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أدوات اإلدارة اإلستراتيجية

٩ ساعات



نظرة عامة

اإلدارة اإلســتراتيجية هــي كل مــا يتعلــق بعمليــة صناعــة وتنفيــذ 
ــتمرار  ــي باس ــين األداء التنظيم ــة تحس ــتراتيجية وكيفي ــرارات اإلس الق
فــي ظل المتغيــرات التي تحيط ببيئــة األعمال. إن اإلدارة اإلســتراتيجية 
الفعالــة تقــدم إتجــاه واضــح للمنظمــة فــي عمليــة إتخــاذ القــرار 
ــة  ــوارد المتاح ــل للم ــتغالل األمث ــال لإلس ــاس فع ــتراتيجي كأس اإلس

ــج مــن خــالل العنصــر البشــري. وتحقيــق النتائ
إن الرؤيــة والتخطيــط يســاعدان المنظمــة علــي صياغة اإلســتراتيجية 
بيــد أن مجــاالت األعمــال  المثلــي لتحقيــق األهــداف المؤسســية. 
ــرات  ــرض للمتغي ــة التع ــث درج ــن حي ــدا م ــر تعقي ــد أكث ــة تع الحديث
البيئيــة أخــذه فــي االعتبــار الثقافــة الداخليــة الســائدة للمنظمــة. إن 
اإلدارة اإلســتراتيجية تســاعدك فــي إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقييــم 

ــرات والتعامــل معهــا علــي المــدي الطويــل. المتغي
اإلســتراتيجية  اإلدارة  لعمليــة  المختلفــة  للعناصــر  التعــرض  يعــد 
والمســح البيئــي وتحديــد الميــزة التنافســية وصياغــة اإلســتراتيجيات 
ــد  ــق أح ــات التطبي ــي عملي ــة ف ــرات الالزم ــد التغي ــغيلية وتحدي التش

ــتراتيجية.  ــادة اإلس ــاح القي ــة لنج ــر الهام العناص
ترتكــز ورشــة العمــل علــي هــذا كلــه وأهميــة تطبيقــه لضمــان 
ــة  ــاركين بالمعرف ــل المش ــة العم ــزود ورش ــث ت ــة. بحي ــاح المنظم نج
المشــاركين  تؤهــل  كمــا  اإلســتراتيجية  إلدارة  الالزمــة  األساســية 
وتدعمهــم بكافــة األدوات الالزمــة لتحقيــق ذلــك الهــدف مــن خــالل 
بيئــة تدريبيــة تفاعليــة وشــاملة أخــذة فــي اإلعتبــار خبــرات األشــخاص 

والمجموعــات المشــاركة.

٩ ساعات



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة األولى 

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

نشاط 
ورقي

مجموعات سبورة
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة

الهدفاألدواتالموضوع

مناقشة مفتوحة مقدمة للموضوع ١٥ دقيقة
مقدمة و شرح المفهوم/نشاط تحفيزيوشرح لوجستيات الجلسة 

االتفاق علي أهداف البرنامجأبلغ المشاركين بأهداف البرنامج١٥ دقيقة

نشاط ترفيهينشاط “Marooned”١٥ دقيقة
سيتم الربط بينه وبين بقية البرنامج

نشاط/ تكوين فكره عن املفهومأعرض المفهوم/شاهد الفيديو٢٠ دقيقة

لتوحيد التعريفتعريف اإلدارة االستراتيجية١٥ دقيقة

لعبة تكوين إطار عمل اإلدارة ٣٠ دقيقة           
االستراتيجية 

الحماس / المرح
استيعاب إطار العمل 

تجميع ما تم فيما سبق لتوحيد مفهوم واحد للكلتجميع١٠ دقائق

تقييم القدرة على التخطيط ٣٠ دقيقة
تقييم قدرة المشاركين على تقييم أنفسهم االستراتيجي

تجميع شرح ما سبق وتطبيقه على الهرم للمساعدة علي فهه بشكل هرم المكونات االستراتيجية الرئيسية٣٠ دقيقة
جيد



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي األول

التمكن من نموذج اإلطار الرئيسي لإلدارة االستراتيجية.  •
تعريف اإلدارة االستراتيجية.  •

التأكد من معرفه المكونات الرئيسية لهرم التخطيط   •
االستراتيجي.



٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثانية  

الهدفاألدواتالموضوع

تطبيق التحليل البيئياجراء بحث عن التحليل البيئي ٢٠ دقيقة

الرؤية / المهمة / األهداف/ لعبه ٣٠ دقيقة
أن يدرك المشاركون أهمية وتأثير جودة الرؤية والرسالة المناسبةازدحام المرور

التعرف على أهمية SWOT  شرح ال  ٣٠SWOT دقيقة
SWOT تنمية مهارات المتدربين في تطبيق

تطوير مهارات المشاركين في تطبيق ESTEMPLEما هو   ٢٠ESTEMPLE دقيقة

تطبيق القوي التنافسية الخمس لبورترنموذج القوي التنافسية الخمس لبورتر٢٠ دقيقة

تطبيق التحليل البيئي دراسة حاله عمليه لجامعه هارفارد6٠ دقيقة

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

نشاط 
ورقي

مجموعات سبورة
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثاني

 VISION /( معرفه الفرق بين الرؤية / المهمة / األهداف  •
)MISSON / OBJECTIVES

اكتشف األسس الرئيسية التي يجب أن تبنى عليها كل   •
استراتيجية.

فهم البيئة المحيطة.  •
]ESTEMPLE[ ممارسة التحليل الخارجي  •

]SWOT / TOWS[ ممارسة التحليل الداخلي  •
استيعاب القوى التنافسية الخمس لبورتر.  •



الهدفاألدواتالموضوع

ممارسه االستراتيجيةاستراتيجية المحيط األزرق /فيديو ٣٠ دقيقة

القدرة على التعامل مع الموارد/ ١٥ دقيقة
الممارسة لضمان المعرفةالكتاب 

تقديم المصفوفة وشرحها من خالل اللعبة مصفوفة أنسوف ٣٠ANSOFF دقيقة

بطاقة التهديف المتوازن /فيديو/٣٠ دقيقة
مراقبة وتقييم أداء الشركة مقابل األهداف االستراتيجية نشاط التقرير المالي

تنفيذ البرنامج من خالل لعبه اللوحةلعبة لوحة اإلدارة االستراتيجية 6٠ دقيقة

٣ ساعات

المحتوى التدريبي 
للوحدة الثالثة 

فرق عمل 
منفصلة

دراسة 
حالة

نشاط 
رقمي

نشاط 
ورقي

مجموعات سبورة
مناقشة باوربوينت

استبيان

فيديو

دردشة



نتائج التعلم
للمحتوى التدريبي الثالث

تطبيق أدوات اإلدارة االستراتيجية.  •
تحديد المكانة التنافسية.  •
فهم القدرات واإلمكانات.  •

تحديد خيارات النمو االستراتيجي.  •
إدارة األداء استراتيجيا.  •

فهم التأثير وخطة العمل.  •
تطوير مهاراتك االستراتيجية القيادية.  •

تطبيق إطار العمل االستراتيجيي.  •
تطبيق األدوات االستراتيجية المتعددة.  •



ستقوم Bbusinesss بتزويد الحاضرين بمجموعة أدوات البوصلة 
التي تشمل:

الكتاب المصور.  •
التقييم الذاتي للتخطيط االستراتيجي.  •

أدوات قابلة للتطبيق في العديد من المواقف التي قد يحتاجها   •
المشارك.

 تحاكــي هــذه المنصــة المرئيــة مــع مشــاهد الرســوم المتحركــة 
توفــر  العمــل.  فــي  تحــدث  التــي  المختلفــة  المواقــف  المصــورة 
المحــاكاة الفرصــة لتحليــل المواقــف التــي يوجههــا المشــاركون 
فــي العمــل اليومــي للمســاعدة فــي اكتشــاف أســباب النجاح وفشــل 
مثــل هــذه التفاعــالت - الشــيء الــذي يؤثــر فــي نهايــة المطــاف علــى 

فعاليــة فهــم اإلدارة االســتراتيجية.

أدوات المتدرب

المشاهد المصورة
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