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سأستعرض في هذا الملف ماتم مناقشته في دورة االدارة االستراتيجة وأهم النقاط والمحاور المستفادة. سيتم 
عرضها بشكل نقاط على حسب اVيام (خمسة ايام) وكل يوم يحتوي على أهم النقاط فيها.   

اليوم ا#ول 
•  Mr Normal

الشخص “العادي” وهو الشخص التي اليتملك رؤية واضحة لحياته بحيث ان حياته روتينية ومملة بسبب تكرار 
االعمال التي يقوم بها. وليس له هدف واضح يقوده الى االبداع والتطور. ولالسف الشديد ان هذا االغلبية العظمى 
من المجتمع يسلكون هذا المسار العادي. وبذلك نجد ان الحياة التي تخلو من التخطيط واالبداع الفكري مليـئة 
بالمشاكل االدارية واالجتماعية والنفسية ووجود االدارة االستراتيجية هو الحل لهذه المشكلة وبغياب االدارة 

االستراتيجية تنهار الرؤية والطموح والرسالة.  

ادارة الوقت  •
ادارة الوقت مهمة جدا ل�شخاص المهتمين بتطوير الذات وتطوير ماحولهم، والفرق بينهم وبين االشخاص الذين 

اليطوريون هو ادارة الوقت ومعرفة قيمة الوقت.  
نجد معظم المطورين والمبدعين يهتمون بقيمة الوقت والينشغلون بملهيات الوقت مثل االلعاب وكثرة استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي. هنا يستفاد من مربع أهمية الوقت لستيفن كوفي:  

المربع الرابع هو المربع الذي على المطورين والقائدين تجاهله تماما أثناء العمل، للتركيز على صنع الخطط. 

تمرين الديناصور   •
أخطاء حصلت اثناء تمرين توصيل البيضة الى عش الديناصور. وهي أخطاء مهمة وتتكرار باستمرار مع االغلبية 

ومن أهم هذه اVغالط:  
عدم تصور الهدف المأمول  ١.

عدم تنظيم الوقت لتحقيق الهدف  ٢.
التنفيذ المباشر دون رسم خطة  ٣.
عدم تحديد قائد ٤.

نستفيد من هذا التمرين أن:  

هدف القائد = تخطيط طريق الرؤية   
وأن على القائد تحديد مسؤوليات فريق العمل النجاز العمل بالطريقة التي تتناسب مع رؤية المنظمة ، وال يتعارض 

هذا مع استشارة الخبراء المتقدمين او فريق العمل لتحديد المهام المناسبة لتحقيق االهداف.  
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ومن هنا نستنتج أن العمل كمجموعات مع قائد هو الحل اVنسب لتحديد خطة واضحة مدروسة لتحقيق االهداف 
وتنقسم المجموعات الى ٣ اقسام او مجموعات وهي كالتالي:  

تحقق اهداف اي منظمة او مؤسسةعن طريق ٤ وظائف مهمة وهي:  •
التخطيط (تخطيط لخطة ما) ١.

التنفيذ (تنفيذ الخطة) ٢.
التقييم (متابعة مسار الخطة) ٣.
التقويم (تعديل الخطة واستمرار متابعتها)  ٤.

ماهي الكفاءة والفعالية ومالفرق بينهما؟  •
الكفاءة: هي القوة الداخلية وتمثل في المنظمات بالموارد البشرية  

الفاعلية: هي الجودة الخارجية وتثمل في المنظمات بجودة المنتج او سمعة المنتج 

أهم مميزات فريق العمل:  •
القائد   ٢. المحفز  ٣. الناطق  ٤. الميقاتي  ٥. اVمين  ١.

القائد: هدفه اVول واVخير تحقيق الرؤية ووضع الخطة  
المحفز: يلعب دوره المخطط االستراتيجي يهتم بروح العمل والفريق  

الناطق: يلعب دوره التسويق االعالمي والعالقات  
الميقاتي: يلعب دوره الشخص المسؤول عن  اتمام المشاريع في الوقت المناسب- ادارة مشاريع  

اVمين: يلعب دوره المسؤول المالي في المنظمة (تحقيق تارقت)  

ماهي االدارة االستراتيجية Strategy؟  •
أصل الكلمة يونانية وتعني فن علوم الحرب. ليس لها معنى عربي وانما اخذت كما هي باللغة االنجليزية.  

 مالفرق بين ادارة التخطيط وادارة التخطيط االستراتيجي؟ •
التخطيط االداري هو اسلوب قديم يتبع في المنظمات ويبدأ من تحليل البيـئة ثم وضع الرؤية واالهداف  

اما التخطيط االداري االستراتيجي فهو اسلوب حديث يبدأ بوضع رؤية واضحة للمنظمة فتحليل البيئة ثم وضع 
 Balanced Scorecard (داء المتوازنVنظام بطاقة ا) االهداف والقيم. وأبرز الخطط االستراتيجية الحديثة

BSC هي أحدث طرق االدارة الحديثة �دارة منظمة، ومؤسس هذا النظام هم: كابلن ونورتن.  بطاقة االداء المتوازن 
وهما علماء االدارة الحديثة، حيث تم تأسيس هذا النظام في عام ١٩٩١ ميالدي.  

سأستعرض في الصفحة القادمة هيكلة ا�دارة االستراتيجية والمراحل المهمة وأركان بطاقة االداء المتوزان.  
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فريق عمل مجموعة عملعمل جماعيالنوع

عمل بمهام متكاملة عمل مشترك بين مجموعةيقومو بعمل نفس الشيءالوظيفة

يوجد قائديوجد قائداليوجد قائدخصائص

فريق كرة القدمصالة الجماعةالمشي على البحرمثال

الكفاءة

الجودة

األساس

املخرج



ملخص اإلدارة االستراتيجية

اليوم الثاني 

ماهي وظائف االدارة االستراتيجية؟ •
التخطيط االستراتيجي ١.

التنظيم / التنفيذ ٢.
التقييم ٣.
التقويم ٤.

النمو والتطور

العنصر املالي

املستفيدين

العمليات الداخلية
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جزء من انواع التخطيط االداري •
التخطيط التنفيذي (االدارة العليا): مسؤولة عن تنفيذ القرارات االدارية  

التخطيط االستراتيجي (ادارة التطوير): مسؤولة عن وضع الخطط االستراتيجية 
التخطيط التشغيلي (ادارة المشاريع):  مسؤولة عن التنفيذ ومتابعة التنفيذ 

مؤشرات فكرية بين المدير التقليدي والمدير االستراتيجي •

 

الفرق بين المدير االستراتيجي والمدير التنفيذي •
المدير التنفيذي: متخذ قرار  

المدير االستراتيجي: صانع قرار 

المدير االستراتيجي هو عضو من اعضاء فريق العمل وعادة التكون له الصالحية لتنفيذ االمور االدارية، مهمة المدير 
االستراتيجي ايصال ماتحتاج اليه المنظمة من تطوير وتعديل الى االدارة العليا. ورفع التقارير الالزمة لتحسين وضع 

المنظمة التي يعمل بها.  

“المدير التنفيذي يجعل الناس يقومون بما يجب القيام به، اما المدير االستراتيجي يجعل الناس يرغبون بالقيام 
بما يجب.”  

“عدم التخطيط يجعل الكثيرين يفقدون المسار  الصحيح الى اهدافهم ويبعثرون جهودهم ويستسلمون 
للواقع، اذا لم تبدأ من االن فستحصد المزيد من الخسائر. واذا فشلت في التخطيط فقد خططت للفشل”  

ماذكر اعاله مقتبس من مذكر التخطيط االستراتيجي للدكتور سعيد عسيري 

املستقبل

 قليل التفكير •
املستقبل

االهتمام بالوسائل
 الحضور والغياب مهم •

 نظام البصمة•

التركيز على املاضي
 نحن مشاريعنا كثيره •

 نحن عملنا اعمال سابقة•

االهداف

 نادرا مايفكر •
في االهداف

املاضي

 قليل مايفكر •
في املاضي

االهداف

 التهمه الوسائل بل الرؤية •
واالهداف والنتائج

التركيز على 
املستقبل

 نحن نركز على املشاريع •
القادمة ونخطط لعمل ..

الوسائل

 التهمه •
الوسائل 

املدير االستراتيجي املدير التقليدي
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من التفكر والتدبر في القران الكريم في سورة الرحمن:  •
الرحمن = الرؤية 

علم القران = الرسالة  
خلق االنسان = القيم واداء االنسان  

وراء كل انسان عظيم خيال واسع  •

العنصر االول من االدارة االستراتيجية (بطاقة االداء المتوازن) •
 هي أحدث الطرق للتخطيط االستراتيجي كما ذكرت انفا وتبدأ بتحديد الطموح وينقسم تحديد الطموح الى ٣ 

عناصر:  

الرؤية Vision وهي صورة ذهنية للمستقبل المنشود، مكونتها:  •
العبارة Statment : صورة مكتوبة للمستقبل المنشود ويجب ان تكون شاملة لجوانب اربع:  •

الجانب المالي (في المؤسسات الغير ربحية تستبدل برضا االدارة العليا)  •
المستفيدين (الداخلي والخارجي)  •
العمليات الداخلية  •
النمو والتطور  •

العبارة على المستوى الشخصي تمر بهذه العناصر: الروحي والعقلي والجسدي والعاطفي.  •
الشعار Logo: وهو شعار للمنظمة لها مدلول ما. ولها ثالثة اجيال٬  •

الجيل االول: اسم + صورة معقدة مثل تصاميم الجامعات القديمة  •
الجيل الثاني: اسم + صورة مبسطة مثل كوداك  •
الجيل الثالث: اسم فقط مثل سامسونح. مع اني اختلف في هذا الرأي فأجد ان الجيل االخير هو استخدام •

صورة فقط. مثل تويتر وسناب شات مثال.  
الهتاف: Slogan : عبارة قصيرة بليغة  •

الرسالة Mission   وصف موجز لكيفية تحقيق الرؤية، والرؤية غاية والرسالة تحتل الوسيلة للوصول الى •
هذه الغاية. والرسالة باختصار هي اجابة ل�سئلة: لماذا؟ وكيف؟ وماذا؟ ومن؟  

القيم Value هي ما اتفق على ثبوته وااللتزام به من اعضاء المنظمة ويمكن ان تكون القيم ايجابية وسلبية •
في حين ان المبادئ هي ما اتفق عليها جميع البشر والبد ان تكون ايجابيه كالصدق مثال.  

مالفرق بين السعادة والنجاح في التخطيط االستراتيجي؟  •
السعادة هي الرسالة او االهداف التي حصلت  

النجاح هي تحقيق هذه الرؤية  
يبين الجدول ادناه اصناف البشر في السعادة والنجاح على المستوى الشخصي  

النجاح (الرؤية)السعادة (الرسالة)الفئة

ناجحسعيدفئة ١ - قليلة

غير ناجحسعيدفئة ٢ - االعمال التطوعية

ناجحغير سعيدفئة ٣ - القطاع الخاص 

غير ناجحغير سعيدفئة ٤ - الفئه التي التخطط
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مالفرق بين المبادئ والقيم؟  •
المبادئ: هي ما اتفق عليه جميع الناس وتكون دائما ايجابية مثل الصدق واالمانة 

القيم: ما اتفق عليه مجموعة من الناس وربما تكون ايجابية او سلبية مثل فريق العمل او الشفافيه 

اليوم الثالث 

•  .SWOT الركن الثاني من اركان بطاقة االداء المتوازن هو تحليل البيئة باستخدام اسلوب تحليل
ينقسم تحليل البيئة الى عنصرين: •

داخلي •
نقاط قوة •
نقاط ضعف •

خارجي •

فرص  •
تحديات/مخاطر  •

الفرق بين نقاط القوة والضعف:  
الفرق بين نقاط الفرص والتحديات:  

منهجية SWOT تمر بعدة مراحل:  •
العصف الذهني لتوليد العناصر  ١.

.٢  Flowchart فرز العناصر بناء على خريطة التدفق
التحليل الكمي (تمكن ، تأثير)  ٣.
.٤  SWOT تحديد الموقع الحالي لمستوى
اختيار االستراتيجية المناسبة  ٥.

 

ضعفقوة

نقاط سلبية لك قرار فيهانقاط ايجابية لك قرار فيها

التحدياتالفرص

نقاط سلبية ليس لك فيها قرارنقاط ايجابية ليس لك فيها قرار

خارجيداخلي

العنصر

لك فيه قرار؟
ال نعم

ايجابيايجابي

النعم

ضعفقوة

النعم

تحدياتفرص
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ماهو التمكن والتأثير والفرق بينهما؟  •
التمكن: مدى توفر هذا العنصر في البيئة او في الشخص، مستوحى من قول اF تعالى: (بل االنسان على نفسه 

بصيره).  اصحاب المنظمة هم المسؤولين عن هذا العنصر  
 Fالتأثير: مدى تأثير العنصر على الرؤية ولها اثر عليها وأهم من يؤخذ رأيهم هم أهل الخبرة، مستوحى من قول ا

تعالي: ( فاسالو اهل الذكر).  

 
•  iPlan نتائج تحليل البيئة عن طريق برنامج

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

 (١)
االنطالق

بيئة داخلية وخارجية ايجابية

 (٢)
التطوير

بيئة داخلية سلبية وخارجية 
ايجابية

 (٣)
االبداع

بيئة داخلية ايجابية وخارجية 
سلبية

 (٤)
العالج الجذري
بيئة داخلية سلبية وخارجية 

سلبية

+-

-

+

تحتاج الى 
توظيف مصادر 

القوة للفوز 
بافضل الفرص

تحتاج الى تعبئة 
مصادر القوة من 

الداخل للحد من 
املخاطر في 

الخارج

تحتاج الى 
معالجة اوجه 

الضعف لكسب 

الفرص في 

الخارج

تحتاج الى عالج 
جذري

SWOT

التأثيرالتمكن

قوة 
فرصة 

 ——
توفر هذا العنصر

ضعف 

تحدي 
 ——

استفحال هذا 

العنصر

قوة 
فرصة 

 ——
اهمية هذا العنصر 
في تحقيق الرؤية

ضعف 

تحدي 
 ——

خطورة هذا العنصر 
على الرؤية
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اليوم الرابع: 

مراحل عملية التخطيط االستراتيجي:  •
تتم عملية تمرحل االهداف باستشقاق الرسالة من الرؤية ونشتق من الرساله االهداف االستراتيجية ثم االهداف 

المرحلية فاالهداف االجرائية.  

• SMARTER مواصفات الهدف االجرائي
  Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bounded, Extendable, Rewardable

“ان تتخطى النظام ثم تقدم اعتذار اسهل بكثير من ان تحصل على استثناء لتخطي النظام”  

 قاعدة ذهبية في اتخاذ القرارات- صناعة القرار “اتخاذ القرار الخاطي بدون تردد افضل من اتخاذ القرار الصائب 
بتردد”  

ماذكر اعاله مقتبس من مذكر التخطيط االستراتيجي للدكتور سعيد عسيري 

 ما نسبته ٧٠٪ من فشل المدراء يعود لضعف في تنفيذ وتقويم االستراتيجية، وليس الضعف في االستراتيجية •
نفسها.  

بعد قيام كابلن ونورتن دراستهم الخاصة بتأسيس بطاقة االداء المتوازن الحظوا ان اهم العوامل التي اثرت في •
تطبيق وتقويم االستراتيجية. (٩ من ١٠  شركات فشلت في تحقيق االستراتيجية) ويعود ذلك الى ٤ عوامل:  

عائق الرؤية (٥٪ من الموظفين يفهمون استراتيجيات الشركة)  ١.
عائق التطوير (٨٥٪ من التنفيذين يقضون ساعه او اقل شهريا في مناقشة االستراتجيات) ٢.
العائق التشغيلي (٦٠٪ من الشركات ال تربط موازنتها المالية باالستراتيجيات) ٣.
العائق البشري (٢٥٪ فقط من التنفيذين ترتبط حوافزهم المالية بمدى تحقيق االستراتيجيات)  ٤.

الرؤية

هدف استراتيجي

هدف استراتيجي

هدف مرحلي

هدف مرحلي

هدف مرحلي

هدف مرحلي

هدف اجرائي

هدف اجرائي

هدف اجرائي

هدف اجرائي

هدف اجرائي

هدف اجرائي

هدف اجرائي
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مؤشرات قياس االداء لبطاقة االداء المتوازن (الرؤية والرسالة والقيم):  •

أهم مؤشر Vداء بطاقة المتوازن هو التطور والتعلم بحكم انه اساس كل منظمه وهو ايضا االساس في تطوير 
المنظمة. يأتي بعده العمليات الداخليه حيث انها عالقة مباشرة بطريقة عمل المنظمة داخليا ويعكس ذلك الى 

المحور الثالث العميل ويأتي اقل اهمية في النظرة االستراتيجية المحور المالي.  

اليوم الخامس 

العنصر الثاني من االدارة االستراتيجية (التفكير االبداعي)  •
ماهو االبداع القيادي؟  •

ً مبتكرة للمشكالت  قدرة القائد على ان يستخدم االشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة وان يطرح افكار  وحلوال
والقضايا التي يتناولها.  

ماهي المشكلة؟ المشكلة هي شي مجرد. وهي وجود فرق مابين ماهو كائن ومايراد ان يكون.  

يتصف االبداع بثالثة اركان مهمة:  •
جديد ١.

جيد ٢.
جدوى  ٣.

جيد + جديد = ترف  
جيد + جدوى = ذكاء  

جيد + جدوى = حكمة  
جيد + جدوى + جديد = ابداع  

أكثر شخص يحتاج الى االبداع هي الشخص المسؤول عن االدارة االستراتيجية، الن الفجوة بين الرؤية والهدف •
كبيرة (مشكلة) وتحتاج الى خطة واضحة لحل هذه الفجوة.  

مؤشر القياسالمحور

 Learning and Growth معدل ساعات التدريب السنوية للموظفين التطور والتعلم
عدد المنتجات الجديدة في كل عام  

معدل اقتراحات التطوير 

Internal Process عدد العمليات التي تتم بصوره اليه العمليات الداخلية
نسبة الخطأ في العمليات  

االيرادات لكل موظف

Customer نسبة العمالء المتكررين العميل
معدل رضا العمالء 

متوسط الوقت الالزم الستجابة الى الشكاوي

Financial الربحية لكل منتج  المالية
متوسط االيرادات لكل قناة توزيع 

نسبة التكاليف التشغيلة في االيرادات
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مثال على االبداع القيادي:  •
محمد الفاتح، حيث قام بتحريك السفن على اليابسة و اكبر مدفع في العالم ومهارات االتصال في المعركة. كل 

هذا يعكس االبداع القيادي في الحرب وبذلك جاء االنتصار.  

أشهر طرق االبداع في القيادرة هي طريقة TRIZ ومخترع هذا النظام هو عالم في البحرية السوفياتية، حيث انه •
كان يعمل في االرشيف لبراءات االختراع. وقام بعد ذلك (سر ) بتجميع جميع االفكار االبداعية ودرسها وحلل 

محتواها ليصل الى ٤٠ مبدأ في االبداع: (الرجاء مراجعة المذكرة او البحث في االنترنت عن هذه المبادىء)  

العنصر الثالث من االدارة االستراتيجية ( مهارات التواصل)  •

االفكار التنتقل اال عن طريق (اسلوب تواصل)  •
البد من تشفير هذه االفكار عن طريق رسائل تصل الى الشخص االخر بمهارات معينة لتحقيق نجاح ايصال هذه 

الفكرة. وهذا اليعني سالمة االتصال اذا لم يتم فهم الطرف االخر.  

متى نقول ان االتصال ناجح؟  •
اذا تماثلت الفكرة لدى المرسل مع المستلم.  

أشكال الرسائل  •

أثبتت دراسة أجرها مهاربيان  عالم فرنسي من جامعة هاردفارد ان اهم نسبة تؤثر في االلقاء:  
 ٧٪ لمحتوى الكالم  

 ٣٨٪ لنبرة الصوت وطريقة اللفظ  
  (Fأشهر مثال لهذا النوع هو الشيخ محمد الشعراوي رحمه ا) ٥٥٪ لحركة البدن 

•  -Deming  .خطاء في العمل هي مسؤولية القيادة وليس العاملينV٩٠٪ من ا

تواصل غير لفظيتواصل لفظي

الكلمات المكتوبة الكلمات الناطقة (كالم)تواصل كالمي

االيماءات والحركات حجم الصوت، نبرة الصوتتواصل غير لفظي
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تلخيص وكلمة اخيرة •

كلمة اخيرة 
دورة االدراة االستراتيجة احدى الدورات التي استفدت فعال بمضمونها ومحتوى المادة المقدمة من قبل الدكتور 
سعيد عسيري. وانصح اي شخص مهتم بعلوم االدارة والتخطيط االستراتيجي ان ينضم الى احدى دورات (بطاقة 

االداء المتوازن) لما فيها من فائدة علمية وتطبيقية على المستوى المهني او الشخصي.  

اهم النقاط المستفادة في الدورة:  
ماهو التخطيط االستراتيجي الحديث وماهي مكوناته واركانه  -
ما الفرق بين التخطيط االستراتيجي القديم والحديث -
ماهي انواع التخطيط االداري  -
ماهو فريق العمل ومما يتكون فريق العمل -
ماهي وظائف التخطيط االستراتيجي  -
ماهي اركان التخطيط االستراتيجي  -
الفرق بين المدير االستراتيجي والمدير التنفيذي -
ماهي الرؤية والرسالة والقيم وكيف يتم اشتقاق االهداف من الرؤية  -
نبذه بسيطة عن االبداع القيادي -
نبذه عن مهارات التواصل  -

شكر وعرفان  
كل الشكر والتقدير للدكتور سعيد عسيري لتقديم هذه الدورة ولالستفادة من محتوى الدورة في تلخيص اهم 

النقاط في االدارة االستراتيجية  
والشكر ايضا للدكتورة زينب (متدربة) لالستفادة من ملخصات ايام الدورة  


