ننال لننك الشننر ،ي ممنن خن ل اغدارة االين ار ي ي ،الفا حنن،ي م ننن يرين فير
مننن ال عننرف علننى المش ن ل،ي وهننل تهمننال افن
ال ر يز على افن

الخدمن ،ي ومنن نم ا ضنح

الخدمنن ،ي ومننن ننم ا خننذ الو نرار الصننائ
بالفينب ،للمفظمن ،ر ي نا المين وبلي،ي منن

ار بالمحامظ ،على وحدة الشر  ،وعدم وييم ا .
خ ل ت خاذه رًا
و اف اغدارة ادرة على ال عامل ما مواوم ،اسمراد لل غيينري ومنن نم م فن
تعنادة تعننداد المننوظفين والعملينا
وا ن

منن

واغ نراذا

واسفظمنن ،منن دينند وهننل عملين ،البنند مف ننا

مواومنن ،شرينن ،مننن العننامليني و اف ن

مارهننا ببونناذ الشننر  ،مننل

ل لننك اغ نراذا

دائرة المفامي،ي وهذا دليل على م ن اغدارة االي ار ي  ،من حوينق ال فاعنل البيئنل علنى
المدى الطويل .
المالينن،

ننل ذلننك افع ننس تي ًابننا علننى مين م الشننر  ،وار فنناع يننعرها مننل البورصننا
ممن ننا ي ن نند علن ننى ف ن ننال اغدارة االي ن ن ار ي  ،من ننل ن نندعيم اسداذ و حوين ننق الف ن ننائج المالين نن،

ال ُنمرضي ،ي و ل ذلك مدى بالضرورة تلى دعيم المر ز ال فاميل للشر  ،وبوائ نا منل دائنرة

المفامي.،

امنا موند بنين لنك ن عزينزي الونارل ن مف نوم اغدارة االين ار ي ي ،ومهمي ناي ول نن
وخ ً
منا هننل المخنناطر ال ننل حننيط بناغدارة االين ار ي ي ،وبخطنوا عمل ننا و يننف ين طيا مي
م يينن ،ريننم ريننال ا وصننياع ،ر ي ننا ووضننا مهنندام ا وهننذا مننا ينني ل معفننا مننل يننياق
حلوا

هذه اليليل.،

أهم المراجع:
 .1اغدارة االي ن ن ار ي ي .. ،مفن نناهيم وفمن نناذل طبيوين نن،ي د .اب ن ن

عبن نند الن ننرحمن تدرين ننس

ود .مال الدين المريل.

 .2يننف صننبا ائن ًندا اين ار ي كيا  ..دورك مننل ف ننال م يين ك النندائمي ري شننارد هيننوز
و ا رين بي ل.
 .3اغدارة االي ار ي ي،ي د.فادي ،العارف.
 .4اغدارة االي ار ي ي،ي د.محمد محمد عوض.
 .5االي ار ي ي ،ال ديدة للشر ا ي مفيوف ت ش.
 .6اغدارة االي ار ي ي،ي ويلين وهاف ر.
 .7اغدارة االي ار ي ي،ي بيرس وروبفيون.
إذا وجدت إعالنا مخالفا فضال إضغط هنا

اإلدارة االستراتيجية  ..المفهوم واألهمية
أ /هشام مصطفى عبد العزيز.

