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اإلهداء

أهدي هذا الكتاب إىل أبنائي طلبة العلم، وإىل 
الدارسني والباحثني الكرام يف كافة اجلامعات 

الكبري العريب  العايل يف وطننا  التعليم  ومؤسسات 

املؤلف 
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فهر�س املحتويات
●      19 ������������������������������������������������������������������ املقدمة 

الف�صل الأول
مفاهيم اأ�صا�صية يف الإدارة ال�صرتاتيجية   

●   23 ����������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل األول
● 23  ������������������������������������������������������ أوالً: مفهوم اإلدارة
ثانيًا: مفهوم االسرتاتيجية وتطورها���������������������������������������  24 ●
ثالثًا: مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية�����������������������������������������  26 ●
رابعًا: مهام اإلدارة االسرتاتيجية������������������������������������������  27 ●
● 28  ������������������������������������� خامسًا: أهداف اإلدارة االسرتاتيجية
سادسًا: أمهية اإلدارة االسرتاتيجية����������������������������������������  28 ●
● 28  ������������������������������������ سابعًا: مستويات اإلدارة االسرتاتيجية
● 31  ��������������������������������������� ثامنًا: حتديات اإلدارة االسرتاتيجية
تاسعًا: مراحل ومكونات اإلدارة االسرتاتيجية����������������������������  32 ●
عارشًا: نامذج اإلدارة االسرتاتيجية����������������������������������������  34 ●
● 38  �������������������� حادي عرش: قادة القمة االسرتاتيجية )االسرتاتيجيون(
● 41  ������������������������������������������������������ أسئلة الفصل األول
مراجع الفصل األول�����������������������������������������������������  42 ●
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الف�صل الثاين
حتديد التوجهات ال�صرتاتيجية ملنظمة الأعمال 

والتطوير التنظيمي     
● 45 ����������������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل
● 45 ������������������������������������������������������������������� مقدمة 
أوالً: رسالة املنظمة������������������������������������������������������� 47 ●

مفهوم بيان رسالة منظمة األعامل�����������������������������������������  48
49  ����������������������������������������������� مضمون الرسالة املستهدفة
خصائص الرسالة الناجحة�����������������������������������������������  49
مكونات وأبعاد رسالة املنظمة��������������������������������������������  50

 العالقة بني مكونات التوجهات االسرتاتيجية والدائرة االسرتاتيجية 
واسرتاتيجية املنظمة������������������������������������������������������  51
52  �������� العالقة بني رسالة املنظمة وباقي مكونات التوجهات االسرتاتيجية
53 ��������������������������������������� نامذج لرسالة بعض منظامت األعامل

ثانيًا: الرؤية االسرتاتيجية������������������������������������������������� 53 ●
53  ����������������������������������������������������������� مفهوم أسايس
54  ��������������������������������������� أمهية الرؤية االسرتاتيجية للمنظمة
54  ��������������������������������������������� أبعاد رؤية املنظمة ومكوناهتا 
مواصفات الرؤية الفعالة�������������������������������������������������  55
خطوات تطوير رؤية املنظمة����������������������������������������������� 56 
57  ������������������� الفروق بني الرؤية االسرتاتيجية ورسالة منظمة األعامل
57  ������������������������ نامذج الرؤية االسرتاتيجية لبعض منظامت األعامل

ثالثًا: قيم املنظمة ��������������������������������������������������������� 57 ●
57 �������������������������������������������������������������������� مقدمة
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تعريف القيم�������������������������������������������������������������  58
58  ��������������������������������������������������������������� أمهية القيم
58  ���������������������������������������������������� مكونات وأبعاد القيم
60  ������������������������������������ نامذج القيم التنظيمية  ملنظامت األعامل

رابعًا: الغايات واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة�������������������������� 61 ●
61 ������������������������������������������������������������������� مقدمة
61 ����������������������������������������������� مفهوم الغايات واألهداف
62 ����������������������������������� أمهية الغايات واألهداف اإلسرتاتيجية
63 ������������������������������������������������������ خصائص األهداف
63 �������������������������������������������� أنواع األهداف االسرتاتيجية 
مستوياهتا األهداف االسرتاتيجية����������������������������������������� 65

أسئلة الفصل الثاين������������������������������������������������������� 66 ●
مراجع الفصل الثاين������������������������������������������������������ 67 ●

الف�صل الثالث
التحليل ال�صرتاتيجي     

●  71 ������������������������������������ الثالث للفصل  الدراسية  األهداف 
● 71 ��������������������������������������������������������������� مقدمة
● 71 ��������������������������������������������������������� البيئة مفهوم 
للبيئة ����������������������������������� 72 ● االسرتاتيجي  التحليل  مفهوم 
● 73 �������������������������������������������������������� البيئة تصنيف 

73 ����������������������������������������������������� أوالً: البيئة اخلارجية
73 ����������������������������������������������� البيئة اخلارجية العامة
74 ���������������������������������������������� البيئة اخلارجية اخلاصة
ثانيًا: البيئة الداخلية������������������������������������������������������ 75
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● 76 ������������������������ للمنظمة اخلارجية  للبيئة  االسرتاتيجي  التحليل 
الرتابط بني أبعاد البيئة اخلارجية العامة������������������������������������ 76

العوامل الرئيسة والفرعية للبيئة اخلارجية الكلية من خلق الفرص 
77 ����������������������������������� وجتنب التهديدات ملنظمة األعامل
78 ������������������������������ أساليب وتقنيات حتليل البيئة اخلارجية
80 ������� خطوات التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية ملنظمة األعامل

●  81 ���� التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية اخلاصة )بيئة الصناعة وقوى التنافس(
● 86 ������������������������ للمنظمة الداخلية  للبيئة  االسرتاتيجي  التحليل 

86 ������������������������������������������������������������������� مقدمة
86 ���������������������������������������������������� مفهوم البيئة الداخلية
88 ����������������������������������������� عنارص البيئة الداخلية ومكوناهتا
94 ������������������������������������ مداخل حتليل البيئة الداخلية للمنظمة

● 95 �)SWOT( ربط التحليل، وحتليل نقاط القوة والضعف بالفرص والتهديدات
96 ����������������������������������� ربط التحليل البيئي الداخيل واخلارجي
97 ����������������������������������� )SWOT( ماهية التحليل االسرتاتيجي

● 102  ������������������������������������������������ الثالث الفصل  أسئله 
● 103  ����������������������������������������������� الثالث الفصل  مراجع 

الف�صل الرابع  
التخطيط ال�صرتاتيجي   

●  107 ������������������������������������� الرابع للفصل  الدراسية  األهداف 
● 107 ��������������������������������������������������������������� مقدمة
● 108 ���������������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  مفهوم 
● 108 ��������������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  تعريف 
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● 112 ��������������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  مالمح 
● 112 ������������������� الفوائد األمهية،  اخلصائص،  االسرتاتيجي  التخطيط 
● 115 ���������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  عملية  هيكل 
االسرتاتيجي�������������������������������� 116 ● التخطيط  عملية  خطوات 
● 119 ������ التخطيط عملية  يف  واملشاركون  االسرتاتيجي  التخطيط  مستويات 
● 122 ���������� االسرتاتيجية واخلطة  االسرتاتيجي  التخطيط  عملية  مكونات 
● 125 ����������������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  طرق 
االسرتاتيجية����������������������������������������������� 125 ● القرارات 
● 130 ������������������������������� االسرتاتيجي التخطيطي  الفكر  مدارس 
● 131 �������������������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  فلسفات 
● 132 �������������������������� االسرتاتيجي التخطيط  وإشكاالت  معوقات 
● 133 �������������������������������������������������� الرابع الفصل  أسئلة 
الرابع������������������������������������������������� 134 ● الفصل  مراجع 

الف�صل اخلام�س  
�صياغة ال�صرتاتيجية واخلطة ال�صرتاتيجية

● 139 ��������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل اخلامس
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 139 ●
● 141 ��������������������������������������������������� أوالً: املفهوم واألمهية

عنارص عملية صياغة االسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية������������������ 141
ثانيًا: متطلبات عملية صياغة االسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية����������  143 ●

143 ������������������������������������������������������ العمليات التمهيدية
143 ��������������������������������������������������� االختيار االسرتاتيجي

● 144 ������ ثالثًا: خطوات  عمليات صياغة االسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية 
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● 145  ����������������������������� رابعًا: القوى املوجهة والدافعة لالسرتاتيجية
خامساً: الطرق والوسائل املساعدة عىل صياغة االسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية  146 ●

طرق حتليل األنشطة الصناعية�������������������������������������������  146
147  ���������������������������������������� طرق حتليل املحافظ االستمرارية

● 149  �������������������������������������� سادسًا: نامذج صياغة االسرتاتيجية
● 156  ��������������������������������������������������� أسئلة الفصل اخلامس
مراجع الفصل اخلامس��������������������������������������������������  157 ●

الف�صل ال�صاد�س  
البدائل واخليارات ال�صرتاتيجية

● 161  ������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل السادس
مقدمة�������������������������������������������������������������������  161 ●
● 162  ���������������������������������������������� أوالً: البدائل االسرتاتيجية

مفهوم البدائل االسرتاتيجية���������������������������������������������  162
163  ����������������������������� متطلبات عملية تطوير البدائل االسرتاتيجية
163  ���������������������������� املعايري األساسية لتقييم البدائل االسرتاتيجية
أساليب اختيار االسرتاتيجية من بني البدائل املختلفة���������������������  163
164  ��������������������������� العوامل املؤثرة يف حتديد البدائل االسرتاتيجية

● 165  ������������������������������������������������ ثانيًا: اخليار االسرتاتيجي
165  ���������������������������������������������� مفهوم اخليار االسرتاتيجي
166  �������������������������������� صعوبات وحمددات  اخليار االسرتاتيجي
166  ����������������������������������������� هيكل صنع اخليار االسرتاتيجي
168  ���������������������������������������� مراحل صنع اخليار االسرتاتيجي

 اخليارات والبدائل االسرتاتيجيـة عىل مستـوى املنظمـة ووحدات األعامل 
172  ������������������������������������������������������������� والوظائف 
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أسئلة الفصل السادس���������������������������������������������������  186 ●
● 187  ������������������������������������������������� مراجع الفصل السادس

الف�صل ال�صابع   
التنفيذ ال�صرتاتيجي   

● 191  ����������������������������������� السابع للفصل  الدراسية  األهداف 
● 191  �������������������������������������������������������������� مقدمة
● 191  ������������������������������������������ االسرتاتيجي التنفيذ  ماهية 
● 194  ������������ االسرتاتيجي والتنفيذ  االسرتاتيجي  التخطيط  بني  التكامل 
● 195  ��������������������������� وتنفيذها االسرتاتيجية  صياغة  بني  العالقة 
● 197  ������������������������������������ االسرتاتيجية اخلطة  تنفيذ  مراحل 
االسرتاتيجي��������������������������������  198 ● التنفيذ  عملية  إشكاالت 
● 199  �������������������������������� االسرتاتيجي التنفيذ  عملية  متطلبات 

199  ������������������������ أوالً: حتديد وحتليل مستوى التغيري االسرتاتيجي 
199  ����������������� ثانيًا: املستلزمات الرضورية لعملية التنفيذ االسرتاتيجي
207  ���������������������������������������� ثالثًا: مداخل تنفيذ االسرتاتيجية

● 210  ������������������������������������������������ السابع الفصل  أسئلة 
● 211  ����������������������������������������������� السابع الفصل  مراجع 

الف�صل الثامن    
الرقابة ال�صرتاتيجية وقيا�س وتقييم الأداء ال�صرتاتيجي 

● 215  ����������������������������������� الثامن للفصل  الدراسية  األهداف 
● 215  �������������������������������������������������������������� مقدمة
الرقابة االسرتاتيجية����������������������  216 ● الرقابة وعملية  ماهية  أوالً: 

216 ����������������������������������������������������� مفهوم وأمهية الرقابة
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مستويات الرقابة��������������������������������������������������������  217
219  �������������������������������������� مفهوم وأمهية الرقابة االسرتاتيجية
219  ������������������������������������ عملية الرقابة االسرتاتيجية وحتسينها
رشوط الرقابة االسرتاتيجية الفعالة��������������������������������������� 223

● 224  ������������������������������ األداء االسرتاتيجي قياس وتقييم  ثانيًا: 
مفهوم وأمهية األداء�����������������������������������������������������  224
225  ��������������������������������������������������� جماالت األداء وقياسه
227  ���������������������������������������������� مفهوم وأمهية قياس األداء 
228  �������������������������������������������������� تصنيف مقاييس األداء
أمهية قياس األداء ومنافعه�����������������������������������������������  228
229  ���������������������������������������������������� ماهية مقاييس األداء
231 ��������������������������������������� طرق ووسائل قياس وتقييم األداء 

● 236  ������������������������������������������������ الثامن الفصل  أسئلة 
● 237  ����������������������������������������������� الثامن الفصل  مراجع 

الف�صل التا�صع    
املنظور ال�صرتاتيجي لبطاقة الأداء املتوازنة   

● 241  ����������������������������������� التاسع للفصل  الدراسية  األهداف 
● 241  ������������������������������������������������������������� مقدمة 
● 242  ����������������������������������������� املتوازنة مفهوم بطاقة األداء 
● 248  ��������� دور نموذج بطاقة األداء املتوازنة كأداة لإلدارة االسرتاتيجية 
● 249  ����������������������������������������������� االسرتاتيجية اخلريطة 
● 251  ������������������������������������������ حماور بطاقة األداء املتوازنة
املتوازنة���������������������������������  263 ● األداء  بطاقة  ميكانيكية عمل 
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حتويل االسرتاتيجية إىل أبعاد متضمنة يف بطاقة األداء املتوازنة��������   264 ●
● 269  ��������������������������������� أمهية وأهداف بطاقة األداء املتوازنة 
● 270  ����������������������������������������� املتوازنة األداء  بطاقة  فاعلية 
● 270  �������������������������������� املتوازنة األداء  بطاقة  تطبيق  صعوبات 
● 272  ������������������������������������������������ التاسع الفصل  أسئلة 
● 273  ����������������������������������������������� التاسع الفصل  مراجع 

الف�صل العا�صر   
احلالت الدرا�صية ال�صرتاتيجية العملية    

● 277  ��������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل العارش
مقدمة�������������������������������������������������������������������  277 ●
ماهية دراسة احلاالت االسرتاتيجية العملية ������������������������������  277 ●
● 280  ������������������� مزايا دراسة احلاالت وحتليلها يف اإلدارة االسرتاتيجية 
حاالت دراسية اسرتاتيجية عملية����������������������������������������  281 ●
● 306  ���������������������������������������������������� أسئلة الفصل العارش
● 307   ��������������������������������������������������� مراجع الفصل العارش
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فهر�س الأ�صكال  

رقم 
رقم عنوان الشكلالشكل

الصفحة
30مستويات  االسرتاتيجية1

32مراحل اإلدارة االسرتاتيجية العامة2

33مراحل اإلدارة  االسرتاتيجية )النامذج الواقعية(3

33مراحل اإلدارة االسرتاتيجية )النامذج املتوازنة(4

املهام اخلمس لإلدارة االسرتاتيجية املتعلقة بمراحل اإلدارة 5
34االسرتاتيجية

35نموذج هارفارد6

36نموذج اسرتاتيجية التنافس7

36نموذج  أصحاب املصالح8

37نموذج األبعاد السبعة9

47الدائرة االسرتاتيجية10

11
العالقة بني الدائرة االسرتاتيجية ومكونات التوجهات 

51االسرتاتيجية واالسرتاتيجيات

12
العالقة بني رسالة منظمة األعامل وباقي مكونات التوجهات 

52االسرتاتيجية

55أبعاد ومكونات رؤية منظمة األعامل13

56اخلطوات لتطوير رؤية منظمة األعامل14

60نامذج القيم ملنظامت األعامل15
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رقم 
رقم عنوان الشكلالشكل

الصفحة
65مستويات األهداف االسرتاتيجية 16

75بيئة املنظمة بشكل عام17

76ترابط أبعاد البيئة اخلارجية18

80خطوات التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية 19

83أنموذج القوى اخلمسة للتنافس يف بيئة الصناعة20

92أمهية ثقافة املنظمة21

93موارد املنظمة22

97ترابط التحليل البيئي اخلارجي والداخيل23

24)SWOT( 100مصفوفة

111عملية التخطيط االسرتاتيجي25

115هيكل عملية التخطيط االسرتاتيجي26

27
اإلطار العام لعملية التخطيط االسرتاتيجي وإعداد اخلطة 

118االسرتاتيجية

119مستويات التخطيط ومسؤولياته28

124ترابط املفاهيم وتفاعلها29

126ترابط املصطلحات ذات العالقة بالقرار30

142العنارص الثالث لعملية الصياغة االسرتاتيجية 31

147أبعاد ومتغريات نموذج مجاعة بوسطن االستشارية 32

154طرق صياغة االسرتاتيجية واخلطة االسرتاتيجية33

167هيكل صنع اخليار االسرتاتيجي34

35)GE( 170مصفوفة رشكة
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رقم 
رقم عنوان الشكلالشكل

الصفحة

36
البدائل واخليارات االسرتاتيجية عىل املستوى الكيل )مستوى 

املنظمة( 
173

37)Porter( 180االسرتاتيجيات التنافسية

38Mintzberg 183االسرتاتيجيات التنافسية العامة للباحث

196العالقة بني الصياغة االسرتاتيجية وتنفيذها39

205ترابط اخلطط وصوالً إىل خطط العمل40

41
إطار العنارص اإلدارية التنظيمية السبعة الذي قدمته رشكة 

ماكينزي
206

218مستويات الرقابة42

220النظام الرقايب املتكامل43

222أنواع الرقابة االسرتاتيجية44

234هيكل تطبيقي للقيمة االقتصادية املضافة45

235مدخل التميز يف األعامل46

244بطاقة األداء املتوازنة كأداة للقياس االسرتاتيجي47

244التوازن يف بطاقة األداء املتوازنة48

49
الفجوة املوجودة بني الرسالة والرؤية واالسرتاتيجية واألعامل 

التشغيلية
246

50
دور بطاقة األداء املتوازنة يف ملء الفجوة املوجودة بني الرسالة 

247والرؤية واالسرتاتيجية واألعامل التشغيلية

247نظام بطاقة األداء املتوازنة من خالل املحاور األربعة الرئيسية51

52)Kaplan & Norton( 248نموذج كابالن ونورتون
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رقم 
رقم عنوان الشكلالشكل

الصفحة
250اخلريطة االسرتاتيجية لبطاقة األداء املتوازنة53

252بطاقة األداء املتوازنة : األبعاد واملقاييس54

254العالقة بني األهداف االسرتاتيجية للمحور املايل55

256العالقة بني مقاييس حمور العمالء يف بطاقة األداء املتوازنة56

257العالقة بني العمليات الداخلية واملحور املايل وحمور العمالء57

260حمور النمو والتعلم وعالقتها باملحاور األخرى58

263افرتاضات السبب والنتيجة59

265خطوات بناء بطاقة األداء املتوازنة 60

266بعض العوامل التي تؤثر عىل حتديد الرؤية61

267كيفية ارتباط املحاور ببعضها البعض 62

279عنارص تعريف دراسة احلالة االسرتاتيجية63
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 فهر�س اجلداول

رقم 
اجلدول

عنوان اجلدول
رقم 

الصفحة

30مستويات االسرتاتيجية يف املنظمة أهم االعتبارات والعنارص1

2
العوامل الرئيسية والفرعية للبيئة اخلارجية الكلية يف خلق الفرص 

وجتنب التهديدات ملنظمة األعامل
77

3Key Success Factors  85عوامل النجاح الرئيسة للصناعة

172جاذبية القطاع الصناعي واملركز التنافيس ملنظمة األعامل4

230تصنيفات مقاييس األداء5

232جماميع أصحاب املصالح واحلقوق وتأثري عىل أداء املنظمة6
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