
  اإلدارة اإلسرتاتيجية

 يف املؤسسات التعليمية

 إعداد

 عبد الباسط محمد دايب/ د.أ  



  مكدمة
 مختلف فً اإلستراتيجيت اإلدارة مفاهٌم استخدام شاع لقد

 المنظمات مجال علً مقتصرا   استخدامها كان أن بعد المنظمات
 صٌاغة إلً للوصول تستخدم مفاهٌمها أخذت كما العسكرٌة
 خالل من المنظمة شئون مختلف بإدارة المتعلقة القرارات
 الرإٌة علً القدرة لتحقٌق اإلستراتٌجً التفكٌر مراحل اعتماد

 تحقٌق فً الموارد من االستفادة وتعظٌم للمنظمة التكاملٌة
 التحلٌل نتائج علً باالعتماد القرارات اتخاذ وٌتم األهداف

 ظهورها المتوقع وللمستجدات المنظمة لموقف اإلستراتٌجً
 تتحدد وبالتالً المتاحة؛ الفرص الستغالل والتهٌإ بٌئتها فً

  صٌاغة وكٌفٌة المستقبلٌة المنظمة أعمال ممارسة كٌفٌة
 المنظمة بٌن الربط ٌتم خاللها من التً جٌاتٌاإلسترات وتنفٌذ
 .األهداف تحقٌق علً ٌساعد مما وبٌئتها



:املداخل العلمية والهظزية لإلسرتاتيجية: أواًل  
  :مفهوم اإلسرتاتيجية. 1

 بطرٌقة وضعها ٌتم التً المنظمة وأنشطة خطط هً•

 المنظمة رسالة بٌن التطابق من درجة خلق تضمن

 وذات فعالة بصورة فٌها تعمل التً والبٌئة وأهدافها،

 .عالٌة كفاءة

 مٌدان تتناول التً والمبادئ األفكار من مجموعة هً •

 ذات وتكون ومتوازنة، ومتكاملة شاملة بصورة التربٌة

 مساراته واتجاهات ومتطلباته، العمل وسائل علً داللة

 .محددة أهداف إلً وصوال   فٌه تغٌرات إجراء بقصد



:أهمية اإلسرتاتيجية -2  

  رسالة أعالها فً هً غاٌة لتحدٌد وسٌلة اإلستراتٌجٌة-1
 .المنظمة

  بٌن الكفاءة عالٌة التطابق من درجة تخلق اإلستراتٌجٌة-2
 من والبٌئة المنظمة رسالة وبٌن وأهدافها المنظمة غاٌة
 .أخري جهة

 أهداف تحقق التً الطرق أهم تبٌن اإلستراتٌجٌة -3
   المنظمة



:صفات اإلسرتاتيجية-3  

  الواعً اإلنتهاج تتضمن  : خطة بوصفها اإلستراتٌجٌة•
 بشكل تبنٌه تم والذي الموجهة األفعال من معٌن لمسار
 .سلفا   مقصود

 مراوغة موقف إتخاذ تتضمن : حٌلة بوصفها اإلستراتٌجٌة•
 .الخصم

 معٌن بخط تتصل بهذا وهً نموذج بوصفها اإلستراتٌجٌة •
 ثابت بشكل ٌتكرر السلوك من

 إلً تسعً المنظمة أن بمعنً موضعا   بوصفها اإلستراتٌجٌة •
 علٌها ٌفرضه معٌن موضع فً تتموضع لكً ذاتها توجٌه
   .فٌه تعمل الذي الوسط

 أن تحاول المنظمة أن بمعنً منظورا   بوصفها اإلستراتٌجٌة•
 ذلك إلً تسلكه الذي والطرٌق المستقبل، فً موقعها تبٌن

 .الموقع



:أبعاد اإلسرتاتيجية -4  

 الحصول سٌتم التً االنجازات أو النهائٌة النتائج وهً انغاياث :أولا 
  .تحقٌقها أو علٌها

 والطرق الغاٌات إلً التوصل علً تساعد التً اإلستراتيجياث :ثانياا 
 وتوجٌهها وترتٌبها وتوزٌعها الموارد استخدام خاللها من ٌتم التً

 .وقٌادتها

 المتاحة الوسائل استخدام خاللها من ٌتم التً الطرق انتكتيكاث :ثانثاا 
 .التنفٌذ وقت أو فعلٌا   منها االستفادة ٌتم التً

 أجل ومن أٌدٌنا متناول فً الموجودة ذاتها( انىسائم) انمىارد :رابعاا 
 ٌتم ثم أوال   اإلستراتٌجٌة تحدٌد وٌتم الغاٌات أو النهائٌة النتائج إنجاز

 خالل التكتٌكات استخدام ٌتم وأخٌرا   ونقلها، الوسائل تخصٌص
 .التنفٌذ عملٌة



:مربرات اخلطة اإلسرتاتيجية-5  

 .ترٌد ما إلحداث مبادرة المإسسة تجعل•

 بدون نهإ حٌث الكفء والقٌادة والتحكم السٌطرة•
 .السٌطرة ٌُفقد خطة

 .والمخاطر المفاجآت تجنب•

 .والجهد الوقت توفٌر•

 .المفاجئة الفعل ردود من بدال   مدروسة خطوات•

 التقدم مدي قٌاس خاللها من ٌتم أداة بمثابة هً•
 .المرجوة األهداف تحقٌق نحو



:فوائد اإلسرتاتيجيات -6  

 .  االقتصاد فً استخدام الموارد•

 .القدرة علً التكٌف والتجاوب مع الظروف البٌئة•

 .  تساعد فً التخطٌط لمواجهة المنافسٌن•

 . توفٌر المعٌار المناسب التخاذ القرارات•



  :مبادئ اإلسرتاتيجية-7
 النظام مكونات جمٌع علً اإلستراتٌجٌة تطبٌق أي:الشمول•

 .التعلٌمً

 تكون أن بذلك وٌقصد :معقول بشكل المدي طول•
 االختبارات لتطور اإلنجاز سرعة فً مساٌرة اإلستراتٌجٌة

   .السٌاسٌة

 ذلك ٌإدي بحٌث الفنٌة، الشروط توافر به وٌقصد:الضبط•
 علمٌة أسس علً التخطٌط قٌام إلً تالٌة مرحلة فً

 .صحٌحة

 التطور عملٌة االعتبار بعٌن اإلستراتٌجٌة تؤخذ :الدٌنامٌكٌة•
 المعطٌات تغٌٌر الحتمال وذلك التجدٌد وعملٌة المبدع

 .البداٌة فً علٌه كانت عما التنفٌذ مرحلة فً األساسٌة

 مع للنظام اإلستراتٌجٌة األهداف تكامل به وٌقصد:التكامل•
   .واالقتصادٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة األهداف



:أسس بهاء إسرتاتيجية تعليمية-8  

 السٌاسٌة المجتمعٌة للتوجهات منظم فكري إطار وجود•
 واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 تعلٌمً تربوي فكري إطار وجود •

 ٌكون وأن تحقٌقها فً المجتمع ٌرغب أهداف أو هدف وضع•
   .األهداف هذه علً اتفاق هناك

   .للتعلٌم عامة وأخري أساسٌة سٌاسة وضع•

 وطموحات والداخلٌة الخارجٌة بتحدٌاته المستقبل استشراف•
   .وأبنائه المجتمع

 والسٌاسات األهداف وضع فً التشاركً بالمدخل االهتمام•

 التنفٌذٌة واإلجراءات للخطط العرٌضة المإشرات وضع•
   .والتطبٌقٌة

  .المتوسط و الطوٌل المدى علً التموٌلٌة الموازنات وضع•

 والخطط عامة بصورة التخطٌطٌة العملٌة لتقوٌم نظام وضع•
  .خاصة بصورة وضعها المقترح



اإلدارة  اإلسرتاتيجية: ثانيًا  

 : مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية -1

 ٌضمن بما بٌئتها مع لتتالءم المنظمة تكٌٌف عملٌة•
 البعٌد المدي علً استمرارٌتها و أغراضها تحقٌق
  .أفضل بصورة

  المدى على المنظمة تضعها التً والخطط الفعالٌات تلك•
 ،ورسالتها المنظمة بٌن التالإم تحقٌق ٌكفل بما ،البعٌد
 .فاعلة بطرٌقة بها المحٌطة والبٌئة الرسالة وبٌن

  وتحديد لممنظمة، المستقبمية الخطط وضع عممية هى•
 من المالئم النمط واختيار البعيد، المدى عمى غاياتها

   .اإلستراتيجية تنفيذ أجل



:ومو التعزيفات ميكهها الوقوف على العهاصز التالية     

 .لممنظمةوضوح التصور والرؤية المستقبمية ضرورة •
   .المنظمةأهمية رسالة بيان •
 .واالهدافعمى ضرورة وضوح الغايات التركيز •
 .امهم اامر المنظمة ببيئتها يعد التحام •
 .المتاحةاالستراتيجية بتحديد وتخصيص الموارد تهتم •
 .البعيدالقرارات المؤثرة عمى المدى اتخاذ •
 .العميابتصرفات وممارسات اإلدارة االهتمام •



:اإلدارة اإلسرتاتيجية بني العلم والفو-2  

 المضاعفة محاولة هو اإلستراتٌجٌة اإلدارة جوهر إن
  المفكر عقل فً ٌجري بما االستفادة وتعمٌق

 وإلهام وبصٌرة وتجربة خبرة من الملهم اإلستراتٌجً
  أهمٌة ننسً وال منهجٌة وأصول ومبادئ علم ومن

  اإلدارة تمٌز التً المهمة القٌادٌة والروح الموهبة
 تعوضها أن ٌمكن فال األدوار هذه عدمت فإن الناجحة

 .األرض علوم كل

 اإلدارة درسوا شتً مواقع فً مدٌرٌن نجد ما فكثٌر
 علً القائمٌن من كانوا وربما بل وأصولها وعلومها
 أسند إذا الناس أفشل صاروا ولكنهم لغٌرهم تدرٌسها

 .المواقع من موقع إدارة مهمة إلٌهم



 واإلدارة عموما    اإلدارة بؤن القول ٌمكن هنا
 وبصٌرة وموهبة فن الخصوص وجه علً اإلستراتٌجٌة

 هذا كان وإن وقواعد أصول له علم مجرد تكون أن قبل
 ٌكون الذي ولكن وضرورة، أهمٌة من للعلم ما ٌنفً ال

  فالناس واستعداد موهبة األكثر هو بالعلم انتفاعا أكثر
 ٌكون وإنما الغٌث من الدرجة بنفس تستفٌد ال كاألرض
 .خصوبتها ودرجة التربة نوعٌة حسب منها كل استفادة



مربرات اإلدارة  اإلسرتاتيجية -3   

رفاهٌة تحقٌق علً وتساعد المرتفع األداء محددات أحد 
 تسعً أنها حٌث الطوٌل األجل فً واستمرارها المنظمة

 .المنظمة أهداف تحقٌق إلً

اإلستراتٌجٌة الرإٌة تحوٌل علً ٌساعد األهداف فوضع 
   .لألداء قوٌة مستوٌات إلً التنظٌمٌة والرسالة

من وذلك فعال إداري نظام ألي األساس األهداف وتعتبر 
 اتخاذ عملٌة علً والرقابة التوجٌه فً المساعدة خالل

 .القرارات

علً الفوز تحقٌق إلً اإلستراتٌجٌة اإلدارة وتهدف 
 العمالء نظر وجهة من المنظمة قٌمة وزٌادة المنافسٌن

   .ككل والمجتمع والمساهمٌن



اإلسرتاتيجية اإلدارة أهداف: ثالجًا   

 .المستقبل استشراف من اإلستراتٌجٌة اإلدارة تٌمكن•

 .الداخلٌة التنظٌمٌة الهٌكلة إعادة علً تساعد•

 .بدائل عدة تحدٌد فً اإلستراتٌجٌة اإلدارة تساعد•

   .األولوٌات تحدٌد فً اإلستراتٌجٌة اإلدارة تساعد•

 .موضوعٌة معاٌٌر توفٌر علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة تعمل•

 .باستمرار المعلومات تجمٌع علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة تعمل•

 الخارجٌة البٌئة علً التركٌز علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة تعمل•

 .النتائج أفضل تحقٌق علً تساعد•



اإلسرتاتيجية أهمية اإلدارة: رابعًا   

 :ا يميمن أهمها م المزايامجموعة من باإلدارة اإلستراتيجية  تسمت
 فً ٌساهم كما ،لممنظمة وأساسً شامل فكري إطار بلورة -1

 .والبرامج واإلستراتيجيات والخطط األهداف من كل وتقٌٌم صٌاغة

العدٌد من القضاٌا اإلستراتٌجٌة أو التغٌرات  توقعتساعد علً  -2

   .المحتملة فً بٌئة المنظمة

 .األنشطة اإلدارٌة والتنفٌذٌة  وتكامل توجيهتساهم فً  -3

وتنمٌة المهارات  العميا  اإلدارة كوادرتساهم فً إعداد وتهٌئة  -4

  .القٌادٌة لهم

علً االتصال بالمجموعات المختلفة  المنظمة قدرةُتمكن من زٌادة  -5

 .داخل بٌئة المنظمة 



  أنشطة في المؤثرة البيئية المتغيرات باكتشاف تسمح -6
 السيطرة أو معها لمتكيف السعي ثم ومن وفاعميتها المنظمة

  الداخمية بالبيئة تتعمق التي تمك خاصة منها جزء عمي
  .لها والتنافسية

 لتقميل وذلك المتاحة الداخمية البيئة فرص تحديد من ُتمكن-7
    .البيئية التهديدات آثار

 إطار ضمن لألفراد السموك تكامل تحقيق عمي تساعد -8
 الصراع حدة تقميل عمي إيجابيا   ينعكس مما الواحد الفريق

 الخاصة األسس توضح إنها كما المنظمة داخل التنظيمي
 .الفردية المسؤوليات بتحديد

 يمكن مما المناسب بالوقت المعمومات تقديم كفاءة من تزيد -9
 .المطموبة بالسرعة القرارات اتخاذ عممية من



مزاحل تطور اإلدارة اإلسرتاتيجية: خامسًا   
 :املالي التدطيط مزحلة -1

 باقتراح العلٌا اإلدارة رجال بها ٌبدأ التً المرحلة وهً     
 مشروعات تتضمن التً القادمة السنة موازنات
 عمٌق وتحلٌل دراسة إلً مستندة وغٌر مقترحة
 الداخلٌة البٌئة واقع من مؤخوذة البٌانات وفعالٌة
 .للمنظمة

 : التدطيطي التهبؤ مزحلة -2

 تخمسي خطت بإعذاد انعهيا  اإلدارة رجال يقىو وفيها     
 انسنىيت انمىازناث جذوي ضعف بسبب نمنظماتهى

 .انمذي  طىيم انتخطيط نمحاكاة



   اإلسرتاتيجي التدطيط مزحلة-3

 وتجاوز احتواء العلٌا  اإلدارة قادة علً تعرض المرحلة هذه
  والمشروع التخطٌط عملٌة زمام ومسك السٌاسٌة المإثرات
 االستعانة فً المنظمة قدرة وتحسٌن اإلستراتٌجً بالتخطٌط
 تخطٌطٌة وأسالٌب تقنٌات من توفره وما الخارجٌة بالخبرة
  . حدٌثة

   :اإلسرتاتيجية إدارة مزحلة -4

  الخطط من سلسة وبناء تكوٌنب  العلٌا  اإلدارة قادة ٌقوم وفٌها
 أهداف لبلوغ واإللزامٌة  والمترابطة المتكاملة اإلستراتٌجٌة

   .المنظمة



مداخل اإلدارة اإلسرتاتيجية: سادسًا   

   :الطري مدخل -1

 استخدام بداٌة فإن المدخل هذا إلً دا واستنادا

 خالل من ٌتم اإلستراتٌجٌة اإلدارة عملٌات

 للمنظمة الخارجٌة البٌئة وتحلٌل ودراسة رإٌة

 :علً تشتمل وهذه

   .العامة البٌئة–

 .لها التنافسٌة البٌئة–



 :السهجاب مدخل -2
 علً أنه مضمونها موضوعٌة فكرة إلً المدخل هذا وٌستند

 الدراسة هذه لتكون الداخلٌة بٌئتها وتدرس تحلل أن المنظمة
 االعتماد ٌتم حٌث اإلستراتٌجً التفكٌر فً االنطالق نقطة
 :علً

  .المهارات•

  .الخبرات•

   .األهداف تحقٌق من المنظمة تمكن التً الموارد•

   .المنظمة داخل  والضعف القوة نقاط•

 من كٌانها وفً الشجرة داخل ٌنطبق لكونه بالسنجاب وسمً
 إلً صعودا   الجذع من ٌبدأ فهو األعلى إلً األسفل

 من الجذع من تنطلق أن علٌها إذن فاإلدارة الشجرة أعلً
 .أمامها المتاحة البدائل أحد وتختار منظمتها واقع



:مستويات اإلدارة  اإلسرتاتيجية: سابعًا   

 .ككل المنظمة مستوي علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة (1

 .النشاط وحدة مستوي علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة (2

 .الوظٌفً المستوي علً اإلستراتٌجٌة اإلدارة (3



:مكونات اإلدارة اإلسرتاتيجية: ثامهًا   

 اإلستراتٌجٌة اإلدارٌة للعملٌة األساسٌة المكونات تتمثل
 :ٌلً فٌما

 .المنظمة رسالة عرض•

 .المنظمة فٌها تعمل التً الخارجٌة البٌئة تقوٌم•

 .الداخلٌة التنظٌمٌة البٌئة بتقٌٌم القٌام•

 .المتاحة اإلستراتٌجٌة البدائل بتحدٌد العلٌا  اإلدارة قٌام•

 .بعضها أو أحدها واختٌار البدائل هذه دراسة•

 اإلستراتٌجً االختٌار لوضع المناخ أو الظروف تهٌئة•
 .التنفٌذ موضع

 .اإلستراتٌجً التقٌٌم بعملٌة المكونات هذه وتنتهً•



:عمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية: تاسعًا   

   :وتشمل :اإلستراتٌجٌة صٌاغة

 .المنظمة رسالة تحدٌد -

 .اإلستراتٌجٌة والخطط والسٌاسٌات األهداف تحدٌد -

 .والمخاطر الفرص لتحدٌد الخارجٌة البٌئة وتقٌٌم تحلٌل -

 القوة نقاط لتحدٌد الداخلٌة البٌئة وتقٌٌم تحلٌل -

 .والضعف

  المناسب واالختٌار اإلستراتٌجٌة البدائل هذه تحدٌد -



:املعوقات اليت تواجه اإلدارة اإلسرتاتيجية: عاشزًا   

 اإلستراتٌجٌة اإلدارة تطبٌق من تحد التً المعوقات تتعدد

 :أنواع ثالثة إلً تصنٌفها وٌمكن

 .اإلستراتٌجٌة الصٌاغة مرحلةالمعوقات التً تواجه •

 .اإلستراتٌجٌة تنفٌذ مرحلةالمعوقات التً تواجه •

 .اإلستراتٌجٌة تقوٌم مرحلةالمعوقات التً تواجه •



:املعوقات اليت تواجه مزحلة الصياغة -1  

 بشكل تحدٌدها عدم إلً باإلضافة المنظمة أهداف تعدد•
 آلخر وقت من تطوٌرها وعدم وجمودها ودقٌق واضح

   .الخارجٌة البٌئة فً التغٌرات إلً  لالستجابة

 االهتمام من أكثر األجل قصٌرة باألهداف االهتمام•
 .األجل طوٌلة باألهداف

 القدرة تملك التً المحترفة اإلدارٌة الكفاءات نقص•
 تحلٌل علً سلبٌا   ٌإثر مما اإلستراتٌجً التفكٌر علً

 البٌئة من كل فً المتغٌرات عن جمعها تم التً البٌانات
   .الداخلٌة والبٌئة بالمنظمة المحٌطة الخارجٌة

 وإستراتٌجٌات وأهداف رسالة بوضع المشرع قٌام•
 التنفٌذ عملٌة فً  اإلدارة دور انهار وبالتالً المنظمة
 .والتطبٌق



  املعوقات اليت تواجه مزحلة تهفيذ اإلسرتاتيجية-2

 المعلومات إنتقال ٌصعب فقد البٌروقراطً التنظٌمً الهٌكل وجود•
   .العلٌا  اإلدارة إلً الدنٌا المستوٌات من

 اإلستراتٌجٌة تنفٌذ ٌتطلبه لما للمنظمات المتاحة الموارد قلة•
 إلً ٌإدي مما المنظمة فً المتاحة المالٌة القرارات فً كالنقص

 مرحلة فً اختٌارها تم التً البدائل تنفٌذ علً قدرتها عدم
 .الصٌاغة

 اإلدارات أو األفراد مصالح فً التعارض أو الصراع وجود•
 .المتاحة الموارد علً وتنافسها

 ٌإثر مما المنظمات فً القٌادي الخط علً اإلداري الخط شٌوع•
 وفق العمل إنجاز علً ٌركز فاإلداري اإلستراتٌجٌة تنفٌذ علً سلبا  
 من المنظمة أفراد علً التؤثٌر نحو ٌتجه فهو القائد أما محددة آلٌة
 الموارد وتوجٌه الجهود تركٌز بؤهمٌة وإقناعهم تحفٌزهم خالل
 .إعدادها تم التً اإلستراتٌجٌة الخطط تنفٌذ من ٌمكن مما



  :املعوقات اليت تواجه مزحلة تكويم اإلسرتاتيجية-3

 المنظمات فً األهداف لقٌاس كمٌة مقاٌٌس وضع صعوبة•
   .النوعٌة أهدافها لطبٌعة نظرا    الحكومٌة

 االهتمام من بدال   المدخالت علً الرقابٌة العملٌات تركٌز•
 المدخالت قٌاس لسهولة المخرجات علً االتجاه بنفس
   .بالمخرجات مقارنة  

 من والدقٌقة الصحٌحة المعلومات علً الحصول صعوبة•
 .لدٌها المتوفرة اإلدارٌة األجهزة أو مصادرها

 مما األداء وبٌن الكفاءات بٌن عالقة وجود عدم أو ضعف•
 العكسٌة للتغذٌة كفء نظام تصمٌم الصعب من ٌجعل
 االستناد أو التقوٌم صعوبة وبالتالً بالموضوعٌة ٌتصف

 .الشخصً الحكم إلً



:عوامل جناح تطبيل اإلدارة اإلسرتاتيجية: حادى عشز   

   .اإلستراتٌجً التفكٌر توافر •

 .اإلستراتٌجٌة المعلومات نظم توفر•

 .للحوافز مالً نظام توفر•

 .مالً نظام توفر•

 .السلٌم اإلداري التنظٌم توفر•

 :اإلسرتاتيجي االختيار لهجاح مزاعاتها الواجب املعايري ومو
   .الماضٌة الخبرة دراسة•

 .(السٌاسً المناخ)  المنظمة فً النفوذ ذوي اتجاهات•

 . المناسب التوقٌت أو الزمن عنصر•

 .التنظٌمٌة الموارد•
 



خماطز اإلدارة اإلسرتاتيجية: ثانى  عشز   

 .استنزاف الوقت•

 .ضعف االلتزام بالتنفٌذ•

اإلحباط الناتج عن عدم تحقٌق األداء •

 .والنتائج المرغوبة


