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تكون المنظمة أكثر تطورا وتقدما في تطبيق اإلدارة االستراتيجية بغض النظر عن    هو انالنضج المؤسسي  
 النمو المؤسسي. 

األساسي من  هدف  الو   من األداء.  مستوى عال  تحققأن    يجب العالمية اليوم  لكي تنجح المنظمات في المنافسة  
هو توفير إطار عمل لتحسين نتائج أعمال المنظمة من خالل تقييم نقاط القوة والضعف   استخدام نماذج النضج  

. وتوفر  المنظمات هذه  االرتباط بين  درجة  لمقارنات مع المنظمات المماثلة ، وقياس  ا  وعمل  في المنظمة ،  
والموازنة لمساعدة المؤسسات على زيادة قدرتها على تسليم المشاريع في الموعد المحدد  اطارا    نماذج النضج  

   للمواصفات الفنية المطلوبة.  طبقاو  المحددة

ة،  تحسين عمليات تنفيذ  الخطة االستراتيجي  ول هو  ، الجانب األعلى جانبينتيجية  نضج اإلدارة االسترا   ويعتمد  
ين معا والتكامل بينها يعمالن على نجاح المنظمة في تحقيق النضج  الجانبوالجانب الثاني هو نضج القيادة، ف

 وهناك خمس مستويات للنضج وهى: .بشكل مستمر الصحيحة شياء والنضج يتحقق من أداء األالمؤسسي. 

يوجد لدى المنظمة تخطيط    وفي هذا المستوى  ال  :    أو مستوى الثبات  وليألول : المستوى األ المستوى ا
،  وتعتمد المؤسسة على التخطيط التشغيلي  وبطرق غير مدروسة ، تعتمد فقط على  استراتيجي بشكل رسمي

 . المدى البعيد   وعدم االهتمام بالمنظمة على  ،ئما على حل المشكالت   اء دار د توجيه االدارة العليا ، وتركيز الم
   

في هذا المستوى يكون لدى المنظمة بعض خصائص التخطيط الفعال  وتطبيق تكرار العمليات  المستوى الثاني:  
، وعملية عال  داء بمنهجية تقليدية  والنتائج المتحققة تكون ضعيفة ، وتعمل المنظمة على ردود األفإدارة اال

يات  لموالع  خطط واضحة للتطوير.  نظمة تحديد اصحاب األداء المتدني وال تضع المالقياس تركز على قياس  
 غير مترابطة. تكون  
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يتم تنفيذها   اضحةفي هذا المستوى يكون للمنظمة هيكل رسمي وعمليات و : تحديد العملياتالمستوى الثالث: 

وتنفذ هذه العمليات بشكل منظم  ويكون هناك تحسين  دارة االستراتيجية،  لتخطيط االستراتيجي واالمن خالل ا
 ، كما يتم وضع معايير لقياس األداء.مستمر لهذه العمليات 

  
وصناعة القرار في  اإلدارة االستراتيجية    ز على  التركيفي هذا المستوى يتم  :  إدارة العملياتالمستوى الرابع:  

االستراتيجية. و  واسع لإلدارة  المعايير واألساليب على نطاق  تطبيق  .ويتم  الموظفين  يشارك  المنظمة  القادة  
 تحقيق النجاح االستراتيجي للمنظمة.   لة ، وتساعد ثقافة العمل  فيءوالقياس  والمسابشكل رسمي  في العمليات  

 
من خصائص المنظمات في هذا المستوى ان التخطيط االستراتيجي :  المستوى الخامس: التحسين المستمر  

ويتم تقييم األداء من خالل ربط .  من ثقافة المنظمة     يتجزأالتحسين المستمر وهو جزء ال  و والتميز  في اإلدارة  
 . بحيث تتناسب مع المتغيرات ة فعالية التخطيط االستراتيجي  األداء باألهداف االستراتيجية وفي نفس الوقت دراس

 
، ألن نجاح  في ظل المنافسة الحاليةعلى المنظمات االهتمام به    يجب   ، وةالنضج المؤسسي هو عملية مهم

 وتاريخها فقط ولكن بقدرتها على المواجهة وتحقيق أهدافها. الزمني بعمرها  يقاس   ال المنظمات اليوم
   


