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ي ظل 
 
ي ظل الظروف الحالية؟ ، ف

 
ي مناسبا ف اتيج  السؤال  هل اليزال التخطيط االستر

ي تواجه المنظمات 
ات التر ها  عىلالتطور الرسي    ع والتغتر سىع و األسواق ،  وتأثتر

ي ظهور بشكل كبتر للوصول إىل البيانات الضخمة، و المنظمات 
 تواجه  التحديات التر

ي   ،صناعة واتخاذ القرارات اتيج  ات هل سيكون التخطيط االستر ي ظل هذه المتغتر
 
ف

ات ،  ي تنتج عن هذه المتغتر
ي معالجة المشكالت التر

 
قادرا عىل مساعدة المدراء ف

 وجعل المنظمة قادرة  عىل التكيف. 

ي هي هدف بعيد المدى، كما أنها هدف غتر 
إن الرؤية الواضحة للمؤسسة التر

ي النجاح،  لمنظمة،ملموس،  وه صورة ذهنية عن مستقبل ا
 
نه أل  تساعد المنظمة ف

ث تكون محددة وطموحة يبوضوح بح رؤيتها  عندما تستطيع المنظمة ان تحدد 

ي  اتيج  ة تساهم بد ، فإنها وملهمة وتعت  عن هوية المؤسسة وتوجهها االستر رجة كبتر

ي نفس الوقت 
 
ي قدرة المنظمة عىل الوصول للمستقبل وتحقيق األهداف. وف

 
ف

ي وجود المؤسسة الصياغة الج
 
ي هي السبب ف

ن أسئلة تجيب ع ألنها يدة للرسالة التر

ها عن  مثل ماذا تقدم المؤسسة؟ ولمن تقدم؟ وكيف تقدم؟ وما الذي يمتر 

ي ضمان استمرار 
 
المنظمات األخرى؟. اإلجابة عن هذه األسئلة تساهم بدرجة عالية ف

ي الخطة االستر 
 
ي العمل . كما أن القيم المؤسسية ف

 
لقيم اتيجية مهمة، فاالمنظمة ف

ي المؤسسة وتساعد المنظمة 
 
ي تحكم العمل ف

هي مجموعة المبادئ والمتعقدات التر



ي تحقيق رسالتها. بالتاىلي ت
 
ي قدرة المنظمة عىل تحق لعبف

 
يق القيم دورا أساسيا ف

 . المستقبلةأهدافها 

ي عملي
 
اتيجيتها فإن األمر يتطلب الدقة ف  ةوحتر تستطيع المنظمة تنفيذها استر

اتيجية  ليست ضمانا لنجاحها ، فدائما ما تحدث  التنفيذ، ألن الصياغة الجيدة لالستر

ات البيئية المخطط فجوة التنفيذ وه الفرق بير  المخ تلفة. والمنفذ، نتيجة المتغتر

اتيجية. من  ي  تنفيذ االستر
 
وهذا يتطلب تحديد المتطلبات الالزمة لنجاح المنظمة ف

ات  هذه المتطلبات ، إدارة ا تر حلتغيتر وه قدرة المنظمة عىل إحداث تغيتر

، كما يتطلب  تستطيع اتيجية وتقليل مقاومة التغيتر من الموظفير 
تنفيذ االستر

ي المنظمة يركزون 
 
اصف التنظيمي وهو جعل جميع العاملير  ف التنفيذ تحقيق التر

ورة ا اتيجية للمنظمة، وهذا يتطلب ض  تحديد لويعملون معا لتحقيق األهداف االستر

ي المنظمة ان كل منهما له تأثتر 
 
.  والتوضيح للعاملير  ف الجيد لألدوار والعمل الجماعي

ي نجاح المنظمة أي كان موقعه. 
 
 ف

اتيجية تتطلب ان يكون هناك نظام واضح لقياس إن نجاح  ي إدارة االستر
 
المنظمة ف

ات تمكن المن ظمة من األداء  يتضمن هذا النظام مجموعة من  المعايتر والمؤشر

ي تمكنها من 
امج والمشاري    ع واألنشطة، ويوفر لها المعلومات المطلوبة التر متابعة الت 

اتيجية.  ي ظل توافر هذه المت صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة االستر
 
طلبات ف

ي مناسبا  لتحقيق أهداف المنظمة.  اتيج   يظل التخطيط االستر

 

 

 

 

 

  


