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تمهيـ ـ ــد
إن نجاح أي مؤسسة واستمراريتها في نشاطها يتوقف على جملة من املتغيرات هي:
قدرتهاعلى مسايرة تحوالت البيئة.
اختيار اآلليات والسبل األنسب لتحقيق األهداف.
التوافق بين الخيارات اإلستراتيجية التي تتبناها والقدرات التي تطورها.
بناء القدرات اإلستراتيجية وهي العوامل التي تصنع النجاح للمنظمة ويصعب على الغير تقليدها
فالعديد من املؤسسات تجد نفسها واقعة تحت ضغط تطورات البيئة وما تحمله من مخاطر وتهديدات
قد تسبب في فقدانها للعديد من املزايا (تقلص الحصة السوقية ،رقم األعمال ،)...كما تجد نفسها أيضا
تحت ضغط التطورات العلمية والتكنولوجية الذي يؤدي تقلص دورة حياة املنتجات هذان البعدان
يؤديان إلى زيادة حدة املنافسة ،وهذا التحدي سيؤدي إلى الفشل كناتج طبيعي ملا يسمى بالفراغ
االستراتيجي ،فاألداء االستراتيجي يقدم الكثير من الحلول لعالج مظاهر الخلل.
إن عدم االهتمام بالبعد االستراتيجي أدى إلى زوال مؤسسات عمالقة ك ـGeneral ،Daewoo
 Motorsسنة  ،2009كذلك بنك  Lehman Brothersسنة  ،2008كما ظهرت مؤسسات صغيرة لكنها
أصبحت عمالقة ألنها اهتمت باالستراتيجية وأحسنت استغالل مواردها وحققت تنافسية عالية ـ:
يمكن توضيح العالقة بين البيئة واملنافسة من خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)01تطور بيئة املؤسسة.
ازدياد حدة املنافسة
انتشارالعوملة

التطورات العلمية
والتقنية
Source : Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika, Management stratégique, 9eme ed,
Vuibert édition, Paris, P05.

5

وبالرغم من امتداد االستراتيجية إلى جوانب الحياة ،وكذلك األهمية التي تحظى بها في مجال االدارة ،إال أنه
ال يوجد ش يء اسمه نظرية استراتيجية مثلما توجد نظرية اقتصادية ،ذلك أن الباحثين في هذا املجال لم
يهتموا بالتنظير لالستراتيجية بقدر ما اهتموا بررساء معالم كبيرة يسترشدون بها ويستنن بها غيرهم عند
الخوض في العمل االستراتيجي.
ً
ً
ملخصا بسيطا للمكونات األخرى إلدارة
إن االستراتيجية متنصلة في دور القائد في املؤسسة فهي ال تمثل
األعمال مثل التسويق أو املالية أو اإلنتاج أو املوارد البشرية بل هي وظيفة مميزة تختص بها االدارة العليا،
التي توجه وتنسق االجراءات داخل املؤسسة لتحقيق أقص ى قدر من األداء على املدى الطويل.
تتكون اإلدارة اإلستراتيجية عموما من مكونين أساسين مترابطان وال ينفصالن هما :اإلستراتيجية
والتنظيم ،حيث تختص اإلستراتيجية بترتيب عالقة املؤسسة مع املحيط ،بينما يختص التنظيم في تنفيذ
اإلستراتيجية ،من خالل الهيكل التنظيمي ،اإلجراءات ،نظام املعلومات .إن الخيارات االستراتيجية الجيدة
هي فقط التي يكون تنفيذها التنظيمي ً
ناجحا.
تتطور املقاربات التي يستخدمها املستشارون والباحثون في مجال إدارة األعمال باستمرار في مهمتهم
املتمثلة في تحليل وفهم كيفية عمل املؤسسات .حيث ركزت املقاربة املبنية على االقتصاد الصناعي
(املنظور الخارجي) على البيئة الخارجية ،مسترشدة باملفاهيم األساسية إلستراتيجية النمو ،البحث عن
تعظيم الحصة السوقية ،التحليل التنافس ي والتنويع عند القيام بعملية التحليل االستراتيجي .بينما ركز
املنظور الداخلي على مفاهيم أخرى مثل الكفاءات ،املوارد  ،الهياكل  ،الثقافة والتكنولوجيا .نالحظ أن
املقاربة الخارجية تتوافق مع فترة تطور األسوا  ،بينما املقاربة املبنية على املوارد والكفاءات ظهرت في
سيا األزمات.
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 -1مفهوم االستراتيجية:
يرجع أصل كلمة " إستراتيجية " إلى العبارة اليونانية " "Strategosالتي تعني فنون الحرب وإدارة املعارك،
الزمن ّتم تعميم استعمالها في مختلف الفنون ّ
وبمرور ّ
والتخصصات ،ويعود التطبيق األول لهذه الكلمة في
مجال األعمال إلى سنة  1951مع نيومان ) (Newmanعندما تحدث بشكل واضح عن أهمية اإلستراتيجية
في تخطيط املشاريع االقتصادية .لدينا التعاريف التالية:
يعرفها  I.Ansoff1وهو احد أشهر الكتاب في مجال اإلستراتيجية والفكر اإلداري ّ :
ّ
تصور املؤسسة عن
العالقة املتوقعة بينها وبين بيئتها بحيث يوضح هذا ّ
التصور نوع العمليات التي يجب القيام بها على املدى
البعيد واملدى الذي يجب أن تذهب إليه املؤسسة والغايات التي يجب أن تحققها".
وقد أكد  I.Ansoffعلى أن املؤسسة ال يمكن أن تسير بهدف بسيط كالربح ووفق مخططات عملياتية
ذات مدد قصيرة جدا كاألهداف املالية لسنة أو سنتين ،وإنما يجب أن يكون لديها مخطط استراتيجي
وخاصة منهجية لتحديد وصياغة استراتيجياتها التي يجب أن تكون أساس هيكلها التنظيمي.
ويعرفها  :Alfred Dupont Chandler2هي تحديد املؤسسة ألهدافها الرئيسية وغاياتها على املدى
البعيد ثم وضع خطط عمل ،وتحديد وتخصيص املوارد املطلوبة لتحقيق هذه األهداف والغايات.
أما  Porterفيرى أن االستراتيجية هي عملیة تكوین وضع منفرد للمنظمة ذو قيمة لزبائنها من خالل تصمیم
مجموعة أنشطة مختلفة عما یؤدیھا املنافسون.
ويعرف  Henry- Mintzberg-اإلستراتيجية ّ
بننها القوة الوسطية بين التنظيم والبيئة ،وأنماط متالئمة
في مجموعة من القرارات التنظيمية التي تتعلق بالبيئة ،فاإلستراتيجية هنا هي أداة تستخدمها املؤسسة
ّ
للتكيف مع بيئتها من خالل مجموعة القرارات التي تتخذها اإلدارة.
وتوصل  Mintzbergإلى صیاغة مفھوم االستراتیجیة من خالل تضمینھا آراء مجموعة كبيرة من
3
الباحثين لیصل إلى ما ُیعرف باسم  Five Ps for Strategyوھي:
الخطة  : Planأي أن االستراتیجیة عبارة عن خطة موصوفة تحدد سیاقات التصرف وسبلھا،
فھي دالة مرشدة للتعامل مع موقف أو حالة معینة ،وھي مصممة إلنجاز األھداف.

املناورة : Ployأي أن االستراتیجیة ھي مناورة القصد منھا خداع املنافسين وااللتفاف حولھم.
النموذج  : Patternأي أن االستراتیجیة ھي نموذج متناغم األجزاء من خالل السلوك املعتمد
وحتى غير املعتمد
املوقف  : Positionاالستراتيجية موقف أو وضع مستقر في البیئة یتم الوصول إلیھا ،وھذا
الوضع یتصف بالدینامیكیة والفاعلیة.
 1اثبت عبد الرمحان إدريس ,مجال الدين حممد مرسي ,اإلدارة االسرتاتيجية ,مصر ,الدار اجلامعية ,2003 ,ص.22
2
Alfred Chandler, Stratégies et Structures de l'entreprise, Edition d'Organisation, Paris,
1989, P15.
 3فالح امحد عداي احلسيين ,اإلدارة اإلسرتاتيجية,عمان ,دار وائل ,2000 ,ص .15
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ً
املنظور  : Perspectiveاالستراتيجية ھي منظور یعطي القدرة على رؤیة األشیاء وإدراكھا وفقا
لعالقاتھا الصحیحة.
يالحظ أن هناك اختالفا بين الباحثين في تحديد مفهوم االستراتيجية ويرجع السبب في ذلك إلى ثالث
عوامل هي:
 اخالف املبادئ من مدرسة ألخرى ومن مقاربة ألخرى ومما الشك فيه أن هذا يجعل مفهوماالستراتيجية يختلف من مدرسة ألخرى ومن مذهب ألخر.
 اخالف الزوايا التي يتم منها تعريف االستراتيجية نفسها ،فاالستراتيجية تكون أوال تصميم (عملفكري) ثم تتحول إلى قرار عندما يتم تبنيها ،ثم تصبح عند تنفيذها ورقابتها مجموعة من
العمليات واالجراءات ،فاختالف املرحلة التي ينظر منا الباحث عند تعريفه لالستراتيجية يؤدي إلى
اختالف التعاريف دون شك.
 تطور املعارف املرتبطة باالستراتيجية والذي يؤدي إلى تغير النظرة إلى االستراتيجية كما يحدثذلك في باقي املجاالت.
إن أشمل تعريف قدم لالستراتيجية يرى أن االستراتيجية هي تخصيص للموارد يلزم املؤسسة في األجل
الطويل ويرسم مساحة نشاطها ويحقق استجابة أصحاب املصالح والحصول على ميزة تنافسية.
 -2بعض املفاهيم ذات الصلة باإلستراتيجية:
أوال :عوامل النجاح الرئيسيةLes Facteurs Clés de Succès-Key Success Factors :

هي مجموعة من العوامل الناتجة من التشخيص التنظيمي والتي تتحكم فيها املؤسسة بشكل جيد مما
يمكنها من كسب ميزة تنافسية مقارنة بمنافسيها ويضمن بقاءها في السو  ،مثل التجديد التكنولوجي،
ُ
ُ
التحكم في التكاليف ،فينبغي على املؤسسة أن ترتبها و تركز خاصة على تلك غير املتحكم فيها من طرف
املنافسين.
ثانيا :وحدات األعمال اإلستراتيجية Un Domaine d’Activité Stratégique-Strategic Business
 :Unitهي مجموعة من خطوط َاملنتجات تتقاسم نف املوارد ملواجهة نف املنافسين في نف البيئة،
ُ
فهي توافق ثنائيات متميزة ،نوعية ومتخصصة من FCSويجري التعامل معها بصورة مستقلة ،ويتم
تحديدها اعتمادا على ثالثة أبعاد متمثلة في الزبائن الذين تتوجه إليهم املؤسسة ،الحاجات التي يرغبون في
ُ
إشباعها والتكنولوجيا .وهي ناتجة من التجزئة اإلستراتيجية التي تعد مرحلة أساسية للتشخيص
اإلستراتيجي وتختصر بـ.DAS
ثالثا محفظة األنشطة Portefeuille d’Activités :هي مجموع وحدات األعمال اإلستراتيجية والهدف
من تحليلها هو إيجاد الوضعية اإلستراتيجية لكل وحدة وتحديد أهداف وإستراتيجية خاصة لكل واحدة
منها.
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رابعا السياسة  :Politiqueهي مجموعة من املقاصد املترابطة واملتعلقة بمستقبل وتطور املؤسسة
انطالقا من الوضعية الحالية لها ،فتنبثق السياسات من االستراتيجيات كخطوط عامة التخاذ القرار،
ُ
وتقدم اإلرشاد ملتخذي القرار في كل أجزاء املؤسسة فهي بمثابة اإلطار املرجعي ملختلف القرارات املتخذة.
خامسا التكتيك  : Tactiqueعبارة عن نقاط مفصلة تندرج في إطار اإلستراتيجية ،فمن خاللها يتم
استعمال وسائل محددة ٕوادارة موارد خاصة ،ألغراض التمييز أو التصنيف.
سادسا التخطيط االستراتيجي  : Planification stratégiqueيعرف بننه" تصور املستقبل املرغوب
فيه والوسائل التي تسمح ببلوغه ".حيث أن التخطيط االستراتيجي ينخذ تحوالت البيئة بعين االعتبار
وينتهي برعداد الخطة اإلستراتيجية ويهدف التخطيط االستراتيجي إلى تقليص الفجوة اإلستراتيجية
) (écart stratégiqueالتي يمكن توضيحها من خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)02الفجوة االستراتيجية
الوضعية املرغوب فيها

األهداف:
رقم األعمال
األرباح
الحصة السقية

c

الفجوة

a

الوضعية املتجهة نحوها

d
b

الزمن

t2

t1

t0

سابعا -امليزة التافسية :تستهدف االستراتيجية أساسا الحصول على ميزة تنافسية وذلك لي من أجل
ضمان البقاء في السو فحسب وإنما قصد التفو على املنافسين أيضا ،إن مبدأ امليزة التنافسية كما
يعرفه  Porterهو 'القيمة التي يمكن للمؤسسة أن تنشنها لزبائنها فضال على التكاليف التي تتحملها من
أجل إنشاء هذه القيمة ،فهذه القيمة قد تكون خاصية ضمن خصائص املنتج ،سعر منخفض ،أو أي
ش يء يجعل املستهلك راضيا على املؤسسة ويقبل منتجاتها ،الش يء الذي يعطي هذه األخيرة أفضلية عن
غيرها من املؤسسات .يتضح مما سبق أن امليزة التنافسية مرتبطة برنشاء القيمة إذ ال يمكن الكالم عن
امليزة التنافسية في غياب القيمة ،وإنه ملن البديهي أن كل مؤسسة تحاول معرفة امليزة التنافسية ملنافسيها
إما الستخدام نف النظام املنش ئ للقيمة أو لتقليده بني صفة من الصفات ،فالبنسبة للمؤسسات
الحالية لم يعد كافيا إذن أن تنش ئ القيمة بل أن تحمي نظامها املنش ئ للقيمة حتى ال يتمكن املنافسون
منه ،وبتعبير آخر يجب على املؤسسة أن تجعل ميزتها التنافسية مقاومة للتقليد إلى أبعد درجة و هو ما
يعرف بامليزة التنافسية املستدامة غير أن كثير من الباحثين يرى أن التطورات السريعة والتقلبات الكبيرة
التي تميز بيئة املؤسسات يفرض عليها لي الحصول على ميزة تنافسية مستديمة وإنما الحصول على ميزة
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تنافسية متجددة من أجل مسايرة التطورات والتقلبات ،كما يجب أن تخص امليزة التنافسية مساحة
نشاط املؤسسة أي كل املساحة التي يمتد إليها نشاطها.
 -3مراحل تطور الفكراالستراتيجي:
 -1.3حسب صيغة العمل االستراتيجي :مرت اإلدارة اإلستراتيجية بنربعة مراحل أساسية هي:
 :1960 -1950في هذه املرحلة اعتمد التخطيط على األساس املالي ،حيث تهتم املؤسسة بوضع امليزانية
السنوية ،حيث تكون غاية املؤسسة هي تحقيق اإليرادات السنوية بنكبر كمية ممكنة.
 :1970 -1960في هذه املرحلة ارتكز تخطيط املؤسسة على التنبؤ ،فاملؤسسة تتنبن بما ستكون عليه
األحوال خالل السنوات القادمة ،وتقوم بدراسة تنثير البيئة الخارجية على نشاط املؤسسة ،حيث
تحسنت ظروف اتخاذ القرار في هذه املرحلة ،والتركيز كان منصبا على األجل القصير واملتوسط.
 :1980 -1970وتمثل مرحلة التخطيط املوجه خارجيا ،وتتميز بمرحلة فهم حقيقة السو وظواهره،
ويكون االعتماد األساس ي في التنبؤ على األساليب األكثر استجابة للمستهلكين والسو وتحوالتها ،وفي هذه
املرحلة تم تقسيم املؤسسة إلى وحدات أعمال إستراتيجية حيث يشارك مدير كل وحدة في التخطيط
االستراتيجي.
ما بعد  :1980وفي هذه املرحلة ظهرت اإلدارة اإلستراتيجية حيث أصبحت املؤسسة تعتمد على تحليل
البيئة الداخلية والخارجية في رسم إستراتيجية املؤسسة.
 -2.3حسب تصور االستراتيجية :حسب تطور تصور االستراتيجية يمكن اعتبار أن الفكر االستراتيجي
عرف مرحلتين كبيرتين هما :مرحلة التناسب االستراتيجي ومرحلة النية االستراتيجية.
أوال -مرحلة التناسب االستراتيجي (التموقع) :كانت النظرة السائدة في هذه الفترة أن االستراتيجية هي
الكيفية التي تبحث من خاللها املؤسسة كيفية التناسب مع بيئتها وقد عرفت هذه املرحلة فترتين األولى
هيمن فيها نموذج  SWOTوالثانية هيمنت فيها امليزة النافسية:
 فترة نموذج  :SWOTانطلقت هذه الفترة في سنة  1965مع ظهور النموذج الذي جاء به مجموعةمن أساتذة  Harvardفي كتابهم  Business Policy ; Text and Casesوكان يعرف في البداية
بنموذج  Harvard Modelأو نموذج  LACGنسبة إلى الباحثين ; (Learned ; Christense
 ،)Andrews ; Guthالنموذج املقترح من طرف الباحثين يقوم على أربعة عناصر أساسية هي:
التحليل الخارجي للمؤسسة.
التحليل الداخلي.
املسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
قيم املديرين.
 فترة امليزة التنافسية :ظهرت فكرة امليزة التنافسية مع أعمال  Porterالذي كان له الفضل الكبيرفي إعطاء دفعة قوية للفكر االستراتيجي ،فامليزة التنافسية ال تزال إلى اليوم بمثابة حجر األساس
في الفكر االستراتيجي.
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ثانيا -مرحلة النية االستراتيجية (الحركات االستراتيجية) :بدأت هذه املرحلة خالل الثمانينات حيث
ظهرت األبحاث األولى التي تهتم برمكانية بناء االستراتيجية على أساس موارد املؤسسة ،غير أن موارد
املؤسسة قد عرفت خالل التسعينات تطورا كبيرا مما أدى إلى ظهور مالمح مقاربة أخرى تعرف
بمقاربة التحول.
 -4القرارات اإلستراتيجية والقرارات العملية:
معلوم أن للقرار االستراتيجي عالقة كبيرة باالستراتيجية ،بحيث ال يمكن الحديث عن اإلستراتيجية في ظل
غياب القرار االستراتيجي  ،كما أن القرار االستراتيجي يمثل محور اهتمام التسيير االستراتيجي ،لذا نجد
العديد من الباحثين اهتموا بدراسة القرارات اإلستراتيجية ،ومحاولة تفسير كيفية تكوينها وصياغاتها .
ويمكن في ذلك االعتماد على تصنيف  Ansoffللقرارات االإدارية من خالل الجدول التالي:
الجدول رقم ( )1تصنيف  Ansoffللقرارات اإلدارية
القرارات العملية
القرارات التكتيكية
القرارات االستراتيجية
هي قرارات قصيرة األجل ،وذات
هي قرارات متوسطة األجل
هي قرارات طويلة األجل تخص
أثر محلي يخص منصب عمل أو
عالقة املؤسسة بمحيطها ،لها
مهمة محددة.
طابع مركزي وغير متكررة
القرارات تتعلق بتنفيذ األعمال الجارية
بتنفيذ
تهتم بالبحث عن كيفية تنويع تتعلق
للمؤسسة.
النشاطات ،وكيف يتم تطوير االستراتيجية وتتناول خصوصا
واستغالل وضعية املؤسسة األبعاد الوظيفية في املؤسسة.
املستقبلية ،تهدف إلى خلق أو تهدف لتسيير املوارد للحصول
دعم امليزة التنافسية للمؤسسة .على أحسن النتائج ،تنظيم
الهياكل ،الربط بين السلطة
واملسؤولية ،تدفق العمل
واملعلومات ،قنوات االتصال،
الصالحيات.
Source : H.I.Ansoff, Stratégie du développement de l’entreprise, Hommes et
techniques, puteau, (1968), P15-19

إن ما يميز القرار االستراتيجي أنه:
 على درجة عالية من التعقيد :ذلك أنه يقوم على عدد كبير من املتغيرات ويحتاج إلى كم هائل مناملعلومات ،ويمتد إلى جوانب متعددة حيث ال يقتصر على جانب واحد فقط.
 عدم التنكد :ذلك أنه يرتبط باملدى الطويل وما يميز املستقبل هو عدم اليقين واالرتياب. التنثير على القرارات العملية :ذلك أن القرارات العملية تندرج ضمن القرارات االستراتيجية. -املقاربة الشاملة :حتى ال يفقد القرار االستراتيجي صبغته االستراتيجية يجب أن يكون شامال.
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 تغيير ملحوظ :وهو أحد أهداف االستراتيجية.ويحاول  H.Mintzbergتقديم تصور شامل لعملية صياغة القرار االستراتيجي يوضحه الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)03االستراتيجية الناشئة واإلستراتيجية املعتمدة

Source : Mintzberg Henry,Lampel Joseph et Ahlstrand - la stratégie et

l’éléphant, L’expansion management review , mars 1998, P22.
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حيث يميز بين خمسة أشكال لالستراتيجية بين لحظة الصياغة ولحظة االنجاز النهائي تتمثل في:
 االستراتيجية املرغوبة  : Stratégie projetéeوهي تمثل االستراتيجية املقصودة وتعبر عنالنوايا االستراتيجية للمؤسسة املبنية على التجارب السابقة والتوقعات املستقبلية.
 االستراتيجية غير املنجزة  :Stratégie non réaliséeوهي التي تتخلى عنها املؤسسة مباشرةعند القيام بانجاز مشروع القرار اإلستراتيجية ،ويوجد عدة أسباب للتخلي عن اعتماد بعض
القرارات اإلستراتيجية مثل التهديدات ال تتناسب مع القدرات أإلستراتيجية أو نتيجة عدم توفر
ا لفرصة التي على أساسها تم وضع القرار اإلستراتيجي او ظهور فرصة جديدة أفضل من األولى
عند مباشرة التنفيذ.
 االستراتيجية املعتمدة  :Stratégie délibéréeو القرار اإلستراتيجي الذي ينسجم ورغباتوطموحات املؤسسة والذي تم اختياره بررادتها بعدما تم التخلي عن القرار
اإلستراتيجي السابق  ،و مكيف أيضا مع القدرات اإلستراتيجية للمؤسسة وشروط املحيط
املوجودة فيه؛
 االستراتيجية الناشئة  :Stratégie émergenteوهي االستراتيجية التي لم تتخذها ولمتتوقعها املؤسسة ،ولكن ظهرت نتيجة او نشنة من مجموعة من القرارات
واإلجراءات التي اتخذتها املؤسسة واحدة تلو األخرى بفعل تنثيرات املتغيرات الداخلية والخارجية
كالتجربة ،التعلم من األخطاء ،املعالجة التدريجية لألوضاع ،والحدس ،والبيئة واملنافسون
للوصول إلى قرار استراتيجي منسجم.
H.Mintzberg,A.Lampel (1999),P21-22
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االستراتيجية املنجزة  :Stratégie réaliséeوهي اإلستراتيجية الذي تم انجازها بالفعل ،باالعتماد
عل التجربة و النموذج الذي تم انجازه سابقا .وهو في معظم
الحاالت يختلف بشكل اكبر أو بقليل عن مشروع االستراتيجية الذي وضع في
األول.
أي أننا ننطلق من االستراتيجية املرغوبة (النوايا) ولكن لسبب او آلخر نفقد جزء يمثل
االستراتيجية غير املحققة فتنخفض الى االستراتيجية املتعمدة وفي نف الوقت تظهر أمور أخرى
عرضية االستراتيجيات الناشئة وبالتالي ننزل الى مستوى منخفض عنها الى االستراتيجية الفعلية
(أي االستراتيجية التي نصل اليها فعال).
 .5أبعاد اإلستراتيجية نموذج  : VIPيمكن التمييز بين األبعاد التي يوضحها الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)04نموذج  VIPألبعاد االستراتيجية
 Vأي نموذج نعتمد إلنشاء القيمة؟
)(value
(القيمة)
ماهي قدرة النموذج على حماية امليزة التنافسية من
املنافسين؟
التقليد)
(مقاومة I
)(imitability
ماهي مساحة النشاط التي يتعلق بها النموذج؟ P
)(perimeter
(مساحة النشاط)

 -6مستويات اإلدارة اإلستراتيجية:
بالنظر إلى " طبيعة وحجم املؤسسة " فرنه يمكن أن نجد عدة مستويات لإلدارة اإلستراتيجية تنقسم
حسب أكثر التقسيمات شيوعا إلى ثالثة مستويات:
ُ
 مستوى املؤسسة :تمثل اإلستراتيجية الرئيسية على مستوى املؤسسة ككل فتهتم بالرؤية ،الرسالة،الغايات واألهداف ،وتوضع من طرف مجل اإلدارة والرئي التنفيذي األعلى واملديرين ،حيث يكون
التعامل مع القضايا ذات األهمية الكبرى ،كتقديم إجابات على تساؤالت من نوع :هل ينبغي للمؤسسة
أن تتوسع في أعمالها ،أم تنكمش ،أو تواصل عملياتها املعتادة دون إحداث أي تغيير؟ ،فهي تنخذ شكل
إما إستراتيجيات النمو ،االنكماش أو االستقرار.
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 مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية :وهنا تكون اإلستراتيجية مسؤولة بشكل مباشر عن تخطيطوتنفيذ وأداء كافة األنشطة الخاصة بالخطة اإلستراتيجية مليدان النشاط االستراتيجيي ،حيث يجرى
التعامل مع ميادين النشاط اإلستراتيجية بصورة مستقلة باعتبارها مراكز إنتاجية لها مواردها ٕوادارات
خاصة بها ولكنها متكاملة مع الوحدات األخرى في إطار الخطة اإلستراتيجية الشاملة للمؤسسة ،إذ
ُ
ُ
ُ
تركز على تحقيق التموقع التنافس ي للمؤسسة في أحد مجاالت األعمال املحددة ،فتركز على كيفية
املنافسة في صناعة معينة ،أو قطاع َ
منتج أو سو معين .أما القرارات اإلستراتيجية على هذا املستوى
فتتمثل في تحديد تشكيلة املنتجات للمؤسسة ونواحي التطوير الذي يمكن إدخاله عليها ،فتح منافذ
توزيع جديدة ،بدء حملة إعالنية أو التركيز على خدمة طبقة معينة من الزبائن.
 املستوى الوظيفي .تهتم استراتيجيات الوظائف بمجال وظيفي ُم َحدد يعمل على تنظيم استغالل

مورد معين باملؤسسة مادي أو بشري ،فبالرغم من أن هذه اإلستراتيجية مداها ضيق إال أنها مهمة
للغاية ِلكونها موجهة من أجل تحسين فعالية العمليات الوظيفية في املؤسسة مثل اإلنتاج ،البحث
والتطوير ،إدارة املوارد البشرية والتسويق.
 -7مدارس التفكير االستراتيجي :عرفف الفكر االستراتيجي عدة مدارس للتفكير االستراتيجي لخصها
5
 Mintezbergفي  10مدراس يمكن وضعها تحت ثالث مجموعات كمايلي:
 املدارس املعيارية  :Normativeوتضم مدرسة التصميم ،التخطيط ،التموقع. املدارس الوصفية  :Descriptiveوتضم املدرسة الريادية ،املعرفية ،التعلم ،السلطة ،الثقافة،املحيط.
 مدرسة التحول ,Configurationأوال -مدرسة التصميم :The Design School: Strategy Formation as a Process of Conception
من رواد هذه املدرسة نجد )  (P.Selznick 1957, A.D.Chandler 1962, LCAG 1965حيث يبنى النموذج
االستراتيجي وفق هؤالء من خالل التوفيق بين عناصر البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة من خاللها
يتم تصميم االستراتيجية.
ثانيا -مدرسة التخطيط  :The Planning School: Strategy Formation as a Formal Processيتم
إعداد اإلستراتيجية وفق هذه املدرسة بعملية رسمية في إطار شكلي  – Formelفتعتبر اإلستراتيجية نتيجة
عملية متحكمة وواعية للتخطيط الرسمي وقد تزامن ظهور هذه املدرسة مع املدرسة التصميمية خاصة
عند إصدار  H.I. Insoffلكتابه  corporate strategyسنة  ،1965حيث كان االتجاه العام نحو إجراءات
وأساليب التخطـيط فـي مجال الدراسات واملمارسة امليدانية .وانتشرت أدبيات التخطيط االستراتيجي في
Henry MINTZBERG, Bruce AHLSTRAND, Joseph LAMPEL, Strategy Safari: a Guided
Tour Through the Wilds of Strategic Management, a Division of Simon and Schuster Inc.
the Free Press, New York, U.S.A., 1998
5
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سنوات الـسبعينات ،من خالل تقديم عدة أشكال بيانية وخطوات ذات تتابع منطقي وإجراءات تفصيلية،
يتم صياغة االستراتيجية وفق هذه املدرسة ابتداءا بتحديد األهداف التي تنخذ طابعا كميا أو رقميا على
عك املدرسة التصميمية ،بعدها يتم تشخيص عناصر البيئة الداخلية والخارجية ومن ثم صياغة
االستراتيجية وتنفيذها من خالل ترجمتها في شكل مخططات عملية وبالرغم من تبني هذه املدرسة لنف
مبادئ املدرسة التصميمية إال أنه يغلب عليها الصرامة والتشكيل.
ثالثا -مدرسة التموقع The Positioning School: Strategy Formation as an Analytical
 :Processساهمت هذه املدرسة بشكل معتبر في إثراء الفكر االستراتيجي حيث ساهمت عدة تيارات فكرية
في بلورة مالمح هذه املدرسة أهما االرشادات العسكرية القديمة التي أخذت من فن الحرب لكل من Sun
 Tzuو  Carl Von Clausewitzوالتي تحولت إلى مجال األعمال باعتبار أن السو ميدان حرب .كذلك
وفي بداية السبعينيات ظهرت العديد من مكاتب االستشارة في مجال االستراتيجية وقدموا مجموعة من
األدوات لتحليل محفظة األنشطة مثل  ،BCG, Mc Kinsey, ADLكذلك قدم  Porterخالل الثمانينات
تحليال للصناعة من خالل نموذج قوى التناف الخم وهو وما جعل هذا النموذج مسيطرا على الفكر
االستراتيجي.
رابعا -املدرسة املقاوالتية The Entrepreneurial School:Strategy Formation as a Visionary
 :Processتعتبر االستراتيجية وفق هذه املدرسة عملية استشرافية تبحث عن وصف وفهم كيفية إعداد
االستراتيجية وهنا يبرز دور القائد الذي يعي ما يجب القيام به باالعتماد على الحدس ،الحكمة والتقدير
وخاصة الرؤية  .Visionالتي تتجاوز وفق هذه املدرسة وتعوض مفهوم التخطيط بشكل كبير.
خامسا -املدرسة املعرفية :The Cognitive School: Strategy Formation as a Mental Process
تتوقف صياغة االستراتيجية وفق هذه املدرسة على األنماط والخرائط املعرفية والنفسية التي يمتلكها
املسير ويستعملها لجمع ،معالجة ،تحليل وتفسير ،ترميز ،تخزين املعلومات واملعطيات حول املؤسسة
واملحيط .وهذا يعني بالضرورة أن بناء اإلستراتيجية يرتكز على تفسير أو إدراك معرفي للمحيط واملؤسسة
ال يوجد إال بداللة الطريقة التي تم بها إدراكها أو تفسيرها.
سادسا -مدرسة التعلم :The Learning School: Strategy Formation as a Emergent Process
يرى رواد هذه املدرسة أن اإلستراتيجية تتجسد شيئا فشيئا مع أفعال وحركات األفراد أو الجماعات ،أين
ُ
يكتسب األفراد املهارات واملعلومات حول مختلف الوضعيات ومن فرن اإلستراتيجية يمكن أن تعد
ُ
وتنفذ على شكل خطوات صغيرة من خالل عملية التعلم.
The Power School: Strategy Formation as a Process of
سابعا -مدرسة السلطة
 :Negotiationيرى رواد هذه املدرسة أن إعداد االستراتيجية هو عملية تفاوض ،إقناع ومواجهة بين
الجهات الفاعلة األساسية وهنا نميز بين السلطة الجزئية لألفراد من خالل رغباتهم ،أهدافهم،
صراعاتهم ...والسلطة الكلية التي تمثل التبعية املتبادلة بين املؤسسة ومكونات محيطها من موردين،
زبائن ،املنافسين مما يقتض ي من االستراتيجية تسيير هذه العالقات.
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ثامنا -املدرسة الثقافية
إذا كان تيار السلطة ينظر للمؤسسة كمجموعة أجزاء فرن تيار الثقافة يعتبرها كمجموعة مندمجة
تنسجها الثقافة .فاألول ينطلق من املصلحة الشخصية أما الثاني من املصلحة املشتركة .دخل مفهوم
الثقافة في املؤسسة من علم األحياء إلى علم التسيير في بداية الثمانينات بتنثير املؤسسة اليابانية.
حيث تعبر ثقافة املؤسسة على نسيج اجتماعي معلن بما فيها املعرفة الجماعية ،املعتقدات ،التقاليد،
العادات والتقاليد املشتركة بين األفراد ،اإلضافة إلى الفهم املشترك بينهم .فرعداد اإلستراتيجية يكون
كعملية تفاعل إجتماعي.
تاسعا -املدرسة البيئية The Environmental School: Strategy Formation as a Reactive
 :Processيرى أصحاب هذه املدرسة أن إعداد اإلستراتيجية يعتبر كعملية رد فعل أو إستجابة للبيئة التي
تعيش فيها املؤسسة ،فرذا كانت املدارس األخرى تنخذ بعين اإلعتبار العامل البيئي عند إعدادها
لإلستراتيجية ،فرن هذه املدرسة تجعل منه املمثل الحقيقي والحاسم في املؤسسة ،فاإلستراتيجية تنبثق
إستجابة للتحديات التي تفرضها البيئة الخارجية املحيطة بها.
عاشرا -مدرسة التشكيل The Configuration School: Strategy Formation as a Process of
 :Transformationتعتبر مدرسة التشكيل تيار للجمع بين كل االتجاهات السابقة الذكر ،ومنه فان هذه
املدرسة تسعي لتحقيق مظهران أساسيان :يهدف األول لوصف حاالت املؤسسة كتشكيالت .ويتعلق الثاني
بوصف سيرورة إعداد اإلستراتيجية كتحول .يتجه هذا التيار العتماد األسلوب التركيبي بدل األسلوب
التحليلي في معظم الدراسات وهذا بربعاد كل املتغيرات الهامشية والتركيز على مجموعة مختارة ومحددة
يكون تمثيلها تمثيال شامال.
:The Cultural School: Strategy Formation as a Collective Process
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املحور الثاني :عناصراالتجاه االستراتيجي
 -1الرسالة:
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يرى  DRUCKERأنه البد أن تسنل املؤسسة نفسها ما هو عملنا؟ -What is our Business? ،والذي
ً
سيكون مترادفا مع سؤال ما هي رسالتنا What is our Mission ?- ،والذي يصب حول تلبية إحتياجات
6
زبائن املؤسسة.
أوال -تعريف الرسالة :هي اإلطار الرئيس ي املميز للمؤسسة دون غيرها من املؤسسات من حيث مجال
نشاطها ،منتجاتها ،زبائنها وأسواقها ،حيث تبين السبب الجوهري لوجود املؤسسة ،هويتها ،عملياتها،
وممارساتها ،وبالتالي فهي تعطي اإلطار العام لإلستراتيجية.
ثانيا -خصائص الرسالة :الرسالة تتضمن عادة االعتبارات التالية:
 وثیقة مكتوبة بمثابة دستور یرسم السیاسات ،ویحدد اإلجراءات في كل مرحلة من مراحلنشاطھا.
 تغطي فترة زمنیة طویلة ال تتغير إال عند حدوث تغيرات كبيرة في البیئة التي تعمل فیھا املؤسسة. تحدید اإلطار الذي تعمل ضمنھا املؤسسة واألسوا التي تتعامل معھا واملستفیدین من خدماتھاأو منتجاتھا.
 صورة فوتوغرافیة تعكمدار العمر.

حالة املؤسسة في أذھان املتلقين لخدماتھا والبیئة املحیطة بھا على

 -األسلوب العلمي والفني املستخدم في عملیاتھا وإدارة نشاطھا.

 السلوك التنظیمي من القیم واملبادئ التي تميز املؤسسة عن غيرھا من املؤسسات املنافسةّ ،وتعد
خطوات إعداد وتحدید رسالة املنظمة العصب الرئیس ي والحساس في جسم عملیة التخطیط
االستراتیجي.
ثالثا -أهمية الرسالة :تنبع أھمیة الرسالة من األسباب التالیة:
 الرسالة تظھر أسباب وجود املؤسسة وأھدافھا ووظائفھا وتوضحھا واملركز الذي تطمح بالوصولإلیه.
ّ
تعد معایير لتقویم األداء في كل مرحلة من مراحل النشاط الذي تقوم به.
 ّتعد الغایة واملقاصد النھائیة التي توجه إلیھا كل األنشطة واملوارد املتاحة لبلوغ األھداف التي
تسعى املؤسسة لتحقیقھا في املستقبل.
 تحدد الرسالة وظائف املؤسسة وأسباب وجودھا ،ومجاالت التنافاملماثلة لھا في بیئة األعمال.

مع اآلخرین ،واملنظمات

 التزام قانوني وأدبي تجاه البیئة واملجتمع الذي تعمل فيهاملؤسسة.J.P.Helfer, Michel KALIKA, Jacques ORSONI, Management: Stratégie et Organisation,
8ème Edition, Ed.Vuibert, Paris, France, 2010, P: 78.
6
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رابعا -أمثلة عن الرس ـ ــالة:
 رسالة مؤسسة صومام :نسعى لتحقيق حاجات املستهلكين بتوفير منتجات غذائية عالية الجودةوتقديم أعلى مستويات الخدمة.
 -رسالة مؤسسة سامسونج :أن نكون أفضل شركة رقمية في العالم..

 رسالة مؤسسة  " : Googleأن نقوم بتنظیم معلومات العالم ونجعلھا متاحة عبر أرجاء الكونومفیدة".
لتحديد الرسالة يجب اإلجابة على األسئلة التالية من قبل اإلدارة العليا للمنظمة:
 ما هي طبيعة او نوع األعمال الخاص باملنظمة ؟. ماذا يمكن أن يكون مستقبال ؟. من هم زبائن املؤسسة ؟ ،وما الذي يعتبر ذو قيمة بالنسبة لهم ؟. ما هو نوع األنشطة الواجب على املؤسسة القيام بها ؟. -2الرؤية:
أوال -تعريف الرؤية :هي الوضع املستقبلي الذي ترغب املؤسسة في الوصول اليه والذي تعمل من أجله،
ً
فهي تعنى بالتطلع املستقبلي الذي يحدد توجه املؤسسة نحو تحقيق جوانب نجاح وتميز مرغوبة مستقبال
تبين رؤية املؤسسة كيف ينوي أصحابها االنتقال بها إلى املستقبل ،وبالتالي فهي تلعب دور املحفز بالنسبة
إلطارات املؤسسة وعمالها .أي أن األمر يتعلق باإلجابة عن املدى الذي تريد أن تذهب إليه استراتيجيا،
فهي تعك نوايا اإلستراتيجية (إلى أين؟ ،ولي كيف؟(.
يمكن التمييز بين الرؤية والخطة االستراتيجية منن خالل العناصر التالية:
الجدول رقم ( :)2املقارنة بين الرؤية والخطة االستراتيجية
الخطة االستراتيجية
الرؤية
 .1واقعیة في تصرفاتھا
 .1مثالیة في شكلھا
 .2منطقیة وموضوعیة
 .2تصوریة وحدسیة في الخیال
 .3تھتم بالجوانب التفصیلیة للمؤسسة
 .3تھتم بالشكل العام للمؤسسة
ً
 .4لغة إجرائیة تنفیذیة
 .4لغة عاطفیة وحماسیة نسبیا
 .5سریة
 .5علنیة
 .6تخاطب العقل والواقع
 .6تخاطب الروح والخیال
 .7تعتمد على التحلیل وبناء التصور
 .7تعتمد على حسابات ومؤشرات
 .8تحركات تنفیذیة و عملية
 .8صورة تخیلیة
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ثانيا -أھمیة الرؤیة االستراتیجیة  :تنبع أھمیة وجود رؤیة للمؤسسة من عدة اعتبارات ھي :
 أنھا ترسم معالم خارطة طریق ملستقبل املؤسسة من خالل رسم السیاسات ،وتوحید جھوداألفراد باتجاه الصورة املرغوبة التي یتمناھا الجمیع ،وشحن طاقة األفراد وتوجیھھا نحو املسار
واالتجاه الصحیح.
 ھي طاقة متجددة في رؤیة املستقبل ،وإثارة حماس اإلدارة والعاملين لتحقیق ما یطمحون إلیه،وتحویل حلمھم في الوصفیة والصورة التي تخیلوا مشاھدتھا إلى حقیقة واقعیة وملموسة.
 الرؤیة تحفز على إطال املبادرات واألفكار الخالقة ،حیث تعمل على ترسیخ القیم الداعمةواملساندة لإلبداع واالبتكار وإطال املبادرات الخالقة من خالل املشاركة في اتخاذ القرارات
وتقدیم املقترحات الجدیدة و وضع البدائل واملفاضلة بینھا بما ینسجم مع رسالة املؤسسة،
وتحقیق أھدافھا ورؤیتھا املستقبلیة.
 تساعد على وضع الضوابط العامة في تخصیص اإلمكانیات واملوارد وتحدید مجاالت استخدامھامن موارد مالیة وموارد بشریة وأنظمة إداریة متقدمة وصورة املجتمع والقوى املؤثرة فیه حتى
یتسنى لھا رسم الصورة التي ترغب بالوصول إلى تحقیقھا.
إن شرح وتفسير الرؤیة االستراتیجیة للعاملين بطریقة مقنعة یساعد كل فرد على فھمھا واملوافقة علیھا
ّ
ویعد خطوة ضروریة لتوجیه العاملين ،وتنمیة استعدادھم للتحرك في االتجاه املطلوب.
إن تعریف املستویات املختلفة للعاملين باملؤسسة بالرؤیة االستراتیجیة وبرسالتها وتحقیق الفھم واإلقناع
بھما ال یقل أھمیة عن اإلملام بمفھوم النشاط والتوجھات املستقبلیة للمؤسسة.
إن األفراد یحتاجون إلى من یقنعھم بنن اإلدارة تعرف إلى أین ترید الذھاب باملؤسسة ،وفي أي األسوا
یجب أن تركز أنشطتھا ،وما التغيرات املحتمل مواجھتھا ،وكیف یمكن التعامل معھا .وعندما تتمكن
اإلدارة من رسم صورة مستقبل املؤسسة في عبارات ملھمة وقویة تساعد على استنفار الطاقات وحشد
الجھود وتنمیة االلتزام فرن الرؤیة االستراتیجیة بحد ذاتھا تصبح أداة تحفيزیة قوية.
ثالثا -أمثلة عن الرؤية:
رؤية مؤسسة صومام :أن تكون منتجاتها الغذائية الخيار املفضل لألسرة.
رؤية مؤسسة سامسونج :إلهام العالم وإنشاء املستقبل.
وھناك من یفر بين الرؤیة  Visionوالرسالة  Missionعلى أساس أن األخيرة تمثل الواقع الحالي
ً
للمؤسسة ،بینما تصف الرؤیة ماذا ترید أن تكون عليه املؤسسة مستقبال ،وأنھا أحالم املؤسسة
وطموحاتھا التي ال یمكن تحقیقھا في ظل اإلمكانات الحالیة ،وإن كان من املمكن الوصول إلیھا في األجل
الطویل.
– 3قيم املؤسسة :
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قيم املؤسسة هي اإلطار العام الذي يحكم نشاط وأداء املؤسسة ،حيث تحدد سلوك املديرين واملوظفين
داخلها ،وكيف يعتزم املدراء إدارة شؤون املؤسسة ،فضال عن نوع التنظيم الذي يعتزمون بناءه ملساعدة
املؤسسة في تحقيق رسالتها ،وفضال عن ذلك ينظر إليها كنساس للثقافة التنظيمية.
قيم مؤسسة صومام :الريادة – املسؤولية االجتماعية – االلتزام بالتعلم املستمر – اإلبداع – النزاهة.
قيم مؤسسة سامسونج ) :التفرد -االمتياز – التغيير – النزاهة – الرفاهية املشتركة(.
 -4األهداف والغايات:
تمثل حالة مستقبلية مرغوبة ،أو غرضا تحاول املؤسسة تحقيقه تشتق من رسالة املؤسسة ورؤيتها .تنتي
مرحلة صياغة األهداف في بيان الرسالة عقب االنتهاء من تحديد الرسالة والرؤية وبعد صياغة بعض
القيم الرئيسية .وتتميز األهداف الفعالة بــ:
 محددة  : Specificأي أنها محددة بنتيجة واحدة رئيسية؛ قابلة للقياس  : Measurableبمعنى إمكانية حساب وتقييم مدى اإلنجاز فيها؛ قابلة للتحقيق Attainable؛ موجهة وفيها نوع من التحدي  :Result Orientedتبين مدى أهمية األهداف. محددة في الزمن  : Time Limitedبمعنى هل هدف املؤسسة قابل للتتبع؟.يمكن تلخيص ما سبق في الشكل التالي:
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املحور الثالث :التشخيص االستراتيجي.
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يكتس ي التحليل اإلستراتيجي أهمية بالغة في نموذج اإلدارة اإلستراتيجية الساعي دوما إلى ترقية وتعزيز
تنافسية املؤسسة في ظل بيئة أعمال ديناميكية ومتغيرة باستمرار .إن دراسة وتحليل بيئة املؤسسة
بنقسامها املختلفة من خالل جمع املعلومات األساسية عنها ينتي في مقدمة نجاح إستراتيجية املؤسسة
لبلوغ أهدافها اإلستراتيجية وفي مقدمتها امليزة التنافسية .وإذا علمنا أن اإلستراتيجية في حد ذاتها هي
األساس في التعامل مع التقلبات البيئية املختلفة خاصة في ظل بيئة األعمال الراهنة وما يميزها من تقلبات
أدركنا أهمية التحليل البيئي بالنسبة للمؤسسة.
ويقصد بالتحليل األستراتيجي دراسة تحليلية ملختلف العوامل واملتغيرات التي تؤثر على إستراتيجية
املؤسسة ومزاياها التنافسية وترهن استمرارها ،ويتم هذا التحليل من خالل :
 تحديد العوامل وطبيعتها. تحديد اتجاهات هذه العوامل. تحديد طبيعة التنثير ومستواه.ّ
واملتغيرات التي تواجه املؤسسة وتؤثر في مسارها
حيث تشمل بيئة املؤسسة كافة العوامل والظروف
االستراتيجي ،سواء تعلق األمر بعناصر داخل املؤسسة أم خارجها.
وتماشيا مع هذا التوجه فرن التحليل البيئي يختص باملستويات التالية:
 تحليل البيئة الخارجية )العامة والتنافسية (وينتهي بتحديد الفرص والتهديدات الحاليةواملستقبلية التي تميز مجال نشاط املؤسسة.
 تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة ) تحديد نقاط القوة والضعف(. -1تحليل البيئة الخارجية العامة :تضم البيئة الخارجية مختلف املتغيرات الخارجية التي تقع خارج
حدود وسيطرة املؤسسة والتي تؤثر على املؤسسة بشكل غير مباشر ،ويتم تحليل البيئة الخارجية العامة
في ثالث مراحل هي:
 جمع املعلومات :أثناء هذه املرحلة تحرص املؤسسة على جمع كل ما يمكن من املعلومات التيتخص مختلف جوانب البيئة ،فكلما تمت العملية بطريقة علمية ومنهجية كلما كانت املعلومات
أكثر فائدة ويستخدم لذلك عدة أساليب منها :االستقصاء ،الدراسات امليدانية ،االستبانات،
املالحظة املباشرة ،متابعة الصحف واملجالت....ال×.
 تصنيف املعلومات :يتم تصنيف املعلومات التي تم جمعها وفق عدة كيفيات فهناك ما يعرفبتحليل ( PESTالبيئة السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية والثقافية ،التكنولوجية .وهناك ما
يعرف أيضا بتحليل  ( PESTEإضافة إلى العوامل األربعة السابقة أضيف عامل آخر هو العوامل
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البيئية  ،)Ecologyوأخيرا هناك تحليل  PESTELحيث أضيفت العوامل القانونية للعوامل
السابقة ،وفيما يلي شرح لهذه العوامل.
أوال -البيئة االقتصادية :ونعني بها اإلطار االقتصادي العام الذي تتواجد ضمنه املؤسسة ،بما له من تنثير
على الصحة العامة ورفاهية املجتمع وقدرته الشرائية ،ويتم ذلك من خالل متابعة املؤشرات التالية:
معدل النمو االقتصادي.
اتجاه األسعار نحو التضخم.
معدل الدخل.
معدل الضرائب.
سعر الفائدة.
املوارد املتاحة.
ثانيا -البيئة التكنولوجية :يتضمن هذا التحليل تشخيص التطورات الحاصلة في التكنولوجيات
الحديثة ،إضافة إلى التقنيات التي قد تشكل خطرا على بقاء املؤسسة خاصة تلك التي تؤدي إلى تسريع
دورة حياة منتجاتها.
ثالثا -البيئة الديمغرافية :يعتبر السكان الحجر األساس ي الذي تتعامل معه املؤسسة ذلك أنهم يمثلون
مصدر الطلب على منتجاتها .يتم تناول السكان بالدراسة والتحليل سواء من حيث حجمهم أو كثافتهم أو
تحركاتهم أو توزيعهم الجغرافي،حيث يجب دراسة كل من العوامل التالية:
 oالجن .
 oالتعليم.
 oالعمر.
 oتركيبة األسرة.
 oمستويات الدخل.
 oاملوقع الجغرافي.
 oالتركيبة العرقية.
 oمعدل الوالدات.
رابعا -البيئة السياسية والقانونية :يركز هذا التحليل على ما يلي :
 oتحليل التدخل املتزايد للدولة.
 oالقوانين املتعلقة بتنظيم بنية األسوا .
 oالنظم املتعلقة بتسيير األسوا .
 oتشريعات العمل وقوانين الشركات.
 oالنظام السياس ي ومدى استقراره.
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خامسا – البيئة االجتماعية والثقافية :يتم متابعة التطورات الحاصلة في العادات ولتقاليد الخاصة
باملجتمع ،وكذا متابعة تحرك جمعيات حماية املستهلك.
 مرحلة التحليل :خالل هذه املرحلة تقوم املؤسسة بتحليل ما جمعته وصنفته من معلومات حولبيئتها الكلية ،حيث تسمح هذه املرحلة بحصر الفرص والتهديدات التي تحيط باملؤسسة.
 -2تحليل البيئة التنافسية:
أوال -نموذج قوى التنافس الخمس ل ـPorter
قدم  M.Porterضمن دراسته ملؤثرات البيئة الخارجية على تنافسية املؤسسة في إطار تحليله لهيكل
الصناعة بالدول املتقدمة تحليال هيكليا لقطاعات النشاط املختلفة وقوى املنافسة الفاعلة فيها واملحددة
لجاذبيتها وربحيتها ضمن ما أصبح يعرف بـ "نموذج قوى املنافسة لـ ."Porterيؤكد  Porterمن خالل هذا
التحليل على أن العامل األول الذي يحدد مردودية مؤسسة ما ضمن قطاع معين يتحدد من خالل جاذبية
القطاع ( )l’attrait du secteurالتي يصنعها تجاذب قوى املنافسة بداخله ،وأن العامل الثاني هو
الوضعية التنافسية النسبية ( )la position concurrentielle relativeملؤسسة ما مقارنة بمنافسيها في
هذا القطاع .فاستجابة لتفاعل هاذين العاملين نجد أن "هيكل القطاع يمارس تنثيرا كبيرا على تحديد
قواعد اللعبة التنافسية وعلى االستراتيجيات التي يمكن للمؤسسة اعتمادها" ،ألن املنافسة في قطاع ما
تتجاوز بكثير سلوك املنافسين املوجودين بل تتعداهم إلى باقي القوى األخرى التي تحكم مجتمعة قواعد
املنافسة وتحدد ربحية القطاع على أساس أن درجة الربحية تقاس بمردودية رأس املال املستثمر على
املدى الطويل مما سيكون له انعكاس مباشر على امليزة التنافسية املستمرة للمؤسسة  .هذه القوى التي
تحكم املنافسة قدمها ضمن خمسة أقسام كما هي مبينة في الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)5قوى التنافس الخمس لـ ـPorter
الداخلون املحتملون
Entrants Potentiels

تهديد الداخلين الجدد
الزبائن
Clients

القوة التفاوضية

املتنافسون في القطاع

للزبائن

Concurrents du secteur

القوة التفاوضية للموردين
املوردون
Fournisseurs

المزاحمة ما بين المؤسسات الموجودة
تهديد املنتجات البديلة
Rivalité
entre les firmes
املنتجات البديلة
existantes
Substituts
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أ -تهديدات الداخلين الجدد  :Les menaces des nouveaux entrantsيشكل املنافسون الجدد
املحتملون والقادرون على الدخول إلى سو ما تهديدا على املؤسسات املوجودة ،حيث يحمل هؤالء قدرات
جديدة رغبة في اكتساب حصة من السو  ،مما ينتج عنه تخفيض في أسعار العرض وارتفاع تكاليف
املؤسسات وهذا ما يؤدي إلى تخفيض هوامش املردودية .ويرتبط تهديد الداخلون املحتملون بمدى فعالية
موانع الدخول التي تفرضها املؤسسات املنافسة في السو وقدرتهم على تجاوزها ،فكلما كانت القيود أو
حواجز الدخول مرتفعة ،فهذا سيقلل من فرص دخول منافسين جدد والعك صحيح .
هناك ستة عوامل كبرى يمكن اعتبارها كحواجز لدخول املنافسين الجدد يمكن اختصارها فيما يلي :
*اقتصاديات الحجم  :Les économies d’échellesمن الناحية النظرية تعرف اقتصاديات السلم بننها
االنخفاض الذي يحدث في تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من املنتج (أو العملية ،أو الوظيفة التي تدخل في
عملية اإلنتاج) نتيجة زيادة عدد الوحدات املنتجة مطلقا .تشكل اقتصاديات السلم عائقا أمام الداخلين
الجدد ،إذ أن دخولهم للقطاع يستلزم الدخول بطاقة إنتاجية كبيرة ،وتحمل رد فعل قوي من طرف
املؤسسات املوجودة في القطاع ،وبالتالي وجود عنصر املخاطرة في الدخول ،وفي حالة دخولهم بطاقة
وحجم إنتاج ضعيف فرن ذلك سيرفع تكاليف اإلنتاج الوحدوية لديهم واالضطرار بذلك لرفع األسعار
مقارنة باملؤسسات املوجودة ،وهذا ما يهدد بقاءهم واستمراريتهم في السو .
*تميز املنتج  :La différenciation du produitذلك أن املؤسسات املوجودة تكون قد اكتسبت مكانة في
السو من خالل عالمتها املعروفة ووفاء الزبائن ملنتجاتها باعتبارها األولى التي دخلت إلى السو  ،هذا
العامل يعتبر عائقا أمام الداخلين الجدد حيث يتطلب منهم بذل جهود صناعية وتسويقية كبيرة من أجل
تغيير عادات الشراء الحالية ،وكسب والء جديد ملنتجاتهم ،وهو أمر في غاية الخطورة باعتبار أن
االستثمار في خلق عالمة مميزة ال يحقق أي قيمة مضافة إذا فشلت املؤسسة في اخترا حواجز
املؤسسات املوجودة.
*حاجيات رؤوس األموال : Les besoins de capitauxإن استثمار موارد مالية ضخمة من طرف الداخلين
الجدد يعتبر حاجزا للدخول إلى السو خاصة بالنسبة للموارد املخصصة للقيام بالحمالت اإلعالنية وكذا
املوارد املوجهة لالستثمار في مجال البحث والتطوير باعتبارها مصاريف غير مسترجعة ،كما تتطلب عملية
التمويل تخصيص موارد كبيرة جدا في مجال التشغيل والتي تشمل :هياكل اإلنتاج ،املخزون ،حقو
الزبائن ،التسويق والتوزيع ،تغطية الخسائر الناجمة عن االنطال في النشاط...الخ.
*تكاليف التحويل  :Les couts de transfertبمعنى التكلفة التي يتحملها املستهلك نتيجة تحوله من شراء
منتج املؤسسة لصالح مؤسسة أخرى ،حيث يشكل هذا العامل عائقا أمام الداخلين الجدد.
*النفاذ إلى قنوات التوزيع  : L’accès aux circuits de distributionحيث أن احتكار املؤسسات املوجودة
بالقطاع لكل شبكات وقنوات التوزيع ،يشكل عائقا للداخلين الجدد  ،وهذا بسبب تحفظ املوزعين
التعامل مع املؤسسات الجديدة وتوزيع منتجاتها ،نتيجة تخوفهم من عدم إقبال املستهلكين على شراء
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هذه املنتجات الجديدة ،مما يستدعي تخفيض األسعار ،والقيام بحمالت إعالنية وتقديم مزايا للموزعين
من أجل اخترا هذه الشبكات وبالتالي تحمل تكاليف كبيرة.
*ميزة في التكاليف مستقلة عن اقتصاديات السلم :تتمثل عناصر هذه امليزة فيما يلي:
الحيازة على التكنولوجيا :مثل براءات اختراع ،الحصول على تكنولوجيا تجعل من املنتج املصمم
ذو خصوصيات يصعب تقليدها.
النفاذ السهل للمواد األولية.
التمركز الجيد للمؤسسة.
السياسات الحكومية :برمكان الحكومة الحد من الدخول لقطاعات معينة أو منعه ّ
باملرة ،وذلك
من خالل ما تسنه من تشريعات وقوانين من جهة ،أو دخولها كطرف متعامل فيها من جهة أخرى
إما في صفة زبون كما هو الحال كما في بعض القطاعات كالتجهيزات العسكرية ،أو صفة مورد
حين يتعلق األمر بعض املواد الضرورية.
منحنى الخبرة أو التجربة :في بعض قطاعات النشاط ،نسجل انخفاض تدريجي في تكاليف الوحدة
الواحدة بسبب التراكمات املعرفية التي اكتسبتها املؤسسة في صناعة هذا النوع من املنتجات مما
يحقق ميزة في التكاليف يصعب على املنافسين الجدد اكتسابها.
ب -شدة املزاحمة بين املؤسسات املوجودةL’intensité de la rivalité entre les concurrents :
existants
تنشن هذه الوضعية في حال ما إذا رغبت املؤسسة أو منافسيها تحسين موقعها التنافس ي داخل الصناعة،
حيث تبادر بالفعل من خالل تخفيض األسعار ،إدخال منتجات جديدة للتشكيلة ،تحسين الخدمات
والضمانات املقدمة للزبائن ،تكثيف الحمالت االشهارية .هذا الفعل ينشن عنه رد فعل املنافسين لتعويض
الحصة السوقية املفقودة في شكل تحركات إما أن تحسن من وضعية الصناعة أو تؤدي بها إلى التدهور في
حالة التصعيد والردود غير املدروسة ،كما هو الشنن بالنسبة للحروب السعرية املتواصلة املفضية إلى
تدهور املردودية خاصة في الحاالت التي تكون فيها مرونة الطلب بالنسبة للسعر ضعيفة ،حيث تعجز
بعض املؤسسات عن تغطية حتى تكاليفها الثابتة.
تتحكم جملة من العوامل الهيكلية في شدة املزاحمة بين املنافسين املوجودين في الصناعة يمكن تلخيصها
فيما يلي :
* كثرة املنافسين أو توازنهم في اإلمكانات  :Des concurrents nombreux ou également équilibrésكلما
كان عدد املؤسسات املتنافسة كبير كلما كانت الصناعة عرضة لعدم االستقرار جراء اشتداد حدة
املنافسة بين هذه املؤسسات ،كما يمكن أن يحدث عدم االستقرار نتيجة لتوازن وتشابه قدرات ومكانة
املؤسسات في السو حتى وإن كان عددها قليل ،حيث كلما ازداد تشابه اإلمكانات كلما ارتفع الضغط.
على العك من ذلك إذا كان القطاع متمركز جدا أو محتكر من طرف مؤسسة أو عدد قليل من
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املؤسسات ذات اإلمكانات املتباينة ،حيث تستطيع املؤسسات املهيمنة فرض تقاليد خاصة للمنافسة
وتحديد أسعار موجهة.
*النمو البطيء للصناعة  : Une croissance du secteur lenteإذا كانت الصناعة تمتاز بنمو بطيء فرن
ذلك سيحول املنافسة إلى لعبة القتسام السو تتسم بالحدة واالنفجار ،ذلك أن املنافسة على اقتسام
الحصة السوقية يعد أكثر خطرا من املنافسة في سو يتميز بالنمو السريع حيث تضمن املؤسسات
املتنافسة حجم معين من مبيعاتها يتحدد وفقا إلمكاناتها وحجم استثماراتها.
*التكاليف الثابتة أو تكاليف التخزين مرتفعةDes couts fixes ou des couts de stockages élevés:
ذلك أن التكاليف الثابتة املرتفعة بالنسبة إلى القيمة املضافة يدفع املؤسسات إلى استخدام أقص ى
طاقاتها املمكنة سعيا منها لتحقيق عتبة املردودية والخروج من خطر االستغالل ،الش يء الذي يؤدي إلى
سلسلة من التخفيضات السعرية املتتالية من أجل تصريف الفائض .نف الش يء بالنسبة للمنتجات التي
تستلزم شروط تخزين خاصة ومكلفة حيث تلجن املؤسسات إلى تخفيض أسعارها من أجل ضمان تصريف
هذا النوع من املنتجات وتبقى األرباح متدنية كما هو الحال في قطاع الصيد البحري.
*غياب التميز أو تكاليف التحويل L’absence de différenciation ou de couts de transfert :عندما
تكون املنتجات ضرورية بالنسبة للمستهلك حيث يعد السعر والخدمات املقدمات أهم محدد شرائي
بالنسبة إليه ،فرن ذلك يدفع املؤسسات إلى حروب سعرية تفض ي إلى تدهور الصناعة بكاملها ،وبقدر ما
كان اتجاه املنافسة نحو تميز املنتج شكل ذلك وقاية من انفجار املنافسة.
* حواجز الخروج :تمثل حواجز الخروج أحد العناصر املسببة لزيادة املزاحمة بين املؤسسات املوجودة في
القطاع ،فتزداد حدة املنافسة إذا لم يكن من املمكن للمؤسسة الخروج من الصناعة دون تحمل خسائر
كبيرة عند التصفية ،فاملؤسسات الضعيفة تجد أنه ال سبيل أمامها إال محاولة البقاء في الصناعة وإتباع
إستراتيجيات هجومية كرجراء تخفيضات كبيرة في األسعار .و عادة يتم ذلك في مرحلة تدهور الصناعة
وانكماش السو حيث يتوقع حدوث انخفاض في عدد املنافسين نظرا للتدهور التدريجي في جاذبية
الصناعة وعدم كفاية الفرص املتاحة في السو  ،ونتيجة لصعوبة أو استحالة الخروج من السو خاصة
في حالة تخصص األصول يحدث تدهور كبير في الربحية بالنسبة لكل املنافسين في القطاع.
ج -تهديدات املنتجات البديلة :تتناف املؤسسات املوجودة في القطاع مع مؤسسات في قطاعات أخرى
تنتج منتجات بديلة وتفرض سقف لألسعار يؤدي إلى انخفاض مردودية املؤسسة ،وكلما كانت املنتجات
البديلة تقدم أسعار وخدمات أكثر مالءة للزبائن كلما أدى ذلك إلى تراجع ربحية القطاع ككل.
إن املنتجات البديلة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تقليص األرباح الزائدة  Les sur-profitsالتي يمكن أن
يحققها القطاع في فترات التوسع ،حيث يبقى تغيير هذه الوضعية مرتبط بالتحركات الجماعية التي يمكن
أن تقوم بها املؤسسات العاملة في القطاع حيث تنخذ مثال شكل إشهار جماعي ومكثف أو تنسيق موحد
مع املوزعين من أجل ضمان انسياب املنتج أكثر ،أو من خالل وضع حواجز أمام تهديدات هذه املنتجات.
يجب مراقبة املنتجات البديلة أكثر في حالة:
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تغير العالقة جودة/سعر املنتج البديل مقارنة بمنتج القطاع أي كونه أفضل جودة وأقل تكلفة.
كون املنتجات التي تنتجها القطاعات تحقق أرباحا مرتفعة.
د -القوة التفاوضية للزبائن :هذه القوة مرتبطة بالشروط التي قد يفرضها الزبائن على القطاع في شكل
أسعار متدنية أو خدمات وجودة عالية األمر الذي يؤدي إلى انخفاض تنافسية املؤسسات التي تنشط في
هذا القطاع .وترتبط القوة التفاوضية للزبائن بتوفر الشروط التالية:
كبر حجم مشتريات الزبائن أو تركز مجموعة الزبائن بشرائها كميات معتبرة مقارنة برقم أعمال
املؤسسة.
الكمية املشتراة من القطاع تمثل حصة معتبرة من تكاليف أو مشتريات الزبائن بحيث يكونون
أكثر حساسية للسعر.
إذا كانت املنتجات املشراة من القطاع نمطية وغير متميزة وبالتالي قدرة الزبائن على إيجاد موردين
آخرين بسهولة.
إذا كانت تكاليف تحول مجموعة الزبائن إلى منتجات بديلة ضعيفة.
إذا كان الزبائن يمثلون تهديدا للتكامل األمامي.
إذا كانت منتجات القطاع ال تؤثر على جودة املنتجات أو خدمات الزبائن.
امتالك الزبائن املعلومات الكاملة املتعلقة باملنتج ،أي أن يكونوا على دراية تامة بالطلب ،السعر
الحقيقي للسو وحتى التكاليف التي تحملها املورد.
ه -القوة التفاوضية للموردين :يمارس املوردون ضغطا على الصناعة من خالل فرض أسعار عالية أو
تخفيض الخدمات للمؤسسات الناشطة في القطاع ،كما يمكن أن يشكلوا خطورة أكبر في حالة عجز
الصناعة عن تحمل ارتفاع التكاليف مما يؤثر على املردودية ويؤدي إلى خروج العديد من املؤسسات من
السو  .وترتبط القوة التفاوضية للموردين بالشروط التالية:
إذا كانت مجموعة املوردين يهيمن عليها عدد قليل من املؤسسات بحيث يكونوا أكثر تركيزا من
القطاع الذي تورد إليه منتجاتهم.
إذا كانت القطاع ال يمثل أهمية كبيرة بالنسبة ملجموعة املوردين.
األهمية النسبية للتكامل األمامي بالنسبة للمورد والتكامل الخلفي بالنسبة للمؤسسة :حيث عادة
ما يرتبط ميزان القوى التنافسية بعدد ودرجة تمركز كل من املوردين والزبائن ،غير أنه يمكن
ألحد األطراف فرض شروطه على اآلخر إذا كان يملك القدرة على خلق التكامل ،فقد تلجن
املؤسسة إلى خلق وحدات تمكنها من الحصول على ما تحتاجه من مستلزمات وتحقق بذلك تكامل
خلفي ،ونف الش يء بالنسبة للمورد فيمكنه تحقيق تكامل أمامي من خالل إنشاء وحدات
إنتاجية تستهلك ما يوفره من مخرجات.
إذا كان مجموعة املوردين غير مضطرين ملقاومة املنتجات البديلة عند بيع منتجاتهم للقطاع.
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إذا كانت منتجاتهم ذات تميز كبير وأن تحاط بتكاليف تحويل باهظة.
بيانيا يظهر تحليل قوى التناف الخم في الشكل العنكبوتي التالي:
الشكل رقم ( :)6الشكل العنكبوتي لقوى التنافس الخمس.

الزبائن

الكثافة التنافسية

المنتجين المحتمل دخولهم
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المنتجات البديلة

الموردون

ثانيا -املجموعات االستراتيجية:
يمثل مصطلح املجموعات االستراتيجية األداة الثانية التي قدمها  Porterفي مجال تحليل قطاع نشاط
املؤسسات وتقوم هذه األداة على فكرة رسم خريطة القطاع حتى تتمكن املؤسسة من رؤية تركيبة قطاعها
وتحديد مختلف مجموعات املؤسسات التي لها نف امليل االستراتيجي.
تعرف املجموعات االستراتيجية على أنها مجموعة من املؤسسات التي تنتمي إلى نف القطاع والتي تتبع
نف االستراتيجية أو استراتيجيات متقاربة .تمثل املجموعات االستراتيجية خريطة للقطاع وتبين التناف
داخل املجموعة أو بين املجموعات .
إن تحديد املجموعات اإلستراتيجية ذو أهمية بالغة لعدة اعتبارات أهمها:
• يساعد في تحديد طبيعة املنافسين املباشرين :حيث يسمح للمسيرين بالتركيز على منافسيهم املباشرين
ً
بدال من التناف على الصناعة ككل وذلك من خالل تحديد األبعاد األكثر تميزا ملختلف املجموعات،
يمكن ً
أيضا تقديم توصيات مفيدة ألنواع معينة من املنافسين.
• يساعد في تحديد الفرص :يمكن أن يساعد وضع خريطة املجموعات اإلستراتيجية في اكتشاف املساحات
اإلستراتيجية التي ال تزال فارغة  ،مهملة ً
نسبيا من قبل مختلف املنافسين .في صناعة األدوية الهندية ،
على سبيل املثال يمكن االستثمار بكثافة في البحث والتطوير مع االستمرار مع في التركيز السو املحلية.
يمكن أن تحتوي هذه املساحات البكر على فرص غير مستغلة لكنها قد تكون ً
أيضا " ً
ثقوبا سوداء" خطيرة
ال يمكن جعلها مربحة.
إن تحديد املجموعات االستراتيجية هو مجرد مرحلة تحضيرية لتطوير الخيارات االستراتيجية ،يجب
استخدامه بحذر.
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• تحليل الحواجز أمام الحركية ( L'analyse des barrières à la mobilitéتكلفة االنتقال إلى
منطقة أكثر جاذبية في الخريطة عادة ما ينطوي على قرارات صعبة من حيث تخصيص املوارد ،وهكذا
تتميز املجموعات االستراتيجية بحواجز أمام التنقل بمعنى العقبات التي تحول دون التنقل بين
املجموعات االستراتيجية هذه الحواجز التي تعترض التنقل بشكل عام من نف طبيعة الحواجز التي
تحول دون الدخول في نموذج القوى  .)1+( 5مثال في صناعة األدوية الهندية لالنضمام إلى مجموعة
 Global Futuresسيتعين على املنتج القيام باستثمارات كبيرة واكتساب كفاءات جد مكلفة.
الشكل رقم ( )07املجموعات االستراتيجية لصناعة األدوية بالهند

Source: adapté de R. Chittoor et S. Ray, «Internationalisation paths of lndian pharmaceuticals
firms: a strategie group analysis », Journal of international Management, vol. 13 (2009), PP
338-355.

كما هو الحال مع حواجز الدخول  ،يجب على املؤسسة االنتماء ملجموعة استراتيجية مربحة ومحمية
بحواجز قوية أمام الحركية ،ألن هذا يحد من القدرة على تقليد املنافسين اآلخرين.
 -3تحليل البيئة الداخلية (القدرات االستراتيجية):
إذا علمنا أن بيئة املؤسسة الداخلية ،بما تشكله من نقاط قوة وضعف ترهن بشكل جوهري نجاح أو
فشل املؤسسات ،وأن أحدث التطورات في مجال اإلدارة اإلستراتيجية ،ما فتئت تؤكد على أهمية
ومحورية موارد املؤسسة وكفاءتها املحورية التي تنتي في أصل امليزة التنافسية ،كان ال بد من إعطاء هذا
الجانب أهمية خاصة في التحليل االستراتيجي.
يتم تحليل البيئة الداخلية التحليل الداخلي للمنظمة بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وكذا املوارد
التي تحقق امليزة التنافسية للمؤسسة.
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أوال -التحليل الوظيفي :ويتناول تحليل وظائف املؤسسة ممثلة في:
أ -تحليل الوظيفة املالية :ويتعلق األمر بتحليل جملة العوامل املرتبطة " باإلدارة املالية واملحاسبية "
للمؤسسة وبرستراتيجيتها التمويلية وذلك بهدف تحديد موقفها املالي الذي يعك أنشطتها االستثمارية
طويلة األجل ومصادر تمويل هذه االستثمارات من جهة .وكذا تحديد " عناصر القوة والضعف " في
ّ
ميزانية املؤسسة وما يلحق بها من تحليل مختلف النسب واملؤشرات التي تمكن من التعرف على رأس املال
العامل وبيان التدفقات النقدية ومقارنتها مع مؤشرات الصناعة.
ب -تحليل وظيفة اإلنتاج :أي تحليل األنشطة الخاصة باإلنتاج والعمليات للوقوف على نقاط القوة
والضعف فيها .كالتعرف على مزايا وعيوب أنظمة التصنيع وبرامج الصيانة والجودة وتحليل هندسة
القيمة باإلضافة إلى أنظمة الرقابة على املخزون وغيرها من العوامل املندرجة ضمن إستراتيجية إدارة
اإلنتاج والعمليات.
ج -تحليل الوظيفة التسويقية :وفي هذا املستوى يتم التعرف على مدى فعالية الوظيفة التسويقية في
صياغة وتنفيذ ورقابة اإلستراتيجية التسويقية ومدى مالءمة املزيج التسويقي لألسوا املستهدفة ويندرج
في هذا اإلطار جملة البحوث التسويقية ودراسات السو وأنظمة املعلومات التسويقية وغيرها من
العوامل اإلستراتيجية التسويقية.
د -تحليل وظيفة املوارد البشرية :وتضم جملة العوامل التي تهتم بمستخدمي املؤسسة ومختلف
سياسات األفراد  ،وذلك من حيث استقطابهم وتوظيفهم وتدريبهم وتنمية قدراتهم وتحفيزهم وخلق إطار
العمل املناسب لهم نظرا ملا لهذه العوامل من دور حيوي مباشرة على نتائج األعمال وتمتاز هذه العوامل
إضافة إلى ذلك بكونها تم جميع وظائف املؤسسة فضال عن صعوبة قياسها وطبيعتها اإلنسانية مما
يعني أن استثمارها يتطلب عناية ّ
خاصة.
يمكن تلخيص ما سبق من خالل في الجدول التالي:
الشكل رقم ( :)08إطار عام لتحليل العوامل الوظيفية
نقاط الضعف
نقاط القوة
العوامل الوظيفية
العوامل املالية:
 مصادر التمويل رأس املال العامل التدفقات النقديةالعوامل االنتاجية:
 أنظمة التصنيع برامج الصيانة الجودةالعوامل التسويقية:
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 القوى البيعية االعالن قنوات التوزيععوامل املوارد البشرية:
 سياسة االستقطاب البرامج التدريبية -دوران العمل

ثانيا -تحليل عوامل البيئة الداخلية استنادا لنموذج سلسلة القيمة:
يمكن النظر إلى املؤسسة على أنها مجموعة من األنشطة املوجهة لتصميم ،تصنيع ،بيع وتدعيم منتجاتها،
كل نشاط من هذه األنشطة يمكن أن يدعم وضعية املؤسسة سواء من جانب التكاليف أو ينش ئ قاعدة
للتميز ،من أجل تحليل مصادر امليزة التنافسية ،فرنه من الضروري فحص وتشخيص وبطريقة نظامية
كل األنشطة التي تقوم بها املؤسسة وكذا التداخالت املوجودة بينها ،هذه األنشطة تمثل مجتمعة ما
يصطلح عليه بسلسلة القيمة .
أ -تعريف سلسلة القيمة :لقد تم تقديم نموذج أو مفهوم سلسلة القيمة من طرف  M.PORTERحيث
عرفها بننها "وسيلة تستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية في املؤسسة وذلك بهدف تحديد مصادر امليزة
التنافسية وبالتالي معرفة عناصر القوة والضعف الداخلية الحالية واملحتملة أيضا،حيث تعتبر املؤسسة
من منظور هذا النموذج عبارة عن سلسلة من األنشطة األساسية التي تضيف قيمة إلى منتجاتها أو
خدماتها".
يقصد بالقيمة من منظور املنافسة مجموع ما يمكن أن يدفعه الزبون لقاء ما تعرضه املؤسسة ،وتعتبر
املؤسسة في وضعية ربح إذا استطاعت الحصول على قيمة من عند زبائنها أكبر من التكاليف التي تحملتها.
تشمل سلسلة القيمة كل األنشطة املنشئة للقيمة إضافة إلى الهامش ويمكن تقسيمها إلى مجوعتين:
أنشطة األعمال األساسية وأنشطة الدعم .يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
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الشكل رقم ( )9نموذج سلسلة القيمة ل ـPorter

تندرج سلسلة القيمة للمؤسسة ضمن إطار أشمل يطلق عليه سلسلة األعمال أو نظام سالسل القيمة
 ،La chaine de business ou systeme de chaines de valeur 7ألنها تنخذ بعن االعتبار الصناعات
الخلفية واألمامية ،فاملؤسسة ال يمكن عزلها عن البيئة التي تنشط فيها ،بل هي جزء من عملية تهدف إلى
خلق القيمة ،فاملورد من خالل سلسلة القيمة الخاصة به يعمل على خلق وتزويد املؤسسة باملدخالت
الالزمة للعملية اإلنتاجية ،وبالتالي فرن الوضعية التنافسية للمؤسسة تتحدد تبعا لجودة النشاطات التي
يقوم بها املورد ،من جانب آخر فرن مخرجات املؤسسة قبل وصولها للزبون تمر على قنوات التوزيع
بطريقة قد تغير من القيمة النهائية املقدمة للزبون وبالتالي التنثير على الوضعية التنافسية للمؤسسة.
يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)10سلسلة األعمال.

سلسلة القيمة
سلسلة القيمة

للمقاول من الباطن

للموزعني
سلسلة القيمة للمستهلك

سلسلة القيمة

النهائي

للمورد

سلسلة القيمة للمؤسسة

Source: Jean pierre Détrie et autres, «Strategor : politique générale de
l’entreprise», 4emeedition, Ed: Dunod, France, 2004, P84.
7

Jean pierre Détrie et autres, «Strategor : politique générale de l’entreprise», 4emeedition, Ed: Dunod, France,
2004, P83.
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يتضح من خالل الشكل أن سلسلة القيمة للمؤسسة مرتبطة بامتداداتها األمامية والخلفية وعليه حتى
تتمكن املؤسسة من كسب واملحافظة على ميزتها التنافسية ،عليها عدم االكتفاء بفهم سلسلة القيمة
الخاصة بها ،بل العمل على فهم ومعرفة الطريقة واألسلوب التي تندمج به في النظام العام للقيمة.
تختلف سلسلة القيمة من مؤسسة ألخرى داخل نف الصناعة مما يشكل منبعا ومصدرا أساسيا للميزة
التنافسية ،ألنه بطبيعة الحال هذه االختالفات بين السالسل تم جوانب متعددة ،سواء في تشكيلة
املنتجات أو املناطق الجغرافية وحتى في قنوات التوزيع… ،وهنا تجد املؤسسة إمكانية التميز عن
املؤسسات املنافسة باستغالل مواردها بطريقة فعالة ،فضال عن التكيف املستمر مع التغيرات البيئية.
ب -تحليل األنشطة املنشئة للقيمة :يميز  M.Porterبين نوعين من األنشطة املنشئة للقيمة هما :أنشطة
األعمال الرئيسية وأنشطة الدعم.
أنشطة األعمال الرئيسية :وتمثل مختلف األنشطة التي تساهم بشكل مباشر في إنتاج وبيع املنتج
وتشمل على ما يلي:8
اإلمدادات الداخلية :تمثل مختلف األنشطة املرتبطة باستالم ،تخزين وتوصيل
املدخالت الالزمة للمنتج ،وتشمل :املناولة للمواد ،املخازن ،الرقابة على املخزون،
املرتجعات إلى املوردين ،برمجة البعثات للموردين ،الشحن ،برمجة النقل…
اإلنتاج :هي األنشطة املرتبطة بتحويل املدخالت إلى منتجات في شكل نهائي ،و تشمل:
التشغيل على اآلالت ،التجميع ،التعبئة ،صيانة اآلالت ،االختبار والتسهيالت.
اإلمدادات الخارجية :وهي األنشطة املرتبطة بجمع ،تخزين ،والتوزيع املادي للمنتج إلى
املستهلك النهائي أو املستعمل الصناعي ،وتشمل تخزين املنتجات التامة ،مناولة املواد،
تنفيذ وجدولة الطلبيات ،اإليداع… ،وبذلك فهي تمثل كل النشاطات التي تتكفل باملنتج
من نهاية صنعه إلى غاية إيصاله إلى املستهلك النهائي.
التسويق واملبيعات :وتتمثل في كل األنشطة التسويقية من تخطيط املزيج التسويقي
ومختلف الوسائل التي تجلب أكبر عدد ممكن من املستهلكين القتناء منتجات املؤسسة
وتشمل مثال :اإلعالن ،الترويج ،رجال البيع ،اختيار املنفذ ،العالقات مع منافذ التوزيع
والتسعير …وكل ما له عالقة مباشرة بالتسويق.
خدمات الزبائن :وهي األنشطة املرتبطة بدعم املبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع ،من
أجل الوصول إلى الرضا التام للمستهلك ،أو بعبارة أخرى هي أنشطة مرتبطة بتقديم
الخدمة لتدعيم أو املحافظة على قيمة املنتج ووفاء املستهلك ،وتشمل :خدمات التركيب،
اإلصالح ،التدريب ،قطع الغيار واألجزاء ،تعديل املنتج.
 8نبيل خليل املرسي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.93-92

36

تختلف أهمية النشاط في تحقيق امليزة التنافسية باختالف القطاع الذي ينتمي إليه نشاط املؤسسة،
فمثال بالنسبة للموزعين فرن اإلمدادات الداخلية والخارجية تعتبر األنشطة األكثر مساهمة في تحقيق
امليزة التنافسية ،أما في قطاع البنوك فرن أهم نشاط يمكن االعتماد عليه في تحقيق امليزة التنافسية هو
التسويق واملبيعات وذلك بحسب التسهيالت التي يقدها البنك ملختلف املقترضين فيما يخص معدالت
الفائدة وكيفية التسديد في حين أن اإلمداد قد يكون مهمال في املؤسسات الخدمية وبشكل عام فرن كل
أصناف النشاطات الرئيسية ستكون حاضرة بدرجة أو بنخرى وتلعب دورا ما في تحقيق امليزة التنافسية.9
أنشطة الدعم :هي بدورها أنشطة منشئة للقيمة من خالل الدعم الذي تقدمه ألنشطة األعمال
الرئيسية وغالبا ال يقتصر تنثير هذه األنشطة على نوع محدد من أنشطة األعمال الرئيسية بل
يمتد أثرها إلى كافة األنشطة حيث تقسم كما يوضحه الشكل رقم( )16إلى أربع مجموعات
كمايلي::10
التموينات :تخص وظيفة شراء مختلف مستلزمــات اإلنتاج املستعملة في سلسلة القيمة
والتي تشمل على املواد األولية واللوازم األخرى كما تشمل بعض األصول كاآلالت واملعدات
املستخدمة في املخابر واملكاتب ورغم الحصة الضئيلة لتكاليف التموين مقارنة بتكاليف
الوظائف األخرى ،إال أن أداء هذه الوظيفة يؤثر بشكل كبير على الوضعية التنافسية
للمؤسسة ،وهذا نظرا لالرتباط الوثيق بين هذه الوظيفة وأنشطة األعمال الرئيسية
املنشئة للقيمة.
التطوير التكنولوجي :يلعب التطوير التكنولوجي دورا محوريا في تحقيق امليزة التنافسية
بل يعد عنصرا حاسما في البعض منها ،ذلك كل األنشطة املنشئة للقيمة تستخدم
التكنولوجيا أو التقنية ،سواء في شكل معرفة ،أو برمجيات أو قطع غيــار ،كل هذه
األنشطة تساهم في تحسين املنتج وعمليات اإلنتاج وبالتالي التنثير على تكلفة املنتج أو
زيادة تميزه.
تسيير املوارد البشرية :وتشمل مختلف األنشطة املتعلقة بانتقاء ،توظيف ،تكوين
وتدريب وتحفيز املوارد البشرية وتخطيط سياسات األجور .يؤثر هذا النشاط على مختلف
األنشطة الرئيسية والداعمة (مثال عند توظيف املهندسين)  ،كما يؤثر أيضا على امليزة
التنافسية للمؤسسة ككل من خالل تحديد الكفاءات وتحفيز العنصر البشري املنتج
املحوري للقيمة11.
M. Porter, «l’avantage concurrentiel», OP.cit, P 56.
Ibid, PP 58-61.
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 11مثال مكتب املراجعة ل ـ Arthur Andersenحقق ميزة تنافسية معترب ة من خالل السياسة اليت انتهجها يف جمال توظيف وتكوين املستشارين
يف جمال املراجعة ،حيث اشرتى مركب جامعي ابلقرب من مدينة  Chicagoواستثمر مبالغ معتربة من أجل تدريب املهنيني على طريقته يف املراجعة،
مما جعل مكتبه حيقق جناحات يف كل أحناء العامل.
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الهياكل القاعدية للمؤسسة :تتكون الهياكل القاعدية للمؤسسة من مجموعة من
األنشطة املتمثلة أساسا في اإلدارة العامة ،التخطيط ،املالية ،املحاسبة ،العالقات
الخارجية والقانونية ،تسيير الجودة.
غالبا ما يعبر عن هذا النشاط بننه يمثل األعباء العامة في املؤسسة ،لكن في الحقيقة يمكن اعتباره في
بعض املؤسسات أنه املصدر الرئيس ي للميزة التنافسية كما هو الحال بالنسبة ملؤسسات االتصاالت،
حيث تلعب العالقات الخارجية دورا جوهريا في املحافظة وتدعيم العالقات الطيبة مع مختلف الهيئات
القانونية والتشريعية.
يرى  Porterأن كل نشاط من األنشطة الرئيسية أو الداعمة يحتوى على ثالث أنواع من األنشطة التي
يختلف دورها في تحقيق امليزة التنافسية:12
األنشطة املباشرة :وهي نشاطات تساهم بطريقة في إنشاء القيمة للزبون كتصميم املنتج ،عمل
القوى البيعية ،اإلعالن...الخ.
األنشطة غير املباشرة  :هي أنشطة تسمح بضمان قيام األنشطة املباشرة بعملها بطريقة مستمرة
مثل أعمال الصيانة ،تسيير القوى البيعية ،البرمجة ،تسيير البحث ،تسجيل نتائج البائعين..الخ.
ضمان الجودة :هي أنشطة تعمل على ضمان جودة األنشطة األخرى مثل الحراسة ،املراقبة
واملراجعة ،التجارب ،التفتيش ،تعديل املنتجات...الخ.
يمكن أن يحتوى النشاط املنش ئ للقيمة الواحد على األنواع الثالثة من األنشطة السابقة فمثال في نشاط
التطوير التكنولوجي يقوم فريق املخبر بممارسة أنشطة مباشرة حقيقية في حين أن تسيير األبحاث هو
نشاط غير مباشر.
ج -االرتباطات بين األنشطة داخل سلسلة القيمة:
إذا كانت األنشطة املنشئة للقيمة تعد بمثابة القطع املكونة للميزة التنافسية ،إال أنها غير مستقلة عن
بعضها البعض ،بل بالعك هي مترابطة داخل السلسلة ويؤثر أداء إحدى األنشطة على مستوى أداء
وتكاليف األنشطة األخرى ،فمثال الحمالت اإلعالنية الفعالة يمكن أن تؤثر على استغـالل الطاقة
اإلنتاجية ،وبالتالي فرن امليزة التنافسية تتنتى عادة من االرتباطات بين األنشطة ولي من األنشطة في حد
ذاتها.
يمكن لالرتباط أن يساهم في تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة بطريقين هما :األمثليةOptimisation
والتنسيق Coordinationحيث يلعب دور املحكم بين األنشطة من أجل تحقيق نتائج متماثلة ملختلف
األنشطة ،فمثال فحص ومراقبة املنتجات قيد االنجاز يمكن أن يخفض تكاليف مصالح املرافقة services
Ibid,P 62.
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 ، d’accompagnementكما أن تسليم املنتجات للزبائن في أوقاتها املحددة يستلزم التنسيق بين أنشطة
اإلنتاج ،اإلمدادات الخارجية ،وبعض املصالح مثل التركيب حيث يسمح االرتباط الجيد بين هذه األنشطة
بتخفيض التكاليف وزيادة التميز كما يسمح بتخفيض مستوى التخزين في املؤسسة ككل.
تتعدد االرتباطات في املؤسسة واألكثر اعتبارا هي تلك التي توحد بين أنشطة األعمال الرئيسية وأنشطة
الدعم واملمثلة بخطوط متقطعة على سلسلة القيمة في الشكل رقم( ،)09حيث تنتج هذه االرتباطات
بسبب عدة اعتبارات أهمها:13
 نفس الوظيفة يمكن تؤدى بعدة طرق :مثال يمكن ضمان مواصفات املنتج للمعايير املطلوبة من خاللشراء تجهيزات إنتاجية ذات جودة عالية ،أو تحديد هوامش ارتياب ضيقة داخل العملية اإلنتاجية ،أو
القيام بفحص كلي للكمية املنتجة.
 بذل جهد معتبر في األنشطة غير املباشرة :مما يسمح بتحسين تكاليف أو إنجاز األنشطة املباشرة،فمثال الصيانة الجيدة لآلالت تخفض من هوامش ارتياب اآلالت.
 ممارسة أنشطة ضمان الجودة وفق عدة أساليب :فمثال الفحص الدقيق للقطع عند االنطاليمكن أن يعوض فحص املنتجات النهائية بصفة كلية.
ثالثا -تشخيص القدرات االستراتيجية:
يتزعم هذا املنظور ) (Resource based viewكل من ) Wernerfelt (1984و) Barney (1986,1991ويرى
ّ
ّ
الثروة باستعمال ّ
جيد للموارد بدل
يتجسد أكثر في عملية البحث عن خلق
بنن جوهر اإلستراتيجية
ّ
ّ
استعمال نفوذ ّ
ضد املتدخلين اآلخرين .وهو على هذا األساس يبحث في حصر مصادر امليزة
السو
التنافسية للمؤسسة التي يرى أنها تكمن في مواردها الخاصة.
أ -مفهوم موارد املؤسسةّ :
عرفها كل من ( )Liebermam and Montgomery , 1988على أنها مصطلح
يستخدم للداللة على األصول امللموسة للمؤسسة وكذا غير امللموسة لها كما هو الشنن بالنسبة للمهارات
واملوارد البشرية وغيرها.
ويرى ( )Barney , 1991إن مفهوم املوارد يشتمل على جملة األصول والقدرات واإلجراءات التنظيمية
واملواصفات واملعلومات واملعارف واملهارات التي تتحكم فيها املؤسسة وتسيطر عليها ،علما أن هذه املوارد
هي التي تشكل ركيزة إعداد وتنفيذ االستراتيجيات التنافسية للمؤسسة.
ب -تصنيف املوارد:
يصنف  barneyاملوارد إلى ثالثة أقسام تمثل األنواع الثالثة لرأس املال الذي تحوزه املؤسسة وهي:
املادية :وتتشكل من أصول ّ
ّ
مادية كاملباني والتجهيزات الرأسمالية واملوقع الجغرافي
 املواردللمؤسسة.
Idem, PP67-68.
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ّ
ومسيريها وكل ما يتعلق بهم من تكوين وخبرة ومهارات
 املوارد البشرية :وتضم مستخدمي املؤسسةوعالقات مختلفة.
 املوارد التنظيمية :وتشمل باإلضافة إلى الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما يرتبط به من إجراءات،مختلف التنظيمات التي تربط بين املؤسسة والهيئات املختلفة في بيئتها.
ج -الخصائص اإلستراتيجية للموارد:
 املساهمة في خلق القيمة  :قدرتها على اغتنام الفرص وتفادي التهديدات. الندرة والتفرد :حيث يفصل هذا االختبار بين املوارد الشاملة واملتاحة واملوارد النادرة التي اليملكها إال عدد قليل من املنافسين.
 عدم القابلية للتقليد :يشير إلى صعوبة نقل املوارد إلى املنافسين إذ تتحدد صعوبة القيام بتقليدً
ً
ً
ً
املوارد إذا كان املورد فريد ماديا ،وناتج عن أنشطة متطورة تتبع مسارا مستقال ،وغامضا  ،وناتج
عن استثمار موارد ذات كلفة عالية في سو محددة.
 عدم القابلية للتحويل :يبين درجة الرقابة التي تمارسها املؤسسة على املوارد اإلستراتيجية التيتملكها.
 عدم القابلية لإلحالل :حيث يفصل هذا االختبار بين املوارد التي يمكن تعويضها بنخرى تؤدينف الدور.
يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

الشكل رقم ( :)11الخصائص االستراتيجية للموارد
قوية

نعم
غري قابلة لإلحالل
نعم
غري قابلة للتحويل

نعم
نعم

ال

غري قابلة للتقليد
ال

اندرة
هل

نعم

ال
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النموذج السابق يطلق عليه نموذج  VRIOحيث يمكن تمثيله كمايلي:
هل تسمح هذه القدرات بالتجاوب مع
عامل أساس ي للنجاح؟
هل تسمح باغتنام فرصة معينة؟
هل تسمح بتفادي تهديد أو خطر؟

كم هم املنافسين الذين تتوفر
لديهم هذه القدرة؟
هل املؤسسة هي الوحيدة التي
تمتلك هذه القدرة؟

Value

القيمة

Rareness

الندرة

Inimitability

صعوبة التقليد

Organization

التنظيم

هل هي قدرة غير قابلة للتقليد؟
هل سيكلف محاولة تقليدها
من طرف املنافسين تكلفة كبيرة
جدا؟

Value

هل هناك تنظيم يمكن من
االستفادة املثلى من هذه
القدرة؟

د -الكفاءات (املهارات) :املهارات هي مجموعة األنشطة والعمليات التي تستعمل من خاللها املؤسسة
مواردها.
املوارد الضرورية واملهارات الدنيا لدخول مجال معين = القدرات الدنيا (قدرات العتبة).
املوارد واملهارات التي تمكن املؤسسة من اكتساب ميزة تنافسية = القدرات االستراتيجية.

يطلق كل من ( )C.K.Prahald & G . Hamel 1990عبارة الكفاءات املحورية ّ Core Compétence
للداللة
على مجموعة أو حزمة الكفاءات والتقنيات املترابطة فيما بينها والتي تشكل الكفاءات املميزة.
 -4خالصة التحليل االستراتيجي -نموذج -SWOT
تقوم املؤسسة برعداد ملخص عن كل العوامل التي سبقت إليها اإلشارة من عوامل أساسية للنجاح،
الكفاءات املحورية  ،القدرات اإلستراتيجية وفق سلم تقييمي ،تلخص في النهاية إمكانياتها الداخلية في
جدول تقييمي وتقارن اإلمكانيات مع رؤيتها اإلستراتيجية ومع مميزات بيئتها الخارجية  .وهو ما يعرف
بتحليل .SWOT
نقاط القوة Strengths
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نقاط الضعف Weaknesses
الفرص Opportunities
التهديدات Threats
مصفوفة SWOT
ال يفيد جمع البيانات حول البيئة الداخلية والخارجية ما
لم نقوم بالتحليل
يستهدف التحليل طرح الخيارات االستراتيجية للمؤسسة
يتم التحليل بتقاطع نقاط القوة ونقاط الضعف بالفرص
والتهديدات حسب مصفوفة SWOT

القوةS

الضعفW

SO

WO

O

استعمال نقاط القوة
لتعظيم االستفادة من
الفرص

مواجهة الضعف
باغتنام الفرص

الفرص

ST

WT

T

استعمال نقاط القوة
لتقليل التهديدات

مواجهة الضعف
والتهديدات

املخاطر

تسمح حاالت تقاطع العوامل الداخلية والخارجية في نموذج  SWOTبانتهاج احدى االستراتيجيات التالية:

Source : Johnson.G, Scholes.K, Whittington.R, Fréry.F- Stratégique, Pearson
éducation, Paris, 2005, P420.
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املحور الرابع :أدوات التحليل االستراتيجي:
أدوات التحليل االستراتيجي هي مجموعة من األدوات طورها الباحثون واملستشارون في مكاتب االستشارة
لتعطي صورة أوضح للمديرين عن وضعية املؤسسة ،ووضعية مجاالت أنشطتها ،وقدراتها اإلستراتيجية
واالختيارات اإلستراتيجية األنسب ،ومن بين هذه األدوات نجد:
 -1أدوات التحليل االستراتيجي للمؤسسات ذات نشاط فردي :حيث نجد ضمن هذه املجموعة األدوات
التالية:
أوال -دورة حياة املنتج :دورة حياة املنتج هو مفهوم ظهر منذ األربعينيات من القرن املاض ي حيث يعبر عن
املراحل التي يمر بها املنتج منذ " تقديمه للسو  ،وإلى غاية خروجه منها ".كما تعرف كذلك على أنها اإلطار
43

الزمني الذي يظهر فيه اتجاه الطلب على املنتج منذ " تقديمه للسو وإلى غاية استبعاده وخروجه منها "
بحيث تمر هذه الدورة عبر  4مراحل هي :التقديم  -النمو  -النضج  -التدهور .كما يوضحه الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)12دورة حياة املنتج

أ -مرحلة التقديم :هدف هذه املرحلة هو التعريف باملنتج ودفع املستهلك إلى اتخاذ قرار بشرائه
واستخدامه .وتتمثل معالم اإلستراتيجية هنا فيما يلي:
 ارتفاع تكاليف اإلنتاج النخفاض كمياته)نسبة التكاليف الثابتة إلجمالي التكاليف(. الجهل باملنتج ،مما يتطلب التعريف به وتحس ردود الفعل إزاءه. مبيعات منخفضة وبالتالي أرباح منخفضة. -عدم التوسع في اإلنتاج وانعدام اقتصاديات الحجم.

ب -مرحلة النمو :الهدف من هذه املرحلة هو تدعيم مركز املنتج وتقويته أمام املنافسة .وهي املرحلة التي
تبدأ فيها املبيعات باالرتفاع وكذلك األرباح نتيجة الجهود التسويقية والتعرف على املنتج .ومن معالم
اإلستراتيجية هنا ما يلي:
 التوسع الكمي في اإلنتاج وتطوير املنتج من حيث خصائصه وأشكاله. اشتداد املنافسة واشتداد الصراع على الزبائن لتعظيم الحصص السوقية. التوسع في قنوات التوزيع لتشمل مناطق وأسواقا جديدة. ثبات األسعار أو ميلها إلى االنخفاض. زيادة نسبة األرباح وحجمها.ج -مرحلة النضج :وفي هذه املرحلة تستقر املبيعات واملنافسة .ومن معالم هذه اإلستراتيجية ما يلي:
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 االحتفاظ بنف اتجاهات اإلنتاج الواسع على مستوى الحجم وكذا تطوير املنتج. ميل األسعار إلى االنخفاض التدريجي مع استخدامها كوسيلة مهمة لتنشيط املبيعات. البحث عن قنوات توزيع وأسوا جديدة. تركيز الجهود على تنشيط املبيعات.د -مرحلة التدهور :وهي املرحلة التي تبدأ فيها املبيعات في التراجع نتيجة لتحول الزبائن عن الشراء إما
لتغير نمط االستهالك أو لظهور منتجات جديدة أكثر تطورا ومالءمة لهم .وتتميز هذه املرحلة بالخصائص
التالية:
 االنكماش في حجم اإلنتاج واالكتفاء باألشكال الرئيسة للمنتج. ضعف اإليرادات مع ميل األسعار السريع نحو االنخفاض لتنشيط املبيعات. جهود مكثفة لتنشيط املبيعات في شكل تخفيضات. االنكماش في قنوات التوزيع بسبب تخلي املوزعين عن املنتج.يمكن تلخيص ما سبق من خالل الرسم البياني التالي:

التدهور

النضج

النمو

االنطالق

التدهور

النضج

النمو

االنطالق

تدهور

نمو بطيء

نمو سريع

قليلة

املبيعات

منخفض

تراجع

عالية

قليلة أو سالبة

األرباح

متناقص

عالي
سوق مستقرة

متواضع

سالب

التدفق النقدي

عدد كبير

عدد قليل

الزبائن

عدد متناقص
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عدد متناقص

عدد متزايد

عدد كبير

عدد قليل

املنافسون

ه -االستراتيجيات املناسبة لدورة حياة املنتجات:

املنتج
السعر
التوزيع
اإلعالن

تقديم املنتج األساس ي تحسين
وإضافات
التغلغل بالسو
التكلفة عالية
مكثف
إنتقائي
تعريف أجزاء معينة
من السو واملنتج
تشجيع تجربة
املنتجات
البحث والتطوير

تعريف كامل
السو باملنتج
االستفادة من
الطلب املتزايد
اإلنتاج

تنويع العالمات واألشكال التخلي عن األصناف
الثالثة
تخفيض السعر
التناف
انتقائي واالستغناء عن
شمولي
املنافذ غير املربحة
التركيز على تمييز املنتج تخفيض تكاليف اإلعالن
عن املنافسين
خفضه إلى أدنى معدل
زيادته لتشجيع عملية
االنتقال إلى املنتج الجديد ممكن
األنشطة املالية
التسويق والتوزيع

ترويج
املبيعات
األولويات
لألنشطة
و -العالقة بين دورة حياة املنتج واملركزالتنافس ي وإستراتيجية االستثمار على مستوى وحدة األعمال

مركز تنافس ي قوي

املركز التنافس ي
املرحلة
إستراتيجية بناء الحصة
التقديم
السوقية
إستراتيجية النمو وزيادة
النمو
الحصة السوقية
إستراتيجية التمسك بالحصة
النضج
السوقية
تمركز السو /تخفيض األصول
التدهور

مركز تنافس ي ضعيف
إستراتيجية بناء الحصة السوقية
إستراتيجية التمركز في السو
إستراتيجية الهيكلة
إستراتيجية التصفية

ثانيا -أثر الخبرة :يعني أثر التجربة أو منحنى الخبرة أن تكلفة الوحدة املضافة ملنتج متجان ومقاس
بوحدات ثابتة تتناقص بنسبة مئوية ثابتة ومتوقعة كلما تضاعف حجم اإلنتاج .وتتراوح نسبة االنخفاض
هذه بشكل عام إلى ما بين  % 22و  % 32في املتوسط .الفكرة ظهرت مع بحث  Andressسنة  1554ثم
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طورت من قبل هرشمان حيث بين أن التعلم هو العامل األساس في هذا املنحنى ،يمكن توضيح ذلك من
خالل الشكل البياني التالي:
الشكل رقم ( :)13أثرالخبرة

إن مصطلح الخبرة يقصد به هنا حجم اإلنتاج املتراكم ولي عدد السنوات كما هو موضح على املحور
األفقي ،وأن الخبرة تزداد حتى ولو كان حجم اإلنتاج مستقرا مما يقلل من التكاليف الوحدوية ،كما أن أثر
الخبرة يكون له األثر الكبير في مرحلة االنطال ونمو املنتج ثم يبدأ باالستقرار والثبات في مرحلتي النضج
والتدهور.
إن األسباب التي تؤدي إلى انخفاض التكاليف وفق هذا املنظور ترجع باألساس إلى ما يلي:
 أثر التعلم :تعتمد منحنيات التعلم على الفرضية القائلة بنن تكرار أداء العامل لواجباته يزيد منمهاراته وخبرته ،وينعك ذلك في صورة كفاءة األداء وقلة األخطاء وبالتالي فرن زيادة الخبرة واألداء لدى
األفراد العاملين من شننها أن تؤدي إلى تقليل الزمن الالزم إلنجاز العمل والذي بدوره يؤدي إلى تخفيض
التكاليف والرقابة عليها والبحث عن مسبباتها  .ويمكن القول أن املنحنيات تشير إلى دراسة التغيرات
الكمية التي تطرأ على اإلنسان ملعرفة مقدار التحسن في األداء .وتعتمد منحنيات التعلم على فكرة مؤداها
أنه في كل مرة يت ضاعف منها مجموع الكميات املنتجة فرن متوسط الوقت للوحدة يتناقص بنسبة مئوية
ثابتة.
 اقتصاديات الحجم :إن اقتصاديات الحجم هي الوفورات التي تحققها املؤسسة نتيجة لكبر حجمإنتاجيتها .فكلما زاد حجم إنتاج املؤسسة كلما تمكن من الحصول على انخفاض في تكاليف اإلنتاج
بالنسبة لكل وحدة تقوم برنتاجها .وعندما تتحقق اقتصاديات الحجم فان املؤسسات الكبيرة تكون قادرة
على تحقيق تكاليف إنتاج وتوزيع منخفضة أكثر من املؤسسات املنافسة الصغيرة .هذه املزايا فئ التكاليف
تترجم إلى أرباح أكبر وأكثر استقرارا وكذلك تترجم إلى مزايا تنافسية دائمة للمؤسسات الكبيرة في بعض
الصناعات.
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 أثر التجديد والتطور التكنولوجي :بمعنى اكتشاف طر جديدة تسمح باإلنتاج بتكاليف أقل ،وإنعمليات التطوير اإلداري كردارة الجودة الشاملة وإعادة الهندسة خير مثال على ذلك ،فاالكتشافات تعمل
على تغيير معامالت دالة الخبرة برحداث تغييرات جزئية أو شاملة على طر وأساليب العمل مما يؤثر في
النهاية على التكاليف.
العالقة بين أثر التجربة واملنافسة :أثر الخبرة يلعب دورا هاما في األسوا التي تعرف نمو مرتفع ألن
مضاعفة اإلنتاج يتطلب وقت كبير  ،فكلما كان معدل نمو السو مرتفع ،كانت مدة تضاعف اإلنتاج
منخفضة ،وكلما كان أثر الخبرة كبير كلما كان املوقع التنافس ي للمؤسسة جيد.
 -2أدوات التحليل االستراتيجي للمؤسسات ذات محفظة أنشطة:
تقوم املؤسسة بممارسة نشاطها عادة في ظل مجموعة أنشطة غير متجانسة ،وال يمكن إعداد
االستراتيجيات والقيام بالتشخيص االستراتيجي دون إعادة نظر مسبقة لهذه املجموعة لرسم حدود
مختلف األنشطة ،وخصوصياتها التنافسية والتكنولوجية وغيرها وهو ما يطلق عليها بالتجزئة
اإلستراتيجية ،حيث تنتي لتحديد ميادين النشاط اإلستراتيجية  . DASحيث تهدف إلى إعطاء نظرة أكثر
دقة لإلستراتيجية ،وتخصيص أكثر مالئمة للموارد ،معرفة الوضعية اإلستراتيجية للمؤسسة في كل ميدان
من ميادين النشاط االستراتيجي.
أوال .التجزئة اإلستراتيجية :يقصد بالتجزئة اإلستراتيجية ": ،عملية تقسيم أنشطة املؤسسة إلى ميادين
نشاط متجانسة ،بحيث يمكن صياغة إستراتيجية لكل ميدان نشاط ،مع تخصيص املوارد املالية،
التكنولوجية ،و البشرية الالزمة لذلك .و تختلف التجزئة اإلستراتيجية عن التجزئة التسويقية اختالفا
جوهريا ،يمكن توضيح ذلك من خالل الجدول األتي:
الجدول رقم ( :)4الفرق بين التجزئة االستراتيجية والتجزئة التسويقية
التجزئة التسويقية
التجزئة اإلستراتيجية
 – 1تخص قطاع نشاط واحد.
 – 1تخص مجمل أنشطة املؤسسة.
 – 2تهدف إلى تقسيم املستهلكين إلى مجموعات تتميز
 – 2تهدف إلى تقسيم أنشطة املؤسسة إلى
بـ :
مجموعات متجانسة تتميز بـ :
 نف الرغبات. نف التكنولوجيا. نف العادات. نف األسوا . نف السلوك الشرائي. نف املنافسين. – 3تسمح بـ :
 – 3تسمح باكتشاف :
الفرص و إنشاء أو الحيازة على نشاطات جديدة - .تكييف املنتج مع احتياجات الزبائن. اختيار القطاعات السوقية التي ستتعامل معها تطوير أو التخلي عن القطاعات الحالية.املؤسسة.
صياغة املزيج التسويقي لكل قطاع.48

 – 4تحدث تغيرات في األجل الطويل.
ثانيا -أبعاد التجزئة االستراتيجية

 – 4تحدث تغيرات في األجل املتوسط والقصير

البحث الذي قدمه  D.F Abellفي مجال التجزئة االستراتيجية سنة 1979
هو املرجع في عملية التجزئة ،حيث يشير  Abellإلى ضرورة تحديد الجزء
االستراتيجي باالعتماد على ثالثة أبعاد من خالل اإلجابة على ثالثة أسئلة
أساسية:
من؟ من يستهلك أو يستخدم أو يشتري هذا املنتج؟
ماذا؟ ماذا تعرض املؤسسة للزبائن ،ومعناه ما محتوى املنتج الذي تعرضه؟
وكيف؟ كيف يتم الحصول على هذا املنتج أو الخدمة؟ (ماهي التكنولوجيا
املستعملة؟)
ثالثا -مراحل التجزئة االستراتيجية :تتم عملية التجزئة االستراتيجية في أربعة مراحل:
حصر أنشطة املؤسسة حسب األبعاد الثالثة
البحث عن العوامل األساسية للنجاح التي تخص كل نشاط حدد باألبعاد الثالثة
جمع األنشطة التي تم تحديدها باألبعاد الثالثة في وحدات نشاط استراتيجي
جمع وحدات النشاط االستراتيجي في قاعدة استراتيجية
بعد قيام املؤسسة بالتجزئة اإلستراتيجية ملختلف أنشطتها ،يتبادر إلى ذهنها السؤالين التاليين:
 ما هي الوضعية اإلستراتيجية للمؤسسة في كل من ميدان النشاط االستراتيجي؟. كيف يتم تخصيص املوارد ملختلف هذه امليادين ؟،تسمح أدوات تحليل املحفظة باإلجابة على هذين السؤالين.
رابعا -تحليل محفظة األنشطة باستخدام مصفوفة : BCG
تسمى أيضا بمصفوفة ":النمو – الحصة السوقية النسبية " تركز هذه الطريقة على مجموعة من املبادئ
نذكرها فيما يلي :
• يعتبر معدل نمو السو  ،املؤشر ،الذي من خالله يتم قياس جاذبية ميدان النشاط االستراتيجي
للمؤسسة ،و يتم تمثيله على املحور العمودي.
• يتم قياس املركز التنافس ي (الوضعية التنافسية) للمؤسسة ،باستخدام مؤشر الحصة السوقية و
يتم تمثيله على املحور األفقي.
• يتم قياس معدل نمو السو بحساب تطور املبيعات في هذا السو من سنة ألخرى ،و من أجل تحليل
حركي لهذا التطور يمكن استخدام معدل النمو املتوسط السنوي إلجمالي املدة املدروسة ،و يرتكز
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هذا املؤشر على نظرية دورة حياة املنتوج ،حيث أن األنشطة التي تكون في مرحلة االنطال و النمو،
تكون أكثر جاذبية ألنها تسمح بضمان التطور و النمو في األجل الطويل.
• يسمح محور الحصة السوقية النسبية* من تقدير مردودية املؤسسة في أي نشاط مقارنة باملنافسين.
أ -تصنيف األنشطة حسب طريقة .BCG
بعد حساب الحصة السوقية النسبية و تحديد معدل نمو السو  ،يتم املزج بين املحورين والحصول على
الشكل التالي :
الشكل رقم ( :)14مصفوفة .BCG

يتضح من خالل الشكل أن الحصة السوقية النسبية يتم حسابها باملقارنة مع املناف الرائد.
فمثال العدد  0,5يعني أن املؤسسة تحوز على  % 50من الحصة التي يحوز عليها الرائد.
من خالل الشكل السابق يمكن التمييز بين أربعة أنواع من األنشطة :
 أنشطة نجوم  : Starsتحوز هذه األخيرة على حصة سوقية كبيرة و تستفيد من معدالت نمو قوية،تمتاز باحتاللها ملركز قوي و تمثل مستقبل املؤسسة ،إذا انتقلت هذه املنتجات إلى مرحلة النضج فرن
هذه األنشطة تصبح "بقرة حلوب" ،يستلزم هذا النوع من األنشطة اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق
بالرفع من الطاقة اإلنتاجية ،الرفع من الحصة السوقية ،الرقابة على موارد التموين املنافسين.
 أنشطة بقرة حلوب  :Vaches à Laitتحوز على حصة سوقية كبيرة وتتطور في سو ضعيف النمو وتمثل املنتجات التي بلغت مرحلة النضج ،تحقق موارد كبيرة حيث تمثل املصدر األساس ي للتمويل
الذاتي ،تستلزم الحفاظ على الحصة السوقية والهوامش ،مراقبة قدارات املنافسين ،و تنظيم القطاع
(اتفاقيات شراكة).
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 أنشطة منز  : Dilemmesتمتلك حصة سوقية ضعيفة و تنشط في سو يتميز بنمو قوي ،يمكناعتبارها األنشطة املستقبلية للمؤسسة ،لكن مركزها السوقي ال يسمح لها بتحقيق موارد لذا يجب
تنميتها باألنشطة التي في مرحلة النضج " بقرة حلوب" لتحسين مردوديتها في األجل الطويل.
 أنشطة مبعثرة  : Poids mortو هي األنشطة الهامشية تتميز بضعف حصتها السوقية و تنشط في سوضعيف النمو تؤثر على محفظة األنشطة فيجب التخلي عنها و استثمار مواردها في أنشطة أخرى.
من خالل ما سبق يمكن توضيح العالقة بين السيولة ومختلف األنشطة املكونة ملصفوفة  BCGكما
يوضحه الشكل التالي:

ومنه يمكن استنتاج أن طريقة  BCGتسمح بتشخيص و تحليل التوازن بين أنشطة املؤسسة واتخاذ
القرارات الالزمة لتحقيق االنسجام بين مختلف هذه األنشطة و هذا بالنظر إلى املردودية ،السيولة،
والنمو.على املؤسسة اتخاذ القرارات االستراتيجية املناسبة لكل خانة كما يوضحه الشكل التالي:
عالمة استفهام

النجم

ايرادات ضعيفة
حاجة كبيرة إلى التمويل

إيرادات كبيرة
حاجة كبيرة إلى التمويل

أنشطة مبعثرة

البقرة الحلوب

إيرادات ضعيفة
ال حاجة إلى التمويل

إيرادات كبيرة
حاجة ضعيفة إلى
التمويل

ب -كيفية وضع مجاالت النشاط االستراتيجي في املصفوفة:
يتم وضع مجاالت النشاط االستراتيجي في املصفوفة برسم كل مجال في شكل دائرة باإلحداثيات املناسبة
(معدل نمو السو والوضعية التنافسية)
أما قطر الدائرة فيحسب حسب العالقة التالية:
𝟏
𝒎𝒑
(√
)
𝟎𝟎𝟏 𝟐

=𝒅

حيث يمثل  pmالوضعية التنافسية (أو الحصة املطلقة من السو )
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مثال:إذا كانت حصة مجال النشاط االستراتيجي  Aهي  40%من السو وحصة مجال النشاط  Bهي 20%
فيكون قطر دائرة النشاط األول:
1
40
1
√
= 𝑑1
(
) = √0.4 = 0.3162
2 100
2
أما قطر دائرة

أما قطر دائرة النشاط الثاني
النشاط الثاني فيكون:

1
20
1
√
= 𝑑2
(
) = √0.2 = 0.2236
2 100
2
د -أشكال محفظة األنشطة في املؤسسة:
++املحفظة املثالية لنشاط املؤسسة:
هي املحفظة التي يظهر فيها توزيع وحدات
النشاط االستراتيجي على كل الخانات

BCG Matrix
STARS

QUESTION MARKS

High

F
B

G

Growth
Rate

D
C

H

E
Low

Low

DOGS

++املحفظة الفقيرة لنشاط املؤسسة:

Relative Market Share

QUESTION MARKS

ً
هي املحفظة التي ال تضمن عائدا للمؤسسة هي
ً
أيضا محفظة املؤسسات الشابة ألنها لم تتمكن
بعد من تكوين بقر حلوب.

Cash cows

H

BCG Matrix

STARS

High

D

G
A

High

C
B
E

Growth
Rate

F

Low
Low

DOGS

Relative Market Share

Cash cows

High

BCG Matrix

املؤسسات التي لها محفظة فقيرة هي أيضا
مؤسسات تعيش في الحاضر ولها مستقبل ،
ً
كثيرا ما تشترى هذه املؤسسات من قبل
املؤسسات القوية

STARS

QUESTION MARKS

A

D

High
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B

E

املحفظة املحافظة:
هي محفظة تلك املؤسسات التي تعيش
على ما هي عليه وال تفكر في تجديد
قدراتها التنافسية من أجل املستقبل
هي محفظة املؤسسات التي لها ماض ي
ً
بدون مستقبل نظرا لعدم وجود
منتجات جديدة.

BCG Matrix
STARS

QUESTION MARKS

High

Growth
Rate

D

B
H

املسار األمثل مليدان النشاط
االستراتيجي :املسار األمثل مليدانLow
النشاط االستراتيجي أنه يتحول إلى نجم
ثم إلى بقرة حلوب وتطول في هذا الوضع
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مسـ ـ ــار النجـ ـ ــاح
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن عالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اس ـ ـ ـ ــتفهام الـ ـ ـ ـ ــى
النج ـ ـوم ثـ ــم الـ ــى
البقرة الحلوب

مسار النجاح ملجاالت النشاط االستراتيجي

مسار الفشل ملجاالت النشاط االستراتيجي

ه -حدود طريقة : BCG
بالرغم من إمكانية تحليل محفظة األنشطة انطالقا من مصفوفة  BCGإال أن هذه األخيرة ال تخلو من
عيوب يمكن تلخيصها فيما يلي :
 ترتبط طريقة  BCGمباشرة بمنحنى الخبرة الذي يشير إلى أن املؤسسة تكتسب مزايا تنافسيةأفضل ،كلما زادت كمية اإلنتاج و من ثم زيادة الحصة السوقية و بهذا فقد تجاهلت الطريقة األهداف
الخاصة باإلبداع ،تحسين الجودة ،إنشاء منتجات جديدة.
 يتم قياس جاذبية النشاط انطالقا من معدل نمو السو  ،و هو في الحقيقة مقياس مهم لكنهغير كافي ،إضافة إلى أن الحصة السوقية ال تمثل سوى عامل من بين عوامل كثيرة محددة للمركز
التنافس ي للمؤسسة.
 إن االقتراحات املقدمة من طرف  BCGتبقى عامة و صعبة الترجمة إلى إجراءات عملية. إن هذا النموذج يمتاز بطابعه امليكانيكي ،فنثر التجربة يلعب دورا كامال لو "كانت التكلفة تشكلاالمتياز التنافس ي الوحيد" .هذا الطابع ال يمكن تطبيقه على النشاطات الفنية أو الخاصة باملوضة أو
االبتكارات الجديدة أين يكون أثر الخبرة ضعيف؟ وكذلك أيضا في حالة كون حكم املستهلكين مدعم
بمعايير أخرى غير التكاليف ،كالجودة  ،التكنولوجيا و الخدمة؟ وكمثال على ذلك شركة Rank-
 ،Xeroxفرغم انفرادها برنتاج آالت السحب في العالم ،فقد شن عليها الهجوم من طرف مؤسسات
يابانية ذات الحجم الصغير التي استخدمت الحبر املسحو  ( Tonnerوالتي انطلقت من العدم .وعليه
فالفرضية التي انطلق منها نموذج ) (BCGيمكن اعتبارها كحاجز أمام الرؤية الديناميكية ،وبالتالي
فهذا النموذج ال يمكن تطبيقه على كل الحاالت بل يقتصر على النشاطات الناضجة ،و على االبتكارات
التكنولوجية الضعيفة مع منتجات معيارية أي يمكن تطبيقه بالنسبة إلستراتيجية األحجام.
رابعا -تحليل محفظة األنشطة باستخدام مصفوفة .Mc Kinsey
أدت االنتقادات التي وجهت لطريقة  BCGو املتمثلة خصوصا في اعتمادها على الحصة السوقية و نمو
السو في تقييم محفظة األنشطة و تحديد التوجهات اإلستراتيجية ،إلى تطوير طريقة أخرى تستخدم
أكبر عدد من العوامل لتقييم املركز التنافس ي من جهة ،وتحديد جاذبية النشاط من جهة أخرى و هي
طريقة  MC Kinseyاملوجهة لشركة  .Général Electricوترتكز الطريقة على مبدأين هما :
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 املركز التنافس ي  :يتحدد هذا األخير انطالقا من مجموعة من العوامل تتمثل في  :الحصةالسوقية ،جودة املنتجات ،صورة املؤسسة ،التقدم التكنولوجي و بعبارة أخرى كل ما يعبر عن
التنافسية.
 جاذبية السو  :يتم التعبير عنه بعدد من العوامل تتمثل في :حجم السو  ،معدل نموه ،األسعاراملطبقة ،حجم االستثمارات الضرورية ،عدد املنافسين ،التقدم التكنولوجي.
أ -تصنيف األنشطة حسب طريقة : Mc Kinsey
يتم توزيع أنشطة املؤسسة على محور مقسم إلى ثالث مستويات ضعيف ،متوسط قوي ،حيث نحصل في
األخير على تسع خانات تمثل كل خانة من خانات املصفوفة حالة معينة أو وضع معين ملجال النشاط
االستراتيجي بحيث يحدد التصرف مع هذه املجاالت حسب توزيعها عبر املصفوفة.

الشكل رقم ( :)15مصفوفة Mc Kinsey

الوضعية التنافسية

تقسم مصفوفة  Mac Kinseyإلى  3مناطق:
جاذبية القطاع
منطقة "التطوير" ،ومنطقة "الحفاظ" ،ومنطقة
قوية
متوسطة
ضعيفة
"التخلي"
مكانة رائدة
الحفاظ على هذه
فاملجاالت االستراتيجية التي تنتي في منطقة(التطوير )
االستفادة من
املكانة واالستمرار الحفاظ عليها
قوية
البقرة الحلوب
هي مجاالت يجب على املؤسسة أن تحرص على تطويرها
مهما كان الثمن
في التطوير
ً
االستفادة مع
االنسحاب
كبيرة
تنافسية
مكانة
من
به
تختص
ملا
ا
ر
وترقيتها نظ
مجهود إضافي متوسطة
ً
الحذر
االنتقائي
ونظرا لقيمة قطاعها (سوقها).
التخلي (الرجوع انسحاب تدريجي تكثيف املجهود
ضعيفة
املجاالت التي تتواجد في منطقة (الحفاظ)فرن املؤسسة
أو التخلي
وانتقائي
عن االستثمار)
تحاول أن تحافظ عليها إما لقيمة سوقها أو لكبر
مكانتها.
وأما املجاالت التي تنتي في املنطقة الثالثة (التخلي)،
فعلى املؤسسة أن تتخلى عنها ألن ال مكانتها التنافسية
وال قيمة قطاعها تشفع لها بالبقاء.
الشكل رقم( :)16كيفية حساب األوزان في مصفوفة Mc-Kinsey
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ب -حدود نموذج Mc Kinsey
 إن أهم صعوبة تعترض تطبيق نموذج  MC Kinseyهو كيفية إيجاد صيغة للترجيح بين مختلفاملؤشرات أو العناصر التي تعبر عن املركز التنافس ي أو جاذبية النشاط.
 لم توضح الطريقة ،الخطوات العملية الواجب إتباعها ،لتحويل االقتراحات املقدمة إلى إجراءاتعملية ،بعبارة أخرى القرارات اإلستراتيجية التي يقترحها النموذج تم صياغتها بصورة عامة :
(االستثمار،املحافظة ،التخلي).
خامسا -تحليل محفظة األنشطة باستخدام مصفوفة :ADL
إن طريقة أو نموذج  ،A.D.Lأنجز أو أعد من قبل مكتب أمريكي ُمناف ِلـ  ،BCGوله نقاط مشتركة مع
هذا النموذج .وعليه فهو يتقاسم معه االنشغال بتقسيم محفظة األنشطة إلى مجاالت أنشطة
إستراتيجية  ،ومعرفة الوضعية التنافسية للنشاط وتقدير االنعكاسات املالية للوضعية املوجودة أو
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املتحصل عليها .هذا النموذج يتصور أشعة (أو أبعاد) للتنافسية مختلفة عن ما هو عليه في
نموذج  .B.C.Gفهو يقترح دراسة:
 درجة نضج النشاط، الوضعية التنافسية للمؤسسة على مستوى مجال النشاط.إن هذا النموذج يختلف عن طريقة  B.C.Gفي اختيار املعايير التي يمكن تبنيها من أجل تقدير الوضعية
التنافسية (ذلك أن معيار الحصة السوقية لوحده ال يعطينا كل املعلومات حول الوضعية
التنافسية) .فجاذبية القطاع تقدر انطالقا من نضجه (فالقطاع على غرار املنتج ،يمر أيضا عبر أربع
مراحل :االنطال  ،النمو ،النضج ،التراجع ).
إن طريقة  A.D.Lوضعت من أجل تقدير الوضعية التنافسية ،فاألمر يتعلق بدراسة الحصة السوقية
النسبية ،وكذلك نقاط القوة ونقاط الضعف للمؤسسة فيما يخص اإلنتاج ،التسويق ،التموين
والتوزيع .فكل معيار سيعطي تنقيط تبعا للوضعية التنافسية ،وعليه فهذه األخيرة تكون محددة على
سلم يتراوح من واحد إلى خمسة حامال املالحظات التالية :مهيمنة ،قوية ،مقبولة ،غير مقبولة
وهامشية .فنضج النشاط يكون بنف الطريقة متوقع حسب مرحلته (االنطال  ،النمو ،النضج،
التراجع ).

مسيطرة :املؤسسة قادرة على مراقبة كل املنافسين.
قوية :املؤسسة قادرة على القيام بتنفيذ إستراتيجيتها بدون مخاطر.
مالئمة :املؤسسة قادرة على توفير نقاط قوة حتى تحافظ على الوضعية الحالية.
غير مالئمة :املؤسسة القادرة على الدفاع عن وضعيتها لها نتائج مرضية للمواصلة في نشاطها.
مهمشة :هي مهمشة واملؤسسة تنسحب من القطاع.
وعليه يمكن التمييز بين ثالث حاالت وهي:
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النمو الطبيعي  :Le développement naturelوالتي تفترض إلتزام لكل املوارد الضرورية
ملتابعة النمو ،واملوافقة لألنشطة أين تكون املؤسسة في وضعية تنافسية جيدة .إال أنها تدمج
أيضا مجموعة األجزاء املستقبلية (في مرحلة االنطال ).
النمو االختياري : Le développement sélectifفبافتراضنا له ،فالنمو االختياري للنشاطات
ذات الوضعية التنافسية املتوسطة ،وحتى الضعيفة ،فالهدف هو الوصول إلى أحسن
وضعية وبالتالي أحسن مردودية.
التخلي  :L’abandonإن عملية التخلي تصبح مفضلة بالنسبة لألنشطة ذات املردودية القليلة
أين تكون الوضعية التنافسية للمؤسسة ضعيفة.
كما يمكن تقديم التوصيات اإلستراتيجية التالية حسب مصفوفة .ADL

و الخالصة التي يمكن أن نتوصل إليها ،هي أن أدوات التحليل االستراتيجي ملحفظة األنشطة ال تمثل
الحقيقة املطلقة ،كما أن الحلول التي تقدمها ال تمثل سوى دعامة ملتخذي القرار ،حيث يمكن االسترشاد
بهذه االقتراحات التخاذ القرارات اإلستراتيجية املناسبة.
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املحور الخامس :الخيارات اإلستراتيجية على مستوى وحدات األعمال.
بعد إنهاء الجانب املتعلق بالتحليل االستراتيجي واستكشاف الفرص والتهديدات ،ونقاط القوة
والضعف ،وتحديد املزايا التنافسية ،وكذا أدوات التحليل االستراتيجي املختلفة املتعلقة بهذا التقويم
ينتي دور التعرف على البدائل اإلستراتيجية املتاحة واختيار البديل االستراتيجي املناسب( .التنويع،
التخصص ،الشراكة والتحالفات ،االنسحاب).
إن مفهوم االستراتيجيات التنافسية ال يزال يمثل أحد املجاالت الهامة للبحث في علوم التسيير ذلك
أنها تبحث في كيفية تحقيق التميز أو التفو التنافس ي للمؤسسة في السو من خالل تبني
إستراتيجيات تنخذ في الحسبـان إمكانات املؤسسة وظروفها البيئية ،وتعتمد معظم األبحـاث في هذا
املجــال على أعمـال  M.Porterكنقطة انطال نظرا لألثر الكبير الذي تركه عمله في شرح طر اكتساب
امليزة التنافسية .يميز  Porterبين ثالثة أنواع من االستراتيجيات التنافسية كما هو موضح في الشكل
التالي:
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الشكل رقم ( :)17أنواع االستراتجيات التنافسية

 -1إستراتيجية الهيمنة بالتكاليف :تعد هذه اإلستراتيجية البعد التنافس ي األقدم الذي سعت الكثير من
املؤسسات إلى اعتماده والذي يتمثل في قدرة املؤسسة على إنتاج وتوزيع املنتجات بنقل ما يمكن من
التكاليف قياسا باملنافسين في ذات الصناعة ،وبالتالي تستطيع املؤسسة امتالك ميزة تنافسية تسمح لها
بالتمكن من السو والسيطرة عليه .ولقد أخذت إستراتيجية الهيمنة بالتكاليف حيزا كبيرا من اهتمامات
الباحثين خاصة خالل فترة السبعينات تزامنا مع ظهور مفهوم منحنى الخبرة ،وحسب هذا التوجه فرن
احتالل وضعية تنافسية مالئمة يرتكز بصفة أساسية على قدرة املؤسسة إنتاج نف املنتجات وبنف
املواصفات التي ينتجها املنافسون وبنسعار أقل ،فالقيمة املدركة للزبون تزداد كلما استطاعت املؤسسة
عرض منتجاتها بنسعار أقل وهذا ما يسمح لها بزيادة حصتها السوقية وتعويض ضعف الهوامش املحققة
في الوحدة الواحدة.
كما تستطيع املؤسسة من خالل هذه اإلستراتيجية تحقيق عدة مزايا توفر لها قدرا من الحماية التي تمكنها
14
من مواجهة قوى التناف الخم التي حددها  Porterوتتمثل هذه املزايا في:
فيما يتعلق باملنافسين تحتل املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل موقعا أفضل من حيث املنافسة على
األسعار؛
بالنسبة للمشترين تتمتع املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل بحماية ضد املنافسين لعدم قدرتهم على
تخفيض األسعار؛
فيما يتعلق باملوردين يمكن للمؤسسة املنتجة بتكلفة أقل في بعض الحاالت أن تكون في منمن من
املوردين األقوياء خاصة فيما يتعلق بضغوط ارتفاع أسعار املدخالت الهامة؛
فيما يتعلق بدخول املنافسين املحتملين إلى السو تحتل املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل موقعا
تنافسيا ممتازا يمكنها من تبني سياسة تخفيض األسعار ملواجهة أي هجوم من املنافسين الجدد؛
14

Jean- Pierre Helfer, Michael Kalika, Jacques Orsoni, «Management stratégique et organisation»,6eme
édition, Vuibert, France, 2006, P156.

61

فيما يتعلق بالسلع البديلة تستطيع املؤسسة املنتجة بتكلفة أقل استخدام تخفيضات السعر
ملواجهة السلع البديلة والتي قد تتمتع بنسعار جذابة.
أوال -الدوافع أو الحوافزالتي تشجع املؤسسة على تطبيق االستراتيجية :
• توافر اقتصاديات الحجم .
• اآلثار املترتبة على منحنى الخبرة والتعلم.
• وجود فرص مشجعة على تخفيض التكلفة وتحسين األداء.
ثانيا -الشروط الالزمة لتطبيق إستراتيجية الهيمنة بالتكاليف :يمكن تطبيق إستراتيجية التكلفة
األقل بنجاح عندما:
 يكون الطلب مرن للتغير في السعر،بحيث يؤدي أي تخفيض في السعر إلى زيادة مشترياتاملستهلكين للسلعة .
 نمطية السلع املقدمة . يكون من الصعب تمييز املنتجات املقدمة،أي عدم وجود طر كثيرة لتمييز املنتج . وجود طريقة واحد الستخدام السلعة بالنسبة لكل املشتركين . انعدام أو محدودية تكاليف التبديل أو تحول الزبون ملناف آخر.كيف يمكن للمؤسسة أن تحقق ميزة التكلفة األقل؟
هناك تسع عوامل رئيسية للتكلفة يطلق عليها مسمى محركات ويمكن استخدامها في تحقيق ميزة
التكلفة األقل باملقارنة مع املنافسين وهي:
 وفورات أو اقتصاديات الحجم الكبير. وفورات منحنى التعلم والخبرة. النسب املرتفعة الستغالل الطاقة. تخفيض تكاليف األنشطة املترابطة مع بعضها. درجة مشاركة وحدات أعمال أخرى في استغالل الفرص املتاحة. وفورات التكلفة املتحققة نتيجة للتكامل الرأس ي أو العمودي. استغالل عنصر الزمن في حالة ” ميزة املتحرك األول في السو “. تخفيضات التكلفة من خالل اختيار مواقع املصانع واملكاتب واملخازن وعمليات الفروع . اختيارات إستراتيجية وقرارات تشغيلية أخرى مثل :تخفيض عدد املنتجات املعروضة. .الحد من الخدمات املقدمة للمشترين بعد الشراء .درجة أقل من األداء وجودة املنتج .مرتبات
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ومزايا أقل للموظفين باملقارنة مع املنافسين .تخفيض عدد املنافذ املستخدمة في توزيع
املنتجات .خفض حجم اإلنفا على البحوث والتطوير .
يمكن تلخيص أهم خصائص هذه اإلستراتيجية في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)5خصائص استراتيجية الهيمنة بالتكاليف
املخاطر
املتطلبات التنظيمية
الخصائص
البحث الدائم عن التخفيض -التحديد الواضح للمسؤوليات- .التحديد الواضح للمسؤوليات.اإلدارة باألهداف.اإلدارة باألهداف.في التكاليف.
أهداف كمية محددة.أهداف كمية محددة.استثمارات معتبرة في اإلنتاجاستخدام أدوات التحكم فياستخدام أدوات التحكم فياملكثف.
التكاليف.
التكاليف.
تنميط عمليات اإلنتاج.اقتصاديات الحجم.سياسات اتصال مكثفة.البحث عن أسوا خارج الدولةSources : Jean- Pierre Helfer, Micheal Kalika, Jacques Orsoni. OP. Cit, P175.
ثالثا -حدود استراتيجية الهيمنة بالتكاليف:
ال يمكن لكل املؤسسات أن تسيطر على السو (مؤسسة واحدة)
قد تؤدي هذه االستراتيجية إلى الدخول فيما يعرف بحرب األسعار
السيطرة ليست دائمة فهي مؤقتة وإن طالت ال تعطي أفضلية أبدية ،فعلى املؤسسة أن تواصل
البحث عن أفضليات تنافسية أخرى باستمرار
االنتباه باستمرار إلى التطور التقني والتكنولوجي
خطر االنزال نحو استراتيجية التطهير(استراتيجية التطهير هي التخفيض في التكلفة مع التخفيض
في جودة املنتج )
ال يمكن اتباع استراتيجية السيطرة من خالل التكاليف بالنسبة لكل املنتجات (من املنتجات ما ال
ً
يقبل التناف على السعر نظرا للهامش الضئيل أو للتنظيم املعمول به من قبل الدولة)
ً
العوملة تصعب هذه االستراتيجية في بعض الحاالت (تكلفة اليد العاملة مثال)
-2إستراتيجية التمييز:
املؤسسة إلي التفرد في تقديم منتج معين ّ
هي تلك اإلستراتيجية التي تسعى بموجبها ّ
للزبائن علي مستوى
بعض الجوانب املهمة لديهم وتتجلى هذه الجوانب في:
 تشكيالت مختلفة للمنتج.63

 سمات خاصة به ،تصميم مميز. سمعة جيدة. عالمة ائدة أو خدمات ّمتعددة.
ر
ويشترط لنجاح هذه اإلستراتيجية مايلي:
 االعتماد على املهارات األساسية للمنظمة. تمكن الزبون من معرفة القيمة اإلضافية للمنتج. ضرورة الضغط على التكاليف نسبيا للمحافظة على التوازن. ضرورة الربط بين املنحة اإلضافية في السعر والقيمة التمييزية. التحديد الدقيق للدائرة املستهدفة والخصوصيات التي تتميز بها. ضرورة معرفة خصوصيات املنافسين وإمكانياتهم التمييزية. إضفاء الطابع الديناميكي على عنصر التمييز ليعبر دوما على خاصية اإلبداع. السهر على وضع العوائق الحمائية لعوامل التمييز.أوال -مجاالت التمييز:
من أهم مجاالت التي تحقق ميزة تنافسية ولفترة زمنية أطول ما يلي:
 التمييز على أساس التفو الفني :الريادة التكنولوجية والتصميم الهندس ي التمييز على أساس الجودة :اعتمادية املنتج  ،جودة غير عادية . التمييز على أساس تقديم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك :تقديم خدمة ممتازة ،مدى واسع منالخدمات املقدمة  ،توفير قطع الغيار.
 التمييز على أساس تقديم منتج ذو قيمة أكبر للمستهلك نظير املبلغ املدفوع فيه.ثانيا -الشروط الالزمة لتطبيق إستراتيجية التمييز
يمكن القول بنن إستراتيجيات التمييز تحقق مزايا أكبر في ظل عدة مواقف منها:
 عندما يقدر املستهلكون قيمة االختالفات في املنتج أو الخدمة ودرجة تميزه عن غيره من املنتجات. تعدد استخدامات املنتج وتوافقها مع حاجات املستهلك. عدم وجود عدد كبير من املنافسين يتبع نف إستراتيجية التمييز.فاستراتيجية التميز تحتاج إلى:
أن تكون املؤسسة قادرة على اإلبداع
وأن توجه منتجاتها لجزء واسع من السو
أنواع التميز :التميزنوعان نحو األعلى ونحو األسفل
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يعني التميز نحو األعلى أن املؤسسة ترفع مستوى عرضها من حيث بعض الخصائص ،أما التميز نحو
األسفل فمعناه أن املؤسسة تخفض مستوى عرضها من حيث بعض الخصائص
ً
شركة  BMWمثال تقوم عموما بتمييز منتجاتها نحو األعلى (جودة أحسن من منافسيها ،تكنولوجيا
عالية)... ،

ً
شركة  Ryanairللنقل الجوي مثال أنها تميز خدماتها نحو األسفل (تقليص عدد ونوع الخدمات أثناء
الرحالت).. ،
عند التميز نحو األعلى تحتاج املؤسسة إلى القدرة الكبيرة على اإلبداع أما عند التميز نحو األسفل فرن
املؤسسة تحتاج خاصة إلى قدرة كبيرة على إعادة الهندسة.
السيطرة من
خالل التكاليف

التميز

املردودية

عند اختيارها النشاط في سو واسعة وحسب مصدر ميزتها
التنافسية ،تتبع املؤسسة إما استراتيجية السيطرة من خالل
التكاليف أو استراتيجية التميز.
يشير  Porterأن االستراتيجيتين ال يمكن أن تتزامنا لدى
مؤسسة واحدة،بل يحذر من ذلك ألن محاولة

االنتاج بالحجم

االعتماد على املصدرين االثنين للميزة التنافسية قد يجعل املؤسسة
تنزلق إلى "الغر

الغرق في الطريق الوسط

في الطريق الوسط" "Coincé au milieu

 -3إستراتيجية التركيز:
تعني هذه اإلستراتيجية التركيز على قطاع محدود من السو أو شريحة محددة من الزبائن وخدمته
بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.
وتعتمد هذه اإلستراتيجية على افتراض أساس ي وهو إمكانية قيام املؤسسة بخدمة سو ضيق أو عمالء
محدودين بشكل أكفن وأكثر فاعلية عما هو عليه الحال عند قيامها بخدمة السو ككل.
كما تعني تقديم سلعة أو خدمة تشبع حاجات قطاع معين من املستهلكين أو تخدم فجوات سوقية
محددة( .)NICHEفاملؤسسة تتخصص في خدمة نسبة معينة من السو الكلي بنكثر فاعلية وكفاءة من
خدمة السو ككل ،من خالل االعتماد على ميزة تنافسية معينة ،فاملؤسسة بذلك تركز مجهوداتها على
بعض األقسام السوقية املختارة بطريقة صائبة ،وهو ما يتم من خالل التعرف على الحاجيات
الخصوصية لهذا القطاع ووضع إستراتيجية الهيمنة بالتكاليف أو بالتمييز ،فامليزة التنافسية املبحوث
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عنها والتي من املمكن أن تحقق كال من التمييز والتكلفة األقل في آن واحد ،تتطلب تركيز املوارد الذي
يسمح بتعظيم الكفاءة.
يتم تحقيق امليزة التنافسية في ظل إستراتيجية التركيز من خالل:
 التكاليف املنخفضة. تحقيق التمييز .وبالنسبة ألي من الطريقتين يتم استخدام املداخل املناسبة لكل طريقة.
تحقق إستراتيجية التركيز نجاحا أكبر في الحاالت التالية :
 عندما توجد مجموعات مختلفة ومتميزة من املشترين ممن لهم حاجات مختلفة أو يستخدموناملنتج بطر مختلفة.
 عندما ال يحاول أي مناف آخر التخصص في نف القطاع السوقي املستهدف. عندما ال تسمح موارد املنظمة إال بتغطية قطاع سوقي معين (محدود ). عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبير من حيث الحجم ومعدل النمو والربحية. -عندما تشتد حدة عوامل التناف الخم بحيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية عن غيرها.

 -4الساعة االستراتيجية:
ظهر نموذج الساعة االستراتيجية سنة  1996تكملة لالستراتيجيات التنافسية إذ يعتمد هو اآلخر على
نف املصدرين للميزة التنافسية التكلفة والتميز ،أما منهج هذا النموذج فرنه يتمثل في تحديد
االستراتيجيات املمكنة للمؤسسة على أساس املقارنة بعرض املنافسة ،وإذا تنملنا املتغيرات الثالثة
(التكلفة ،القيمة ،عرض املنافسة) ،فرن الحاالت املمكنة يظهرها الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)18الساعة االستراتيجية.
استراتيجية التفخيم
مع زيادة السعر

3
4

2

مرتفع

عرض املنافسة
استراتيجية التفخيم
بدون زيادة السعر

5

استراتيجية هجينة

1
6

مستوى
السعر

8
7

استراتيجية التطهير
استراتيجية السيطرة من خالل التكاليف

منخفض
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االستراتيجية األولى  :حسب هذه االستراتيجية تقوم املؤسسة بتقديم عرض بنف السعر ولكن بقيمة
أقل من قيمة املنافسين ،ومعناه أن املؤسسة تطلب من الزبائن أن يدفعوا نف السعر من أجل
الحصول على قيمة أقل من تلك التي تعرضها املنافسة ،هذه االستراتيجية غير مجدية ألنها تؤدي إلى
زيادة نسبية للسعر.
االستراتيجية الثانية  :تقوم املؤسسة حسب هذه االستراتيجية بتقديم عرض أقل قيمة من عرض
املنافسة وبسعر أكبر ،وهي األخرى استراتيجية غير مجدية.
االستراتيجية الثالثة  :في هذه الحالة تعرض املؤسسة نف العرض كاملنافسة ولكن بسعر أكبر ،وهي
كذلك استراتيجية غير مجدية ألنها تقوم على زيادة فعلية للسعر من دون مقابل من طرف املؤسسة.
نالحظ أن االستراتيجيات الثالثة األولى هي استراتيجيات فاشلة ال محال.
االستراتيجية الرابعة :حسب هذه االستراتيجية تعمل املؤسسة على تقديم عرض أفضل من العروض
املنافسة وبسعر أكبر ،ذلك ألن املؤسسة تريد أن تسترجع تكاليف البحث والتطوير التي تحملتها من أجل
ً
ً
التحسين ،وبطبيعة الحال فرن التحسين في مستوى القيمة يجب أن يكون واضحا للزبائن ومهما لهم
حتى تكون زيادة السعر مبررة ومقبولة ،تسمى هذه االستراتيجية "استراتيجية التفخيم مع زيادة السعر"
مثل شركة BMW
تصلح هذه االستراتيجية للمؤسسات القوية التي تتربع على قدرة هائلة للتطوير واإلبداع ال تكون في
ً
متناول املؤسسات الضعيفة نظرا ملا تطلبه من أموال وقدرات.
االستراتيجية الخامسة  :هي األخرى استراتيجية التفخيم ألنها تقوم على زيادة مستوى القيمة إال أن
هذه املرة املؤسسة ال ترفق تحسين العرض بزيادة السعر ،ولذا فهي "استراتيجية تفخيم بدون زيادة
السعر" تستهدف هذه االستراتيجية زيادة حصة املؤسسة من السو .
االستراتيجية السادسة :تقوم هذه االستراتيجية على تحسين مستوى قيمة العرض وتخفيض السعر
باملقارنة مع عرض املنافسة ،فاملؤسسة في هذه الحالة تعتمد على املصدرين للميزة التنافسية في وقت
واحد ،ولهذا يسميها أصحاب النموذج "االستراتيجية الهجينة" .ال شك أن هذه االستراتيجية تحتاج إلى
قدرة كبيرة على اإلبداع لتمكين املؤسسة من رفع القيمة التي تعرضها على الزبائن ،ولكنها تحتاج أيضا إلى
التحكم في التكاليف إلى حد بعيد إذ تتوقف على تخفيض مستوى التكاليف ليصبح تخفيض األسعار
ً
ممكنا.
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االستراتيجية السابعة  :تسمى هذه االستراتيجية "استراتيجية السيطرة من خالل التكاليف" كما تسمى
ً
أيضا "استراتيجية السعر" وتتمثل في عرض قيمة بنف مستوى قيمة املنافسة ولكن بسعر أقل من
سعر املنافسة .تصلح هذه االستراتيجية خاصة بالنسبة للمنتجات التي يكون لسعرها أهمية كبيرة عند
الزبائن كما أنها تعطي أفضلية تنافسية صعبة التقليد للمؤسسة التي تتبعها.
االستراتيجية الثامنة  :تعتمد هذه االستراتيجية على تخفيض القيمة املقدمة للزبائن وتخفيض السعر
ً
ً
في آن واحد ،إذ تحاول املؤسسة جذب شريحة من املستهلكين يمثل السعر بالنسبة لهم عائقا فعليا أو
غير فعلي والذين يقبلون على السعر املنخفض حتى وأن كانت القيمة منخفضة.
ومن أشهر االستراتيجيات الهجينة
يمكن أن نذكر استراتيجية شركة  IKEAالتي اشتهرت بالتميز على مستوى التصميم وعلى مستوى
التكلفة في وقت واحد .وهذا ما يناقض"الغر في طريق الوسط" الذي قدمه  Porterإذ تبين هذه
االستراتيجية بننه يمكن للمؤسسة أن تعتمد على املصدرين للميزة التنافسية وأال تكتفي بمصدر واحد
كما يقول .Porter
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املحور السادس :الخيارات اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة.
تهتم االستراتيجية على مستوى املؤسسة بردارة مجموعة مجاالت النشاط االستراتيجي للمؤسسة
وتخصيص املوارد لهذه املجاالت االستراتيجية
يمكن اعتبار أنه برمكان املؤسسة أن تختار بين:
 أن تكتفي بمجال نشاط استراتيجي واحد أو حتى بمنتج واحد مثل  MICHELINو ROLEX أو يكون لها أكثر من مجال نشاط استراتيجي مثل  SAMSUNGو .Googleفي الحالة األولى :تكون املؤسسة قد اختارت أن تتخصص في مجال أو منتج وتسمى هذه اإلستراتيجية
"إستراتيجية التخصيص" () Spécialisation
في الحالة الثانية :فرنها فضلت أن تنوع نشاطها وتسمى هذه اإلستراتيجية "إستراتيجية التنويع"
(. ) diversification
يمثل التخصص والتنويع أهم الخيارات اإلستراتيجية املتاحة للمؤسسة التي يمكن توضيحها من
خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)19الخيارات االستراتيجية املتاحة للمؤسسة
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 -1إستراتيجيات التنويع:
هو اختيار استراتيجي للمؤسسة ،وغالبا ما تعرف هذه اإلستراتيجية بننها امتالك ألكثر من نشاط في
نف الوقت؛ وتنوع املؤسسات أنشطتها بغرض تقاسم املخاطر .قد يتعلق التنويع باملنتجات ،أو
باألسوا أو بمجاالت النشاط ،علما أن املؤسسة املنوعة هي التي يكون لها أكثر من ميدان نشاط
إستراتيجي.
أوال -أشكال التنويع (مصفوفة  :)Ansoffفي مقال صادر سنة  1957بمجلة ( Harvard Business
 )Reviewأوضح  Ansoffإمكانية تبني املؤسسة ألربع توجهات استراتيجية يوضحها الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)20مصفوفة  Ansoffالستراتيجيات التنويع
املنتجات
جديدة

حالية

تنوع

تطويرالسوق

األسواق

(أو خدمات) جديدة

اختراق السوق

جديدة

تطويرمنتجات

حالية

يمكن شرح هذه الخيارات كمايلي:
أ -إختراق السوق :هو توجه يستهدف محاولة زيادة الحصة السوقية بمعدل أعلى من السابق ،ويكون
ذلك ببيع نف املنتجات لنف األسوا )الزبائن( بمعنى دعم املؤسسة وجودها في األسوا القائمة،
ويتحقق ذلك بالطر التالية:
 دعم القدرات التفاوضية للمنظمة مع املوردين واملشترين.70

 زيادة اإلنتاجية من خالل مثال استخدام أكبر لتقنية املعلومات. إستغالل وفورات الحجم واالستفادة من أثر التجربة. زيادة األنشطة التسويقية كالترويج.ب -التوسع أو التطوير السوقي :بمعنى قيام املؤسسة بالبحث عن سو جديدة ملنتجاتها الحالية .ويتم
ذلك من خالل :خدمة زبائن جدد  -أو مناطق جغرافية جديدة .ومن دوافع لجوء املؤسسة إلى هذا الخيار
مايلي:
 االستفادة من املزايا التنافسية القائمة. عدم التمكن من تقديم منتج جديد. العوائق التقنية للمنتجات. تشبع األسوا املحلية أو األسوا املستهدفة. البحث عن منافذ إلعادة بعث منتج في حالة تراجع. بروز عوامل جذب في أسوا معينة.ج -تطوير املنتجات :بموجب هذا التوجه ،تقوم املؤسسة بتقديم منتجات جديدة أو محسنة لنف
الزبائن وذلك لعدة أسباب منها:
 كسب والء الزبائن. القبول املتوقع للمنتجات املطورة بسبب شهرة املؤسسة في مجاالت محددة. قصر دورة حياة املنتجات املقدمة. املنافسة.د -التنويع الشامل  :ويقصد به تطوير املنتجات أو أنشطة جديدة واألسوا في نف الوقت .ومن دوافع
لجوء املؤسسة إلى هذا الخيار مايلي:
 إدارة محفظة وحدات األعمال اإلستراتيجية لضمان تجان األنشطة . تثمين الكفاءات املختلفة املوجودة في املؤسسة خصوصا املحدودة االستعمال . البحث عن مزايا التآزر ( . Synergyهي تلك القيمة املضافة التي تتحقق للمؤسسة بجمع نشاطينمختلفين).
 استثمار املوارد الفائضة . بناء امليزة التنافسية أي التفو التنافس ي بالتنويع . استغالل الفرص التي تتيحها تحوالت البيئة . شخصيات املديرين ومدى رغباتهم في التجديد وتوسيع النشاط.اقترح  Ansoffنموذجا ثانيا للتنويع أكثر تفصيال يمكن توضيحه من خالل الجدول التالي:
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ثانيا -التنويع املترابط وغير املترابط:
يمكن أن يكون التنويع مترابطا أي مرتبطا بالصناعة ) صناعة السيارات مثال ( التي تعمل بها املؤسسة
ويسمى أيضا بتنويع التعزيز أو التقوية وهو الذي يتم من خالل منتجات وأنشطة لها عالقة ببعضها
البعض أي من نف سلسلة القيمة  ،كما يمكن أن يكون غير مترابط بها ويسمى بالتنويع غير املترابط:
بمعنى التوسع خارج الصناعة التي تعمل فيها املؤسسة في منتجات جديدة وأسوا جديدة ك ـ ) فندقه -
صناعة غذائية(
ينخذ التنويع املترابط عدة أشكال تتمثل فيما يلي:
 التكامل الرأس ي الخلفي :بمعنى اهتمام املؤسسة باألنشطة أو الدخول في مجال املنتجاتوالخدمات التي تمثل مدخالت للنشاط الحالي( .قبل عمليات اإلنتاج)
 التكامل الرأس ي األمامي :بمعنى أن تتنوع فيما بعد عملية اإلنتاج كننشطة النقل والتوزيعوالخدمات التسويقية مثال.
 التكامل األفقي  :تقديم منتجات موازية للمنتجات الحالية قد تكون مكملة لها أو مشتقة منها أومنافسة لها.
واملثال التالي يوضح األشكال املختلفة للتنويع املترابط:

ثالثا -التنويع الدولي :يعني لجوء املؤسسة إلى أسوا جديدة خارج الدولة وذلك ألسباب :
 سوقية. التكاليف.72

 التشريعات واألنظمة.لقد أشار  Kotlerإلى وجود خمسة آليات يمكن للمؤسسة من خاللها اقتحام األسوا الدولية يمكن
توضيحها من خالل الشكل التالي:
الشكل رقم ( :)21مختلف أشكال التدويل.
االستثمار
المباشر

المشاريع
المشتركة

التراخيص

التصدير
المباشر

التصدير
غير
المباشر

مقدارالتعهد ،املخاطرة ،األرباح املحتملة
Source: Philippe Kotler, OP.cit, P395.

أ -التصدير :وهو أحد الطر الهامة للدخول إلي األسوا الدولية  ،وينقسم إلي تصدير مباشر وغير
مباشر .حيث يقصد بالتصدير غير املباشر النشاط الذي يترتب علي قيام مؤسسة ما ببيع منتجاتها إلى
مستفيد محلي يتولى عملية التصدير إلى األسوا في الخارج سواء كان املنتج بشكله األصلي أو بشكله
املعدل .أما التصدير املباشر فيتطلب وجود صلة مباشرة بين املؤسسة املنتجة واملصدرة في نف الوقت
(الطرف البائع) واملؤسسة املستفيدة ( الطرف املشتري) خارج البلد األصلي للمؤسسة املصدرة .وفي
دراسة قام بها كل من ( )Hitt et Bartkus 1997حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة األكثر انفتاحا على
األسوا األجنبية ،تبين أن املؤسسات التي تتبع استراتيجيات تصديرية ترتكز على التخصص(عدد محدود
من املنتجات موجهة نحو عدد محدود من األسوا ) ،واملؤسسات التي تستعمل هياكل تنظيمية ومناهج
تسييرية تسمح لها بجمع معلومات مهمة على األسوا  ،هي املؤسسات األكثر نجاحا في األسوا األجنبية.
كما ذكر  Julienسنة  1995أن املؤسسة التي تقوم بنعمال االبتكار ،والتي تنشن في قطاع يشهد استعمال
تكنولوجيات متطورة يكون لها الفرصة أكثر للتصدير .15ويحتاج التصدير إلى ّ
الحد األدنى من رأس املال
مقارنة بالبدائل األخرى .وال يتطلب تغيير جذري في خط منتجات املؤسسة (وإنما بعض التغييرات

15

Brahim ALLALI, «Vision des dirigeants et internationalisation des PME : ébauche d’un cadre
conceptuel», OP. Cit, P2-3.
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البسيطة التي تتماش ى مع احتياجات السو األجنبي) ،أو تغيير في هيكلها التنظيمي ،أو اإلستراتيجية
املسطرة من طرف املديرية.
ب -التراخيص :تعتبر تراخيص اإلنتاج أو التصنيع أو استخدام العالمات التجارية ...الخ أحد األساليب
التي تمكن املؤسسة من نقل إنتاجها من النطا املحلي بالدولة األم إلى األسوا الدولية دون الحاجة إلى
أي إنفا استثماري .وتراخيص اإلنتاج والتصنيع هي عبارة عن اتفا أو عقد بمقتضاه تقوم املؤسسة
بالتصريح ملستثمر وطني أو أكثر (قطاع عام أو خاص) بالدولة املضيفة الستخدام براءة االختراع أو الخبرة
الفنية ونتائج األبحاث اإلدارية الهندسية ...الخ في مقابل عائد مادي معين .وقد يشمل الترخيص
التصميمات الهندسية والصناعية ،والتدريب ،وأساليب ضبط الرقابة على الجودة ،والتصميم الداخلي
للمصنع (أو املتجر) وكافة التعليمات األخرى املرتبطة بممارسة النشاط محل الترخيص.
و تتيح عقود التراخيص جملة من املزايـا ،نلخصها في النقاط التاليـة2 :

ً
 تعتبر وسيلة سهلة و سريعة للنفاذ لألسوا الخارجية ،نظرا ألنها ال تتطلب رؤوس أموال للخارج؛ يعتبر الترخيص بديل جيد مقارنة باستيراد نف املنتج ،وخاصة في حالة ارتفاع أسعاره العاملية،ً
ً ً
ً
 يمثل الترخيص مصدرا ثابتا ومضمونا للدخل بالنسبة للمؤسسة املانحة له ،مقارنة بالدخل الناتج عناالستثمار املشترك التي تتسم عوائده بالتقلب؛
 يزيد الترخيص من عمر املنتجات في مرحلة النضج ،من خالل إنتاجها وتسويقها في أسوا جديدة؛ تستفيد املؤسسات املحلية املرخص لها من تطوير منتجها في الخارج من جراء نقل التطويراتالجديدة ،مما يسمح لها بتوفير نفقات البحث والتطوير؛
 يعتبر الترخيص أنسب بدائل النفاذ إلى األسوا الخارجية ،وخاصة في حاالت التخوف من تنميماالستثمارات ،وارتفاع تكاليف الشحن للسو املستهدف ،أو خطر استيراد املنتج املعني.
أمـا بخصوص املخاطر الناجمـة عن عقود التراخيص ،فيمكن تلخيصها كمايلي1 :
 قد تؤدي عقود التراخيص إلى سرقة حقو امللكية ،واألسرار التكنولوجية ،باإلضافة إلى سوءاستخدام هذه الحقو  ،وعدم االلتزام باتفا التراخيص املوقع من قبل املرخص له؛
 احتمال ّأن تتحول املؤسسة املرخص لها باستخدام التكنولوجيا ،والعالمة التجارية...إلخ إلى منافً
قوي ،يهدد وجود مصالح املؤسسة األصلية في السو  ،بدال من أن تكون شريكا مساعدا لها ،وذلك في
حالة اكتساب املرخص له الخبرة التكنولوجية الكافية ،والتي تسمح له باإلنتاج والتسويق ،ومنافسة
املؤسسات الدولية ،دون الحاجة إلى مساعدة منها؛
 قد تكون األرباح التي يتوقعها املرخص أقل بكثير من مزايا األرباح التي تحصل عليها املؤسسة املرخصلها ،أو في بعض األحيان ال يحصل املرخص على الحد األدنى من الفوائد املتوقعة من اتفا الترخيص.
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ج -حق االمتياز :هو شكل خاص من أشكال عقود التراخيص ،بحيث تقوم بموجبه مؤسسة دولية بمنح
حق امتياز أداء عمل معين ملؤسسة محلية في دولة أخرى ،تحت االسم التجاري للمؤسسة صاحبة
االمتياز ،خالل فترة زمنية معينة ،وفي مكان محدد ،مقابل الحصول على عائد مالي من الحاصل على
ً
ً
االمتياز .وتتميز عقود االمتياز باالستمرارية ،وتعتبر بديال جذابا للنمو في حالة املنتج الذي ال يمكن
تصديره إلى األسوا املستهدفة ،أو في حالة عدم رغبة املؤسسة الدولية في االستثمار في هذا السو  ،إلى
جانب سهولة منح حق أداء عملية إنتاجية معينة في مؤسسة محلية في هذا السو  .وتتيح عقود االمتياز
كغيرها من أشكال التدويل األخرى جملة من املزايا تتمثل أساسا في:16
 التوسع السريع في األسوا الدولية بتكلفة منخفظة؛ تقديم طريقة موحدة للتسويق ذات طابع و صورة متميزة؛ تقليل املخاطر السياسية.كما يمكن أن تشوبها مجموعة من املخاطر تتمثل فيمايلي:
 انخفاض األرباح؛ السيطرة غير الكاملة على عقد االمتياز؛ احتمال خلق مناف قوي يستطيع منافسة املؤسسة صاحبة االمتياز في املستقبل؛ املوانع و املحددات التي تضعها الحكومات على عقود االمتياز؛ ال يتناسب مع االستثمارات التي تتطلب رأس مال كبير ،أو درجة عالية من املعرفة اإلدارية والفنية.د -املشاريع املشتركة :تعتبر املشروعات املشتركة من األشكال األكثر استخداما للدخول في سو أجنبي،
والتي تشجعها كثيرا البلدان النامية على غرار الحكومة الجزائرية لالستفادة من الخبرات األجنبية ،وهذه
اإلستراتيجية تحقق عدة مزايا منها:
 االستفادة من معرفة الشريك املحلي بظروف التناف في الدولة املضيفة ،الثقافة ،اللغة ،النظمالسياسية ونظم األعمال؛
 مشاركة تكاليف ومخاطر الدخول إلى السو األجنبي مع الشريك املحلي؛ االعتبارات السياسية للدول املضيفة ،تجعل املشروعات املشتركة الطريق الوحيد للدخول إلى السو .ّ
أمـا بخصوص عيوب املشاريع املشتركة فيمكن تلخيصها فيمايلي1 :
 تعارض أهداف ،حاجات ،مصالح واهتمامات الطرفين ،حيث ترتبط أهداف الشريك الوطني بالسواملحلي ،بينما تنظر املؤسسة الدولية إلى مجموع عملياتها الدولية ،مما يثير الخالف حول العائد
املحقق ،سعر املنتج ،خط اإلنتاج والتغطية السوقية للمشروع املشترك؛
 16عمرو خري الدين« ،التسويق الدويل» ،املكتبة األكادميية ،مصـر  ،1996 ،ص .58
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ً
 إن انخفاض القدرات الفنية واملالية للمستثمر الوطني ،قد تؤثر سلبا على فعالية املشروع االستثماريفي تحقيق األهداف في املدى القصير أو الطويل.
و -إنشاء فرع مملوك بالكامل في دولة مضيفة :يعتبر إنشاء فرع مملوك بالكامل بصفة عامة من أكثر
االستراتجيات تكلفة للوصول إلى السو الخارجي ،ففي ظل هذه اإلستراتيجية تتحمل املؤسسة كل
التكاليف و املخاطر املترتبة بنداء عملياتها خارج حدود الدولة وذلك على العك من املشروعات املشتركة،
حيث يتم املشاركة في التكاليف و املخاطر ،أو التراخيص ،حيث يتحمل املرخص له معظم التكاليف
واملخاطر.
وهذا الشكل من أشكال التدويل ترفضه غالبا الدول النامية وذلك العتبارات سياسية وكذا الحذر من
احتمال احتكار هذه املؤسسات ألسوا الدول النامية.
 -2استراتيجية التخصص:
يقصد باستراتيجية التخصص اختيار املؤسسة النشاط في ميدان نشاط استراتيجي واحد أو حتى منتج
واحد ،وتلجن املؤسسة إلى اتباع هذه االستراتيجية عندما تكون متحكمة جيدا في مهنتها وفي ممارسة هذه
املهنة ،أو عندما تفتقد إلى االمكانيات الالزمة ملمارسة نشاطات أخرى مثلما هو الحال مع املؤسسات
الصغيرة عند بداية نشاطها ،أو حتى املؤسسات الناشئة التي تبحث في كيفية تعزيز مكانتها في األسوا
الحالية قبل التفكير في التنويع.
والجدير باملالحظة أن كون نشاط املؤسسة يقتصر على ميدان نشاط استراتيجي واحد يجعل مساحة
نشاط هذه املؤسسة يتطابق مع ميدان نشاطها االستراتيجي وهذا معناه أن استراتيجية املؤسسة في هذه
الحالة هي استراتيجية ميدان النشاط االستراتيجي أو ما يعرف باالستراتيجيات التنافسية.
الجدول التالي يوضح مزايا وعيوب استراتيجية التخصص:

 -3استراتيجيات النمو:
تختلف املؤسسات من حيث حجمها وحجم النشاطات وتشكيلة املنتجات ...ويعود هذا أساسا إلى
اختالفها في اختيار طر وكيفيات نموها  ،يعرف النمو (  ) Growthبالنسبة ألي ظاهرة على أنه :عملية
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كمية تتمثل في ارتفاع بعض املؤشرات األساسية لهذه الظاهرة .فنمو الشجرة مثال هو عبارة عن زيادة في
مؤشرات أساسية لها مثل :الزيادة في حجمها ،وطولها ،وفي عدد أوراقها... ،الخ.
يتمثل نمو املؤسسة في الزيادة على مستوى بعض املؤشرات األساسية مثل الزيادة في عدد املنتجات،
والزيادة في النتائج ،والزيادة في األرباح ،والزيادة في الحصة السوقية  ...الخ ,أما بالنسبة لتنمية املؤسسة
 DEVELOPMENTفيمكن اعتبارها تغييرا نوعيا إيجابيا يتم أساسا على مستوى الهياكل والنشاطات .
والنمو هو شرط أساس ي لبقاء املؤسسة في السو وهو وسيلة للحفاظ على القدرة التنافسية
للمؤسسة.
يمكن للمؤسسة أن يتحقق النمو:
 إما من الداخل ،ويسمى النمو الداخلي أو العضوي  ،ويكمن في إنشاء قدرات جديدة. أو من الخارج ،ويسمى النمو الخارجي ويتمثل في االعتماد على قدرات موجودة لديها ولدى غيرهامن املؤسسات.
أوال -النمو الداخلي أو العضوي:
أ -تعريف :إستراتيجية النمو الداخلي هي تلك اإلستراتيجية التي تعتمد فيها املؤسسة على قدراتها ومواردها
الداخلية الذاتية من أجل تحقيق تنميتها.
من أهم ما يميز النمو الداخلي أنه عملية متواصلة وطويلة األجل :وهي الكيفية التي غالبا ما تلجن إليها
املؤسسات ،خاصة في حالة إستراتيجية التخصص حيث تكون املؤسسة في حاجة إلى جمع مواردها .وفي
بعض الحاالت حتى عند إتباع إستراتيجية التنويع ألن تكلفة التنوع عن طريق النمو الداخلي تكون دائما
أقل من تكلفة االقتناء.
النمو الداخلي هو النمط املفضل لدى املؤسسات التي ليست لها قدرات مالية كبيرة ،وبالخصوص
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة .و من املؤسسات الكبيرة وذات القدرات الهائلة من تفضل كذلك النمو
الداخلي ملا يتيح من إمكانية التحكم في العملية بخالف النمو الخارجي الذي قد يجعل التحكم صعبا.
وتختار املؤسسة النمو الداخلي عموما لألسباب التالية:
 رغبة اإلدارة في بناء املهارات من الداخل. عدم توفر املبالغ الضرورية للتطور من الخارج. عدم وجود الحليف املناسب.ب -مزايا النمو الداخلي:
السهولة :تعتبر عملية النمو الداخلي أمرا أسهل نسبيا من عملية النمو الخارجي من حيث
بساطته ومن حيث إمكانية التحكم املتاحة لإلدارة.
اآلثار اإليجابية :يميز النمو الداخلي للمؤسسة عدد من اآلثار اإليجابية ،ويمكن أن نذكر منها
زيادة املنتجات ،زيادة تشكيلة املنتجات ،تحسين اإلدارة بصفة عامة (تحسين التنظيم والتخطيط
والدفع والرقابة  ،تحسين استعمال التكنولوجيا ،تحسين مستوى األفراد)... ،
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جو اجتماعي مالئم :عندما تعتمد املؤسسة على قدراتها ومواردها الداخلية في عملية نموها ،ال
يمكنها هذا من الحفاظ على جو العمل املوجود فحسب بل يساعدها حتى على خلق جو اجتماعي
مالئم أي خال من االضطرابات ومن التوترات االجتماعية في صفوف العمال واإلطارات.
النمو الداخلي يمكن املؤسسة من الحفاظ على مناصب الشغل وحتى من خلق فرص جديدة
للعمل.
ج -عيوب النمو الداخلي:
 يؤدي النمو الداخلي عموما إلى تخصص املؤسسة في أنشطتها الحالية. قد يؤدي إلى كثرة الديون وبالتالي إلى التقليل من حرية املؤسسة. في بعض الحاالت ،قد يكون النمو الداخلي غير كافي لتمكين املؤسسة من مسايرة تطور بيئتها ،أولبلوغ الحجم األمثل.
 قد يكون النمو الداخلي عائقا أمام املؤسسة إذا أرادت في املستقبل أن تنوع أنشطتها ألنه يبعثاتجاه التخصص.
 يستغر النمو الداخلي وقتا طويال (لتحقيق االستثمار ،أو التمكن من تكوين اآلفراد ...( ،وهذالي في صالح املؤسسة ،بل هي فرصة تتيحها املؤسسة ملنافسيها.
ثانيا -النمو الخارجي :عندما تقرر املؤسسة إتباع عملية النمو الخارجي ،فيكون أمامها أربعة خيارات فيما
يخص كيفية تحقيق هذه العمل:
الخياراألول أن تضم إليها مؤسسة منافسة :املؤسسة تريد تعزيز مكانتها في السو  ،وتخفيض تكلفة
إنتاجها.
الخيار الثاني أن تضم إليها مؤسسة مكملة :في بعض الحاالت تكون املؤسسة تبحث عن التوسع األفقي
من خالل عملية نموها وتستهدف دخول أسوا قريبة من أسواقها.
الخيار الثالث أن تضم إليها مؤسسة من نفس السلسلة املؤسسة :تريد التوسع عموديا حيث تعزز
تحكمها في التموين و/أو في التسويق.
الخيارالرابع أن تضم مؤسسة متنوعة :تريد املؤسسة االنتقال إلى مهن جديدة.
أ -مزايا النمو الخارجي أهمها:
تقليص الضغط التنافس ي.
السرعة في النمو.
بلوغ الحجم األمثل للمؤسسة في وقت قصير.
التمكن من االستفادة من تكنولوجيات جديدة.
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توفير تكاليف إنشاء عالمات جديدة.
االستفادة من أفضليات التجميع أو أفضليات الزيادة.
الرغبة في اقتحام سو صعبة الدخول.
ب -أشكال النمو الخارجي:

 إستراتيجية االستحواذ واالندماج :عملية جمع أصول مؤسستين من أجل تكوين مؤسسة واحدةحيث تنخذ هذه العملية النوعين التاليين :عند اندماج التساوي :يؤدي ضم املؤسستين  Aو  Bإلى
ظهور املؤسسة  Cيرمز الندماج التساوي . A+B=C
عند اندماج االستحواذ يؤدي ضم املؤسستين  Aو  Bإلى زوال املؤسسة  Bيرمز لالستحواذ  . A+B=Aمع
العلم أن املؤسسة  Bهي األضعف ،وفي حال املؤسسة  Aأضعف فتستحوذ املؤسسة  Bوتزول املؤسسة .A
أهم املشاكل التي قد تترتب عن عملية االندماج والحيازة هي املشكلة املتعلقة بتزامن الثقافات املختلفة.
 االستراتيجيات التعاونية :هي استراتيجيات تسمح للمؤسسة بضم إمكاناتها مع إمكاناتمؤسسات أخرى لتحقيق مكاسب وقيمة أفضل ،وهي بديل عن الطريقتين السابقتين بحيث
يمكن للمؤسسة االعتماد على قدرات غيرها دون اللجوء إلى االقتناء أو االستحواذ .وتنخذ أحد
األشكال التالية:

التغيرات البيئية والضغط التنافس ي يمثالن السببين األساسيين للجوء إلى التحالف بين املؤسسات.
الشراكة بين املؤسسات غير املتنافسة :وهي العالقة التي تجمع بين مؤسستين أو أكثر تنتمي لقطاعاتمختلفة ،فهي أداة تستخدمها املؤسسة لتوسيع نشاطها إلى قطاعات أخرى ،ويكون هدف هذا التوسع
جغرافيا بمعنى انتقال املؤسسة من املستوى املحلي إلى املستوى الوطني ثم العالمي ،وذلك مثال عن طريق
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إبرام اتفاقية مع مؤسسة تنشط في دولة أجنبية ولها دراية واسعة حول طبيعة السو  ،وبذلك ستضمن
لنفسها توزيعا دوليا ملنتجاتها ،واملؤسسة الثانية تستفيد من منتجات جديدة تقوم بتوزيعها وهو ما يعرف
اصطالحا باملشاريع املشتركة .كما يتم ذلك عن طريق إبرام عقود شراكة مع الزبائن أو املوردين برتباع
الشراكة العمودية حيث تنتمي أطراف التحالف لنف القطاع ،لكن في مجاالت مختلفة متكاملة ،أو يتم
ما بين شركتين تعمالن في قطاعين مختلفين متكاملين .وفي مثل هذه الحالة تقوم ما بين األطراف املتحالفة
عالقات من نوع زبون  /مورد ويكون من مصلحة الطرفين استمرار العالقة التي تربط بينهما ألطول فترة
ممكنة ويبحث كل منهما على عوامل نجاح املنتج املشترك بينهما ،وتؤدي في النهاية إلى تحسين تنافسية كل
منهما وتظهر هذه العقود خاصة في الصناعات املصنعة التي تحتاج فيها املؤسسات الكبيرة إلى قطاع الغيار
الالزمة لتصنيع املنتجات النهائية فتكون بذلك املؤسسات الصغيرة واملتوسطة موردا لقطع الغيار وتكون
املؤسسات الكبيرة عميال لها.
تتم الشراكة عادة بطريقتين:
 شراكة األخرجة  :outsourcing partnershipوهي اتفا بين زبون ومورد على أن يقوم هذا األخيرببعض األنشطة لفترة محددة وبموجب الشراكة يترك العميل كل أو جزء من نشاط معين إلى املورد
(الشريك) الذي التزم بالقيام به.
 الشراكة التكافلية  :symbiotic partnershipتتمثل فيي جمع موارد مؤسسات غير متنافسة ،ليستمن نف القطاع ،وال تجمعها أية عالقة أعمال ،كما تتم هذه الشراكة بقصد تنويع األسوا .
-

التحالف بين املؤسسات املتنافسة 17:تشير األبحاث التي قام بها ( P. DUSSAUGE & B.

 )GARRETTEحول هذا النوع من التحالفات وجود ثالثة أشكال له هي :التحالفات املكملة alliances

 ،complémentairesتحالفات االندماج املشترك  ،alliances co-intégrationالتحالفات شبه
املركزة  .Pseudo-concentrationفالتحالفات املكملة تجمع بين مؤسسات تساهم كل واحدة منها
بموارد وكفاءات متباينة ومكملة لبعضها البعض ،كنن تقوم املؤسسة األولى برنتاج منتج ما وتتولى
املؤسسة املتحالفة واملتنافسة معها تسويقه ،هذا النوع من التحالفات فعال جدا في الصناعة الصيدالنية
أين تقوم عدة مخابر بتسويق أدوية منتجة من طرف منافسيها حيث تتميز هذه الصناعة بارتفاع تكاليف
البحث والتطوير مما يصعب إقامة شبكات لتوزيع األدوية ،كما يعرف هذا النوع من التحالفات انتشارا
Garrette B, « les européens se trompe d’alliances», l’expansion management review, mars 1998, PP68-70.
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واسعا في صناعة السيارات .أما تح الفات االندماج املشترك فرنها تجمع بين املؤسسات املتحالفة لتساهم
بموارد وكفاءات متماثلة بهدف تحقيق اقتصاديات السلم ملكون أو مرحلة من مراحل عمليات اإلنتاج،
التي تدخل فيما بعد في تركيب املنتج الخاص بكل مؤسسة ،وبالتالي ستعرض املؤسسات املتحالفة
منتجات منافسة لبعضها البعض ،هذا النوع من التحالفات يظهر أساسا في وظيفتي البحث والتطوير
واإلنتاج  .في حين تغطي التحالفات شبه املركزة كل سلسلة القيمة (التصميم ،اإلنتاج ،التوزيع) وذلك
باالستخدام الجماعي لنف املوارد والكفاءات للمؤسسات املتحالفة ،ويمكن أن تتخصص كل مؤسسة في
عملية باستخدام املوارد والكفاءات األساسية التي لديها ،ثم تجمع نتائج كل العمليات للوصول إلى املنتج
النهائي وتشكل هذه العمليات مجتمعة ما يطلق عليه اسم اتحاد مصانع" . "consortiumويظهر هذا
النوع من التحالفات خاصة في الصناعات الكبيرة التي تتطلب تكنولوجيا عالية ،كما يتميز بنن املنتجات
الناتجة عن هذا املشروع تعتبر منتجات مشتركة ،تسو في إطار غير تنافس ي بين املؤسسات املتحالفة.
إن التحالفات على اختالف أشكالها قد تؤدي إلى بعض املخاطر تتمثل أساسا فيمايلي:
 تقوية املنافسين :ففي بعض الحاالت تقوم املؤسسة املنافسة باستغالل املعرفة التي تحصلت عليها فيتطوير مشاريع أخرى خارج نطا التحالف ،فقد أظهرت الدراسات أن العديد من التحالفات التي تمت
بين شركات أمريكية وأخرى يابانية انتهت بانتهاء مدة التحالف وتحول املتحالفون إلى متنافسين .
االستغالل غير الجيد للموارد والكفاءات :في حالة غياب الثقة يؤدي التحالف نادرا إلى التآزر بيناملؤسسات املتحالفة ،ويرجع السبب في ذلك إلى محاولة كل طرف حماية مفاتيح التكنولوجيا التي يتمتع
بها ،مما يؤدي إلى تضييع اقتصاديات السلم الناتجة عن استخدام التكنولوجيا وزيادة االستثمارات
الضرورية إلنجاز املشاريع املشتركة .
إن إدارة التحالفات اإلستراتيجية التي ذكرها كل من  GARRETTE. Bتختلف باختالف طبيعة
التحالف ،ففي التحالفات شبه املركزة يقتض ي على املؤسسة املحافظة على االستقاللية اإلستراتيجية
وذلك من خالل تكوين وتسيير محفظة تحالفات مع عدد كبير من املؤسسات املتحالفة ،أما في حالة
التحالفات املكملة يجب على املؤسسات تصميم نظام حماية ألي تسرب للتكنولوجيا تؤدي إلى تقوية
املنافسين ويكون ذلك من خالل تحديد أهداف التحالف بدقة وهامش التعلم املسموح به ،أما في حالة
تحالفات االندماج املشترك فيقتض األمر تصميم نظام إدارة إستراتيجية قادر على قيادة التحالف اتجاه
تغيرات البيئة.
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املحور السابع :التنفيذ والرقابة االستراتيجية.
 -Iالتنفيذ االستراتيجي:
ال شك أن الصياغة الجيدة لإلستراتيجية تعتبر من ضرورات نجاح االستراتيجية ،إال أن مجرد الصياغة
الجيدة وحدها ال تعتبر كافية لضمان النجاح دون وجود كفاءة عالية في عملية تطبيق االستراتيجية،
وهذا هو التحدي األصعب في مجال االدارة االستراتيجية .فقد تتوصل املؤسسة إلى صياغة جيدة
إلستراتيجيتها مثل ما فعلت شركة  Fisher-Priceأين قامت بصياغة جيدة إلستراتيجيتها التوسعية من
خالل تنويع منتجاتها من لعب األطفال إلى مالب األطفال ،إال أن تنفيذها كان سيئا حيث حدثت
مشكالت كبيرة في االنتاج بسبب إضراب العمال الناجم عن سوء التنظيم وتخصيص املوارد مما كبد
شركاءها خسائر كبيرة.
تعتبر اإلدارة العليا الجهة املسؤولة عن تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسة ووضع قواعد مشتركة لجميع
أصحاب املصلحة .كما لديها القدرة على قيادة كل األطراف مع السعي إليقاظ ديناميكية حقيقية لديهم.
وهو السبب الذي يجعل السلطة في املؤسسة تفقد طابعها التنديبي لتتحول إلى محرك فعال لكل األطراف.
يتضمن التطبيق الجيد لالستراتيجية دعم أكبر عدد من الجهات الفاعلة.
 -1الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ االستراتيجية:
إن تحليل التوجهات االستراتيجية يشير إلى أن خيارات املؤسسة جد محددة بمعنى أن التشخيص الذي
يتم في ميدان نشاط ما يتضمن خيارا استراتيجيا واحدا فقط ،في معظم الحاالت فرن األمر عك ذلك
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تماما ،حيث أن كل تشخيص يجعل املؤسسة أمام مجموعة من الخيارات املمكنة ،فمثال في حالة رغبة
املؤسسة انتهاج سياسة التخصيص يمكن أن تحقق ذلك بعدة خيارات مثل ،تعزيز التشكيلة الحالية،
النمو بقوة من خالل زيادة االستثمارات في مختلف تشكيلة املنتجات ،التخلي عن بعض التشكيالت ودعم
تشكيالت أخرى.....الخ.
 -2مفهوم تنفيذ االستراتيجية" :يقصد بتنفيذ االستراتيجية سلسلة من األنشطة والفعالیات املترابطة
التي تمارس لوضع االستراتیجیة موضع التنفیذ من خالل البرامج التنفیذیة وامليزانیات التقدیریة
واملؤشرات واإلجراءات .وتشمل ھذه األنشطة الھیكل التنظیمي ،السیاسات التنظیمیة ،نظام املعلومات،
األفراد ،القیادة ،نظام املكافآت والتعویض ،نظام االتصاالت ،نظام التخطیط ،ونظام تقویم األداء
والرقابة علیه.
يمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

الشكل رقم ( :)22خطوات إعداد وتنفيذ استراتيجية املؤسسة.

Source : J.David HUNGER, L.Thomas WHEELEN, Strategic Management and
Business Policy, 7th Edition, Prentice Hall International Inc, U.S.A, 2000, P: 09.
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 -2األبعاد األساسية للتنفيذ االستراتيجي :يعتمد التنفيذ االستراتيجي على مجموعة من املحددات
الهامة والتي تقع ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة والتي توصف بكونها عناصر او عوامل تعتمد للتنفيذ
الفعال وتتضمن االتي:
الهيكل التنظيمي املناسب.
التخصيص املتوازن للموارد على االنشطة التنفيذية املختلفة.
وجود نظام مالئم للتحفيز.
وجود انظمة فعالة للمعلومات االدارية.
وجود ثقافة تنظيمية مشجعة للعمل.
أوال -الهيكل التنظيمي املناسب :يتم تصميم الهيكل التنظيمي من خالل إعادة الهيكلة ،والتي يقصد بها
تحديد املهام املطلوبة لتحقيق اإلستراتيجية من خالل تصميم الهيكل التنظيمي بشكل يدعم
اإلستراتيجية ،بحيث يسهم في تحقيق املزايا التنافسية املستهدفة واملحافظة عليها ،ويتكيف مع توجهات
املؤسسة فيما يتعلق بالبديل االستراتيجي املختار والطريقة املتبعة لتنفيذ ذلك .يتم ضمن هذا الجزء
املتعلق بالتنفيذ ،فك شفرة اإلستراتيجية من خالل تحديد املهام واألنشطة املفترض أداؤها فمثال عندما
يكون األساس هو خفض التكلفة ،قد ال يعرف العاملون كيفية تحقيق ذلك ،وهنا يتم التدخل بتحديد
مهام تحقيق ذلك ،كاقتصاديات الحجم ،وزيادة اإلنتاجية وغيرها.
إن الهيكل التنظيمي املناسب متغير أساس ي في دالة االستراتيجية وهو:
شرط لحسن التنفيذ؛
شرط لبروز املهارات وتطورها؛
يمكن من التكيف مع البيئة؛
يتكامل مع التجزئة االستراتيجية.
أ -أبعاد الهيكل التنظيمي :من منظور استراتيجي ترتبط الخيارات التنظيمية للمؤسسة بـ :
ً
التعقيد  :ينتج التعقيد في املؤسسة أساسا من  :تنوع املهام واألنشطة حسب مدى تبني
إستراتيجية التنويع من قبل املؤسسة وكذا االرتباط العالئقي بين املهام ولفهم ُبعد التعقيد يتم
عرض عناصره األساسية كما يلي:
التمايز العمودي  :Vertical Differentiationيعك هذا النوع من التمايز عمق التسلسل
ً
الهرمي في املؤسسة .ويقاس بعدد املستويات اإلدارية بدأ من أعلى مستوى حتى أدناه.
ً
ويزداد الهيكل التنظيمي تعقيدا بتزايد عدد املستويات اإلدارية أين يشكل تنثير سلبي على
ُ
دقة املعلومات التي تنتقل عبر مختلف اإلتجاهات وتسايرها صعوبات في مجال التنسيق
ومتابعة األعمال التنفيذية في املستويات الدنيا.
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التمايز األفقي  :Horizontal Differentiationيشير التمايز األفقي إلى تعدد وتنوع
األنشطة إ لى مجموعة الوظائف التنظيمية وا ملختلفة والتخصصات املتنوعة فيها .حيث
ً
ّ
كلما إزدادت الوحدات التنظيمية وتنوعت التخصصات ،إزداد الهيكل التنظيمي تعقيدا.
الاليقين :يخص خصائص املهام املؤداة وعالقتها مع البيئة.
وبالجمع بين املتغيرين نحصل على التصنيف التالي:
قوي

الاليقين
ضعيف

الهيكلة املصفوفية أو باملشاريع

الهيكلة الوظيفية

الهيكلة باألقسام

الهيكلة السلمية البسيطة

قوي
التعقيد
ضعيف

تذبذب البيئة

إن خالصة ما توصل إليه  Chandlerأن الهيكلة تتبع االستراتيجية 18أي أن:

وانطالقا من املشكلة بين اإلستراتيجية والهيكلة قدم  Mintzbergالتشكالت التنظيمية في املؤسسات
مؤكدا على آليات التنسيق واالتجاهات اإلستراتيجية التي تناسب كل تشكل.
فحسب  Mintzbergينقسم كل تنظيم إلى ستة أجزاء أساسية ،يلخصها الشكل التالي:

 18أكد  CHANDLERسنة 1962حيث في دراسته على طبيعة العالقة بين اإلستراتيجية والهيكل في 100مؤسسة صناعية كبرى بالواليات
ً
املتحدة األمريكية) .م َت ِتبعا تطورها خالل  50سنة منذ  1909ولغاية 1959حاول تشخيص األحداث الرئيسية التي مرت بها كل مؤسسة .وقد
إستنتج أن التغيرات في إستراتيجية املؤسسة تتقدم وتقود التغيرات في الهيكل التنظيمي للمؤسسة  Strategy -.Structure Followsوالسبب
هو أن اإلستراتيجية الجديدة تتطلب هيكل تنظيمي جديد .أو على األقل تحديثه إذا أرادت املؤسسة العمل بفعالية .وعندما ال يتبع الهيكل
التنظيمي اإلستراتيجية؛ ستنشن هناك حالة عدم الفعالية َ .وقد وجد CHANDLERأن هذه املؤسسات كانت مركزية في هياكلها التنظيمية في
البداية عندما لم يكن لديها أكثر من خط إنتاجي واحد ،ولكن مع تطورها ونموها إزدادت خطوط اإلنتاج
َ
األمر الذي أدى إلى ضرورة تطوير هياكلها التنظيمية ّ ألنها لم تعد قادرة على التعامل بفعالية مع هذا التعقيد
البنائي املتزايد .وهكذا تتحول املؤسسات من الهيكل التنظيمي البسيط حيث التعقيد قليل والرسمية منخفضة واملركزية عالية إلى الهيكل
ً
ً
تعقيدا؛ ليكون ٍ تعقيد عال ورسمية عالية والمركزية عالية؛ ألن اإلستراتيجية ليست فقط ما نخطط للقيام به ّ
ولكنها أيضا ما
التنظيمي األكثر
ّ
ً
ً
ُ
نقوم به فعال بما في ذلك من تصرفات وقرارات لم يكن مخطط لها سلفا ّ ولكنها أتت بشكل عرض ي لتناسب واقع الحال املتقلب واملتغير.
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يوضح هذا الشكل ّ أن األجزاء الثالثة والتي تضم القمة اإلستراتيجية املركز العملي والخط الهرمي ،تمثل
كيان واحد في شكل سلسلة من السلطات الرسمية ،أما اإلختصاصيون الفنيون ووظائف الدعم
ُ
اللوجستي فتقفان إلى جانبي هذا الكيان وخارجه ،وبالتالي تؤثران على عمليات املؤسسة بشكل غير مباشر.
ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هو كيف تستطيع هذه املكونات أو األجزاء أن ترتبط فيما بينها؟
ُ
فالوسيلة التي تضمن ربط مكونات أو أجزاء الهيكل التنظيمي والتي تعتبر الوجه الثاني للتنظيم هي
التنسيق؛ حيث ي عرف ّ بننه مجموعة من اآلليات التي تستخدمها املؤسسة للربط بين مختلف النشاطات
والوحدات والغرض منها منع تضارب جهود العاملين أو تكرارها أو تعارضها ٕوازالة التناقضات بين وحدات
العمل املختلفة بهدف الرفع من األداء.
ب -آليات التنسيق بين مكونات هيكلة املؤسسة حسب  :MINTZBERGيمكن دراسة الهيكل
التنظيمي من خالل تحليل أبعاده إلى محور عمودي ُيبين كيفية ممارسة السلطة وآخر أفقي يبين كيفية
توزيع املهام  .وعند ممارسة هذه األخيرة يتطلب األمر التنسيق فيما بينها ُ والذي يعتبر من بين أهم ركائز
ً
التنظيم ،باعتباره الترتيب املنظم للمجهودات الجماعية من أجل الوصول إلى وحدة النشاطات سعيا إلى
تحقيق هدف مشترك .والحديث عن التنسيق يقودنا إلى الرجوع إلى أعمال
 MINTZBERGالتي تعتبر من بين أهم األعمال في الفكر التنظيمي ،حيث إقتـرح ثالث آليات أو ميكانيزمات
- Mécanismes de Coordinationتستخدمها املؤسسة لتحقيق التنسيق بين املهام
املختلفة .هي
التسوية املتبادلة  :L’Ajustement Mutuelإن مهمة التنسيق ال يجب أن تترك ملجموعة
صغيرة من املسؤولين بل يجب أن تسند ملعظم األعضاؤ في املؤسسة .هذه الفكرة تجعل من
التسوية املتبادلة نمط التنسيق الرئيس ي في املؤسسة كونه يسمح بخلق ثقة جماعية ٕواعطاء معنى
حقيقي للعمل الجماعي ،وذلك بتبادل املعارف والخبرات عن طريق اإلتصال بشكل عفوي وغير
رسمي حول كيفية أداء املهام.
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االشراف املباشر  :La Supervision Directeعندما يزداد عدد العاملين وتنخذ املؤسسة
في النمو تتجه نحو آلية ثانية للتنسيق هي اإلشراف املباشر الذي يمارس في ظل عالقات سلمية،
من خالل تحميل الرئي مسؤولية التوجيه ٕواعطاء األوامر والتعليمات للمرؤوسين الذين
يشاركون في تنفيذ عمل محدد.
تنميط العمل  :La standardisation du travailيمكن تحقيق التنسيق في العمل عن طريق
التنميط وذلك بوضع قواعد وإجراءات محددة من أجل توجيه سلوك األفراد في إنجاز عمل
محدد.
نشير هنا إلى أن هناك نوعين أساسيين من الهيكل التنظيمي يمكن للمؤسسة إتباع أحدهم حسب
طبيعة البيئة الخارجية التي تؤثر على املؤسسة هما:
 املركزية :ويركز هذا النوع من البناء التنظيمي على اعتماد املركزية في اتخاذ القرارات املختلفة،ويناسب املنظمات البيروقراطية التي تعمل في بيئة مستقرة.
 الالمركزية :يعتمد هذا الهيكل الالمركزية في اتخاذ القرارات ،ويستخدم اإلجراءات املرنة ،ويناسبهذا التنظيم املؤسسات التي تعمل في بيئة متقلبة وغير مستقرة ،وتشهد تغيرات مستمرة
ثانيا -تخصيص املوارد:
تتمثل املوارد في األفراد ،األموال ،التجهيزات ،املواقع ،....فهي بذلك أساس لتنفيذ االستراتيجية ،في بعض
الحاالت املوارد غير متاحة لذلك تلجن املؤسسة الى:
إعادة توجيه املوارد الحالية.
إعادة ترتيب أولويات التنفيذ.
القيام بالشراكات ما بين األقسام والفروع.
البحث عن الرعاة لتقديم موارد أكثر.
هناك مجموعة من العوامل تؤثر على تخصيص املوارد أهمها:
العالقة مع االستراتيجية؛
وفرة املوارد؛
التفاوض بين املستويات االدارية؛
تنثير روتينات توزيع املوارد؛
تنثير شخصيات املديرين؛
تحوالت البيئة الخارجية؛
نتائج املنظمة؛
التغيير التنظيمي.
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حيث يختلف تخصيص وتوزيع املوارد بناءا على مستوى التحليل فقد يتم التوزيع على مستوى املجموعة
َو قد يكون على مستوى ميادين النشاط اإلستراتيجية.
أ -تخصيص املوارد على مستوى املجموعة:
من الصعوبات التي تواجه املؤسسة عند تقرير توزيع املوارد على مستوى املجموعة هو تحديد
درجة التداخل والتكرار في املوارد بين األقسام.
تقوم املؤسسة بتخصيص موارد مشتركة بين الوحدات رغبة في تخفيض التكلفة أو زيادة
الفاعلية.
يعتمد تقرير نوع املوارد التي يمكن املشاركة بها في أكثر من وحدة إلى درجة املؤازرة بين وحدات
املؤسسة.
يجب االنتباه إلى أن الوحدات التي تشترك في موارد معينة تجد صعوبة في قياس التكلفة التي
يفترض تحميلها لكل وحدة.
ب -تخصيص املوارد على مستوى ميادين النشاط االستراتيجية :لكي توزع املوارد بشكل يؤدي إلى
تحقيق األهداف االستراتيجية يجب مايلي:
تحديد وتعريف املوارد التي تتطلبها اإلستراتيجية املختارة؛
تقدير املوارد الحالية للوقوف على درجة تغطيتها لالحتياجات املطلوبة؛
تقدير التالؤم بين املوارد الحالية والجديدة؛
ج -طرق تخصيص املوارد:
امليزانيات :وتقوم بترجمة توزيع املوارد بشكل مالي ،مما يمكن املنشنة من التعرف على احتياجاتها النقدية
في األجل القصير ،فتعمل على سد العجز املتوتع تبل حدومه .علما أن امليزانية تد تكون سنوية أو نصف
سنوية أو شهرية بحسب األوضاع املناسبة.
تخطيط املوارد البشرية  :ويتعلق األمر بتحديد االحتياجات من الكوادر والقوى العاملة املالئمة لتنفيذ
اإلستراتيجية املتبعة.
أسلوب املسار الحرج :وهو أسلوب يستخدم لتخطيط املشاريع وذلك بتجزئة املشروع إلى أنشطة جزيية،
مع بيان االرتباطات بين هذه األنشطة ،وأخيرا تحديد املوارد املطلوبة لتنفيذ كل نشاط.
ثالثا :إدارة التغيير
هو أحد التغييرات الهامة التي تحدث في املؤسسة حينما تتبنى اتجاهات استراتيجية جديدة  ،يتطلب إدارة
تسمح بانجاحه ويتخذ أشكاال عديدة أهمها:
اعادة الهيكلة؛
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االستحواذ او االندماج؛
التغيير الثقافي؛
التغيير التكنولوجي.
أ -أسباب التغيير :قد يكون التغيير ناتجا عن قوى داخلية أو خارجية كمايلي:
القوى الداخلية :مثل (تغيير في أهداف املؤسسة و رسالتها و أغراضها ،إدخال أجهزة و معدات جديدة،
تبني نظم جديدة ،تغيير في القوى العاملة ،إدخال نظم معالجة معلومات متطورة ،الدمج مع منظمات
اخرى ّ ،تدني معنويات العاملين ،ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي ،حدوث أزمة داخلية طارئة  ،تد ّني
األرباح).
القوى الخارجية  :مثل(إصدار قوانين وتشريعات حكومية جديدة  ،االتحادات و النقابات املهنية
العمالية ،ازدياد الضغوط التي تمارسها الجماعات املنظمة ،تغييرات سريعة في أ ْسعار املواد ،املنافسة
الشديدة ،حدوث أزمة خارجية طارئة  ،تطورات تكنولوجية  ،تحوالت اجتماعية).
ب -أشكال إدارة التغيير :هناك أربعة أشكال الدارة التغيير هي:
االتصال : Communicationويتضمن اعالم املوظفين باملستجدات في مجال التغيير وتقديم ما
يحتاجونه من معلومات ؛
املشاركة  : Participationأي مشاركة املعنيين في قرارات التغيير مما يجعلهم أكثر ارتباطا بها
ودعما لها ؛
التدخل  : Interventionويكون بتفويض املسؤول للعديد من صالحيات التغيير ألفراد معنيين في
بعض مراحل التغيير على أن يبقى القرار النهائي بيده ان شاء أخذ به أم ال خالفا للمشاركة ؛
االكراه  : Edictويتضمن استخدم القوة ولو باالكراه كفصل من يرفض التغيير مثال وتفيد
الوقائع بنن هذا األسلوب هو األقل نجاعة وان كان له مجاله في حالة ضيق الوقت ومرور
املؤسسة بنزمات.
مالحظة :ان أسلوبي االتصال واملشاركة يصلحان في التغيير التدريجي  ،وحتى في حالة التغيير االنتقالي،
عندما ال تكون هناك حاجة لعمل التغيير بسرعة ؛ أما أسلوب االكراه فيناسب التغيير االنتقالي ،بينما
ينتي أسلوب التدخل وسطا بين األساليب (يستخدم في الحالتين ).
رابعا -الدافعیة ونظام الحوافز:
تلعب املوارد البشرية دورا مهما في عملية تنفيذ االستراتيجيات ،إذ أن مدى النجاح في عملية التنفيذ
بشكل أساس ي على مدى فعالية وكفاءة املوارد البشري  ،وقدرته على القيام بعمليات التنفيذ
تعتمد ٍ
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بشكل ناجح ،وتكمن هنا أهمية وجود إدارة سليمة للموارد البشرية  ،ألن وظيفة هذه اإلدارة تركز أساسا
على كيفية إيجا د وتطوير اإلمكانات البشرية املطلوبة لتنفيذ البدائل االستراتيجية التي تم اعتمادها،
ً ً
تؤدي أنظمة الحوافز واملكافآت دورا مھما في تنفیذ االستراتیجیة .ویجب أن تتسم أنظمة الحوافز بالدقة
ً
واملوضوعیة والعدالة والشمولیة والقدرة على تحقیق حاجات العاملين لیكونوا أكثر اندفاعا لتنفیذ
االستراتیجیة .ویجب وضع نظام للمكافآت والحوافز بحیث یرتبط بمدة اإلنجاز والتقدم في تنفیذ
االستراتیجیة ،وذلك في ضوء ما تسفر عنه نتیجة التقویم .ورغم بعض االستراتیجیات طویلة األجل ،إال
أنه یمكن تقویم اآلجال الطویلة إلى آجال قصيرة تعطى علیھا املكافآت والحوافز ولیست بالضرورة أن
تعطى على النتائج بل تعطى على الخبرة والجودة واملنافسة والعمر ومستویات املعیشة.
 - IIالرقابة االستراتيجية:
تتضمن الرقابة االستراتيجية  ،تحديد نظم رقابية مناسبة سواء على مستوى املؤسسة ككل  ،أو على
مستوى الوحدات أو األقسام أو األفراد  ،مما يمكن االدارة من تقدير مستوى اآلداء العام ( نمو  ،ربحية )
 ،ودرجة تحقيق األساس االستراتيجي ( املزايا التنافسية ).
 -1تعريف الرقابة االستراتيجية  :عملية منظمة لجمع معلومات عن االستراتيجية ،وذلك لقياس قدرة
اإلدارة على تحقيق األهداف والكشف عن نقا ط الضعف في عمليات اإلدارة االستراتيجية ،ويتوقع أن
تتخذ قرارات لتحسين األداء في تلك اإلدارة ،فهي عملية تسهر على:
 ضمان توجه املنظمة نحو األهداف اإلستراتيجية الكبرى. تقليل الفجوة اإلستراتيجية. ضمان دوام األفضلية التنافسية للمنظمة. التوافق بين املوارد اإلستراتيجية للمنظمة واتجاهاتها. تحقيق األهداف اإلستراتيجية. تقديم املعلومات عن انجازات املنظمة في كل املستويات. تقديم معلومات عن تطورات البيئة الخارجية ومتابعتها. -2خصائص نظم الرقابة :تتمثل أهم خصائص النظم الرقابية الفعالة فيما يلي:
أن تكون النظم مرنه بحيث توفر معلومات تحتاجها االدارة للرد على األحداث غير
املتوقعه حسب الحاجة وتعديل االنحرافات سريعا ان وجدت ؛
دقة النظام وقدرته على تزويد االدارة باملعلومات الصحيحة في الوقت املناسب ؛
االستفادة من نتائج التقويم بتخصيص فريق لتخطيط وتطبيق عملية الرقابة على فترات
دورية وبنسلوب علمي مدروس ؛
افتراض توفر الكفاءة ( قلة التكاليف ) خاصة في ظل تكنولوجيا املعلومات.
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 -3آليات وأدوات الرقابة االستراتيجية:
أوال -نموذج  :Six Sigmaتعد منهجية ( Six Sigmaسيجما ستة) أسلوبا إداريا حديثا يساهم في تحقيق
مستوى عال في جودة أداء املؤسسات اإلنتاجية والخدمية ،ويعتبر من االتجاهات الناجعة في تطوير بنية
األنظمة بمكوناتها املادية والبشرية ،بل أصبحت خيارا إستراتيجيا تمليه الطبيعة الديناميكية لبيئة
املؤسسات .وقد اشتق مصطلح  Six Sigmaمن علم اإلحصاء ،ويركز على قياس عيوب املنتج أو العملية،
ويشير إلى  %99.99966من الدقة ،فالعيب أو الخطن ال يتجاوز  3.4من كل مليون عملية أو منتج ،وكلما
ارتفع مستوى  Sigmaكلما قلت العيوب املسموح بوجودها ،ففي أربعة سيجما عدد العيوب املسموح بها ال
يزيد عن  6210عيب لكل مليون منتج ،بينما في ستة سيجما ال تزيد فرصة ظهور العيوب عن  ،3.4فهي
املعيار املثالي للجودة19.
ثانيا -املقارنة املرجعية :تعرف املقارنة املرجعية على أنها أحد األساليب التي تساعد على تحسين األداء،
من خالل العمل على مقارنة مستوى أداء املؤسسة مع مؤسسة أخرى ،أو مع أفضل املمارسات
العاملية،20فهي أداة إدارية منظمة ومستمرة تتطلب قبول اإلدارة العليا للمؤسسة بتبني عمليات التغيير،
الناجمة عن محاكاة املنتجات والعمليات واملمارسات اإلدارية في تلك املؤسسة ،مع نظيراتها في أكثر
املؤسسات نجاحا ،بغية صياغة أفكار واعتماد تطبيقات جديدة لتحسين األداء .21ولقد غدت املقارنة
املرجعية في مؤسسات التعليم الجامعي ،عمليات مستمرة وليست حدث يظهر ويختفي ،وهي عمليات
تقدم معلومات قيمة ولي مجرد إجابات بسيطة ،كما تتضمن إجراءات للتعلم من اآلخرين ،وال يمكن أن
تجرى بشكل سريع وسهل ،بل تحتاج إلى الوقت والجهد واألموال لكي تصبح أداة قيمة لتحسين األداء.
ثالثا -بطاقة األداء املتوازن :تعرف لوحة القيادة عموما بننها مجموعة من املؤشرات املرتبة في نظام
متابعة من طرف نف الفريق أو نف املسؤول للمساعدة على اتخاذ القرار ،وعلى التنسيق ومراقبة
نشاطات قسم معين ،وهي أداة اتصال واتخاذ قرار تسمح ملراقب التسيير بجذب اهتمام املسؤول حول
النقاط الرئيسية إلدارة وتسيير وظيفته وتحسين أدائها .وتعرف أيضا بننها أداة مرنة تسمح بعرض ،بشكل
سريع وبسيط وديناميكي ،ملجموعة من مؤشرات األداء املنتقاة من طرف املؤسسة على أساس أهدافها،
فهي إذن وسيلة لتجميع املعلومة املهمة التي يحتاجها املسير التخاذ القرار املناسب.
ونتيجة االنتقادات التي وجهت إلى نظم الرقابة اإلدارية التقليدية ،والتي يتمثل أهمها في  :تقديم معلومات
غير وافية ملتخذي القرارات ،االهتمام باألجل القصير ،توفير معلومات مضللة فيما يتعلق بتخصيص
التكاليف والرقابة على االستثمارات ،ضعف االهتمام بالتغيرات واملستجدات البيئية ،ظهر منهج قياس
األداء املتوازن كما اقترحه  NORTAN et KAPLANليعك التوازن بين األهداف قصيرة وطويلة األجل،
- Maurice Pillet: Six Sigma, comment l’appliquer, édition d’organisation, Paris, 2004, P،P5-6.

19

 -20نفس املرجع السابق ،ص.241
21
- Fabien Lepoire : Le benchmarking, concept et méthodologie, édition nevao conseil, paris, 2005, P3.
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املقايي املالية وغير املالية ،بين قيادة أو إتباع الظواهر والتغيرات ،وبين معايير منظورات األداء
الخارجية والداخلية.
ويمكن تعريف بطاقة قياس األداء املتوازن بننها نظام إداري يهدف إلي مساعدة املؤسسة على ترجمة رؤيتها
واستراتيجياتها إلي مجموعة من األهداف والقياسات اإلستراتيجية املترابطة .وذلك من خالل االعتماد على
بطاقة األداء املتوازن ،حيث لم يعد التقرير املالي الوسيلة املناسبة التي تستطيع املؤسسات من خاللها
تقييم أنشطتها ورسم تحركاتها املستقبلية.
إن فكرة قياس األداء املتوازن تركز على وصف املكونات األساسية لنجاح املؤسسة وأعمالها ،وذلك
بمراعاة االعتبارات التالية:
 البعد الزمني :تهتم عمليات قياس األداء بثالثة أبعاد زمنية هي املاض ي والحاضر واملستقبل. البعد املالي وغيراملالي  :حيث تراقب النسب الرئيسية املالية وغير املالية بصورة متواصلة. البعد اإلستراتيجي  :تهتم عمليات قياس األداء بربط التحكم التشغيلي قصير األجل برؤيةوإستراتيجية املؤسسة طويلة األجل.
 البعد البيئي :تهتم عمليات قياس األداء بكل من األطراف الداخلية والخارجية عند القيام بتطبيقاملقايي .
تستمد بطاقة قياس األداء املتوازن أهميتها من محاولة موازنة مقايي األداء املالية وغير املالية
لتقييم األداء القصير األجل والطويل األجل في تقرير موحد .وبالتالي تقلل بطاقة قياس األداء املتوازن
من تركيز املديرين علي األداء املالي قصير األجل ،بحيث تهتم بالتحسينات القوية في املقايي غير
املالية التي تشير إلي إمكانية خلق قيمة اقتصادية في املستقبل .على سبيل املثال السعي لزيادة إرضاء
الزبون يشير إلي مبيعات أعلى ودخل أعلى في املستقبل.
إن القياس املتوازن لألداء يزود املديرين باملعلومات واألدوات الالزمة لقيادة مؤسساتهم نحو املستقبل
ويقدم لهم أداة دقيقة لفهم األهداف وطر تحقيقها وهذا يتم بترجمة اإلستراتيجية إلى مجموعة من
مقايي األداء .إذ يركز على تحقيق األهداف املالية كما يتضمن العناصر التي تسهم وتدعم تحقيق
تلك األهداف .حيث تقوم فكرة القياس املتوازن لألداء على أساس ربطه بطريقة تحويل أو ترجمة
اإلستراتيجية إلى عمل فعال .إن مستويات األداء املستهدفة للمقايي غير املالية تعتمد على املقارنة
بين املنافسين ،حيث تشير إلى مستويات األداء الضرورية ملقابلة احتياجات الزبون .ويوضح الشكل
رقم ( )1مختلف أبعاد بطاقة األداء املتوازن.
الشكل رقم ( :)22بطاقة األداء املتوازن حسب NORTAN et KAPLAN
ما الذي يجب جلبه للزبائـن؟

البعد املايل
ما الذي يجب القيام به على

كيف يجب أن نرى من

مستوى األنظمة؟

طرف الزبائن؟

بعد العمليات الداخلية

الرؤية
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بعد الزابئـن

Source : Robert Kaplan et David Norton ; le tableau de bord prospectif (pilotage stratégique :
les quatre axes du succès) ; éditions d’organisation; Paris; P69.

 البعد املالي  :يقي هذا البعد ربحية الخطة اإلستراتيجية املوضوعة من طرف املؤسسة للتنفيذ ،ألنتخفيض التكلفة املتعلق باملنافسين والغير وتحقيقهم لألرباح تمثل املحركات األساسية للمبادرات
اإلستراتيجية التي تمارسها املؤسسة ،ويعتمد البعد املالي على مستويات الدخل التشغيلي والعائد على
رأس املال الذي سيتم تحقيقه.
 بعد الزبون :يحدد هذا البعد قطاعات السو املستهدفة ويقي نجاح املؤسسة في هذه القطاعات.لتتحكم في أهداف نموها ،وتستخدم املؤسسات مقايي مثل الحصة السوقية ،عدد الزبائن الجدد،
رضا ووالء الزبون ملنتجات املؤسسة.
 بعد العمليات الداخلية  :يعتمد هذا البعد على العمليات الداخلية التي تؤيد كل من بعد الزبون عنطريق خلق قيمة للزبائن والبعد املالي بواسطة زيادة ثروة املساهمين .ويتكون بعد العمليات الداخلية
من ثالثة أبعاد فرعية على النحو التالي :عملية االبتكار والتي تتعلق بخلق املنتجات والخدمات
والعمليات التي ستقابل احتياجات الزبائن .عملية التشغيل وتمثل عمليات اإلنتاج وتوصيل املنتجات
والخدمات للزبائن .املبادرات األساسية اإلستراتيجية لـلمؤسسات الرائدة في تحسين جودة التصنيع،
وتقليل وقت التوصيل للزبائن ،حيث تعمل على توفير الخدمة للزبون قبل و بعد عملية البيع.
 بعد النمو والتعلم :يمثل هذا املحور البنية األساسية واملهمة لنجاح املؤسسة حيث انه يعمل علىتهيئة املناخ ورفع مستوى املهارات والكفاءات لدى العاملين باملؤسسة ،ويحدد القدرات التي يجب أن
تنمو فيها املؤسسة من أجل تحقيق عمليات داخلية عالية املستوى التي تخلق قيمة للزبائن
واملساهمين .إن بعد التعلم والنمو للمؤسسات يؤكد على ثالث قدرات هي :قدرات املوظف التي تقاس
باستخدام فهم املوظف ومستويات مهاراته ومسح لرضا املوظف ومعدالت الدوران .قدرات نظام
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املعلومات في توفير املعلومات .التحفيز واملكافآت  :وتقاس بعدد اقتراحات كل موظف ومعدل تطبيق
االقتراحات.
من خالل ما سبق يمكن أن نستنتج أن بطاقة األداء املتوازن تعك :
 التوازن بين األهداف قصيرة األجل واألهداف طويلة األجل. التوازن بين املؤشرات املالية وغير املالية. التوازن بين مؤشرات قياس األداء االستراتيجي ومؤشرات قياس األداء املستقبلي. -التوازن بين األداء الداخلي و األداء الخارجي.
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دراسة الحالة في مجال االدارة االستراتيجية
 -1مفهوم الحالة في إدارة األعمال
هي وصف مختصر بالكلمات أو األرقام لوضع إداري معين –واقعي أو مفترض -يعرض سيناريو أحداث
معينة لدراستها وتحليلها بهدف تشخيص املشكالت واستنتاج الحلول وإبداء اآلراء وكتابة التقارير وذلك
تنمية ملهارات الدراسين واملمارسين في اتخاذ القرارات.
إن مدخل الحاالت يساهم في تنمية مهارة الطالب في اتخاذ القرارات االستراتيجية ،خاصة تلك املتعلقة
بتحليل البيئة والتعرف على نقاط القوة والضعف أو الفرص والتهديدات التي تواجه املؤسسة ،كذلك
القرارات املرتبطة باالختيار االستراتيجي وهذا ما ينقل الطالب من دور الدارس إلى وضع املسير الذي يتخذ
القرارات ويقبل مواجهة التحديات وتذليل العقبات.
ويمكن تعريف تحليل الحاالت في مجال االدارة االستراتيجية بننها وصف لبعض أو كل عناصر بيئة
املؤسسة الداخلية والخارجية ،باالضافة إلى األبعاد التي تهم املؤسسة على املدى البعيد كرسالتها ،غاياتها،
أهدافها واستراتيجيتها ،بهدف تحليلها وإبداء اآلراء بشننها وإعداد ما يلزم من تقارير ومقترحات.
إن معظم الحاالت املرتبطة باالستراتيجية تبنى على حقائق واقعية ،مع أن هناك بعضها يبنى على
االفتراضات وتحتاج تلك الحاالت إلى مناقشات شاملة ودقيقة بصورة أكثر عمقا من غيرها من الحاالت في
املستويات األخرى .وغالبا ما يطلق على أسلوب تحليل الحاالت مصطلح التعلم عن طريق العمل Learning
 .by Doingوتعتبر دراسة الحالة أكثر صعوبة من غيرها عن التمارين التطبيقية املباشرة  ،بمعنى أنها ال
تسمح بتطبيق املفاهيم مباشرة على سبيل املثال ال يتم تقديم البيانات كاملعتاد للطالب كما تم تقديمها في
املحاضرة  ،يجب ترتيبها بشكل مختلف .تقود هذه الطريقة الجديدة الطالب إلى التفكير بشكل مختلف
ً
مما يجعل الحالة أكثر جدوى ولكن ً
تعقيدا.
أيضا أكثر
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 -2أشكال الحاالت في اإلدارة االستراتيجية.
عادة نميز بين نوعين من الحاالت كما يوضحها الجدول التالي:
الحالة
القصيرة
Mini cas
الحالة
املتشعبة

محتوى الحالة
عدد الصفحات املدة الالزمة
الهدف من الحالة
اختبار والتحقق من من  2إلى  5من  2إلى  - 4الحالة قد تكون تصور (خيال) لوضعية ما.
 قد تكون مقال صحفي.ساعات
صفحات
مدى استعاب املعارف
 بيانات عن مؤسسة ما.من  10إلى  25من  6إلى  - 12تكون الحالة حقيقية.
فهم وطرح االشكالية.
 تستدعي في بعض األحيان التدخل ،إجراءساعة
إثبات القدرة على اقتراح صفحة
الحلول
مقابالت.

لبناء حالة قصيرة ،يجب تحديد املفاهيم املراد اختبارها (حول محور معين على سبيل املثال) ثم يتم كتابة
الحالة بناءا على معلومات يتم الحصول عليها من مصادر متعددة (مواقع الكترونية ،الصحف واملجالت،
بيانات املؤسسة ،تصريحات مسيري املؤسسة....الخ) ثم تطرح أسئلة تتناسب مع املفاهيم املراد اختبارها.
استخدم نظام الحاالت في االدارة االستراتيجية ألول كبرنامج في كلية إدارة األعمال بجامعة هارفارد والذي
تضمن وضع الطالب في وضعية تسمح لهم بالتدرب من خالل حاالت عملية حقيقية .حيث كانوا يلزمون
ً
بتقديم تحليال وتوصيات حول الحالة يتم قبل ذلك تقديمها لهم في شكل وثيقة ضخمة ،يتم حل الحاالت
العملية بشكل فردي أو جماعي  ،إن التدريب بالقرب من املواقف التي تمر بها الشركات يتيح للطالب
واملتدربين تحليل ومناقشة وحل مشكلة في بعض األحيان في عالم تشغيلي يتميز باملخاطر وعدم اليقين.
 -3خطوات دراسة الحــالة في االدارة االستراتيجية:
ً
يجب على الطالب تحضير الحالة مسبقا وفي بعض األحيان يجب التعامل مع الحالة بشكل فردي وأحيانا
ً
جماعيا من خالل التجربة يجب أال يتجاوز فريق العمل خمسة أشخاص يجب اإلكثار من طرح األسئلة
على الطالب أثناء معالجة الحالة (العودة إلى مفاهيم املحاضرة ،تقديم أمثلة ....الهدف هو الذهاب بعيدا
في تفكيرهم).
عادة يتم الحل الجماعي للحالة األولى حتى يتمكن الطالب من فهم مننهية دراسة الحاالت جيدا بعدها
يتعود الطالب على الحل الفردي للحاالت في املنزل ،يجب على الطالب تحرير املشاكل والصعوبات التي
واجهته عند دراسة للحالة من أجل استخالص املعلومات عن طريق الحل الجماعي .
وفيما يلي الخطوات املنهجية لدراسة الحاالت:
أوال -املعرفة الجيدة للمؤسسة قيد الدراسة :يتم ذلك من خالل:
 القراءة الجيدة للحالة :إن القراءة الجيدة واملتننية للحالة هو مفتاح نجاح املتدرب ذلك أنهاتسمح له بتحديد االشكالية املطروحة بصفة دقيقة ،في الواقع يمكن أن تؤدي اإلنطالقة السيئة
(نسيان بعض البيانات  ،القراءة بسرعة كبيرة  ،األحكام املسبقة ،التقريب  ،وسوء الفهم
ً
سريعا التخاذ اختيارات فيما يتعلق باملقاربة الواجب تبنيها
للموقف) إلى توجيه املتدرب
(افتراضات خاطئة  ،واملنطق الخاطئ) وبالتالي الوصول إلى نتائج غير صحيحة .نتيجة لذلك فرن
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املتدرب قد يخاطر بتضييع الوقت وخلق االرتباك وتقليل الفرص في إيجاد الحلول الصائبة .لذلك
من الضروري قراءة وإعادة قراءة نص الحالة بعناية.
 إعادة قراءة الحالة بطريقة مستهدفة وانتقائية :يجب أن يكون للقراءات التالية دور مختلفعن القراءة األولى ،املتدرب اآلن على دراية بطبيعة املؤسسة ،قطاعها ،سوقها ،وصعوباتها .لم يعد
األمر متعلق بجمع معلومات بل بفهم موقف ما بهدف إيجاد حلول ،لذلك فرن القراءات األخرى
ً
ً
تكون أكثر استهدافا ونشاطا (تسطير  ،تدوين املالحظات  ،التعليقات التوضيحية) أي البحث عن
العناصر األساسية لتحديد املشكلة وإيجاد حلول موثوقة وواقعية .لذلك من الواجب فهم نطا
الحالة وعالقته باملحاضرة .إن عمليات إعادة القراءة تسمح للمتدرب بتحليل وضعية املؤسسة
وبيئتها وذلك من خالل قراءة العبارات الرئيسية مرتين أو ثالث مرات ثم االشارة إلى أي ذو داللة،
من املهم فرز ما هو مفيد وما هو توضيحي .باستثناء القراءة األولى ذات الطبيعة اإلعالمية ،تكون
القراءات األخرى مصاحبة لتحليل املوقف وبالتالي يجب أن تؤدي إلى تدوين املالحظات والشروح
وتعبئة املعارف النظرية (املحاضرات) ( أي تحديد املفاهيم الرئيسية ومخططات التحليل املفيدة
لحل الحالة) .لذلك من الضروري تكوين وقائع إلعطائها معنى نظري (ربطها باملحاضرة)
وعملي(املخاطر واآلثار).
 وضع البيانات التي جمعها وفق تسلسل منهجي ومنطقي :بمجرد إجراء القراءات املختلفة يجبعلى الطالب مراعاة البيانات التي تم جمعها وتسلسلها ً
وفقا ملنطق زمني (تحليل األسباب والنتائج)
أو مواضيعي (قضايا  ،مخاطر  ،مشكلة  ،سلوك الفاعلين  .)...يجب أن يتمكن الطالب وفقا لهذه
الطريقة بتنظيم هذه األفكار والحصول على رؤية أوضح وأكثر دقة حول طبيعة املشكلة
املطروحة وخصائصها وآثارها من حيث اختيار القرار والتنفيذ.
تسمح هذه املرحلة بمعرفة موضوع الحالة من خالل االجابة على التساؤالت التالية:
كيف يمكن تعريف املؤسسة قيد الدراسة (القطاع  ،الحرفة  ،السو )؟
ب) ما هي خصائصها الرئيسية (الحجم وعدد العمال وهيكل رأس املال )...؟
ج) ماهي وضعيتها؟.
بعدها
البحث عن الفاعلين األساسيين في املؤسسة (املساهمين  ،املديرين  ،املوظفين) والبيئة
(املنافسون  ،املوردين  ،الشركاء  ،السلطات العمومية).
تحديد املفاهيم األساسية للحالة (الربحية  ،فقدان القدرة التنافسية ،إعادة التنظيم  ،األخرجة
 ،التنويع  )...وارتباطاتها مع الدروس النظرية (النظريات  ،املفاهيم  ،األدوات).
تدوين املعلومات املختلفة وفق تسلسل منهجي ومنطقي (منسجم)  ،من أجل البدء في تحديد
طبيعة املشكلة املطروحة وخصائصها وآثارها التسييرية.
ثانيا -تحديد طبيعة املشكلة :يتم تحديد طبيعة املشكلة انطالقا من:
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 فهم العناصر املفتاحية للحالة :تضع الحالة ًدائما طبيعة املؤسسة (مجمع  ،وحدة  ،مؤسسة
صغيرة ومتوسطة  ،جمعية) وطريقة إدارتها (اإلستراتيجية  ،الهيكل  ،السلوك) في معظم األحيان ،
تتعلق الحالة باملؤسسة أو أحد فروعها أو أقسامها أو حتى في بعض األحيان مصلحة أو ورشة
وبالتالي فاملعلومات املتاحة تكون موجودة في الحالة نفسها (معلومات واضحة) وفي الثقافة
الشخصية للمتدرب (معلومات ضمنية).
 كتابة االشكالية بصورة واضحة :يجب أن يسمح كتابة االشكالية ب ــفهم:ما هي أبرز الوقائع لهذه الحالة؟.
ما هي مشكلة هذه املؤسسة؟.
ما هي املجاالت املعنية بشكل أساس ي باملشكلة (اإلستراتيجية  ،الهيكل  ،التقنيات ،
الثقافة )...؟.
ما هي العوامل التي كشفت املشكلة (النقاط الحرجة) العوامل املنشئة للمشكلة،
متغيرات املعدلة أو املعززة للمشكلة؟.
ما هي أسباب ونتائج املشكلة؟.
ما هي املخاطر املرتبطة باملشكلة (اآلثار املباشرة وغير املباشرة)؟.
كيف يرى املتدرب شدة وأهمية املشكلة التي تواجهها املؤسسة؟.
ثالثا -تنظيم املهام وتسييرالوقت:
يتضمن تسيير دراسة الحالة مراعاة القيود والحدود املرتبطة بعدد الطلبة املكلفين بمعالجة الحالة
(عندما يكلف فوج عمل للقيام بهذه العملية) فيجب احترام الوقت املخصص لالجابة على األسئلة
املطروحة في الحالة ،لذلك من املهم أن يدرك املتدرب املدة املمنوحة له ليكون ً
قادرا على التنبؤ وتحديد
األولويات (حسب األسئلة التي يجب البدأ بها)  ،والتخطيط للمهام التي يتعين القيام بها وربما توزيع
األدوار في حالة فوج عمل ،فدراسة الحالة تتطلب كما هائال من املعرفة ولكن ً
أيضا تنظيم فعال للعمل.
رابعا -تحليل الحالة:
يتم تحليل الحالة باتباع الخطوات التالية:
أ -تحديد املحاور املفتاحية للحالة وتوظيف الشبكات وتكييف أدوات التحليل :يعتمد إجراء تحليل
الحالة على:
تحديد املوضوعات املحورية( :االبتكار  ،األخرجة  ،إعادة الهيكلة  ،التدويل  ،التنويع .)...
فهم اإلشكالية الذي يبرر اختيار الحالة هدفها البيداغوجي :من خالل طرح أسئلة مثل "ملاذا" ،
"كيف" و "ما هي االنعكاسات".
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اختيار البيانات والوقائع املفسرة املحددة في دراسة الحالة( :اختيار مصادر املعلومات ذات
الصلة) التي ستوجه التحليل وتهيكل التفكير .يجب التمييز في دراسة الحالة بين الوقائع
الرئيسية والوقائع البسيطة.
التحكم في البيانات واألرقام املوجودة في الحالة :ينبغي أن يستند التحليل الفعال على الفهم
الجيد للوقائع واألرقام والجداول املقدمة (الحرص على عدم تقديم أي تفسيرات يمكن أن يؤدي
إلى افتراضات خاطئة).
استخدام أدوات ونماذج التحليل مثل (تحليل  ، PESTELنموذج قوى التناف  ،سلسلة
القيمة ،محفظة النشاط  ،الدورات التكنولوجية  ،االستراتيجيات الجنيسة ،نموذج ، SWOT
مصفوفات النمو ،نموذج  ، VRIOإلخ) حيث يؤدي ذلك إلى إزالة اإلبهام على العناصر
الرئيسية للحالة بسبب استخدام األدوات ذات الصلة بالتحليل االستراتيجي.
ب -معالجة البيانات :يتم معالجة البيانات السابق من خالل االعتماد على املعارف النظرية حيث يمكن
االستعانة بنموذج  CSCSللقيام بهذه العملية:
األسباب :الدواعي  /املظاهر  /تاريخ املؤسسة.
األعراض :حقائق  /أرقام  /بيانات أولية.
النتائج :اآلثار  /النتائج  /التنثيرات.
الحلول :القرار  /اإلجراءات  /البرنامج.
خامسا -إعداد الحلول:
من املهم شرح الحلول املتوصل إليها ،وتبرير املنهج املعتمد وبيان مبررات ذلك بوضوح :يجب على املتدرب
ً
ضمنيا ،إذ يجب تبرير كل فكرة وتوضيحها بمثال ،يجب توظيف املثال جيدا وعدم اقتباسه
أن ال يظل
من النص مباشرة .يجب ضبط الشروط الالزمة لتطبيق املنهج الذي اعتمده املتدرب ،من املهم ً
أيضا

مناقشة نقاط الضعف بعض نقاط الحل وتوقعها واقتراح التوصيات الالزمة  ،يجب مراعاة املتطلبات
التالية :األهمية  ،الجدوى  ،الربحية.
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