
1 

 

 Definition of Strategic Management االستراتيجيةاإلدارة  ريفتع
 Vision & Mission القرارات والنظم اإلدارية اليت حتدد رؤية ورسالة املنظمة ىي جمموعة من االسرتاتيجيةاإلدارة 
خالل دراسة من  وتسعى حنو تنفيذىا Competitive Advantage األجل الطويل يف ضوء مّيزاهتا التنافسية يف

 وعالقاهتا بالقوة والضعف التنظيمي Threats & Opportunities ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية
Strengths & Weaknesses التوازن بني مصاحل األطراف املختلفة وحتقيق Stakeholders 

تصىنىنميم اططىنىنل والسياسىنىنات اإلداريىنىنة يف  ىنىنل بنىنىناء املهىنىنارات اإلداريىنىنة لىنىند  الطالىنىن  يف جمىنىنال  االسىنىنرتاتيجيةو تعىنىنا االدارة 
األجواء التنافسية السائدة . وتنقسم ىذه املادة إىل جزأين : جىنزء يعىنا بتعريىنف الطالىن  باملفىناىيم األساسىنية للسياسىنات 
اإلداريىنة وييفيىنىنة وضىنىني السياسىنىنات اإلداريىنىنة . والتىناي يعىنىنا بتنميىنىنة قىنىندرات الطالىنىن  التقليليىنة وعلىنىن  عىنىنن طريىنىنق تدريبىنىنو علىنىنى 

خدام النظريىنىنىنات واملبىنىنىنادئ العلميىنىنىنة واألدوات التقليليىنىنىنة املختلفىنىنىنة . املسىنىنىنتقاة مىنىنىنن املىنىنىنواد الدراسىنىنىنية يف االقتصىنىنىناد واإلدارة اسىنىنىنت
واحملاسىنبة   يف حتليىنل الىناالت عمليىنة مسىنتمدة مىنن دوائىنر املىنال واألعمىنال يف اوتمىني السىنعودأل والعىنري واألجنىن    ويقىنىندم 

لىنيالحت هىنفهياحت يف الىنبعه ا.خىنر . ويف ىىنذا اشاعىن  ياىنجي الطالىن  علىنى املناقاىنة الطالىن  حتلىنيالحت حتريريىناحت يف بعىنه منهىنا وحت
وإبداء الرأأل مما ينمي لديو القدرة على التفكري املستقل وعلىنى طىنرح الىنرأأل املىنلر علميىناحت وآلىناء ا.راء األخىنر  وأخىنذىا يف 

 االعتبار .
 

 ic ManagementSequential Phases of Strateg االستراتيجيةمراحل تطور اإلدارة 
 Basic Financial Planning   التخطيل املايل األساسي .1-
 Forecast-Based Planning   التوقعات التخطيل بناء على .2-
 Externally-Oriented Planning   )العوامل اطارجية التخطيل االسرتاتيجي )يف ضوء .3-

(Strategic Planning) 
 Strategic Management   االسرتاتيجيةاإلدارة  .4-

 
 Basic Elements of the Strategic االستراتيجيةاألساسية لعمليات اإلدارة  العناصر

 Management 
 Environmental Scanning  البيئي املسح1-
 External Environment حتليل البيئة اطارجية :أوال

سيطرة ورقابة  وىى تقي خارج الدود التنظيم وليست حتتاطارجية على متغريات )الفرص والتهديدات(  حتتو  البيئة
 :أو جمموعتني وىى اإلدارة العليا يف األجل القصري  وحتتو  البيئة اطارجية على عنصرين

 Societal Environment البيئة العامة -أ
يلة منها وتامل القو  على القرارات التنظيمية القصرية والطو  اليث تتضمن البيئة العامة يل القو  اطارجية املؤثرة

 .التكنولوجية  التقافية  االجتماعية  والقو  السياسية والتاريعية االقتصادية 
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 The Task Environment  البيئة اطاصة أو بيئة العمل -ب
على عمليات التنظيم األساسية ومن بعه عناصرىا املسامهني   وتامل يل العناصر أو اوموعات عات التأثري املباهر

 االحتادات التجارية كومة  اماعات املصلقة احل

 External Environment  الداخلية ثاعيا: حتليل البيئة
األجل  متغريات )عوامل القو  والضعف( داخل املنظمة عفسها وختضي لرقابة اإلدارة العليا يف تتكون البيئة الداخلية من

 :القصري و تامل البيئة الداخلية يل من
 ويتضمن االتصاالت  السلطة  وسلسلة القيادة والذأل يتم وصفو يف اطريطة Structure :التنظيمياهليكل  -

 التنظيمية
 بني أعضاء املنظمة وتامل املعتقدات والتوقعات والقيم املارتية فيما Culture :التقافة -
 مواى  إداريةومهارات وقدرات بارية و  وتامل أصول الارية من أصول مادية Resources :املوارد -

 Strategy Formulation    االسرتاتيجية تكوين 2-
ولذا  طويلة األجل ملقابلة الفرص والتهديدات البيئية يف مقابل القو  والضعف التنظيمي  وىى تتعلق بوضي اططل

رهدة االسرتاتيجيات والسياسات امل فهي تتضمن تعريف رسالة املنظمة وحتديد األىداف اليت جي  حتقيقها ووضي
 .لألعمال

 Strategy Implementation    االسرتاتيجية تنفيذ3-
 االسرتاتيجيات والسياسات إىل تصرفات من خالل اللامج واملوازعات واإلجراءات  وىذه وتتعلق بتقويل وترامة

 يكل العمليات تتطل  تغريات داخل التقافة التنظيمية  واهليايل وعظم اإلدارة داخل التنظيم
 Evaluation and Control   يم والرقابةالتقي 4- 

املخطل. ويقوم املديرين  لتتبي ورقابة أعاطة املنظمة وعتائج أدائها الفعلي يف مقابل األداء املرغوب أو ىي عمليات تتم
الختاع التصرفات العالجية والل املاكالت. وبرغم أن  يف يل املستويات اإلدارية باالعتماد على املعلومات املرتدة

 ومن مث االسرتاتيجيةفإهنا قد تظهر عواالي ضعف يف تنفيذ  االسرتاتيجيةعناصر اإلدارة  التقييم والرقابة آخر عنصر من
 .حتت العمليات يف املنظمة يلها على البدء من جديد مرة ثاعية

متقيز عن األداء  لضمان فعالية عملية التقييم والرقابة فالبد من احلصول على اسرتجاء فورأل وسريي وغري ويالالظ أعو
 .املديرين من مقارعة ما الدث فعالحت باملخطل يف املنظمة وفق تدرج مستوياهتا  اليث أن ىذا االسرتجاء ميكن

 Strategy Levels  ةلالسرتاتيجيالتالثة  املستويات
  Corporate Strategy  املنظمة اسرتاتيجية 1- 

العامة حنو النمو وإدارة أعماهلا وخطوط منتجاهتا لتققيق  وىى تصف توجهات املنظمة الكلية مبا يعكس اجتاىاهتا
املنظمة  املنظمة حمدد للقرارات اليت حتدد عوء األعمال اليت جي  أن ترتبل هبا اسرتاتيجيةو  .التوازن يف مزيج منتجاهتا

 .الرئيسية يف البيئةمي اوموعات  ويذل  تدفق املوارد واألموال من وإىل أقسام املنظمة وأخرياحت عالقات املنظمة
  Business Strategy األعمال اسرتاتيجية 2-

وعادة ما توضي على املستو  والدات  Competitive Strategy التنافسية االسرتاتيجيةيطلق عليها أالياعاحت 
صناعة معينة    وىى تريز على حتسني الوضي التنافسي ملنتجات أو خدمات املنظمة يف SBUاالسرتاتيجية األعمال
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  .أو يف قطاء سوقي معني
  Functional Strategyالو يفية االسرتاتيجية3-

 .املتاالة فهي تطور وتضي االسرتاتيجيات لتقسني األداء يف  ل القيود الداخلية تتعلق أساساحت بتعظيم الكفاءة

  Strategic Adaptation  االسرتاتيجي التكيف -4
 عن البيئة احمليطة  وعل  ضماعاحت لنموه وبقائو عزل عفسوأأل منظمة عبارة عن عظام مفتوح ال يستطيي أن ي

بأهنا  ومن خالهلا لتققيق أىدافها دون حماولة منها لتغيري ىذه البيئة  وتعرف املنظمات تتعامل بعه املنظمات مي البيئة
  Reactive Organization"منظمات متفاعلة"

املنظمات  أو تغيري البيئات عاهتا ويطلق على ىذا النوء منالتغريات املعادية يف البيئة  حتاول بعه املنظمات مني
 البيئة. يف تعاملها مي Proactive Organization ""منظمات فعالة

  البيئة واملنظمة تأخذ هكالحت تبادلياحت  املنظمات الفعالة أيتر جناالاحت من املنظمات املتفاعلة اليث العالقة بني

 


