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اتيجية  ومتطلبات نجاح التنفيذ  اإلدارة االستر
 دكتور  

 عبدالرحيم محمد 
ي وقياس األداء المؤسسي   اتيج   استشاري التخطيط االستر
 أستاذ اإلدارة العامة المساعد ) منتدب( كلية المجتمع 

 drabdo68@yahoo.com  
 

هي  الخطة    صياغة اتيجية  اختيار  االستر األهداف    عملية  يحقق  الذي  المناسب  الطريق 

األهداف   اتيجية  االستر الخطة  وتتضمن  المستقبلية.  رؤيتها  وبالتالي  للمنظمة  اتيجية 
االستر

ي تؤكد عىل وجود المنظمة و 
اتيجية  التر ها للوصول إل المستقبل الذي تريد الوصول  يسع  االستر

تمكنها من   ي 
التر المستخدمة  الوسائل  اتيجية عىل  االستر الخطة  تركز  الوقت  ي نفس 

، وف  إليه 

اتيجية ، التخطيط  ي والخطة االستر اتيج  تحقيق هذه األهداف. وهنا الفرق بي   التخطيط االستر

ي تمكن المنظمة من تحليل
ي هو المنهجية التر اتيج  البيئة وصياغة الرؤية والرسالة والقيم    االستر

اتيجية،   اتيجية إل إدارة  واألهداف االستر ي عملية التنفيذ  والتقييم لتحويل الخطة االستر
وتأتر

اتيجية وه تحويل ما تم رسمة عىل األورق إل واقع ملموس.    استر

األ الخطة  تنفيذ  وبالتالي   لتحقيق  تنظيمي  عمل  إل  ترجمتها  هو  اتيجية  هداف  اإلستر

اتيجية. وعملية تنفيذ   اتيجية هالخطة    اإلستر ي من  الطريقة    االستر
تقوم المنظمة  خاللها    التر

أفضلب وأداء  تنافسية  ة  مت   إل  تؤدي  ي 
التر المتاحة   االمكانيات  واستخدام  أهم  ومن  ،  تطوير 

اتيجية االستر الخطة  نجاح  ي 
ف  ،    االعتبارات  المنظمة  إمكانيات  بمو تطوير  الموارد  ا  تخصيص 

النظم وضع  اتيجية.  االستر األهداف  مع  تنفيذ   يتناسب  ي 
ف  تساهم  ي 

التر  الخطة   واالجراءات 

اتيجية،   اتيجية و المستمر لألداء ،    والتحسي     تحديد برامج  التطوير   و االستر ربط الخطة االستر

ي المنظمةااالهتمام بو بالموازنة ، 
اتيجية ف   . لقيادة االستر

اتيجية، لمعرفة مدى كفاءة  و  ي أهمية تقييم الخطة االستر
اتيجية وتنفيذها تأتر بعد صياغة االستر

ي ظل  
اتيجية الحالية ف  ي تحقيق النتائج المرجوة. وتقييم  مدى مالءمة االستر

وفعالية  التنفيذ  ف 

ي   اتيج  ي تشهدها بيئة األعمال ، وتركز عملية التقييم االستر
ات التر المخطط    مقارنة  عىل  المتغت 

اتيجية واألهداف التشغيلية  ات المرتبطة باألهداف االستر بالمتحقق مقارنة بالمعايت  والمؤشر

ي الوقت المناسب. 
 وتحديد االنحرافات والتدخل لعالجها ف 

تشمل المعايت  الكمية و وتستخدم  المنظمة  المعايت  الكمية والنوعية للتقييم الشامل لألداء.  

الرب  ح ، وال ي 
عائد عىل االستثمار ، ورب  ح السهم ، وتكلفة اإلنتاج ، ومعدل دوران  تحديد صاف 
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المهارات والكفاءات ، وإمكانية     العوامل النوعية مثل    وكذلك المعايت   الموظفي   وما إل ذلك.  

  .المخاطرة ، والمرونة وما إل ذلك

اتيجية جيدة ال يضمن نجاحها ولكن البد من تنفيذها  وبصفة عامة   بشكل جيد صياغة استر

ية وتنظيمية وقانونية ، وتحديد معايت    ات دقيقة  و وتوفت  متطلبات التطبيق مادية وبشر مؤشر

اتيجية واألهداف الفرعية لتسهيل عملية المتابعة والتقييم والتدخل  مرتبطة باألهداف االستر

اتيجية.  ي تنفيذ الخطة االستر
ي الوقت المناسب لتصحيح األخطاء لضمان النجاح ف 

 ف 

  

  


