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 الفصل األول
االستراتيجية اإلدارةطبيعة   

 اوال : تطور االدارة االستراتيجية 
البذرة االولى لتطور االدارة االستراتيجية كانت في حقل اطلق علية سياسات االعمال الذي بدا 

في مدرسة هارفرد لألعمال من خالل تدريس طلبتها هذا الموضوع بأسلوب الحاالت الدراسية 

ينات المتقدمة في نهاية الست الدول  ألهميته فقد اصبح يدرس في معظم كليات االدارة في, ونظرا 

, وفي نهاية السبعينات بدا تدريسه في الدول النامية , وقد ادى اهتمام الرواد والباحثين بتأثير 

ة يالعوامل البيئية للمنظمة ككل الى استبدل مصطلح سياسة االعمال بمصطلح االدارة االستراتيج

, نظرا لشموليته وقدرته على تمكين المنظمات من بلوغ اهدافها بفاعلية وكفاءة عالية , وكذلك 

ظهرت الحاجة لمفهوم االدارة االستراتيجية خصوصا مع تغير بيئة االعمال المستقرة الى بيئة 

سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة , وما شهدة القرن 

لعشرين من زيادة سرعة وديناميكية المتغيرات البيئة سواء في التكنلوجيا ام السياسة او االقتصاد ا

احدثتها ظاهرة العولمة , وظهور مداخل جديدة لمواجهة  التيوغيرها , واالفرازات الكثيرة 

التغيرات كمدخل ادارة الجودة الشاملة واعادة هندسة الشركات ومدخل الهدم الخالق ومدخل 

المقارنة المرجعية الدليل على الدور الفاعل لإلدارة االستراتيجية على  وبناء الغايات واالهداف 

 . SWOTعبر تحليل 

 ثانيا : مفهوم االدارة االستراتيجية 
تعرف االدارة االستراتيجية : خطة او مجموعة خطط قيادية واضحة ترسم رسالتها وتحدد غايتها 

وتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ تلك الخطط , وتعد مجموعة  واهدافها وتقوم بتطوير هياكل

 من القرارات تتخذ وفقا لموقف تمليه العوامل البيئية المحيطة بالمنظمة .

 ثالثا : اهمية االدارة االستراتيجية 
تبرز اهمية االدارة االستراتيجية من خالل قدرتها في رسم غايات المنظمة واهدافها وتحديد 

لة االمد لبلوغ هذه االهداف في مدى زمني مالئم , مواجهه التحديات التي تتعرض التوجهات طوي

لها منظمات االعمال ) التسارع الكمي والنوعي , تدعيم المركز التنافسي .... غيرها ( , وكذلك 

تبرز اهمية االدارة االستراتيجية في كونها منظومة متكاملة التخاذ  قرارات استراتيجية مستقبلية 

. 
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ابعا : التحديات منظمات االعمال التي تواجهها االدارة ر
 االستراتيجية 

 التسارع الكمي والنوعي في البيئة الخارجية  -1

 تدعيم المركز التنافسي  -2

 تخصيص الموارد واالمكانات بطريقة فعالة  -3

 دعم التفكير االستراتيجي للمدراء  -4

 . وتنفيذ اهداف المنظمةتوفير فرص المشاركة لجميع المستويات االدارية في تخطيط  -5

تساهم في التوجه لالهتمام بالمعرفة كقوة استراتيجية وميزة تنافسية في خلق المنتجات  -6

 الجديدة او تطوير اساليب العمل .

 خامسا : مدير القمة االستراتيجي 
هداف تحديد اال هم االفراد الذين يتحملون مسؤولية االداء الكلي للمنظمة او احد اقسامها الرئيسة ,

والغايات االستراتيجية , وتحليل البيئة الخارجية والداخلية المشاركة في تنفيذها ومتابعة في 

 تحقيق النتائج .

 سادسا : اداور المدير االستراتيجي 
متحدث  -6الموزع  -5المراقب -4الدور االرتباطي  -3قائد ومظهرية  -2رمز المدير  -1

 مفاوض  – 10ة الموارد ادار -9مصلح  -8مطور  -7رسمي 

 سابعا : مهام المدير االستراتيجي 
 القيام باألدوار الرئيسة   -1

هي القيادة التي تستطيع الحصول من خاللها على االحترام وتمتلك القيادة  الفعالة :  -2

 القوة والتأثير على وضع االستراتيجيات وتنفيذها ومتابعتها .

هي القيام بإدارة عملية التخطيط االستراتيجي وينبغي  :ادارة التخطيط االستراتيجي  -3

لهم ان يتمتعوا برؤية ثاقبة في وضع االهداف واالستراتيجيات بما يتالءم مع ظروف 

 البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة .
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 ثامنا : خصائص ومهارات المدير االستراتيجي 
 االستراتيجيين وضع ادور راب خمسة خصائص ومهارات اساسية للمديرين 

بالمدى الواسع للقرارات  واالحاطة الجيدةامتالك الناجحين منهم القدرة على االطالع  -1

 المتخذة لألعمال في مختلف المستويات في المنظمة .

تخصيص الوقت والنشاط , حيث يتميز المدراء االستراتيجيون الناجحون بالمعرفة حول  -2

 نشاط بين مختلف المواضيع .ما هو االختيار االفضل لتخصيص الوقت وال

السياسة الجيدة , فالمدراء االستراتيجيون هم سياسيون جيدون يجيدون حسن استخدام  -3

 مباريات القوة مع المهارة .

 المهارة والمعرفة والخبرة بكيفية اقناع المنظمة . -4

 امتالكهم القابلية للدفع نحو تحقيق الهدف  -5

 

 تاسعا : مستويات االدارة االستراتيجية 
 االستراتيجية على مستوى المنظمة )االنشطة المنفردة ( -1

ان المنظمة التي تمتلك اكثر من خط انتاجي واحد ونشاط واحد وتكون بحاجة اكثر لممارسات 

مستوى المنظمة , للقيام بتحديد رسالتها في المجتمع وتثبيت السمات او  االدارة  على

الخصائص , وان المدراء التنفيذيون اعضاء مجلس االدارة هم المدراء االستراتيجيين في 

هذا المستوى , والدور االستراتيجي الذي يقومون به من خالل امتالكهم للرؤيا الشاملة 

منظمة ويتضمن هذا الدور في تعريف الرسالة واهداف لتطوير االستراتيجيات لعموم ال

 المنظمة وتحديد االعمال التي ينبغي القيام بها وتخصيص الموارد بين مختلف االقسام . 

 االستراتيجية على مستوى وحدات االعمال )متعددة االنشطة ( -2

ت محددة يجياهي االستراتيجية التي تقوم بتحويل رسالة المنظمة واهدافها العامة الى استرات

للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط من خالل تحسين المركز التنافسي للمنتجات والخدمات 

التي تقدمها على مستوى وحدة االعمال . وتقع مسؤولية اعداد وصياغة استراتيجيات وحدات 

 االعمال على عاتق مدراء االدارة العليا او مدراء وحدات االعمال االستراتيجية , وتتمثل

ادوار مدراء وحدات االعمال االستراتيجية في تحديد االهداف واالستراتيجيات طويلة االجل 

 وتحديد طبيعة االنشطة والعمليات وتخصيص الموارد الالزمة .
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 االستراتيجيات الوظيفية  -3

يقوم مدراء االقسام الوظيفية باألعمال مثل) وظيفة االفراد , التمويل االنتاج التسويق خدمات 

تهلكين و المحاسبة (  والدور االستراتيجي في هذا المستوى يكون اقل مدى مقارنة مع المس

مستوى المنظمة ككل او  مستوى وحدة االعمال , خلق حالة التكامل بين المهام واالعمال دخل 

 الوظيفة الواحدة .

 


