
  

  االدارة االستراتیجیة ملخص المحاضرة الثالثة المباشرة 

 

 االربعة االدارة االستراتیجیة القائمة على الخطوات االساسیة  

  

 القیم - ٤االھداف           - ٣یة      الرؤ -    ٢الرسالة  - ١

 

 االسس االربعة القائمة في 

 التحلیل االستراتیجي - ١

 الخیار االستراتیجي - ٢

 التنفیذ االستراتیجي - ٣

 التقییم االستراتیجي - ٤

 

 عناصر التحلیل االستراتیجي  

 تحلیل البیئة الداخلیة للمنظمة - ١

 الغیر المباشرة للمنظمة تحلیل البیئة الخارجیة - ٢

 للمنظمة  المباشرة  تحلیل البیئة الخارجیة  - ٣

 

 تحلیل اصحاب المصلحة . 

 اصحاب المصلحة الداخلین  - ١

 اصحاب المصلحة الخارجیین - ٢

 

  في مصفوفة لتحدید الممثل التحلیل الرباعياعداد SWOT عف ضنقاط القوة وال

تعتبر مصفوفة تجمیعیة لمختلف الجوانب بیئة المنظمة و الفرص والمخاطر في 

الذي ھو الخلوص الى تحدید الموقف الحالي منھا  و الھــــدف االساسيالتحلیلیة 

وء ھذا الموقف الحالي رئینا كیف تتحدد ضتوجد فیھ المنظمة وعلى 

 .االستراتیجیات االساسیة االربعة وفقا لكل خانة من خانات المصفوفة 

  

  

 



  وتكلمنا الى حین تطورھا  وھي تتعدد وتتنوعادوات التحلیل االستراتیجي       

 ) ووقفنا تحدیدا على  التجزئة االستراتیجیة( 

ھو تقسیم قطاعات النشاط   راتیجیةوالھـــدف االساسي من التجزئة االست

االستراتیجیة المتجانسة والتي ینظر الیھا على انھا مجال وتحدید الوحدات 

استراتیجي مستقل وقلنا انھا قد تكون على سوق معین او قطاع معین قد تكون 

  .على خط انتاج محدد

  

  

  منحنى التجربة ومنحنى الخبرة 

 

  وھي  ( المصفوفات )ادوات التحلیل االستراتیجي تطرقنا اكثر تفصیل على

 .تحدید الخیار االستراتیجي المناسب 

 

 

 صفوفة مBCG  ا اسمھا ضاو ھي ایBCG1  راجع  وھي اكثر شھرة القتھا )

 )  BCG التعریف بالمصفوفة 

سنة   BCGمؤسس مجموعة بوسطن لالستشارات   Henderson .Bوالذي اعدھا 

  م ١٩٦٩وقدمت سنة  ١٩٦٨

منظمة االمان ووقفنا عیات التي یمكن ان تتواجد بھا ضكما انھا حددت لنا مختلف الو

على كل حالة من الحالت یتناسب من كل خیار استراتیجي معین وكیف یمكن 

ع وكیف تترقى الى مرحلة اخرى وكیف انھا ض للمنظمة ان تتصرف  في الو

استراتیجیة غیر مرغوبة . ھذا عیة ضوأو تتجنب الوقوع في مرحلة غیر مرغوبة 

 ضبع ان للمنظمة مجموعة من الوحدات االعمال . طبعا للمنظمة لدیھا باالفتراض

ومجموعات اخرى  وحدات مثال في خانة   ( الكالب والتي لھا استراتیجیة معینة )

 في خانة ( النجوم ) واخرى في خانة ( الطفل الحائر أو عالمات االستفھام )تندرج 

  لخانات االربعة وعلى المنظمة ان تفعل بدائل استراتیجیة معینة .وھكذا ل

  أو مصفوفةمصفوفة جنیرال الكتریك  Mckinsey   وانھا نموذج اكثر تطور

عیات االستراتیجیة والمناسبة ضوھي تلعب نفس الدور للو BCGمن مصفوفة  

 للمنظمة .

  



 

 الخیارات الى قسمین رئیسیینقسمنا ھذه ولدى حدیثنا  االستراتیجیة  الخیارات 

  من شرح الدكتور یفرق بین القطاعین 

  

ولدیھا عدة مستویات  استراتیجیات قطاع النشاط او استراتیجیات االعمال - ١

على وان االستراتیجیة التي لدیھا عدة مستویات قد تكون االستراتیجیة 

 مستوى المنظمة ككل 

  

  

( بمعنى ان تكون  االستراتیجیة وحدات االعمال مستوى االستراتیجیة على - ٢

لدینا منظمة واحدة لكنھا تنشط في عدة مجاالت استراتیجیة متبینة كل قطاع 

 عن القطاعات االخرى  )استراتیجي مستقل 

  

للتبسیط المنھجي تمشینا مع وفقا للخیار الذي یقسم استراتیجیات المنظمة 

  ككل ( كالم الدكتور )

 

 

 ( وھي االستراتیجیات الشاملة لمایكل بورتر ) : ستراتیجیات التخصص العامةا 

 .بالتكالیف عیة بالھیمنة ( السیطرة )ضاستراتیجیة قیادة الكلفة وما تسمى الو - ١

من التكالیف وكیف  ضأي ان المنظمة یكون ھاجسھا االساس كیف تخف

ا درسنا ضوایمن التكلفة والسیطرة على االسواق عبر ھذه التكلفة (  ضتخف

  ا المخاطر المتعلقة بتدنیة التكالیف)ضوای لنجاح ھذه االستراتیجیةالمتطلبات 

 استراتیجیة التمیز   - ٢

و تركز  حیث ان المنظمة ترید ان تتمیز على مستوى ما من المستویات

ولتحقیق  المرجوة ألھدافھاعلى الجوانب االساسیة مثال الجودة للوصول 

  .  المزایا التنافسیة

 استراتیجیة التركیز  - ٣

ھذه االستراتیجیة الى المتوقع الجید داخل الصناعة وبناء میزة تھدف 

  تنافسیة من خالل تركیز نشاطھا

  

  

  



 :اتباع اكثر من استراتیجیة استراتیجیة أساس  - ٤

یجي علیھا أال تعتمد إال على  فانةفي المسار الحرج  ال تتورطحتى 

  استراتیجیة أساس واحدة 

للمنظمة ان تجمع بین یوجد ثالث حاالت فقط یمكن فیھا  Porterوكما یقول 

  وھي: الھیمنة بالتكالیف والتمیز

 في المسار التوسطأن تكون المنافسة  - ١

 ان تدخل المؤسسة ابتكارا حاسما یسمح لھا بالجمع بین المیزتین  - ٢

ان تكون التكالیف محكومة بالحصة السوقیة بدل تصمیم المنتج فیسمح  - ٣

 للتكالیف بتمیز المنتج. ضالحجم الواسع المخف

 ( استراتیجیات التنوع والنمو ) تنقسم الى الخیار االستراتیجي. 

 

  بدائل النمو - ٢استراتیجیات التنوع  - ١

 

 استراتیجیات التنوع - ١

  الستراتیجیة التنوع   Ansoffراینا مصفوفة 

  بدائل النمو - ٢

یمكن ان تتبناھا المنظمات االعمال لتحقیق التوجھ و لتحقیق االساس 

  منظمات االعمال. تسلكھاالستراتیجي التي ترید ان 

  

  تقییم البدائل االستراتیجیة 

اننا یمكن نقیم المتاحة امام المنظمة باالستناد من جملة من ادوات التحلیل 

  االستراتیجي 

وھل البدیل مناسب او غیر مناسب وھل یحقق المنظمة اھدافھا وما مدى قبول 

  للبدیل االخیر جانب التنفیذفي وھذا البدیل 

  

  

  

  

  

  

  



   أسئلة الطالب:الرد على 

  االسئلة سوف تكون مثل الواجبات نفس السیاق  - ١

  ولن تخرج عن یةضانصح الطالب بمراجعة اسئلة الفصول الما - ٢

  االطار والمنھج واحد  

  قد تكون ھناك محاضرة مباشرة رابعة  - ٣

  الدكتور ھنا اكد على اھمیة االستراتیجیة وفھمھا   - ٤

  

  

  

لقراءتھا وفھمھا بالشكل  ارجو الرجوع الى الملخص لألشیاء التي لم تكتب

  مذاكرتھا والصحیح 

  

  

Best Regard's 

Exceedline 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 


