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ستراتيجيةمستوى دارةبهتقومالذي:العليااالإ القضايامعالتعاملعلىهناالنشاطويتركز,العليااالإ
هميةذات

أ
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يجابياالتنافسيكونا خرينمعاإ
آ

ن,اال
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والتنافس,للضعيفيالسلبالتنافسال
دارةوتتضمن.للقويااليجابي يجابيالتعاونالتنافسيالموقفاإ القواسممنيءشكلفياالإ
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ولاال
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أ
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ستراتيجيةمستوى دارةوتمارسه:التشغيليةاالإ الك فيلةالسبلتوفيركيفيةيحددوالذي.الدنيااالإ
نتاجيةبتعظيم هدافهالخدمةالمؤسسةفيالمتاحةالموارداإ

أ
,مادية,شريةبموارد,تكنولوجيا)ا

ستراتيجيةظلفيوذلك.(الخ....مالية ستراتيجياتللمؤسسةالشاملةاالإ  واالإ
أ

مستوىعلىخرى اال
دارة .الوسطىاالإ

ستراتيجيةظلفييتمذلكوكل ستراتيجيةعبوضالبدءيجبولذلك,للمؤسسةالعليااالإ العليااالإ
علىاالستراتيجيالتوجه)

أ
ستراتيجيةوضعيتمثمومن,(اال .تشغيليةفالالوظيفيةاالإ



ستراتيجيةالبدائل ستراتيجيةمستوىعلىاالإ العليااالإ

Stabilityاالستقراراستراتيجية.1 Strategy.

Growthالنمواستراتيجية.2 Strategy.

Retrenchmentاالنكماشاستراتيجية.3 Strategy.



ستراتيجيةالبدائل ستراتيجيةمستوىعلىاالإ علياالاالإ

ومنهاواحدةاختيارالممكنومن
أ

ك ثرا
أ

تناسبستقراراالفاستراتيجية.المؤسسةحياةفترةطيلةا
ما.فيهاتغييراتالمستقرةخارجيةبيئةفيتعملمؤسسة

أ
ستراتيجيةا مؤسسةفتناسبوالنماإ

نحينفي.ديناميكيةمتحركةمتغيرةخارجيةبيئةفيتعمل
أ

تناسبنكماشاالاستراتيجيةا
داءمستوياتتكونمؤسسة

أ
مماونستخلص(متدهورةداخليةبيئة)كبيربشكلمتدهورةفيهااال

تيماسبق
أ

:يا

.والنمواالستقراراستراتيجياتاستخدامتفرضالتيهيالخارجيةالبيئة.1

ما.2
أ

.اشاالنكماستراتيجيةتبنيعلىالمؤسسةتجبرالتيفهيالداخليةالبيئةا



استراتيجية االستقرار: اوال 

حدىتخداماسفعليها.سريعةتغيراتتشهدالمستقرةبيئةفيتعملمؤسسةوتناسب البدائلاإ

.يكيالدينامالتوازن مفهومعنالتحدثمنبدالوهنا.االستقرارعمليةتناسبالتي





الديناميكيالتوازن ويعنيOrganization Adaptation:داخلياستقراروجود
لىيقودها,المؤسسةفي .ستراتيجياالالتخطيطمنويمكنها,الخارجيالتكيفاإ

تفتقرالتيمؤسسةوال.الخارجيةالبيئةمعالتعاملعلىينعكسالداخليفاالستقرار
لى التوازن يعتبرلذلك.باالنتهاءمهددةالديناميكيالتوازن منالمطلوبالمستوىاإ

ذا.الستمرارهاوشرطالمؤسسةلبقاءمهمالديناميكي الخارجيةةالبيئكانتفاإ
ستراتيجيةالمؤسسةواستخدمتمستقرة التوازن علىرةالقدتفقدفبذلكالنمواإ

وطبيعيشخصلكلمهمالتوازن وهذا.الديناميكي
أ

الشخصلكذومثال.اعتباري ا
معالتكيفيستطيعفال,داخليامستقرايكونوال,متزنايكونالالذيالمجنون

يضامجنونةتكونذلكتفعلالتيوالمؤسسة,الخارجيةالبيئة
أ

,الحديثالصةوخ.ا

نه
أ

ذاا ستراتيجيةاستخدامفيجبمستقرةالخارجيةالبيئةكانتاإ .وهكذااالستقراراإ



(البدائل)االستراتيجياتاالستقراراستراتيجيةتحتوينضوي 
آ

:تيةاال

جراءعدماستراتيجية.1 ياإ
أ

Noتغييرا Change Strategy.

Profitالربحاستراتيجية.2 Strategy.

Pauseالمؤقتالتوقفاستراتيجية.3 Strategy.

Proceedالحذرالتقدماستراتيجية.4 with Caution Strategy.



ربعالبدائلوهذه
أ

تدعووال.راراالستقمالمحتحملفكلها,االستقرارعائلةمناال
لىتدعوبل,للتوسع بعضهانعوتختلف.القراراتخاذعمليةفيالمحافظةاإ

وواحدةاختيارالممكنومن.الداخليةبالتفاصيل
أ

ك ثرا
أ

وانعنتحت,منهاا
ذاوذلك,االستقراراستراتيجية .مستقرةالخارجيةالبيئةكانتاإ



:استراتيجية النمو: ثانيا

سريعة,كبيرةتغيراتالخارجيةبيئتهاتشهدمؤسسةتناسباالستراتيجيةهذه
 يؤكدوهذا,النمواستراتيجياتاستخداميجبالحالهذهوفي.ومستمرةالتقلب

أ
مبدا

ثنينبديلينوتتضمن.الديناميكيالتوازن 
أ

:هماا

ستراتيجية Concentrationالتركيزاإ Strategy.

التوسعاستراتيجيةDiversification Strategy.



ستراتيجية االنكماش: ثالثا :اإ

خرى االستراتيجياتعنوتختلف
أ

نفياال
أ

استخدامتحتميالتهيالداخليةالبيئةا
ستراتيجيةهذه خرى اتيجياتاالستر استخدامتحتمالخارجيةالبيئةبينما.االإ

أ
.اال

ستراتيجيةوهذه داءمستوياتمنتعانيمؤسسةتالءماالإ
أ

فيتكونومنخفضةا
لىالمؤسسةهذهضعفسببويعود.التقلصمرحلة دارتهاسوءاإ دارة)اإ غيراإ
:هيواستراتيجيةبدائلثالثاالنكماشاستراتيجيةوتتضمن.(مؤهلة



نقاذ .1 . Turn Around  Strategyاستراتيجية االإ

.Divesture Strategyاستراتيجية البيع الجزئي . 2

.Under Liquidation Strategyاستراتيجية التصفية .  3

ذا نجح , اوهناك تسلسل في استخدامه, وتستخدم هذه البدائل بشكل متدرج فاإ
ول 

أ
نقاذ)البديل اال لى البيع الجزئي وهكذا, كان به( االإ  اإ

أ
ال فنلجا .واإ



ستراتيجية : ثانيمطلب ستراتيجية الو( التنافسية)البدائل االإ :ظيفيةعلى مستوى االإ

لىوتهدف دارةاإ ستراتيجيةالعمللوحداتالتنافسيالوضعوتحسيناإ المؤسساتفياالإ
مريكيباحثبلقمنتطويرهاتماستراتيجياتهيالتنافسواستراتيجيات.المنتجاتمتعددة

أ
ا

شهروهوهارفاردجامعةفيحالياويعمل"بورتر"يدعى
أ

وقدالعالميفاالستراتيجياتطور منا
:وهي,بورتراستراتيجياتوتدعى,للتنافساستراتيجياتثالثةطور 

.OverallCoastLeadershipStrategyالمنخفضةبالكلفةالقيادةاستراتيجة.1

ستراتيجية.2 .DifferentiationStrategyالتفرداإ

ستراتيجية.3 .FocusStrategyالتركيزاإ



هميةوتكمن
أ

نهافياالستراتيجياتهذها
أ

التطرق منبدالالتنافسعنالحديثوعند.تنافسيةا
ن:تعنيوالتيالتنافسيةللميزة

أ
مكانليس,مانوع منقدرةللمؤسسةيكونا المنافسينباإ

خرين
آ

جواءفيالعيشتستطيعالوبدونها,مجاراتهااال
أ

الميزةعلىسسةالمؤوتعتمد.تنافسيةا
يكونفقد.تنافسيةالالميزةهذهتمنحهاالتيهيالسابقةوالبدائل,جداكبيربشكلالتنافسية

فراد
أ

والسمعة,التكنولوجيا,اال
أ

ذن.التنافسيةالميزةمصادرهيالبيعبعدماخدمةا منالهدفاإ
.يةالتنافسبالميزةيسمىماعلىالحصولهوالسابقةاالستراتيجياتاستخدام





ما مدى معرفتك بإدارة الجودة الشاملة

18
دارة  والتقييممالرقابة اإ



الجودة الشاملةادارةتعريف مفهوم 

لطويلواوالمتوسطالقصيرالمدىعلىتكامليتنظيمياستراتيجيتوجه“•

التحسيناتخاللمنوكلفةووقتجهدبأقلالعميلرضاإلىللوصول

.”واللوجستيةالبشريةوالمواردالعملياتفيالمستمرة











وبشكل عام فإن 
تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة 
يحقق الفوائد 

التالية

الترابط والتكامل بين 
جميع اإلداريين 

والعاملين بالمؤسسة 
.للعمل بروح الفريق

تنمية مهارات وقدرات 
الموظفين من خالل 
االهتمام بالتدريب 

.المستمر

تقليل األخطاء 
والوقاية منها من 
منطلق أداء العمل 
.الصحيح من أول مرة

اعتماد أسلوب العمل 
.الجماعي التعاوني

الحرص على استمرار 
التحسين والتطوير 
.للعمليات والمنتجات

ضبط وتطوير النظام 
.اإلداري في المنظمة



وبشكل عام فإن 
تطبيق إدارة 

الجودة الشاملة 
يحقق الفوائد 

التالية

الجودة الشاملة هي الطريق 
ن المؤسسة من  الذي يمك ِّ
الحصول على االعتراف 

المحلي والدولي بأن المؤسسة 
اوقادرة على أن تنتج منتجاً 
.تقدم خدمة تحقق المتطلبات

الجودة الشاملة ترفع من 
.مستوى الوالء للمؤسسة

زيادة قدرة المؤسسة على 
التطور ومواجهة المنافسة 
واالبتكار وخلق ميزة تنافسية
لها وزيادة كفاءتها في إرضاء

.متلقي الخدمة

تقليل الوقت الالزم إلنجاز 
.لمتلقي الخدمةالمهمات 



هو تحسين من إدارة الجودة الشاملة في أية مؤسسة الرئيسيإن الهدف •
.خدمةالمتلقي لنيل رضاجودة المنتجات والخدمات

ل ، كما أنه واقعي وقابثبت نجاحه بمرور الوقتنهجإدارة الجودة الشاملة •
.لالرتقاء بمستوى الخدماتسبب رئيسووهللتطبيق، 

.القيادة العليانجاح إدارة الجودة الشاملة يتطلب التزاماً كامالً من•

من وإنتاجاً وفعالية اإلداراتأكثرهي منالتي تطبق الجودة الشاملةدارة اإل•
على نجاحالذلك ألن إدارة الجودة الشاملة تحقق و، أفضل أماكن العمل

.الصعيد الفردي والمؤسسي



شكرا لحسن استماعكم

الرائد الدكتوره ميساء 
النسور  


