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  كلمــة شكر
  
  

  "اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما"
  

أشكر اهللا العظيم رب العرش العظيم على توفيقه يل يف مسار حيايت كلها وعلى توفيقه يل 
  . يف هذا البحث الذي أرجو منه عز وعال أن يكون كما حيب ويرضى
ه اإلشراف على هذه املذكرة شكر جزيل إىل األستاذ الدكتور حممد بوهزة على قبول

 .وتوجيهاته القيمة طيلة فترة البحث، فجزاه اهللا عنا كل خري
  
  

  .تقييم هذه املذكرة شكر وافر إىل أعضاء جلنة املناقشة على قبوهلم
  
  

استضافتنا يف مؤسستهم، دف  ه، على قبوهلK-PLASTمدير مؤسسة  تقدير عرفان إىل
إجناز دراستنا امليدانية، باإلضافة إىل إطارات وعمال املؤسسة الذين زودونا مبختلف املعطيات 
واملعلومات اليت تتعلق مبختلف جوانب موضوع البحث؛ وخنص بالذكر السيد هشام فلكاوي، 

  .مونية ومرمي
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  المقدمة العامـــة
  
  ـ تمهيد أ

تسعى املؤسسات املعاصرة إىل حتقيق مكانة متميزة يف أسواقها لدى الفئات املستهدفة من زبائنها   
متكاملة وواضحة لديها القناعة بأا وبني منافسيها احلاليني واحملتملني، وذلك من خالل التحرك وفق رؤى 

اإلطار الصحيح واملنهج السليم لالستفادة من اإلمكانيات واملوارد ومبا حيقق لدى الزبائن الرضا، الوفاء 
  .والوالء

إنه ويف واقع عملي تنحسر فيه الفواصل املكانية والزمنية، حيث األسواق مفتوحة والتأثريات حادة 
من جهة، وبينها وبني حميط أعماهلا من جهة أخرى، تصبح اإلدارة اإلستراتيجية هي بني املؤسسات فيما بينها 

األداة املهنية الصحيحة لدميومة املؤسسات، استقرارها ومنوها وحتقيق فعالية أدائها يف املدى القصري والطويل 
  . على حد سواء
 ؤسسةم تصور الصعب ومن اإلدارة اإلستراتيجية جند التخطيط اإلستراتيجي، وظائف أهم من إن

 االرجتال أو العشوائية على فاالعتماد األساسية، الوظيفة هذه ممارسة بدون عامل اليوم يف نشاطاا متارس ما
 التصرف، عن عاجزة حائرة أمامها تقف احلسبان، واليت مل تؤخذ يف سيئة ومواقف عرضة ملفاجآت جيعلها
 على للتخطيط احلاجة توجب احلرجة املواقف هذه جتنب فإن لذا .ووجودها ملستقبلها عنه ديد يترتب مما

 وختصيصها، لذلك الالزمة املوارد ويئة حتقيقها، ووسائل األهداف حتديد تتضمن إدارية، عملية أنه اعتبار
  .وأولوياته العمل مراحل وحتديد

 الداخلية ؤسسةامل بيئة يف يدور ملا وعميق واقعي فهم إىل تستند هو عملية االستراتيجي والتخطيط
 على التعرف وحماولة اخلارجيةؤسسة امل بيئة فيها، وفهم الضعف ونقاط القوة نقاط على التعرف وحماولة
 جمموعة بصياغة له واإلعداد املستقبل واستشراف توقع من ميكن عليها، مما تنطوي اليت واملخاطر الفرص
 خلق باجتاه تهابيئ يف التأثري شأا من واليت بل أهدافها، لتحقيق ؤسسةامل تقود واليت اإلستراتيجية البدائل من

 .األهداف هذه حتقيق تسهيل يف تساهم أفضل وظروف شروط وتوفري
وارتفاع معدالت املنافسة  السريع واملستمر، بالتغري اليوم ؤسساتامل بيئة اتصاف أن القول وميكن

القدرة على  ضمنها ومن اإلدارية للمهارات مديريها امتالك مدى على يتوقف فشلهاأو  هاجناح جتعل فيها
   .صياغة بدائل إستراتيجية وتبنيها كسبيل للنمو، االستمرارية والبقاء
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  ـ طرح عام لإلشكالية ب
تعيش املؤسسات اجلزائرية اليوم مبا فيها الصغرية واملتوسطة يف حميط ديناميكي، تسوده املنافسة احلادة 
والبقاء لألقوى، وطاملا أن كل مؤسسة تسعى لتحقيق االستمرارية، النمو والبقاء، فعليها التفاعل مع هذا احمليط 

تواجه التهديدات اليت تكبح نشاطها، وتشكل حبركة دائبة، فتقتنص الفرص اليت تساعدها يف املضي قدما، و
مزايا دف بناء مركز تنافسي قوي أساسه خلق  تصميمها ملزيج استراتيجيعليها قيودا، وهنا نؤكد على أمهية 

   .للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها، واملوجهة لتلبية رغبات املستهلكني تنافسية
  :التساؤل الرئيسي التايل ل بناء على ما سبق فإن إشكالية حبثنا تتمحور حو

  
  اإلستراتيجية؟ هابدائل باالعتماد علىمزاياها التنافسية  بناءكيف ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  
  :هذا التساؤل نطرح األسئلة الفرعية التالية ولإلجابة عن

 مالمح اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ما هي  -1
 اليت صارت على أساسها تتنافس هذه املؤسسات يف حميط أعماهلا؟األبعاد ما هي  -2
  خمتلف البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمامها؟ وما هو اهلدف من تصميمها؟هي  ما -3
 ميكنها التفوق على منافسيها يف جمال نشاطها باالعتماد على بدائلها اإلستراتيجية؟كيف  -4
 يف جمال نشاطها؟ من حتقيق الريادية K‐PLASTكيف متكنت مؤسسة  -5

  

  فرضيات البحث ـج 
  :لإلجابة على هذه التساؤالت نطرح الفرضيات التالية 

 .ختتلف مالمح اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مراحل منو هذه املؤسسات  -1
أساس التسليم يف باإلضافة إىل التكلفة واجلودة، ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تتنافس على   -2

 .الوقت احملدد واإلنتاج املرن
تتنوع البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مستويات اإلدارة   -3

 .اإلستراتيجية، وإن اهلدف من تصميمها هو مواجهة التغريات يف حميط األعمال والتفوق على املنافسني
واملتوسطة التفوق على منافسيها باالعتماد على بدائلها اإلستراتيجية من خالل ميكن للمؤسسات الصغرية  -4

 .أو طرح منتجات وخدمات متفردة اخلصائص/الفعالية يف العملية اإلنتاجية و
من حتقيق الريادية يف جمال نشاطها من خالل بناء مزايا تنافسية قائمة أساسا   K-PLASTمتكنت مؤسسة  -5

  .املنخفضةعلى التمييز والتكلفة 
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  ـ مبررات اختيار الموضوع محل الدراسة د
إن أهم الدوافع اليت جعلتنا نركز دراستنا على دور البدائل اإلستراتيجية يف خلق املزايا التنافسية 

  :للمؤسسات الصغرية واملتوسطة هي
املوضوع متاشي موضوع حبثنا مع ختصصنا العلمي، باإلضافة غلى فضولنا الشخصي يف التعمق يف هذا  -1

 .دون غريه
 .إثراء مكتبتنا مبرجع جديد يف جمال ختصص اقتصاد وتسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة -2
ندرة املراجع املتخصصة يف اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث أن معظم  -3

 .الدراسات تناولت اجلوانب املالية املتعلقة ذه املؤسسات
 .ايا التسيري احلديث للمؤسسة والقائم على مبادئ اإلدارة اإلستراتيجيةامليل الشخصي لقض -4
 .سعي املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق التفوق يف جمال أعماهلا نظرا الحتدام املنافسة بينها -5
يقيننا الشخصي باألمهية البالغة اليت يلعبها انتهاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملزيج استراتيجي حيقق  -6
  .واملوارد من جهة وميكنها من خلق مزاياها التنافسية من جهة أخرى تلتواؤم بني متطلبات احمليط واإلمكاناا

  

  ـ أهداف البحث ه
  :طاملا أنه لكل حبث أهداف خاصة به، فإننا نسعى من خالل حبثنا هذا إىل بلوغ األهداف التالية

 .الصغرية واملتوسطةمالمح اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات التعرف على   -1
 .أهم األبعاد اليت صارت على أساسها تتنافس هذه املؤسساتالتعرف على   -2
 .البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمامها باإلضافة إىل اهلدف من تصميمهاالتعرف على خمتلف   -3
 .معرفة الدور الذي تلعبه البدائل اإلستراتيجية يف خلق مزاياها التنافسية -4
  .من حتقيق الريادية يف جمال نشاطها K-PLASTيت ساعدت مؤسسة معرفة العوامل ال -5
  

  ـ أهمية البحثو
  :يستمد حبثنا أمهيته من خالل كونه

يعترب مسامهة علمية يف بناء اإلطار النظري إلشكالية الدور الذي يلعبه انتهاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -1
  .للبدائل اإلستراتيجية يف خلق املزايا التنافسية

العلمي بإستراتيجيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة خللق  االهتمامميكن هذا البحث من زيادة  -2
إضافة مرجع إىل مكتبتنا يتناول اجلانب اإلستراتيجي هلذا النوع من املؤسسات، مزاياها التنافسية، من خالل 

  .على غرار الكتابات السابقة اليت اهتمت باملشكلة التمويلية هلا
 .اعتبار أن امليزة التنافسية صارت أداة فعالة يف مواجهة املنافسة احلادة بني املؤسسات -3
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اعتبار أن البدائل اإلستراتيجية هي املسالك والطرق العملية اليت تنتهجها هذه املؤسسات واليت متكنها من  -4
 .حتقيق مزاياها التنافسية

  

  ز ـ منهج البحث
جبميع خصائصها وأبعادها يف إطار  ظاهرة البحثن أجل الوقوف على متاشيا مع طبيعة املوضوع، وم

املنهج الوصفي التحليلي، والقائم على مجع  قد اعتمدنا يف اجلانب النظري للدراسة علىمعني وحتليلها، ف
، واملتوسطةالبدائل اإلستراتيجية ودورها يف خلق املزايا التنافسية للمؤسسات الصغرية عن املعلومات والبيانات 

أما اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا فيه على منهج دراسة حالة . ترتيبها، تبويبها، حتليلها واستخالص النتائج
، من خالل حماولة إبراز  K-PLASTمتوسطة متخصصة يف حتويل البالستيك هي مؤسسة  وذلك ملؤسسة

  .يف بناء مزايا التنافسية هذه املؤسسة موعة من اإلستراتيجيات انتهاجالدور الذي يلعبه 
  

  أدوات البحث -ح
لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضياته، فقد اعتمدنا يف عملية مجع البيانات واملعلومات عن 

  .الظاهرة حمل الدراسة على العديد من املصادر واملراجع وبلغات خمتلفة كاللغة العربية، الفرنسية واإلجنليزية
مت االعتماد بصورة أكرب على الكتب اليت تعرضت للموضوع حمل بالنسبة للجانب النظري، فقد 

الدراسة بصورة شاملة أو جزئية، مباشرة أو غري مباشرة وأمهها الكتب املتخصصة يف املؤسسات الصغرية 
ت واملتوسطة، اإلدارة اإلستراتيجية واملزايا التنافسية، باإلضافة إىل كتب التسويق، املوارد البشرية، نظم املعلوما

  .والتحليل املايل، كما مت االعتماد أيضا عل جمموعة من املقاالت، الرسائل اجلامعية ومواقع اإلنترنت
من  K-PLASTللدراسة، فقد متت عملية مجع البيانات واملعلومات عن مؤسسة  يأما اجلانب التطبيق

لسجالت والوثائق اخلاصة خالل املقابلة الشخصية ألهم مسؤوليها وإطاراا، املالحظة املباشرة وكذلك ا
  .باملؤسسة واملتعلقة بوظائفها املختلفة

  

  ـ محتوى البحث ط
، قمنا بتقسيم حبثنا إىل ثالث عدمهاإشكالية البحث واختبار صحة الفرضيات من  ندف اإلجابة ع

ومراعاة كما اعتمدنا على الطريقة املنهجية يف ترتيب هذه الفصول من أجل الربط بني عناصر البحث فصول، 
  .التسلسل والترتيب يف األفكار

سيتم تناول اجلانب النظري من خالل الفصلني األول والثاين، حيث يتناول الفصل األول مدخال إىل 
اإلدارة اإلستراتيجية واملزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل التطرق إىل النقاط 

  :التالية
 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،اإلطار النظري  -
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 معطيات إحصائية حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، -
 اإلطار النظري لإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة، -
 .اإلطار النظري للمزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

إلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف حني يتناول الفصل الثاين تصميم البدائل ا
  :يف بناء املزايا التنافسية وذلك من خالل التطرق إىل العناصر التالية

 حتديد االجتاه اإلستراتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، -
 التحليل اإلستراتيجي للبيئة اخلارجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، -
 للبيئة الداخلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة،التحليل اإلستراتيجي  -
 حتديد البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة، -
 اختيار البدائل اإلستراتيجية املالئمة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، -
 .مداخل بناء املزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

فسيتم تناوله من خالل فصل واحد، وهو يتضمن دراسة حالة مؤسسة متوسطة  أما اجلانب التطبيقي
  :لتحويل البالستيك من خالل التطرق إىل النقاط التالية K-PLASTهي مؤسسة 

 ،K-PLASTحتديد االجتاه اإلستراتيجي ملؤسسة  -
 التحليل اإلستراتيجي لبيئتها اخلارجية، -
 التحليل اإلستراتيجي لبيئتها الداخلية، -
 حتديد التموقع اإلستراتيجي ملنتجاا، -
 .حتديد البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمامها ودور هذه األخرية يف بناء مزاياها التنافسية -
  

  مرجعية البحث –ي 
يف حدود املسح املكتيب الذي قمنا به أثناء فترة الدراسة فإننا الحظنا أن جل الدراسات والبحوث 

واملتوسطة تناولت اجلوانب اليت تتعلق بتنميتها ومتويلها فقط، يف حني أن  اليت خصت املؤسسات الصغرية
  .الدراسات اليت تناولت اجلوانب اإلستراتيجية املتعلقة ذه املؤسسة فقد كانت حمدودة جدا

  

  البحث صعوبات - ك 
  :واجهتنا عند قيامنا ذا البحث العديد من العراقيل أمهها

  .خصوصيات اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسة الصغرية واملتوسطةقلة املراجع اليت تناولت  -1
  .قلة املراجع اليت تناولت اإلطار النظري للمزايا التنافسية، سواء كان ذلك باللغة العربية أو باللغات األجنبية -2
يف مشكل اختالف بالرغم من توفر املراجع اليت تناولت اإلطار النظري لإلدارة اإلستراتيجية إال أننا وقعنا  -3

  .املفاهيم بني خمتلف الباحثني



  املقـدمة العـــامة                                                                                                                                  

 VII

ندرة املراجع اليت تربط بني متغريات الدراسة واملتمثلة يف البدائل اإلستراتيجية، املزايا التنافسية واملؤسسات  -4
  .الصغرية واملتوسطة

  .حمدودية الدراسات السابقة اليت تناولت القضايا اإلستراتيجية املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة -5
صعوبة الوصول إىل مؤسسة متوسطة تطبق مبادئ اإلدارة اإلستراتيجية ومتلك مزايا تنافسية، هذا ما جعلنا  -6

  .نغري املؤسسة أكثر من مرة مما كلفنا وقتا وجهدا إضافيا
بة احلصول على بعض البيانات املتعلقة بالدراسة امليدانية، باإلضافة إىل رفض اإلطارات إمدادنا صعو -7

   .بالبعض اآلخر
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  ل األولـــالفص
المؤسسات الصغيرة والمزايا التنافسية في  اإلدارة اإلستراتيجيةمدخل إلى  

  والمتوسطة
  

  :تمهيد
  

مع مرور االقتصاد العاملي بالعديد من األزمات واالنعطافات اليت متثلت يف الركود والكساد العاملي،  
واملتقدمة على حد سواء، اجته العامل إىل االهتمام التضخم واالرتفاع يف معدالت البطالة يف معظم الدول النامية 

باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أثبتت قدرا وكفاءا يوما بعد يوم كوسيلة فعالة ملعاجلة املشكالت اليت 
تواجه االقتصاديات العاملية، لذلك فقد تزايدت قناعة الكتاب والباحثني بالدور احملوري الذي تلعبه هذه 

طاملا أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعيش يف حميط تسوده . يف جممل االقتصاد الوطين ألي دولة املؤسسات
املنافسة احلادة والبقاء لألقوى، فإن ذلك يوجب عليها خلق مزايا تنافسية جتعلها األفضل باملقارنة مع منافسيها 

يف . القرارات اختاذال للعشوائية يف عملية وهذا ال يكون إال من خالل إدارة أعماهلا إستراتيجيا وعدم ترك ا
حتديد إطار هذا السياق قمنا بتقسيم الفصل األول إىل أربعة مباحث، دف من خالل املبحث األول إىل 

اإلطار النظري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل حتديد مفهومها، خصائصها، أمهيتها، أنواعها 
اين فنهدف من خالله إىل إعطاء معطيات إحصائية حول املؤسسات الصغرية ومعوقاا، أما املبحث الث

، تطور تعدادها خالل الفترة 2008واملتوسطة يف اجلزائر من خالل حتديد مكونات قطاع هذه املؤسسات لسنة 
، توزيعها حسب النشاطات االقتصادية، الواليات واجلهات، باإلضافة إىل مدى مسامهتها يف ]2008- 2004[
ق مناصب العمل، الناتج الداخلي اخلام، والقيمة املضافة، بالنسبة للمبحث الثالث فإننا دف من خالله إىل خل

حتديد اإلطار النظري لإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل حتديد مفهوم 
خصوصيتها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلدارة اإلستراتيجية، أمهيتها، أهدافها، مستوياا، خطواا، 

وكذا معوقاا، أما املبحث الرابع واألخري فنهدف من خالله إىل حتديد اإلطار النظري للمزايا التنافسية يف 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل حتديد اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية، مراحل بنائها، 

رات قياسها، جودا واستمراريتها، فما مالمح اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات أبعادها، أنواعها، مؤش
؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه الصغرية واملتوسطة؟ وما هي األبعاد اليت على أساسها تتنافس هذه املؤسسات

  .يف فصلنا األول من البحث
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  اإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول
نحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أنواعها، أمهيتها، س

  .صها والصعوبات اليت تعيق حركيتهاخصائ

  مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول
ري سنحاول التطرق فيه إىل قيود حتديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خمتلف املعاي

  .املستخدمة يف حتديد هذا املفهوم، باإلضافة إىل بعض جتارب الدول يف إعطاء تعريف هلا

  صعوبة ومعايير تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
إن جل الباحثني وإىل وقتنا  :صعوبة تحديد مفهوم موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ أوال

مفهوم موحد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وهذا راجع للعديد من األسباب نذكر احلايل عجزوا عن إعطاء 
  :1منها

إن درجة النمو االقتصادي للدولة يعكسه التطور الذي وصلت إليه، باإلضافة  :يالتباين يف النمو االقتصاد  -1
فاملؤسسة اليت تصنف  إىل وزن هياكلها االقتصادية، وهذه الدرجة ختتلف بني الدول املتقدمة والدول النامية،

كصغرية يف الواليات املتحدة األمريكية أو اليابان كبلدان مصنعة متقدمة تصنف كمؤسسة كبرية يف اجلزائر 
 .بصفتها دولة نامية

إن بعض القطاعات تتميز بكثافة رأمسالية أقل من قطاعات أخرى وباملقابل يقل  :تنوع النشاط االقتصادي -2
عامل وتنشط يف قطاع النسيج تعد كبرية، يف حني  500املثال مؤسسة تضم عنصر العمل ا، فعلى سبيل 

كانت تنشط يف صناعة السيارات، لذلك يصبح االعتماد على معيار عدد العمال  إذاتصنف كمؤسسة صغرية 
 .يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة خمتلفة النشاط االقتصادي أمرا صعبا

نظرا الختالف أهداف األشخاص : اث يف مثل هذا النوع من املؤسساتاختالف اجلهات اليت تقوم باألحب -3
الذين يقومون بإجراء أحباث على املؤسسات الصغرية واملتوسطة فإنه من الصعب إعطاؤها مفهوما موحدا، 
 فالنقابات العمالية مثال لو أرادت القيام ببحث فستهتم بعدد العمال على غرار اجلهات املصرفية واملالية اليت

 .تساهم حبجم أصول املؤسسات الثابتة ومدى قدرا على الوفاء بالتزاماا
ختتلف كل مؤسسة حسب فروع النشاط الذي تنتمي إليه، فالنشاط الصناعي مثال  :اختالف فروع النشاط -4

ينقسم إىل مؤسسات صناعية استخراجية، ومؤسسات صناعية حتويلية وهذا بدوره يضم عددا من الفروع 

                                                 
، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم - دراسة ميدانية  –، سياسات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يوسف قريشيارجع إىل   1

دور املشاريع الصغرية واملتوسطة يف "، باإلضافة إىل فريدة لرقط، زينب بوقاعة، كاتية بوروبة، 16-15، ص 2005، )غري منشورة(اجلزائر،  االقتصادية والتسيري، جامعة
، كلية العلوم ديات املغاربيةحبوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصا، "اإلقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها

ماهية "، وكذلك إمساعيل شعباين، 116، ص 2003ماي  28-25االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، منشورات خمرب الشراكة األورومتوسطة، 
  .60، املرجع نفسه، ص "املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطورها يف العامل
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اخل، لذلك ختتلف كل مؤسسة ...من صناعات غذائية، الصناعات املعدنية، صناعة الورق واخلشب، الصناعية 
 .عن األخرى من حيث اليد العاملة وحجم االستثمارات الذي يتطلبه نشاطها

إن كل حماولة لتحديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يصطدم بوجود عدد  :تعدد معايري التصنيف -5
معيارا، حيث جند مؤسسات تأخذ باملعايري الكمية  28ري واملؤشرات، ففي بلجيكا مثال هناك هائل من املعاي

 . كعدد العمال وحجم االستثمارات، ومنها من تأخذ باملعايري النوعية كنوع اإلنتاج وطرقه
من خالل اإلطالع على آراء العديد : معايير تحديد مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ ثانيا
: الباحثني أمكن التمييز بني صنفني من املعايري املستخدمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهامن 

  .املعايري الكمية واملعايري النوعية
  :1هناك العديد من املعايري اليت استند إليها الباحثون يف هذا الصدد لعل أمهها :املعايري الكمية - 1

سط املعايري املتبعة للتعريف وأكثرها شيوعا لسهولة القياس وميثل أب :معيار عدد العمال - 1-1
واملقارنة يف اإلحصاءات الصناعية، غري انه من عيوب هذا التعريف اختالفه من دولة إىل أخرى، فضال عن أنه 
ال يؤخذ بعني االعتبار التفاوت التكنولوجي املستخدم يف اإلنتاج، فبينما كانت املؤسسات الصغرية تتسم 

ارة اليدوية وتعتمد بصورة أساسية على إمكانيات العامل فقط أصبح اآلن متاحا أمامها استخدام بامله
  . التكنولوجيا احلديثة مما جعل عدد العمال يتضاءل يف املؤسسات اليت تستخدم هذه األخرية

بني يعد حجم االستثمار معيارا أساسيا يف العديد من الدول للتمييز  :معيار حجم االستثمار - 1-2
خيتلف هذا املعيار من بلد آلخر حيث يتراوح يف الدول النامية ما بني . املؤسسات الصغرية، املتوسطة والكبرية

مليون  1,5ألف و 600ألف دوالر أمريكي، ويزداد يف الدول الصناعية املتقدمة ليتراوح بني  300ألف إىل  150
  .دوالر أمريكي

ار قيمة املبيعات السنوية أحد املعايري اليت متيز املؤسسات من ميكن اعتب :قيمة املبيعات السنوية - 1-3
  . حيث حجم النشاط والقدرة التنافسية يف األسواق

إن االعتماد فقط على املعايري الكمية يف حتديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يهمل  :املعايري النوعية -2
خصص فيها وعمق تقسيم العمل، لذا نشري إىل ضرورة طبيعة تنظيم املؤسسة، عالقتها باحمليط، درجة الت

على االجتاه النوعي كمسألة  وناالعتماد على املعايري النوعية، حيث أن هناك العديد من الباحثني ممن يركز
حامسة للتمييز بني أنواع املؤسسات، ويرون أن أمهيته تعود إىل االستخدامات التكنولوجية واملعرفية املكثفة، 

إشكاليات متعلقة بنوعية العمالة وطبيعة املهارات واملتطلبات التكنولوجية للوصول إىل اإلنتاجية،  حبيث تطرح
فقد تكون مؤسسة متوسطة تستخدم وسائل إنتاج كثيفة رأس املال أو كثيفة املعرفة أهم من مؤسسة كبرية 

                                                 
حبوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول آثار ، "أثر اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"سن، بلقاسم زايري، هواري بلح  1

 14-13األورومتوسطية، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، منشورات خمرب الشراكة وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري
  .253-251، ص 2006نوفمرب 
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عايري النوعية اليت ميكن تفعيلها تعتمد على مهارات بسيطة وتستخدم وسائل إنتاج كثيفة العمالة، ولعل أهم امل
  :1لتحديد مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي

تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكون مالكها لديه االستقاللية الكاملة يف : االستقاللية - 2-1
املسؤولية اإلدارة دون تدخل أي هيئات خارجية يف عمل املؤسسة، كما يتفرد بعملية اختاذ القرارات ويتحمل 

  .الكاملة فيما خيص التزامات املؤسسة جتاه الغري
إنه ويف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يوجد النمط اإلداري املتبع : فردية ومشولية اإلدارة - 2-2

يف املؤسسات الكبرية والقائم على تفويض املهام اإلدارية إىل أشخاص آخرين غري صاحب املؤسسة، ففي 
بالدور الرئيسي يف اإلدارة ومتابعة شؤون  اثننييقوم صاحب العمل ومبساعدة واحد أو  املؤسسات الصغرية

  .العمل، أما املؤسسات املتوسطة فنجد فيها فريق عمل إداري هو الذي يساعد صاحب العمل
متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكوا ذات حصة سوقية حمدودة بصورة : احلصة السوقية - 2-3
عدم القدرة على التحكم يف أسعار (قادرة على فرض اهليمنة أو أي نوع من االحتكار يف األسواق  جتعلها غري

  ).السلع واخلدمات املقدمة يف األسواق
متتاز املؤسسات الصغرية واملتوسطة بكوا غري تابعة ألي مؤسسة كربى فعادة ما  :امللكية - 2-4

اص يف شكل شركات أموال، أو تابعة للقطاع العام تكون األوىل ذات ملكية فردية، تابعة للقطاع اخل
  ...).مؤسسات والئية، بلدية،(كمؤسسات اجلماعات احمللية 

يقتصر نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة على منطقة أو مكان واحد  :حملية النشاط - 2-5
  .وتكون معروفة فيه، كما أا ال متارس نشاطها من خالل عدة فروع

بناء على هذا املعيار فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي تلك اليت : كنولوجياملعيار الت - 2-6
  .تستخدم أساليب إنتاج بسيطة ذات رأس مال منخفض وكثافة عمالية عالية

  

  تجارب بعض الدول في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
طة، فمنها من ركزت على املعايري جتارب الدول يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوستعددت 

تعريف : الكمية ومنها من ركزت على املعايري النوعية، ولعل أهم التعريفات اليت صيغت يف هذا الصدد جند
  .اإلحتاد األورويب، الواليات املتحدة األمريكية، دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي وتعريف اجلزائر

  

                                                 
حبوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول آثار وانعكاسات اتفاق ،  "املتطلبات التنظيمية للمنظمات اجلزائرية املتوسطة والصغرية"ارجع إىل سناء عبد الكرمي اخلناق،   1

حبوث ، "آفاق متويل وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"إىل رابح خوين، رقية حساين، ، باإلضافة 215مرجع سابق، ص الشراكة على االقتصاد اجلزائري، 
وكذلك نبيل جواد، إدارة وتنمية  898-897، مرجع سابق، ص وأوراق عمل حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية

  .34، 28، ص 2007جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات النشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، بريوتاملؤسسات الصغرية واملتوسطة
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حدد التعريف املعتمد من طرف اإلحتاد األورويب للمؤسسات الصغرية  تعريف اإلتحاد األوروبي ـ أوال
عدد العمال، رقم األعمال : وقد ركز هذا التعريف على ثالثة معايري كمية متمثلة يف، 1996واملتوسطة سنة 

ة على هذا األساس فاملؤسسات الصغرياستقاللية املؤسسة، و :واحلصيلة السنوية، باإلضافة إىل معيار نوعي هو
  : 1واملتوسطة هي تلك اليت تتوافر فيها اخلصائص التالية

 .توافق معايري اإلستقاللية -
 .عامال 250و 10يتراوح عدد عماهلا ما بني  -
 .مليون أورو 27مليون و 10تتراوح ميزانيتها السنوية ما بني  -
  .مليون أورو 40ال يتجاوز رقم أعماهلا  - 

وحسب قانون املنشأة  ،يف الواليات املتحدة األمريكية :تعريف الواليات المتحدة األمريكية ـ ثانيا
فقد مت التركيز يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على  ، Small Business act 1953الصغرية لسنة 

معيارين نوعيني مها امللكية واالستقاللية، باإلضافة إىل معيار كمي متمثل يف عدد العمال، وعلى هذا األساس 
  :2الصغرية واملتوسطة هي تلك اليت تتوافر فيها اخلصائص التاليةفاملؤسسات 

 .توافق معايري االستقاللية -
 .ال تسيطر على جمال نشاطها مؤسسة كربى -
 .عامل 500ال يتجاوز عدد عماهلا  -

اعتمد تعريف هذه املنظمة للمؤسسات : تعريف دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي ـ ثالثا
على معيار كمي هو معيار العمالة، وعلى هذا األساس فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة هي  الصغرية واملتوسطة

  .3عامال 499و  20تلك اليت يتراوح عدد عماهلا ما بني 

هجري،  1422رمضان  27واملؤرخ يف  01-18استنادا إىل صدور القانون رقم  :تعريف الجزائر ـ ارابع
املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فقد ميالدي، و 2001ديسمرب  12: واملوافق ل

  : 4عرف املشرع اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، بأا
 .عامل 250إىل  1مؤسسات إنتاج السلع واخلدمات واليت تشغل من  -
 .مليار دج 2رقم أعماهلا السنوي أقل من   -
 .السنوية أقل من مليون دجإيراداا  -

                                                 
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم أثر التغريات االقتصادية على ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرزويتة حممد الصاحل،   1

  .6، غري منشورة، ص 2007ة اجلزائر، التسيري، جامع
  .19يوسف قريشي، مرجع سابق، ص   2
  .253بلقاسم زايري، هواري بلحسن، مرجع سابق، ص   3
دية وعلوم ، أطروحة خترج لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصا-واقع املؤسسة الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ـ دراسة حالة اجلزائرعثمان خللف،   4

  .25-24، غري منشورة، ص 2004التسيري، جامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، 
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  .وتستويف معايري االستقاللية  -
الصغرية واملتوسطة على  اجلزائر استندت يف تعريفها للمؤسساتنستنتج أن  من هذا التعريفانطالقا 

املعايري الكمية واملتمثلة يف العمالة، رقم األعمال واإليرادات السنوية، كما اعتمد على املعيار النوعي واملتمثل يف 
  .الستقالليةا

  

  خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأنواعها: المطلب الثاني
وفيه سنحاول التطرق إىل أهم اخلصائص اليت تتميز ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن غريها 

  .ىل أهم أنواعهاإباإلضافة 

  خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
  :1تتميز ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة لعل أمههاهناك العديد من اخلصائص اليت 

حيث أن رأس املال املطلوب إلقامتها وتشغيلها يعترب منخفضا باملقارنة : عدم احلاجة إىل رأس مال كبري -1
  .مع املؤسسة الكربى

ت أثبتت الدراسات أن تكلفة العامل يف املؤسسة الكبرية تزيد تكلفته عن املؤسسا :اخنفاض تكلفة العامل -2
كبرية ميكن أن يوظف ثالث  ةؤسسمل واحد يف امالصغرية، حيث أن حجم االستثمار املطلوب لتشغيل ع

 .صغرية ةؤسسمعمال يف 
هناك مرونة كبرية خاصة يف أمناط العمل  :إمكانية تغيري أو تعديل النشاط حسب احتياجات السوق -3

ويرجع السبب يف ذلك إىل النشاط أو تعديله وذلك من خالل تغيري  يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأساليبه
املؤسسات ال هذه أخرى، خاصة وأن  جهةمن يف العمل قلة حجم املشروع من جهة وعدم وجود تعقيدات 

 .تعتمد غالبا على التكنولوجيا املتطورة
كل تلك هي أهم ميزة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ألا تعتمد بش :استخدام عدد كبري من العمالة -4

 .أساسي على الكثافة العمالية يف مراحل اإلنتاج مقارنة باملؤسسات الكبرية اليت تعتمد أكثر على التكنولوجيا
غالبا ما تعتمد هذه املؤسسات على املواد األولية احمللية، ويرجع السبب وراء  :استخدام اخلامات احمللية -5

يف األسواق احمللية، وعدم قدرة هذه املؤسسات  ذلك يف اخنفاض أسعار هذه األخرية، باإلضافة إىل توافرها
 .تكلفتهعلى االسترياد نظرا الرتفاع 

وذلك نظرا لصغر حجما وبالتايل ال : إمكانية إقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمتلف املواقع -6
 .توجد مشاكل إذا أقيمت بأي موقع مما يسهل إمكانية خلق جممعات إنتاجية جديدة وبتكلفة حمدودة

                                                 
امللتقى الدويل حول ، "املؤسسة الصغرية ودورها يف التنمية"، باإلضافة إىل حممد اهلادي مباركي، 255-254ارجع إىل حلسن زايري، هواري بلحسن، مرجع سابق، ص   1

  .85، ص 2002أفريل  9-8، جامعة عمار ثليجي، األغواط، اجلزائر، الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنميةاملؤسسات 
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ىل رأس املال الكبري، وبالتايل إتتسم املؤسسات الصغرية بأن معظمها ال حيتاج  :ملكية املؤسسة ألصحاهبا -7
يكون حافزا ملن لديهم الرغبة يف إقامة مثل هذه املؤسسات ومتلكم هلا سواء كانوا أسرة واحدة، أقاربا أو 

دارة هذه املؤسسات بأنفسهم واختاذ مجيع إأصدقاء، ودائما يكون هؤالء املالك هم املسؤولون املباشرون عن 
 .القرارات اهلامة املتعلقة ا

يف املؤسسات الصغرية  نظرا لصغر حجم رأس املال املستثمر :االعتماد على املوارد الداخلية يف التمويل -8
ىل يعتمد على موارده الشخصية يف التمويل قبل جلوئه إ اتاملؤسسهذا النوع من جند أن صاحب  واملتوسطة،

التمويل اخلارجي، وذلك لشعوره بعدم االطمئنان للمخاطرة بأمواله إذا ما مل تتوافر الضمانات الكافية يف 
ذلك، وإن جلأ إىل التمويل اخلارجي، فإنه سيقتصر على األصدقاء واألقارب، وهذا يعين أن االعتماد على 

املشاريع على تقدمي امللفات البنكية التمويل البنكي الكالسيكي يكون ضعيفا بسبب عدم قدرة أصحاب هذه 
 .الالزمة، باإلضافة إىل عدم توفر الضمانات البنكية املطلوبة للحصول على القروض

تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتلبية طلبات املستهلكني ذوي الدخل  :تلبية طلبات املستهلكني -9
فة، يف حني جند أن أغلب املؤسسات الكبرية املنخفض وذلك بتوفري السلع واخلدمات البسيطة منخفضة التكل

متيل إىل اإلنتاج بصفة رئيسية من اجل تلبية رغبات املستهلكني ذوي الدخل العايل نسبيا، لذلك فاملؤسسات 
الصغرية واملتوسطة تعمل على التقليل من أوجه عدم املساواة بني املستهلكني، كما توفر أمامهم اخليارات 

 .ع خمتلفة من السلع واخلدماتاملتعددة لعرضها ألنوا
يان على اإلبداع واالبتكار يف الصغرية واملتوسطة يف كثري من األحتعتمد املؤسسات  :اإلبداع واالختراع -10

ىل أن هذه املؤسسات ال ميكنها اإلنتاج بأحجام كبرية، لذا فهي تلجأ إىل تعويض هذا إمنتجاا، وذلك راجع 
رات اجلديدة حىت تستطيع أن تنافس املؤسسات الكربى ذات الوفرة يف النقص من خالل االختراعات واالبتكا

 .اإلنتاج
تتمثل اهلياكل التنظيمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ببساطتها، كما أا أقل  :هياكل تنظيمية بسيطة -11

ى هذا تعقيدا باملقارنة مع تلك اخلاصة باملؤسسات الكبرية، فالقرارات تتخذ من طرف املالك املسري، وعل
الكثري من األطراف املشاركة يف  أين جندعلى عكس املؤسسات الكبرية وهذا األساس فالقرار يتخذ بسرعة، 

 .صنع القرار واليت تتخذ وقتا أكثر للتشاور، قبل اختاذ القرار النهائي وتنفيذه
فادة من على اكتساب اخلربة، واالستإن التخصص والدقة يف اإلنتاج تساعد  :دقة اإلنتاج والتخصص -12

جتسيد كل املبادرات الرامية إىل االستفادة من التطور التكنولوجي، مما باإلضافة إىل نتائج البحث العلمي، 
 .يساعد على رفع مستوى اإلنتاجية ومن خالهلا ختفيض مستوى التكلفة

لنوع من إن سرعة اإلعالم وسهولة انتشار املعلومة داخل هذا ا :سرعة اإلعالم وسهولة انتشار املعلومة -13
 .املؤسسات ميكنها من التكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية واالجتماعية
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ال يؤدي وجود مؤسسات صغرية دائما إىل خلق منافسة  :هي مؤسسات مغذية للمؤسسات الكبرية -14
اما لمؤسسات الكبرية، بل تعترب األوىل مغذية للثانية يف غالبية األحيان، وقد يكون التكامل بينهما هلومواجهة 

 .اوضروريا، وارتباط النوعني وحاجتهما لبعضهما البعض أمر أساسي
  

  أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
ميكن تقسيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل عدة أنواع ختتلف باختالف املعايري املعتمدة يف 

  :أهم املعايري املعتمدة يف هذا الصدد يف تلخيصتصنيفها، وميكن 
  .طبيعة توجه املؤسسات -
  .أسلوب تنظيم العمل -
  .طبيعة املنتجات -
  .الشكل القانوين -

  :1وفقا هلذا املعيار فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تنقسم إىل :التصنيف حسب توجه المؤسسات ـ أوال
ارة عن مسيت ذا االسم، كون مكان إقامتها هو املرتل، كما أن أيدي عملها هي عب :مؤسسات عائلية -1

تنتج هذه املؤسسات منتجات تقليدية للسوق . أفراد العائلة، باإلضافة إىل أن إنشاءها يتم بواسطة أفراد العائلة
بكميات حمدودة، أو أجزاء من السلعة لفائدة مصنع موجود يف نفس املنطقة وذلك يف البلدان الصناعية 

قطاع (منها تنتمي إىل قطاع االقتصاد حتت األرضي كاليابان وسويسرا، أما البلدان النامية فغن نسبة كبرية 
  .، والذي يرتكز يف بعض الفروع كالنسيج وتصنيع اجللود)السراديب

ا تستخدم العمل العائلي، وتنتج منتجات وكبه هذه املؤسسات النوع السابق يف تشا :املؤسسات التقليدية -2
قد تلجأ املؤسسات التقليدية إىل االستعانة . ريتقليدية أو قطعا لفائدة مصنع ترتبط معه يف شكل تعاقد جتا

بالعميل األجري، وهي صفة متيزها بشكل واضح عن املؤسسات املرتلية، كما مييزها أيضا عن هذه األخرية أن 
مكان إقامتها هو مستقل عن املرتل، حيث تتخذ ورشة صغرية، مع بقاء اعتمادها على األدوات اليدوية 

إن النوعني السابقني من املؤسسات يعتمدان على كثافة عمل أكرب يف اإلنتاج، بينما  .البسيطة يف تنفيذ عملها
 .يستخدمان جتهيزات أقل نسبيا من حيث الكمية ومن الناحية التكنولوجية

تتميز هذه املؤسسات على غرار النوعني السابقني  :املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتطورة وشبه املتطورة -3
خذ بفنون اإلنتاج احلديثة، سواء من ناحية التوسع يف استخدام رأس املال الثابت، من ناحية باجتاهها إىل األ

تنظيم العمل، أو من ناحية املنتجات اليت تقوم بصنعها وفقا للمقاييس الصناعية احلديثة، وعلى حساب 
  .احلاجات العصرية

                                                 
  .33-32عثمان خللف، مرجع سابق، ص   1
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تنقسم املؤسسات الصغرية وفقا هلا املعيار  :التصنيف على أساس أسلوب تنظيم العملـ  ثانيا
  :1واملتوسطة إىل

يدخل ضمنها كل املصانع الصغرية واملتوسطة، وختتلف عن املؤسسات غري املصنعة من  :املؤسسات املصنعة -1
تقسيم العلم، تعقيد العملية اإلنتاجية واستخدام األساليب احلديثة يف التسيري، وأيضا من حيث السلع : حيث

  .اقاملنتجة ودرجة إشباع األسو
وجتمع هذه املؤسسات بني نظام اإلنتاج العائلي والنظام احلريف، إذ يعترب اإلنتاج  :املؤسسات غري املصنعة -2

العائلي املوجه لالستهالك الذايت أقدم شكل من حيث التنظيم، ومع ذلك يبقى حيتفظ بأمهيته يف االقتصاديات 
نفرادية، أو باشتراك عدد من املساعدين يبقى دائما احلديثة، أما اإلنتاج احلريف والذي ينشطه احلريف بصورة ا
 نشاطا يدويا، ينتج مبوجبه منتجات حسب احتياجات الزبون

  :2وفقا هلذا املعيار فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تنقسم إىل :التصنيف على أساس المنتجات ـ ثالثا
السلع االستهالكية كاملنتجات حيث يرتكز نشاطها على إنتاج  :املؤسسات املنتجة للسلع االستهالكية -1

الغذائية، املالبس، النسيج، املنتجات اجللدية، التبغ وبعض املنتجات الكيميائية، وغري ذلك من السلع 
  .االستهالكية

يدرج يف إطار هذا التصنيف كل املؤسسات  الصغرية واملتوسطة  :املنتجة للسلع الوسيطة تاملؤسسا -2
 .ية، قطع غيار، أجزاء اآلالت، املكونات الكهربائية، وغريهامعدات فالح: املنتجة للسلع اآلتية

تتطلب صناعة سلع التجهيز تكنولوجيا مركبة، يد عاملة مؤهلة ورأس مال  :مؤسسات إنتاج سلع التجهيز -3
أكرب باملقارنة مع الصناعات السابقة، وهذا ما جعل جمال تدخل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضيقا، حبيث 

ض الفروع البسيطة فقط، كإنتاج وتركيب بعض املعدات واألدوات البسيطة خاصة يف البلدان يشتمل على بع
الصناعية، أما يف البلدان النامية فتتكفل هذه املؤسسات بتركيب وتصليح املعدات واآلالت خاصة وسائل 

ئي، أو إنتاج بعضها، مث القيام متارس عملية تركيبية أو جتميعية انطالقا من استرياد أجزاء املنتج النها افيهوالنقل، 
 .عملية التجميع للحصول على املنتج النهائي

إن الشكل القانوين للمؤسسات يتفق وطبيعة النظام السياسي  :التصنيف حسب الشكل القانوني ـ رابعا
شكال ود أالسائد، ففي األنظمة اللربالية تسود أشكال امللكية اخلاصة، بينما يف األنظمة االقتصادية املوجهة تس

  :3وانطالقا من معيار الشكل القانوين ميكن أن منيز بني امللكية العامة والتعاونية،
  : وتعود ملكية هذه املؤسسة لشخص أو أكثر، وتنقسم بدورها إىل :املؤسسات اخلاصة -1

                                                 
  .13حممد الصاحل زويتة، مرجع سابق، ص   1
  .30 -29يوسف قريشي، مرجع سابق، ص   2
  .34 -30، ص 2000دار حامد، : ، الطبعة األوىل، عمانت الصغريةإدارة املشروعاكاسر نصر املنصور، شوقي ناجي جواد،   3
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متلك، متول وتدار من قبل شخص واحد يعد وهي تلك املؤسسات اليت : الفردية تاملؤسسا - 1-1
ل، املدير واملسؤول األول عن املشروع، وبالتايل فإن هذا الشخص وحده هو الذي جيين األرباح، كما هو املمو

إن هذا النوع من املؤسسات هو األكثر بساطة يف جمال األعمال، ويتصف .أنه الوحيد الذي يتحمل اخلسارة
اذ القرارات فيه ويكون هدفه برأس مال حمدد، وإجراءات قانونية بسيطة عند اإلنشاء، كما يتميز بسهولة اخت

األساسي هو الربح، مما يعاب على هذا النوع من املؤسسات ضعف منوها لصغر حجم رأمساهلا وحتمل صاحبها 
  .املسؤولية الكاملة وغري احملدودة، باإلضافة على ضعف مسامهتها يف الدخل القومي لضعف إمكاناا

ت الفردية، لكنها أكرب حجما وتعرف وهي شكل متطور من املؤسسا :شركات األشخاص - 1-2
: عادة بشركات التضامن، وأمهها شركة التوصية البسيطة وتتألف عادة من أربعة أنواع من الشركاء وهم

تتصف شركات التضامن بقدرا . الشركاء املوصون، الشركاء املتضامنون، الشريك الفعال، والشريك اخلامل
ىل إاطات اقتصادية واسعة واحلصول على التسهيالت املالية، باإلضافة على جتميع األموال الالزمة وممارسة نش

توفري خربات خمتلفة للتطور والنمو، إىل أنه يعاب عليها املسؤولية غري احملدودة للشركاء املتضامنني، وكذلك 
استرداد عدم قدرا على الدخول إىل جماالت اقتصادية كبرية، كالتصنيع مثال، باإلضافة إىل صعوبة تصفية و

أموال أحد الشركاء إذا رغب يف االنسحاب، والكثري من املؤسسات الصغرية تقع حتت هذا النوع من 
  .املؤسسات

وهي أكثر شركات ذات امللكية اخلاصة تطورا، ففيها يتم تاليف عيوب  :شركات األموال - 1-3
هيمنة شخصية من قبل املؤسسات الفردية وشركات األشخاص، كما توظف اخلربات الالزمة دون تدخل و

  .املسامهني
وهي تلك اليت متول وتدار من طرف هيئات حكومية، متتاز بإمكانيات مادية وبشرية  :املؤسسات العامة - 2

أكرب باملقارنة مع املؤسسات اخلاصة، كما أا تستفيد من التسهيالت القانونية واإلدارية، واإلعفاءات 
  .املختلفة

ا النوع من املؤسسات برأس مال مشترك مع بعض التدخل من طرف ميول هذ: املؤسسات املشتركة -4
  .احلكومة، لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للبلد
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  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها: المطلب الثالث
ىل إأمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة باإلضافة : ىلإسنحاول التطرق  هذا املطلب من خالل

  .املشاكل اليت تعيق أداها

  أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع األول
تنبع أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قدرا على حتقيق عدد من األهداف ذات الطابع  

  :1االقتصادي واالجتماعي واليت ختدم بدرجة أهم اقتصاديات الدول النامية، وتتجلى مظاهر أمهيتها يف
 .وبالتايل التخفيض من حدة مشكلة البطالة :فرص عمل أكثر واستمرارية تشغيل الشبابخلق  -1
حبيث تشري نتائج الدراسات املتخصصة يف  :تنمية املواهب اإلبداعات واالبتكارات وإرساء قواعد التنمية -2

توسطة تزيد عن هذا اال إىل أن عدد االبتكارات واالختراعات اليت حتققت عن طريق املؤسسات الصغرية وامل
 .ضعف مثيالا اليت حققتها املؤسسات الكبرية

موال األفراد، اجلمعيات واهليئات وذلك من خالل تعبئة رؤوس أ :االرتقاء مبستوى االدخار واالستثمار -3
وغريها من مصادر التمويل الذايت، األمر الذي يعين استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إىل   غري احلكومية

 .ك الفردي غري املنتجاالستهال
وذلك من خالل إقامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املناطق الريفية أين  :وقف الرتوح الريفي حنو املدن -4

 .تتوفر املواد األولية بأسعار مناسبة، وتقليص بذلك البطالة يف اال الزراعي
 ليص أوجه التفاوت يف توزيع الدخلمن خالل تق :حتقيق التنموية املتوازنة جغرافيا بني خمتلف املناطق -5

بني الريف واملدن، ومسامهتها يف إعادة التوزيع السكاين وخلق جمتمعات إنتاجية جديدة يف املناطق  ةوالثرو
 .النائية واحلفاظ على البيئة يف املدن الكبرية على وجه اخلصوص

ع، فكيف ميكن للمؤسسات الصغرية قد يبدو للوهلة األوىل أن هذا األمر يبتعد عن الواق :تنمية الصادرات -6
هذه وقلة رأمساهلا، ولكن األمر حيدث يف حال لعبت   أن تعمل على تنمية الصادرات بإمكانياا احملدودة

دور املغذي للمؤسسات الكبرية، مما يؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج والقدرة على املنافسة يف األخرية 
 .األسواق العاملية

وذلك باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية مل تكن  :ة الفردية واجلماعيةترقية روح املبادر -7
 .موجودة من قبل، وكذلك إحياء أنشطة اقتصادية مت التخلي عنها كالصناعات التقليدية

  

                                                 
: القاهرة ، دور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة بني الشباب يف الدول العربية،ارجع إىل عبد العزيز مجيل خميمر، أمحد عبد الفتاح عبد احلليم  1

مشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وأساليب "، باإلضافة إىل عبد الرمحان بن عنتر، عبد اهللا بلوناس، 33 -32، ص 2000منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
سابق، ص مرجع حبوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة وتطوير دورها يف االقتصاديات املغاربية، ، "تطويرها ودعم قدرا التنافسية

  .346مزايا اإلستثمار يف املشروعات الصغرية واملتوسطة وآفاق تطويرها يف اجلزائر، املرجع نفسه، ص "، وكذلك ناجي بن حسني، 420
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  معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفرع الثاني
يت حتد من قدرا على االرتقاء تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من الكثري من املعوقات ال

وقد أجرت العديد من الدراسات يف األقطار العربية  ،مبستويات أدائها، ولعب دورها يف التنمية االقتصادية
  :ومن بني أهم هذه املعوقات جندلتشخيص هذه املشكالت دف التصدي هلا ومعاجلتها، 

 األرض الالزمة إلقامة مشروعاا، ومن أهم حتتاج املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل: مشكل العقار -1
  :1املشاكل اليت تعاين منها يف هذا الصدد

  .ضعف التخطيط العمراين وختصيص املناطق الالزمة إلقامة وتشغيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
   التحتيةرض بعيدة عن مناطق تتوفر على تسهيالت البىنأقد حتصل املؤسسات الصغرية واملتوسطة على قطعة  -

  .مما حيملها نفقات النقل اإلضافية
  .قد ال تكون األرض املتاحة جمهزة باملستلزمات األساسية الالزمة لتشغيل املؤسسة بشكلها االقتصادي -
  :2تعاين هذه املؤسسات يف هذا الصدد على العديد من العقبات لعل أمهها: املواد اخلام احمللية واملستوردة -2
أسعار املواد األولية خاصة عندما ال يسمح هلذه املؤسسات باالسترياد املباشر واالعتماد بدال ندرة وارتفاع  -

  .من ذلك على التجار والوسطاء احملليني، مما جيعلها حتت رمحتهم سواء أكانت هذه الندرة حقيقة أو مفتعلة
الصغرية واملتوسطة إىل  تقد يدفع إرتفاع تكاليف املواد اخلام وارتفاع مستويات التضخم باملؤسسا -

إستخدام مواد خام اقل جودة، مما يؤثر بدوره على جودة السلع واخلدمات، مما ينعكس سلبا على أداء القطاع 
  .الذي تنشط فيه هذه املؤسسات

عدم إنتظام املعروض احمللي من بعض املواد اخلام مما جيعل هذه املؤسسات تعمل على حتزين كميات  -
  .ا يؤدي إىل جتميد جزء من رأس املال وحتمل األعباء املتنوعة هلذا النوع من التخزينإستثنائية، منها م

قلة فرص احلصول على حصص استرياد املدخالت املصنعة والوسيطة مما جيعل هذه املؤسسات تلجأ لشرائها  -
  .من املؤسسات الكبرية، والتجار واملوردين بأسعار مرتفعة، مما يضعف قدرا على املنافسة

  :3تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة صعوبات مالية أثرت سلبا على تسيريها وانتعاشها أمهها :التمويل-3
ارتفاع أسعار الفائدة، كما حصل ذلك يف اجلزائر يف النصف األول من عشرية التسعينيات، حيث جتاوزت  -

ها، فمعدل التضخم الذي ساد يف األمر الذي أعاق إنشاء وتطور املؤسسات خاصة الصغرى من ،%20نسبتها 
  .، دفع بأسعار الفائدة إىل االرتفاع وملدة طويلة%35تلك الفترة، والذي بلغ 

  

                                                 
  .178 -177السابق، ص  ، املرجع"-التجربة السودانية  –متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ظل اآلليات اجلديدة لتحرير التجارة " عبد املنعم حممد الطيب،   1
  .118عبد املنعم حممد الطيب، املرجع السابق، ص   2
، املرجع السابق، ص "2001-1999دراسة حالة املؤسسات املصغرة يف والية سطيف خالل الفترة : املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومشاكل متويلها" حمفوظ جبار،   3

404.  
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املؤسسات مل هذه ، حيث أن الصغرية واملتوسطةعدم العدالة يف ختصيص القروض املوجهة إىل املؤسسات  -
  .تستفد إال باجلزء اليسري من القروض اإلمجالية

متوت يف املهد لعدم الصغرية واملتوسطة مما جعل املؤسسات  ،اءات احلصول على القروضتعقد وتعدد إجر -
قدرة إقدام أصحاا على االقتراض، كما أن عملية منح القروض متر بالعديد من املراحل اململة والبريوقراطية، 

  .الشيء الذي جيعل املستثمرين حيجمون عن اإلقدام لتجسيد مشاريعهم
ت عقارية أو عينية على القروض قد ال تكون يف متناول مجيع املستثمرين، إذ تشترط العديد ضمانا اشتراط -

من املبلغ املقترض، ويعترب هذا إجحافا يف حق  %150: من البنوك يف اجلزائر، ضمانات على قروضها تتجاوز
قات أشكاال أخرى كفترة املستثمر، وعائقا كبريا أمام أية مبادرة يريد القيام ا، كما قد تأخذ هذه املعو

  .فترة السماحالسداد و
دون غريها، حيث ميكن هذا اإلجراء بتحسني واملتوسطة عدم ختصيص بنك لتمويل املؤسسات الصغرية  -

  .طرق متويلها ومتابعتها، ومعرفة مشاكلها عن قرب للعناية ا، حىت تلعب الدور املنوط ا على أكمل وجه
عمال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتعدد االختصاصات على عكس يتميز ال: تكلفة التكوين -4

املؤسسات الكبرية، ومربر ذلك هو صغر حجمها، وضرورة تكيفها مع تغريات احمليط التنافسي، ونادرا ما جند 
املؤسسات الصغرية تتبع خمططات تكوينية تنمي من خالهلا املعارف واخلربات لدى عماهلا، والسبب يف ذلك 

  .1إىل تكلفتها املرتفعة يرجع
إن غياب وضعف نظم املعلومات، وسوء التحكم يف تقنيات وآليات التسيري جتعل هذه : نظم املعلومات -5

  .2املؤسسات تنشأ يف فوضى عارمة، النعدام الدراسات اجلادة يف معرفة خصائصها وقدراا بصورة جيدة
أن اليد العاملة لدى املؤسسات الصغرية واملتوسطة أقل أثبتت الدراسات : نقص العمالة املدربة واملؤهلة -6

  :3تأهيال باملقارنة مع املؤسسات الكبرية، ويرجع السبب وراء ذلك إىل
  .تدهور املستوى املهين والفين للعاملني وضعف التوجه جتديد اخلربات واملهارات -
  .ليةعزوف الشباب عن تعلم مهن آبائهم، وخاصة تلك اليت تتطلب مهارات عا -
  .حمدودية جماالت التدريب -
  .هجرة العمالة املدربة على اخلارج، وبالتايل عدم االستقرار يف هيكل العمالة يف املؤسسة -
  .عدم توافق جماالت التدريب مع احتياجات املؤسسة احلالية واملتوقعة -

                                                 
، مرجع سابق، ص امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، "وسطة كميزة تنافسية يف مواجهة العوملةاملؤسسات الصغرية واملت" قويدر عياش،   1

186.  
بات تأهيل املؤسسات متطلامللتقى الدويل حول ، "التجربة اجلزائرية يف تطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية" شريف غياط، حممد بوقمقوم،   2

خمرب العوملة ، منشورات 2006أفريل  18و  17يومي  ،جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،و علوم التسيري االقتصادية كلية العلوم، الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية
  . 111إفريقيا، ص اقتصاديات مشال و

3 Ali Bouhama, mostafa cherif, " le partenariat Euro-med et perspective de développement des PME/PMI", le Financement des petits et 
moyens projets et la promotion de leur rôle dans les économies magrébines, recueil de communication, session internationale du 25- 
28mai 2003, édition de laboratoire partenariat et investissement dans let PME/PMI dans l’espace Euro-magrébin 2004, p 93.         
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 تتعلق بالطريقة املعمول ا توجد صعوبات كبرية يف هذا الصدد واليت: املشكالت املتعلقة بالنظام اجلبائي -7
يف دورات استغالهلا وكذا النظام اجلبائي الصغرية واملتوسطة القتطاع الرسوم والضرائب املطبقة على املؤسسات 

املطبق على عمليات إعادة استثمار الفوائد، الشيء الذي أدى إىل منع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من القيام 
كييف أداءاا اإلنتاجية مع احمليط االقتصادي اجلديد، باإلضافة إىل عوامل أخرى باالستثمارات الضرورية لت

  : 1أمهها
ارتفاع سعر تكلفة املنتجات املصنعة، الناتج عن إعادة تقييم تكاليف األموال الثابتة، واملواد األولية املستوردة  -

  .الناجتة عن اخنفاض العملة الوطنية
  .خنفاض القدرة الشرائية واملنافسة غري املتوازنة لإلنتاج املستوردكساد اإلنتاج املصنع بسبب ا -
ارتفاع الضغط اجلبائي على النشاطات االقتصادية بسبب تطبيق الرسم اإلضايف اخلاص، مما أدى إىل توقيف  -

عدة مؤسسات إنتاجية عن العمل، فقدان العديد من مناصب العمل، وحتول رؤوس األموال من دائرة اإلنتاج 
  .ىل الدائرة التجاريةإ

  :2ويف هذا الصدد جند :مشكالت التكنولوجيا -8
  .ضعف القدرات التكنولوجية عموما وعدم املرونة يف بعض خطوط اإلنتاج -
عدم توفر اآلالت واملعدات احلديثة الالزمة لتطوير اإلنتاج مبا يتالئم مع متطلبات األسواق احمللية وأسواق  -

  .أصحاب املؤسسات على التخفيض من النفقات الرأمسالية التصدير، خاصة بسبب رغبة
إستخدام معدات وآالت متقادمة أو مستعملة سابقا مما يزيد من تكاليف الصيانة، ويقلل من القدرة التنافسية  -

  .للمنتجات
 ةاليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطالتسويقية هناك العديد من الصعوبات : مشكالت التسويق -9

  :3أمهها
  .عدم وجود محاية للمنتجات احمللية من تلك املستوردة -
  .حمدودية األماكن املخصصة للعرض وكذا قنوات التوزيع املتاحة -
  .اخنفاض جودة السلع واخلدمات خاصة بسبب مشكالت اخلامات والعمالة -
  .قدرة على الوفاء ااالفتقار إىل التصاميم، املواصفات واملقاييس ولو فرضت عليها فإا أقل  -
  .ضعف الرقابة على اجلودة -

                                                 
، امللتفى الدويل حول تأهيل املؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "واقع مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة وآفاقها املستقبلية" ارجع إىل عبد الرمحان بن عنتر،   1

إستراتيجيات تأهيل باإلضافة إىل بالل أمحية،  ،423ص ، منشورات خمرب الشراكة األورومتوسطية، 2001أكتوبر  30 -29معة فرحات عباس سطيف، ، جاالتسيري
ذكرة خترج لنيل شهادة ، ماملؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية يف ظل اتفاقيات اإلنضمام والشراكة، دراسة ميدانية للمؤسسة الوطنية إلنتاج اللوالب السكاكني والصنابري

  . 131- 130املاجستري، جامعة فرحات عباس سطيف، غري منشورة، بدون تاريخ، ص 
  .179عبد املنعم حممد الطيب، مرجع سابق، ص   2
  .املرجع نفسه  3



 مدخل إىل اإلدارة اإلستراتيجية واملزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:الفصل األول                                                

 16

  .عدم القيام بالبحوث التسويقية وجتديد معلومات املؤسسة عن أسواقها -
  .حمدودية وجود رأس املال العامل الالزم لإلنتاج والعرض بالكميات املطلوبة -
  .ةارتفاع تكاليف اإلنتاج مما يضعف قدرة املنتجات املعروضة على املنافس -
  .ضعف القدرة على الدخول إىل أسواق التصدير -

ما لعدم معرفتهم بالقواعد واألصول إوذلك  :غياب الوعي احملاسيب لدى أصحاب هذه املؤسسات -10
إلعداد  ةخربم يف اال الذي يودي إىل جلوء معظمهم إىل مكاتب حماسبية خارجي ماحملاسبية، أو لعد

  .1ؤسسات الصغرية واملتوسطة نفقات كثريةاحلسابات اخلتامية وهو ما يكبد امل
يتطلب االستجابة  ات الصغرية واملتوسطةإن نشاط املؤسس :صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية -11

السريعة من حيث التنظيم والتنفيذ، ولكن إدارتنا اجلزائرية، ال تزال بعيدة عن تقدمي اخلدمات بأسرع وقت 
ب عليها الروتني، مما جعل امللفات واعتماد املشاريع يتم ببطء، لدرجة أن الكثري ممكن، وبكفاءة عالية، إذ يغل

  :2منها عطل، ومل حيصل على املوافقة يف أوانه، ومن األسباب الكامنة وراء لك
مشكلة الذهنيات اليت مل تتهيأ بعد إىل استيعاب خصوصية هذا النوع من املؤسسات، وبالتايل التعامل معه  -

  باته؛وفقا ملتطل
سرعة حركية التقنني، وإنتاج النصوص اليت مل تواكبها حىت اآلن حركية مماثلة على مستوى األجهزة  -

  .التنفيذية
إن ما حققته اتمعات املتقدمة من جناحات، ورقي يعود على ما توصلت إليه : غياب الثقافة املؤسساتية -12

كنولوجية حتقق هلا الكثري من اإلجنازات، وإذا تكلمنا عن من ضة وتطور علمي، إذ بفضل املعرفة العلمية والت
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف هذا الصدد، فإن نصيبها ال يكاد يذكر، وعليه ال بد من إجياد وسيلة متكن 

  . 3من دخول الفكر املؤسسي، إذ مل نقل ثقافة املؤسسة إىل هذا النوع من املؤسسات

  
  
  
  
  
  

                                                 
منشورات : ، القاهرةرته يف ظل التحديات املعاصرةإدارة املشروعات الصغرية يف الوطن العريب، دليل عملي لكيفية البدء مبشروع صغري وإداهالة حممد لبيب عنبة،   1

  .41، ص 2002املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
  .111شريف غياط، حممد بوقمقوم، مرجع سابق، ص   2
  .112املرجع نفسه، ص   3
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  في الجزائر إحصائية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمعطيات : ثانيالمبحث ال
التطرق فيه إىل مكونات قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف من خالل هذا املبحث سنحاول 

 داخلياجلزائر، تطور عددها، توزيعاا املختلفة، باإلضافة إىل مسامهتها يف خلق مناصب العمل، يف الناتج ال
  .افةالقيمة املضيف و  اخلام

  2008 مكونات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر لسنة: األول مطلبال
مؤسسة تتوزع على فئتني  392.639 من 2008يتشكل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة لسنة 

 .املؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصة: مها
  المؤسسات العامة :الفرع األول

 2007باملقارنة مع سنة ) مؤسسة 626(  2008ملتوسطة العامة لسنة بلغ عدد املؤسسات الصغرية وا 
تغيري تطبيق برامج ويرجع السبب يف ذلك إىل  % 6,01فقد عرف هذا العدد تراجعا نسبته ) مؤسسة 666(

  .البنية اهليكلية وإعادة تنظيم القطاع العام من خالل اخلوصصة
قطاع الصناعة، البناء واألشغال العمومية، : توزع املؤسسات العامة على مخسة قطاعات أساسية هي

  : اخلدمات، الزراعة واملناجم، وميكن متثيل عدد هذه املؤسسات حسب كل قطاع يف اجلدول التايل
  

  2008 توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة حسب قطاعات نشاطها لسنة): 1-1(دول رقم اجل

  %  عدد المؤسسات قطاع النشاط
  31,47 197 الصناعة

  09,26 58 البناء واألشغال العمومية

  38,82 243 اخلدمات

  18,05 113 الزراعة

  02,40 15 املناجم واحملاجر

  100,00 626 اجملموع

، 2008، معطيات 14حصائية رقم وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإل: باالعتماد على لطالبةإعداد ا: املصدر
www.pmeart-dz.org،  07ص. 

  

انطالقا من اجلدول أعاله نالحظ أن أهم النشاطات اليت تزاوهلا املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة 
  .لعمومية فاملناجم واحملاجريف اجلزائر هي اخلدمات والصناعة، تليها الزراعة، مث البناء واألشغال ا

  المؤسسات الخاصة :الفرع الثاني
بالنسبة للمؤسسات اخلاصة فهي متثل النسبة األكرب من بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة املشكلة  

  .% 99,84بنسبة قدرها ) مؤسسة 392.013( 2008للقطاع، حيث يبلغ عددها املصرح به سنة 



 مدخل إىل اإلدارة اإلستراتيجية واملزايا التنافسية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:الفصل األول                                                

 18

المؤسسات العامة
لمؤسسات الخاصة 

المؤسسات العامة
لمؤسسات الخاصة 

  :يف الشكل التايل 2008نات نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة لسنة انطالقا مما سبق ميكن متثيل مكو
  

  2008خالل سنة العامة والخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة ): 24(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الطالبة باإلعتماد على وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةإعداد  :املصدر

  

   ] 2008 - 2004[خالل الفترة صغيرة والمتوسطة تطور تعداد المؤسسات ال: الثاني مطلبال

اخلاصة مكونات نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة التطرق إىل  هذا املطلب سنحاول من خالل
  . ] 2008 -2004[باإلضافة إىل تطور تعدادها خالل الفترة  2008يف اجلزائر لسنة والعامة 

  ة الخاصةتطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسط: الفرع األول
  :ميكن تلخيص تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة خالل الفترة املعنية يف اجلدول التايل

  
  ]2008 -2004[تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة خالل الفترة ):  2- 1( جدول رقم

  2008  2007  2006 2005 2004  السنوات

عدد املؤسسات 
  اخلاصة

225.449 245.842 269.806  293.946  392.013  

  + 33,36 + 8,95 +9,75 + 9,04 ) %(نسبة التطور 

  .باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة طالبةإعداد ال :املصدر

  
اخلاصة عرف ارتفاعا مستمرا الصغرية واملتوسطة  عدد املؤسساتانطالقا من اجلدول السابق، نالحظ أن 

 :حيث قدرت بـ 2008و 2007وأعلى نسبة تطور يف هذا العدد كانت ما بني  ]2008 -2004[ة خالل الفتر
33,36 % .  

  :وميكن متثيل معطيات اجلدول يف الشكل التايل    
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  بواسطة األعمدة البيانية ] 2008 -2004[متثيل تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة خالل الفترة ): 2-1( الشكل رقم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الطالبة باالعتماد على معطيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةإعداد  :املصدر                         

  

  تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة: الفرع الثاني
حسب اإلحصائيات الصادرة عن وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فقد عرفت املؤسسات 

 778 (2004حيث بلغ عددها سنة ، ] 2008 -2004[املتوسطة العامة اخنفاضا معتربا خالل الفترة الصغرية و
 ،19,56%: ، ويعين ذلك أن نسبة اخنفاضها قدرت حبوايل2008مؤسسة فقط سنة  626ليصل إىل ) مؤسسة

ح التطور الذي واجلدول التايل يوض .والسبب كما ذكرنا سابقا، يرجع إىل انتهاج الدولة لربنامج اخلوصصة
  :عرفه عدد هذه املؤسسات خالل هذه الفترة

  
  ] 2008 - 2004[تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة خالل الفترة ): 3- 1(دول رقماجل

  2008  2007  2006 2005 2004  السنوات

عدد املؤسسات 
  العامة

778 874 739  666  626  

  -06,01 -09,88 -15,45 +12,34 ) %(نسبة التطور 

  .باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة طالبةإعداد ال :املصدر

  

إنطالقا من اجلدول السابق، نالحظ أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة ارتفع بنسبة 
يستمر ل ،% 15,45اخنفاضا معتربا قدره  2006، ليعرف يف اية 2004باملقارنة مع  2005سنة  % 12,34

  .ولكن بنسب أقل 2008و 2007باالخنفاض يف كل من 
  :وميكن متثيل تطور عدد املؤسسات العامة لفترة الدراسة يف الشكل التايل 
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  بواسطة األعمدة البيانية  ] 2008 -2004[متثيل تطور عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة العامة خالل الفترة ):  26(الشكل رقم

  

  
  
  
  
  
  

  .عداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطةإ :املصدر  

  

  2008 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر لسنة: لثالثا مطلبال

  :التطرق إىل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسبهذا املطلب  سنحاول من خالل
 .اجلهات ات،الوالي النشاطات االقتصادية،

  التوزيع حسب النشاطات االقتصادية الخاصة :الفرع األول
، ميكن تلخيص 2008استنادا إىل املعلومات الصادرة عن وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة لسنة 

 :توزيع املؤسسات اخلاصة حسب النشاطات االقتصادية يف اجلدول التايل
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   2008 لسنة سسات اخلاصة حسب قطاعات النشاطات االقتصاديةتوزيع املؤ): 4-1(جدول رقم

  فروع النشاط  )%(النسبة املئوية   عدد املؤسسات اخلاصة  النشاطات اإلقتصادية
  
  
  
  

  اخلدمات

 
  
  
  

147.582  

  
  
  
  

45,92%  

 النقل واملواصالت  -
 التجارة  -
 الفندقة واإلطعام  -
 خدمات للمؤسسات  -
 خدمات للعائالت  -
 مؤسسات مالية  -
 ال عقاريةأعم  -
  خدمات للمرافق اجلامعية  -

  البناء واألشغال العمومية -  % 34,84 111.978  البناء واألشغال العمومية
  
  
  
  

  الصناعة

 
  
  
  

57.352  

  
  
  
  
17,84 %  

 املناجم واحملاجر -
 احلديد والصلب -
 مواد البناء -
 كيمياء، مطاط، بالستيك -
 الصناعة الغذائية -
 صناعة النسيج -
 صناعة اجللد -
 ني والورقصناعة الفل -
  صناعة خمتلفة -
  

  الفالحة والصيد البحري -  % 1,12 3599  الفالحة والصيد البحري

  
اخلدمات ذات الصلة 

  بالصناعة

 
876  
  

  
0.27 %  

 خدمات األشغال البترولية -
 املياه والطاقة -
  احملروقات -
  

    %100 321.387  اجملموع
  .12، مرجع سابق، ص 14ات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظوم :املصدر

  
  :انطالقا من اجلدول السابق نالحظ أن

اخلدمات، البناء : املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة ترتكز يف مخسة نشاطات اقتصادية أساسية هي -
 .دمات ذات الصلة بالصناعةواألشغال العمومية، الصناعة، الفالحة والصيد البحري واخل
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الخدمات
البناء واألشغال العمومية
الصناعة
الفالحة والصيد البحري
الخدمات ذات الصلة بالصناعة

الخدمات
البناء واألشغال العمومية
الصناعة
الفالحة والصيد البحري
الخدمات ذات الصلة بالصناعة

توزع هذه املؤسسات على قطاعات النشاط بصورة غري متوازنة، حيث أن معظم هذه املؤسسات ترتكز يف -
فالصناعة، ، %34.84يليها قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة ، %45.92قطاع اخلدمات وذلك بنسبة قدرها 

على ، %0.27، %1.12، %17.84: بالصناعة بنسب قدرهاالفالحة والصيد البحري، واخلدمات ذات الصلة 
 .الترتيب

  :وميكن متثيل معطيات اجلدول السابق يف الشكل التايل
  

  2008 توزيع املؤسسات اخلاصة حسب قطاعات النشاط االقتصادي لسنة): 4-1(شكل رقم

  
 
  

    
  
  
  
  
  

  .رية واملتوسطةإعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغ :املصدر

  

  التوزيع حسب الواليات :الفرع الثاني
سيتم التركيز يف هذه النقطة على كثافة املؤسسات اخلاصة يف العشر الواليات األوىل من حيث  

العدد، وباالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ميكن متثيل هذا التوزيع يف اجلدول 
  :التايل
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  2008 تعداد املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة يف أهم عشر واليات لسنة): 5- 1(ل رقمدواجل

 %  عدد املؤسسات اخلاصة الوالية

  11,85 38.096 اجلزائر

  6,11 19.643 وهران

  5,55 17.840 تيزي وزو

  4,36 14.009 جباية

  4,22 13.555 سطيف

  3,59 11.526 تيبازة

  3,39 10.897 بومرداس

  3,19 10.243 ينةقسنط

  3,19 10.240 البليدة

  2,58 8299 عنابة

  51,97 167.039 باقي الواليات

  100 321.387 اجملموع

  .17، مرجع سابق، ص 14وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم : املصدر
  

  : أعاله نستنتج أنانطالقا من اجلدول 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر موزعة بصورة غري منتظمة على خمتلف الواليات، حيث يرتكز ما  -

 .والية املتبقية 38األخرى على  %50من هذه املؤسسات يف عشر واليات، بينما تتوزع  %50يقارب 
ران، تيزي وزو، جباية، سطيف، تيبازة، أعلى نسبة لعدد هذه املؤسسات هو يف والية اجلزائر، تليها وه -

  .بومرداس، قسنطينة، البليدة، فعنابة على الترتيب
  :وميكن متثيل توزيع املؤسسات اخلاصة حسب أهم عشر واليات من حيث العدد يف الشكل التايل
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الجزائر
وهران
تيزي وزو
بجاية
سطيف
تيبازة
بومرداس
قسنطينة
البليدة
عنابة
باقي الواليات

الجزائر
وهران
تيزي وزو
بجاية
سطيف
تيبازة
بومرداس
قسنطينة
البليدة
عنابة
باقي الواليات

  2008 توزيع املؤسسات اخلاصة حسب أهم عشر واليات من حيث العدد لسنة): 5- 1(شكل رقمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املصدر
  
  

  التوزيع حسب الجهات: الفرع الثالث
  :ميكن تلخيص توزيع املؤسسات اخلاصة حسب اجلهات يف اجلدول التايل

  
  2008 توزيع املؤسسات اخلاصة حسب اجلهات لسنة): 6- 1( جدول رقم

  %  ؤسسات اخلاصةعدد امل  اجلهة

  60,20 193.483 الشمال

  29,98 96.354 اهلضاب العليا

  07,79 25.033 اجلنوب

  02,03 6517 اجلنوب الكبري

  100,00 321.387 اجملموع

  .21سابق، ص  ، مرجع14وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم : املصدر

  

اخلاصة على خمتلف الصغرية واملتوسطة انطالقا من اجلدول أعاله، نالحظ أن توزيع املؤسسات 
تليها منطقة اهلضاب  60,20%اجلهات هو توزيع غري منتظم حيث ترتكز معظمها يف الشمال وذلك بنسبة 

خفضة، ويرجع السبب وراء ، أما يف كل من اجلنوب واجلنوب الكبري، فالنسبة من 29,98%العليا بنسبة 
متركزها يف الشمال يف كون أن تلك املدن ساحلية، كما أا حتتوي على القدر الكايف من البىن اهليكلية من 

  .إخل... طرق، موانئ، 
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  :ميكن متثيل توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة حسب اجلهات يف الشكل التايل
  

  2008 ؤسسات اخلاصة على خنتلف جهات الوطن لسنةمتثيل توزيع امل): 6- 1(شكل رقمال

الشمال

الهضاب العليا

الجنوب

الجنوب الكبير

الشمال

الهضاب العليا

الجنوب

الجنوب الكبير

الشمال

الهضاب العليا

الجنوب

الجنوب الكبير

  .إعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة :املصدر    

  

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري: المطلب الرابع
توسطة اخلاصة يف خلق مناصب املؤسسات الصغرية وامل ةإىل مسامه هذا املبحث  سنحاول التطرق يف

  .باإلضافة إىل املسامهة يف خلق القيمة املضافة الناتج الداخلي اخلامالعمل، املسامهة يف 

  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب العمل: الفرع األول
دول يف اجل 2008ميكن تلخيص مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب العمل لسنة 

  :التايل
  2008 مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خلق مناصب الشغل لسنة): 7- 1(دول رقماجل

  %  عدد مناصب الشغل طبيعة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 95,89 1.233.073  املؤسسات اخلاصة

  04,11 52.786  املؤسسات العامة

  100,00 1.285.859 اجملموع

  .10، مرجع سابق، ص 14الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم  وزارة املؤسسات: املصدر

  
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة هلا الدور األساسي يف أعاله نالحظ أن  انطالقا من اجلدول

تعدادها باملقارنة مع  املؤسسات الصغرية ويرجع السبب وراء ذلك يف ارتفاع  ) %95,89(خلق مناصب العمل 
  .واملتوسطة العامة
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  :ميكن متثيل معطيات اجلدول السابق يف الشكل التايل
  

  2008 لسنة عملساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب الم): 7-1(شكل رقم ال

المؤسسات الخاصة 

المؤسسات العامة 

ة  الصناعة التقليدـي

المؤسسات الخاصة 

المؤسسات العامة 

ة  الصناعة التقليدـي

المؤسسات الخاصة 

المؤسسات العامة 

ة  الصناعة التقليدـي

  .الصغرية واملتوسطةإعداد الطالبة باالعتماد على إحصائيات وزارة املؤسسات  :املصدر    

  

  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام: الفرع الثاني
اخلاصة يف الناتج الداخلي اخلام باملقارنة مع الصغرية واملتوسطة ميكن أن نلخص مسامهة املؤسسات 

  :يف اجلدول التايل]2007- 2003[املؤسسات العامة خالل الفترة 
  

  ]2007-2003[خالل الفترة  مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج الداخلي اخلام): 8-1(دول رقم اجل

                   )مليار دج:الوحدة( 

 السنوات
نوع 

 املؤسسة

2003 2004 2005  2006  2007  

  %  املسامهة  %  املسامهة  %  املسامهة %  املسامهة %  املسامهة

  19.20  749.86  20.44 704,05  21.29 651,00 21.80 598,65 22.90  550,60  خاصة

  80.80 3153.77  79.26  2740.06  78.41 2364.50 78.20 2146.75 77.10  1884.20  عامة

  100 3903.63  100  3444.11  100 3015.5 100 2745.40 100  2434.80  اجملموع

  .21، مرجع سابق، ص 14حصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإل: املصدر
  

أن املؤسسات اخلاصة تساهم بنسبة معتربة يف الناتج اإلمجايل نالحظ  ،انطالقا من اجلدول أعاله
، يف حني ال تتجاوز مساهم املؤسسات %79اخلام، حيث يقدر متوسط هذه النسبة خالل فترة الدراسة حبوايل 

  .%21العامة نسبة 
 

  
  

80.06 

3.43 
16.51 
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  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القيمة المضافة: الفرع الثالث
يف ]2007-2003[ميكن تلخيص مساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة املضافة خالل الفترة 

  :اجلدول التايل
  

  ]2007-2003[فترة خالل المسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القيمة املضافة ):  9-1( دول رقماجل

                   )مليار دج:الوحدة( 

قطاعات 
  النشاط

الطبيعة 
 القانونية

2003 2004 2005  2006  2007  
  %  القيمة  %  القيمة  % القيمة % القيمة % القيمة

 99,55 701,03 99,84  638,63 99,84 578,79 99,84 577,97 99,75 508,78  خاصة  الزراعة
  0,45  3.16  0,16 1,00  0,16 0,93 0,16 0,94 0,24 1,24  عامة

  100  704,19  100  639,63  100  579,72 100 578,88 100 510,03 اجملموع

البناء
واألشغال 
  العمومية

 80,94  593,09 79,72  486,37 79,81  403,37 79,81 358,33 70,85 284,09  خاصة

 19,05 139,62 20,27  123,69 20,19  102,05 21,87 100,34 29,15 116,91  عامة

  100 732,71  100  610,07  100 505,42 100 458,67 100 401 اجملموع

النقل 
 واملواصالت

 305,23  خاصة
  

74,01 349,06 69,27 417,59  69,86 576,941 75,39 657,35 79,19 

 20,80 172,72 24,61 188,291 30,14  180,19 30,72 145,81 25,99  107,2  عامة

  100  830,07  100  765,23  100  597,78 100 503,87 100 412,43 اجملموع

خدمات 
  املؤسسات

  78,92  56,60 80,69  50,32 79,77  45,65 71,13  36,06 72,03  31,08  خاصة 

 21,07  15,11 19,31  12,04 20,23  11,58 28,86  14,62 27,97  12,35  عامة

  100  71,71  100  62,36  100 57,23 100 50,69 100 44,15 اجملموع

الفندقة 
  واإلطعام

 88,07  71,12 87,24  65,30 87,45 60,88 87 54,5 86,81 51,52  خاصة

 11,92  9,63 12,76 9,55 12,55 8,74 13 8,14 13,19 7,83  عامة

  100  80,75  100  74,85  100 69,62 100 62,64 100 59,35 اجملموع

الصناعة 
  الغذائية

 84,12 127,98 82,18  110,86 80,48  101,79 78,41  93,5 74,96 86,49  خاصة

 15,87  24,14 17,82  24,04 19,52  24,69 21,58  25,73 25,04  28,89  عامة

  100  152,13  100  134,9  100  126,48 100 119,24 100 115,38 اجملموع

صناعة 
  اجللد

 87,39  2,08 86,67  2,21 84,93  2,31  83,2  2,23 2,0282,11  خاصة

  12,6  0,30 13,33  0,34 15,07  0,41  16,8  0,45 17,89  0,44  عامة

  100  2,38  100 2,55  100 2,72 100 2,68 100 2,46 اجملموع

 93,25 776,82 94,02  675,05 94,17 629,18 93,43 567,19 93,19 514,56  خاصة  التجارة

  6,74  56,18 5,98  42,91 5,83  38,95 6,56 39,86 6,81 37,61  عامة

  100  833  100  717,96  100 668,13 100 607,05 100 552,17 اجملموع

  .51، مرجع سابق، ص 14وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مديرية املنظومات اإلعالمية واإلحصاءات، نشرية املعلومات اإلحصائية رقم  :املصدر
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فة من اجلدول السابق نالحظ أن املؤسسات اخلاصة تساهم بنسب معتربة يف القيمة املضاانطالقا 
باملقارنة مع املؤسسات العامة، كما ختتلف هذه النسبة من قطاع آلخر، فيأخذ القطاع الزراعي مركز 

قطاع التجارة، الفندقة واإلطعام صناعة اجللد، الصناعة الغذائية، البناء : الصدارة، يليه على الترتيب كل من
  .واألشغال العمومية، النقل واملواصالت وأخريا خدمات املؤسسات

  
اإلطار النظري لإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة : لثالثاحث المب

  والمتوسطة
سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية، أمهيتها، أهدافها، مستويات 

  .صياغتها، خطواا باإلضافة إىل خصوصيتها يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومعوقات تطبيقها

       مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب األول 
  .قبل التطرق إىل مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وأمهيتها سنحاول تناول مفهوم اإلستراتيجية وتطوره

  مفهوم اإلستراتيجية وتطوره: الفرع األول
فقد جاءت  تارخييا بدأ استعمال مفهوم االستراتيجية يف دراسة سبل النجاح يف احلروب واملعارك،

عين  تو Stratos: مهالة من شقني وهي كلمة مشكّ،  Stratos ageinكلمة اإلستراتيجية من الكلمة اإلغريقية 
اإلستراتيجية أصلها قيادة اجليش، وعندما اندلعت احلرب بني وتعين قيادة احلرب، إذن فكلمة  ageinاجليش، 

ومعناها القائد املنتخب،  Strategosيش آثينا امسها قبل امليالد، انشأت وظيفة يف ج 509آثينا والفرس عام 
متثل األساليب والوسائل املستخدمة من أجل حتقيق  اإلستراتيجيةبأن  ،وهو خبري عسكري ،Claueswitzويرى 

وقد ازداد االهتمام باالستراتيجية من قبل متخذي  .1اهلدف النهائي من احلرب وهو كسبها بصورا الشمولية
ائمني على ممارسة العمليات اإلدارية يف املؤسسات، وهكذا انتقل املفهوم من اال العسكري إىل القرارات والق

  .جمال العلوم االقتصادية، واإلدارية ومنها إدارة األعمال بشكل خاص
إن التوجهات العامة يف الفكر اإلداري تشري إىل أن االستراتيجية مفهوم ذو أبعاد مشولية، وتنطلق 

  :وهي 2مية تغطي الصورة الشمولية للمفهومديثة من أربع أطر مفاهيوجهات احلالت

  :ويندرج ضمن هذا :ممارسات وأنشطة متعددةالتخطيط وما يرتبط به من  ـ أوال
هي جمموعة الطرق اليت تستخدمها املؤسسة من أجل الوصول إىل  اإلستراتيجية:" Stiener, Miner تعريف -
  ."ياا وأهدافهااغ

                                                 
  . 30،ص 2007ئل،دار وا: ، الطبعة األوىل، عماناإلدارة اإلستراتيجية منظور منهجي متكاملطاهر الغاليب، وائل ادريس، 1
 دار حامد،: ، الطبعة الثانية، عماناستراتيجيات التسويق مدخل كمي وحتليليحممود الصميدعي، باإلضافة إىل  31طاهر الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص ارجع إىل   2

اإلدارة اإلستراتيجية واألسس و حممد عوض،  20، ص 2007جهينة،: ، الطبعة األوىل، عماناستراتيجيات التسويقثامر البكري،كل من وكذلك  20-19ص  ،2004
  . 34، ص 2000الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةالعلمية
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وشاملة توضع أساسا لتحقيق  ستراتيجية هي خطة موحدة، متكاملةاإل:" Glueck et F.William تعريف  -
 ."األهداف األساسية للمؤسسة

وما ينشق عنه من قدرات إبداعية، والتعامل مع األحداث بذكاء،  :التعلم والفكر االستراتيجيـ  ثانيا
  :لصناعة القرارات املهمة يف املؤسسة، ويدرج ضمن هذا

تنصب على إجياد توافق بني متطلبات وفرص البيئة  هي جممل القرارات اليت:" Mc Kiernauف تعري -
  ".اخلارجية، وحمددات وقوة الوضع الداخلي للمؤسسة

هي قوى وسيطة تربط املؤسسة ببيئتها، حتتوي على أمناط القرارات التنظيمية :" H. Mintzbergتعريف  -
  ".للمؤسسة للتعامل مع البيئة

هي قرارات هامة ومؤثرة تتخذها املؤسسة من أجل االستفادة مما تتيحه هلا بيئة :"حممد أمحد عوضف تعري -
  ."أعماهلا من فرص، ووضع أفضل الوسائل للحماية مما تفرضه عليها هذه األخرية من ديدات

فسة من فهم شروط املناوما يرتبط بذلك  :التمركز في األسواق والبيئات الخاصة بالعمل ـ ثالثا
  :وعوامل النجاح فيها، ويندرج ضمن هذا

لعاملني مبا يتوافق وا االستراتيجية هي النماذج األساسية لتخطيط األهداف، املوارد ": Walkerتعريف  -
  ".والعوامل البيئية األخرىه املؤسسة حنو السوق، املنافسني وتوج

وأبرز التعاريف  :فريدة التركيز على الموارد وتخصيصها بغرض تطوير ميزات تنافسية ـ رابعا
  :هي يف هذا الصدد

هي تقييم مستمر ودقيق للموارد، والقدرات اليت متلكها املؤسسة، لتطوير ميزات :" David Collinsتعريف 
  ".تنافسية يعتمد عليها لبناء موقع تنافسي يف األسواق استنادا لبعض العوامل األساسية يف البيئة اخلارجية

تراتيجية عن تصور املؤسسة ملا تريد أن تكون عليه يف املستقبل، وليس كيفية الوصول إىل عموما تعّبر اإلسو    
ا، وتتصل هذه االختيارات هذا الوضع، وهي اإلطار املرشد لالختيارات اليت حتدد طبيعة مؤسسة ما واجتاها

، وهي الوسيلة املستخدمة ...املنتجات، اخلدمات، القدرات، األسواق، النمو، العائد، ختصيص املواردمبجاالت 
، وينبغي ئهاتربط بني مجيع أجزاء املؤسسة، تغطي كافة جماالا وحتقق التكامل بني أجزايف حتقيق األهداف، 

فإن اهلدف األساسي من بنائها هو احلصول التركيز على أنه مهما اختلفت التعريفات املتعلقة باإلستراتيجية، 
  .على ميزة تنافسية
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  اإلستراتيجية مفهوم اإلدارة: نيلفرع الثاا
يتصف مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية بالتنوع والتعدد نتيجة اختالف أهداف الكتاب والباحثني من 

  :1استخدامها وأهم التعريفات الواردة يف هذا الصدد جند
ا من صياغة اإلدارة اإلستراتيجية هي العملية اليت يتمكن املدراء من خالهل: " تعريف نعمة عباس اخلفاجي -

جمموعة من اإلستراتيجيات وتنفيذها دف حتقيق غايات املؤسسة ومبا حيقق التوافق بني معطيات البيئة 
 .اخلارجية والداخلية

اإلدارة اإلستراتيجية هي العملية اليت تتضمن تنفيذ وتقييم القرارات ذات األثر : " تعريف حممد أمحد عوض -
 ".ة من وجهة نظر عمالئهاالطويل، دف إىل زيادةقيمة املؤسس

اإلدارة اإلستراتيجية هي جمموعة القرارات والتصرفات اليت يترتب : " J.Pearce et R.Robinson تعريف -
 ".عنها تكوين وتنفيذ خطط مصممة لتحقيق أهداف املؤسسة

ىل جتميع انطالقا من التعريفات السابقة، ميكن النظر إىل اإلدارة اإلستراتيجية باعتبارها نظاما يهدف إ
البيانات عن البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة للوصول إىل استراتيجيات ميكن استخدامها للرفع من وحتليل 

  .حصة املؤسسة السوقية وزيادة قيمتها من وجهة نظر عمالئها، املسامهني واتمع ككل
  

    أهمية اإلدارة اإلستراتيجية: الفرع الثالث
 هذه األمهية يف عدةية أمهية بالغة بالنسبة للمؤسسات، وميكن تلخيص اإلستراتيجاإلدارة تكتسي 

  :2هينقاط 
التعرف على العوامل الداخلية واخلارجية املؤدية إىل إحداث تغريات مهمة يف املؤسسة كإدخال منتجات  -

  .جديدة، التوسع يف األسواق، أو البحث عن أسواق جديدة
القرارات، كما تساعد  اختاذعلى معرفة االجتاهات الصحيحة يف  اإلستراتيجية متخذ القراراإلدارة تساعد  -

 .املدراء على فحص املشكالت الرئيسية
متكن اخلطة اإلستراتيجية متخذي القرار من حتقيق االتصال الكفء، التنسيق، التكامل، والتفاعل مع كافة  -

  .الفعاليات يف املؤسسة
 .املؤسسة وخلق التناغم والتكامل بينهايؤدي استخدامها إىل تطوير وحتسني األعمال داخل  -
  .تضمن االستخدام السليم والفاعل للموارد -
  

                                                 
ض، ، باإلضافة إىل حممد أمحد عو34، ص 2004مكتبة دار الثقافة، : ارجع إىل نعمة عباس اخلفاجي، اإلدارة اإلستراتيجية املداخل، املفاهيم والعمليات، الطبعة األىل، عمان  1

: كندريةوكذلك مجال الدين حممد املرسي، مصطفى حممود أبو بكر، طارق رشدي جبة، التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية منهج تطبيقي، اإلس 06مرجع سابق، ص 
  .20، ص 2002الدار اجلامعية، 

  .21مرجع سابق، ص ، وكذلك جاسم الصميدعي، 38إرجع إىل طاهر الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   2
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التعامل مع حاالت عدم التأكد، واملخاطر اليت تتعرض هلا، من خالل يئتها ملواجهة  علىتساعد املؤسسة  -
  .التحديات والتغريات غري املتوقعة

 .ض القراراتتغطي خطوطا عامة توجه عمليات توزيع املسؤوليات وتفوي -
 .ختلق بيئة عمل للجميع ليصبحوا ملتزمني ومشاركني يف حتقيق األهداف -
 .تساعد املؤسسة على توقع الفرص والتهديدات احمليطة ا، من خالل دراسة البيئة اخلارجية هلا -
 .يئ وضوح األهداف والتوجهات املرتبطة مبستقبل املؤسسة وآفاق تطورها -
  

  ارة اإلستراتيجيةأهداف اإلد: الفرع الرابع
  :1تسعى اإلدارة اإلستراتيجية إىل حتقيق العديد من األهداف لعل أمهها

يئة املؤسسة داخليا بالشكل الذي يزيد من قدرا على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة وفعالية وذلك  -
 .ملةمن خالل إجراء التعديالت يف اهليكل التنظيمي، اإلجراءات، القواعد والقوى العا

العمل وأمهيتها النسبية، حبيث يتم وضع األهداف طويلة األجل، األهداف السنوية، السياسات حتديد أولوية  -
 .وإجراء عمليات ختصيص املوارد باالسترشاد ذه األولويات

 .زيادة فاعلية وكفاءة عمليات اختاذ القرار، التنسيق والرقابة -
 .ضحة تتمثل يف األهدافاكتشاف وتصحيح االحنرافات لوجود معايري وا -
التركيز على السوق والبيئة اخلارجية، باعتبار أن استغالل الفرص ومعاجلة التهديدات هو املعيار األساسي  -

 .لنجاح املؤسسات
جتميع نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات، حبيث ميكن للمدير اكتشاف املشاكل مبكرا وبالتايل  -

 .تكون القرارات املتخذة هي رد فعل لقرارات املنافسني األخذ بزمام القيادة بدال من أن
تسهيل عملية التنسيق بني اإلدارات ومنع التعارض بينها، وذلك لوجود معايري وأهداف واضحة تستخدم  -

 .للفصل بني وجهات النظر املتعارضة
 .التشجيع على التفكري إستراتيجيا -
  .توفري درجة من النظام والرمسية إلدارة املؤسسة -

  وخطواتها اإلستراتيجيةاإلدارة مستويات : مطلب الثانيال
سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل مستويات اإلدارة اإلستراتيجية باإلضافة إىل املراحل 

  .املختلفة اليت متر ا

  

                                                 
  .35، ص 2003الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةالتخطيط اإلستراتيجي والعوملةباإلضافة إىل نادية العارف،  7-8ارجع إىل حممد أمحد عوض، مرجع سابق، ص   1
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     مستويات اإلدارة اإلستراتيجية  :الفرع األول
يجية، ولكن أغلبهم أمجع على وجود ثالث اإلستراتاإلدارة خيتلف الباحثون يف حتديد مستويات 

مستويات هلا، ختتلف باختالف حجم املؤسسة، طبيعة القطاعات اليت تغطيها وكذا الفلسفة اليت تؤمن ا 
  :، هذه املستويات هي1إدارا العليا

توضع يف هذا املستوى اإلستراتيجيات اليت : ككل اإلستراتيجية على مستوى المؤسسةاإلدارة  ـ أوال
تتعلق باملؤسسة ككل، وحتدد اجتاهاا يف التعامل مع البيئة اخلارجية، حيث يقوم جملس اإلدارة بإتاحة الفرصة 

  .2لوحدات األعمال اإلستراتيجية، ورؤساء األنشطة الرئيسية يف وضع التصور اإلستراتيجي للمؤسسة
لتخطيطي للمؤسسة ككل من املسؤولية األساسية هلذا املستوى هي ممارسة الفعل اإلستراتيجي اإن 

  : 3خالل التركيز على
 .حتديد اخلصائص اليت متيز املؤسسة عن غريها من املؤسسات املنافسة -
 .حتديد الرسالة األساسية للمؤسسة يف اتمع -
 .حتديد املنتجات واألسواق اليت ستتعامل معها املؤسسة -
 .توزيع املوارد بني خمتلف وحدات األعمال اإلستراتيجية -
 .ق التكامل، والتناسق يف أنشطة وعمليات هذه الوحداتحتقي -

  :4وبصفة عامة فإن اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة حتاول اإلجابة على التساؤالت التالية
 ما هو الغرض األساسي للمؤسسة؟ -
 عكسها يف أذهان أفراد اتمع؟ما هي الصورة الذهنية اليت تريد املؤسسة  -
 ا األفراد الذين يعملون فيها؟ املؤسسة أن يؤمن ما هي الفلسفات اليت ترغب -
 ين العمل اليت تم ا املؤسسة؟ما هو ميدان العمل أو مياد -
 ؟أغراضهاىل حتقيق ميكن ختصيص املوارد بطريقة تؤدي إكيف  -

الوحدة اإلستراتيجية  إن: ستوى وحدات األعمال اإلستراتيجيةعلى م اإلدارة اإلستراتيجية ـ ثانيا
واليت ختدم سلعة، سوقا، قطاعا حمددا، جمموعة التشغيلية يف مؤسسة ما ) اإلداراتالفروع أو ( األقسامحد هي أ

القرارات اإلستراتيجية يف  اختاذمعينة من املستهلكني، أو منطقة جغرافية معينة، وهلا كامل احلرية أو السلطة يف 
  . 5إطار التوجهات األساسية للمؤسسة طاملا أن ختدم أهدافها

                                                 
   .264اإلشعاع، بدون تاريخ، ص : ، اإلسكندريةأساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةعبد السالم أبو قحف،   1
  .11.مد  عوض، مرجع سابق،صحم  2
اإلدارة اإلستراتيجية إدارة ، وكذلك عبد العزيز صاحل بن حبتور، 27، ص 1998املكتب اجلامعي احلديث، : ، اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجيةإرجع إىل امساعيل السيد،   3

  .52، ص 2004دار املسرية، : ، الطبعة األوىل، عمانجديدة يف عامل متغري
  .27السيد، مرجع سابق، ص  يلإمساع  4
  .69عبد السالم أبو قحف، مرجع سابق، ص   5
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إن مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية يلعب أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة، باعتباره يعطيها 
توي على وحدات أعمال الصيغة العملية للتنافس وكسب األسواق، وبالتايل حتقيق األرباح، فاملؤسسة اليت حت

خطط إستراتيجية وتنفيذها إستراتيجيات أعمال متعددة، وتتوىل هذه الوحدات صياغة  هاإستراتيجية، توجد في
على هذا املستوى استنادا على حتليل متغريات البيئة اخلارجية، ويف ضوء املوارد واإلمكانات املتاحة لكل 

  . 1وحدة
  :2هذا املستوى تعاجل أو جتيب عن العديد من األسئلة أمهها يفباختصار فإن اإلستراتيجية 

 قدميها إىل األسواق اليت تتعامل معها؟ما هو املنتج، أو اخلدمة اليت تقوم الوحدة بت -
 من هم املستهلكون احملتملون للوحدة؟ -
 كيف ميكن للوحدة أن تتنافس بكفاءة مع منافسيها يف نفس القطاع السوقي؟ -
 كيف ميكن للوحدة أن تلتزم بفلسفة املؤسسة وتساهم يف حتقيق أغراضها؟ -

دة ما يتم تقسيم وحدات األعمال عا: إلستراتيجية على المستوى الوظيفيااإلدارة  ـ ثالثا
ىل إ، ومعظم املؤسسات متيل احمدد اوظيفي ااإلستراتيجية إىل عدد من األقسام الفرعية واليت ميثل كل منها جانب

وعلى مستوى هذه الوحدات . 3وحدات تنظيمية مستقلة لكل من اإلنتاج، التسويق، التمويل، وإدارة األفراد
ومن قبل املدراء املسؤولني عن هذه الوحدات، والذين يأخذون بعني االعتبار توضع اإلستراتيجيات الوظيفية 

عند صياغتهم هلذا النوع من اإلستراتيجيات كل من اإلستراتيجية العامة للمؤسسة واستراتيجيات وحدات 
ضرورة  يف السوق على سبيل املثال، قد يرى مدير التسويق ةالريادياألعمال، ففي ظل إستراتيجية كلية مؤداها 

مضاعفة املبيعات، يف حني يرى مدير املوارد البشرية ضرورة تقليص العمالة، ويرى مدير اإلنتاج ضرورة 
  .4االهتمام باجلودة الشاملة

إن وضع إستراتيجيات يف مثل هذا املستوى يكون نتيجة وجود فرص ساحنة، أو وجود مشاكل 
القرارات : كوا ذات طابع تشغيلي وتنفيذي، ومن أمثلتهاطارئة ال حتتمل التأخري، وتتميز هذه اإلستراتيجيات 

اإلستراتيجية املتعلقة باختيار املوردين، املناطق اجلغرافية اليت سيتم التركيز عليها، طرق البيع، اإلعالن، العالقات 
ملوازنات، العامة، التسيري، التخزين، التعيني، التحفيز، األجور واملكافآت، ختصيص التدفقات النقدية، وضع ا

  .5اخل... 
  :وايلميكن متثيل املستويات الثالثة لوضع اإلستراتيجية يف الشكل امل و        

 

                                                 
  .44طاهرالغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   1
  .28إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص   2
  .املرجع نفسه  3
  .27.، ص1999الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةدليل الدير خطوة خبطوة يف اإلدارة اإلستراتيجيةأمحد ماهر،   4
  .70أبو قحف، مرجع سابق، ص  عبد السالم 5
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  اإلستراتيجية اإلدارةمستويات : )8-1(الشكل رقم 

  
  

 .53 رجع السابق، صمعبد العزيز بن حبتور، : املصدر

  
  اتيجيةخطوات اإلدارة اإلستر: الفرع الثاني

  :متر اإلدارة اإلستراتيجية بثالث مراحل هي

يطلق على هذه املرحلة أيضا بالتخطيط اإلستراتيجي، حيث يتم االهتمام فيها  :مرحلة التصميم - أوال
بصياغة رسالة املؤسسة، حتديد أهدافها، حتليل بيئتها اخلارجية والداخلية، تكوين البدائل اإلستراتيجية واختيار 

حيقق التواؤم بني نتائج حتليل البيئتني الداخلية اخلارجية من جهة وأهداف املؤسسة وغاياا من البديل الذي 
  .وسيتم التطرق إىل هذه املرحلة بالتفصيل يف الفصل الثاين. جهة أخرى

تشكل عملية التنفيذ اإلستراتيجي حلقة الربط بني التخطيط : التنفيذ اإلستراتيجي مرحلة - ثانيا
ن جهة والرقابة اإلستراتيجية من جهة أخرى، وبذلك فهذه املرحلة تأخذ على عاتقها يئة اإلستراتيجي م

أسس ومستلزمات وضع اإلستراتيجية اليت استقر الرأي عليها موضع التنفيذ الفعلي، وتتضمن هذه العملية ما 
  :1يلي
 .توزيع السلطات واملسؤولياتيئة املؤسسة من الداخل مبا يتطلبه ذلك من تعديل اهليكل التنظيمي وإعادة  -

                                                 
  .357صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1

 جملس اإلدارة

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

وحدة األعمال 
 اإلستراتيجية

 التسويق اإلنتاج األفراد

 
املؤسسة 
 ككل

وحدات 
األعمال 
 اإلستراتيجية

املستوى 
 الوظيفي

املالية
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 .وضع املوازنات بغية توجيه املوارد والنشاطات ال سيما تلك اليت تساهم يف خلق القيمة  -
 .حتديد السياسات واإلجراءات اليت تساهم يف دعم عملية التنفيذ اإلستراتيجي الناجح  -
 .سلسلة القيمةإقرار املمارسات اليت تعزز من عملية التحسني املستمر يف إجناز نشاطات   -
 .إرساء دعائم نظم املعلومات واإلتصال اليت تساعد املؤسسة على إرساء أداء أدوارها اإلستراتيجية بنجاح  -
 .ربط نظم احلوافز واملكافآت بإجناز األهداف والتنفيذ اإلستراتيجي الناجح  -
 .يئة بيئة عمل وثقافة تنظيمية تسهم يف تسهيل عملية التنفيذ اإلستراتيجي  -
  .ممارسة النشاطات القيادية املطلوبة لتوجيه وإدارة عملية التنفيذ اإلستراتيجي  -

ينتج عن عملية اإلدارة اإلستراتيجية قرارات قد تكون هلا عواقب  :التقييم اإلستراتيجي مرحلة - ثالثا
لك يتفق ملموسة يف األجل الطويل، فقد تؤدي القرارات اخلاطئة إىل فرض عقوبات قاسية يصعب تغيريها، لذ

اإلستراتيجيون على أن تقييم اإلستراتيجية ضروري لصاحل املؤسسة، فالتقييم يف الوقت الصحيح قد ينبه اإلدارة 
  :1إىل مشاكل فعلية أو حمتملة قبل أن يصبح املوقف حرجا، ويشمل التقييم ثالثة أنشطة أساسية هي

 .سةساسه إستراتيجية املؤسدراسة وحتليل األساس الذي تقوم على أ  -
 .مقارنة النتائج املتوقعة بالنتائج الفعلية  -
 .  اختاذ اإلجراءات التصحيحية للتأكد من أن األداء يتماشى مع اخلطط املوضوعة  -

إنه من املستحيل حتديد اإلستراتيجية املثلى للمؤسسة أو مدى جناحها، ولكن يف اإلمكان تقييمها 
  :2يف هذا الصدد هي للكشف عن عيوا وأهم القواعد اليت يستند عليها

ويكون ذلك من خالل دراسة التجانس بني األهداف والسياسات، ويكون هناك عدم جتانس  :التجانس -1
يف حالة ما استمرت املشاكل اإلدارية بالرغم من تغري األفراد، إذا كان جناح أحد اإلدارات يعين فشل األخرى، 

     .يا حللهاإذا استمرت ظاهرة رفع املشاكل إىل املستويات العل
  .ونعين به مدى مالئمة اإلستراتيجية املطبقة للتغريات اليت حتدث بصورة مستمرة يف بيئة املؤسسة: التوافق -2
شاكل يتعذر مل خلقهاونعين ا عدم استرتاف اإلستراتيجية للموارد املتاحة لدى املؤسسة، أو : اجلدوى -3

  .حلها
املؤسسة على فرص متكنها من خلق مزايا تنافسية يف جمال نشاط ونعين بذلك وجوب توفر بيئة : امليزة -4

      . خمتار واحملافظة عليها
  :إذا أرادت املؤسسة تقييم إستراتيجياا أمههاهناك العديد من األسئلة اليت تطرح 

 هل اإلستراتيجية تتوافق مع البيئة اخلارجية للمؤسسة؟  -
 ة؟هل هي مالئمة للمؤسسة يف ظل املارد املتاح  -

                                                 
  .370نادية العارف، مرجع سابق، ص   1
  .372 -371املرجع نفسه، ص   2
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 هل تتضمن اإلستراتيجية درجة مقبولة من املخاطرة؟  -
 هل لإلستراتيجية إطار زمين مالئم؟  -
 هل اإلستراتيجية قابلة للتنفيذ؟   -

بعد اإلجابة على هذه األسئلة، تأيت اخلطوة األخرية يف التقييم وهي اختاذ القرارات التصحيحية بعد 
  :اكتشاف اخللل، وتتضمن هذه اإلجراءات ما يلي

 .عديل اهليكل التنظيميت  -
 .استبدال فرد أو أكثر من األفراد الرئيسني  -
 .بيع وحدة إنتاجية  -
 .مراجعة سياسات املؤسسة  -
 .وضع سياسات جديدة  -
 .اخل... ختصيص املوارد بصورة خمتلفة   -

  :للمؤسسة يف الشكل التايل اخلطوات اليت متر ا اإلدارة اإلستراتيجية ميكن متثيل ،انطالقا مما سبق
  

  خطوات اإلدارة اإلستراتيجية): 9-1(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  إعداد الطالبة باالعتماد على أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية: املصدر

  
  
  
  

 

 حتديد اإلجتاه اإلستراتيجي للمؤسسة

تيجي لبيئة املؤسسةالتحليل اإلسترا  

البدائل اإلستراتيجية تقييم  

ئل اإلستراتيجية املالئمةالبدا تنفيذ  

 إختيار البدائل اإلستراتيجية املالئمة

حتديد البدائل اإلستراتيجية املتاحة

 التنفيذ اإلستراتيجي

 التقييم اإلستراتيجي

 التصميم اإلستراتيجي
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  اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقات تطبيقها: الثالثالمطلب 
ىل خصوصيات اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إ

  . وبعض القضايا اإلستراتيجية املتعلقة ذه املؤسسات، باإلضافة إىل معوقاا

  الصغيرة والمتوسطة خصوصيات اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات: الفرع األول
اإلطار التحليل لإلدارة اإلستراتيجية يف  على الرغم من أن معظم الكتاب مييلون إىل القول بأن

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال خيتلف عن مثيله يف املؤسسات الكبرية، إال أننا ينبغي أال مل بعض 
اخلصوصيات اليت تتصف ا املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت تؤثر على ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية فيها، 

  :1ت يفتتمثل أهم هذه اخلصوصيا
فمثال ال توجد احلاجة إىل لقاءات رمسية مع العاملني، أو تقدمي تقارير : إجراءات رمسية قليلة االستخدام -1

 .رمسية للمديرين قبل اختاذهم للقرارات

حبيث أن الفرد املؤسس هلذا النوع من  :توجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة بأفكار مالك املشروع -2
را، يف حني أن املؤسسات الكبرية قادرة على استخدام إداريني حمترفني، كما املؤسسات هو الذي يتوىل إدا

متتاز بقدرا على إحالل اإلداريني الذين ال حيققون هلا مستوى إجناز عايل بآخرين أكثر كفاءة، ومثل ذلك ال 
درته اإلدارية ميكن توافره يف املؤسسات صغرية احلجم فال يعقل االستغناء على خدمات املؤسس إذا كانت ق

 .حمدودة

طاملا أن القرارات يف  :اختاذ القرارات يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يكون بدون حتليل ودراسة كافية -3
املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكون ذات أثر حمدود مقارنة مبثيالا يف املؤسسات الكبرية، هذا ما جيعل 

قادر على تربير استخدام إطار حتليل ناضج يف عملية اختاذ اإلداري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة غري 
  .القرارات من حيث التكلفة، الوقت والربح

  
  بعض القضايا اإلستراتيجية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :الفرع الثاني

اا، ختتلف القضايا اإلستراتيجية املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مسار املؤسسة يف حي
  :2ويف هذا اإلطار جند أربعة أنواع من املؤسسات هي

ونقصد ا تلك املؤسسات اليت تكون يف بداية حياا يف دنيا أعماهلا، ومثل  :المؤسسات المبتدئة - أوال
، كأنواع املنتجات أو اجتاهااهذه املؤسسات تواجه عادة ما العديد من القرارات اإلستراتيجية اليت تؤثر على 

دمات اليت تقدمها، طبيعة السواق اليت تتعامل معها، وكذلك السياسات اليت سوف تلتزم ا، وهناك العديد اخل

                                                 
  81-80إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص  1
  .79-74، ص املرجع نفسه  2
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من املتغريات اليت تؤثر على عملية إختاذ هذه القرارات، منها ما يرتبط ببيئة املؤسسة اخلارجية، ومنها ما يرتبط 
  :جية اليت تتعلق ذا النوع من املؤسسات يفببيئتها الداخلية، وميكن أن نلخص أهم القضايا اإلستراتي

تواجه املؤسسات اليت تكون يف بداية نشاطها العديد : حمدودية املعلومات اليت تتعلق باملنافسني يف الصناعة  -1
 :من املشاكل اإلستراتيجية اليت تتعلق باملنافسني، أمهها

  من هم املنافسون يف الصناعة؟ -
 يقوم خبدمتها هؤالء؟ ما هي القطاعات السوقية اليت -
 ما هي جوانب قوم وضعفهم يف كل قطاع سوقي؟ -
نظرا للضغوط اليت تعانيها أي مؤسسة يف بداية حياا، كإنتاج املنافسني لسلع : التوجه قصري األجل  -2

جها مماثلة لسلعها، الوفاء بااللتزامات جتاه دائنيها وغري ذلك جيعل إدارة املؤسسة تتوجه يف كل عملياا تو
 .قصري األجل، فهي ال تفكر يف املستقبل، وال حتلل ظروفه

 .واهلدف من ذلك هو االستمرارية والبقاء: التموقع يف قطاع سوقي صغري جدا -3
مرحلة بداية منوها فإن عدد عماهلا يرتفع، املؤسسة إىل إذا انتقلت  :المؤسسات في بداية النمو - ثانيا

جديدة، وتبدأ اإلدارة العليا بتفويض بعض القرارات املتعلقة بالعمليات كما أا تعمل على الدخول إىل أسواق 
التشغيلية اليومية إىل املستويات األدىن، ولكنها تبقى حتتفظ بسلطة القرارات اإلستراتيجية، كما أن مالك 

تتصف إذا كانت املؤسسة بادئة النمو تعيش يف بيئة . املؤسسة يستطيعون التغري يف رسالتها بسهولة ويسر
باالستقرار العايل فغنه تركز أساسا على القرارات التشغيلية، أما إذا كانت بيئتها متتاز بالتغري الدائم والسريع 

   .للبيئة ملعرفة أثرها على الداء فإن ذلك يتطلب منها التحليل املكثف

دة، الدخول إىل إذا قامت املؤسسات املبتدئة النمو بإضافة خطوط جدي :المؤسسات متقدمة النمو - ثالثا
أسواق جديدة وزيادة عدد عماهلا بشكل مطرد فإا تنتقل إىل مستوى متقدم من النمو، مما حيدث العديد من 

  :التغريات اجلوهرية أمهها
  .تفويض اإلدارة العليا ملزيد من سلطة اختاذ القرارات إىل املستويات الدنيا -
  .رمسية حتدد خطوط السلطة واإلتصال داخل املؤسسة من اإلدارة الشخصية إىل وضع تنظيمات االنتقال -
فرض تنحي مؤسس هذا النوع من املؤسسات عن اإلدارة وإطالق العنان لإلداريني احملترفني للقيام ذه  -

  .املهمة
تدل الدراسات على أن هذا النوع من املؤسسات تظهر بوضوح يف الصناعات اليت تتميز باستخدام 

كصناعة احلواسيب اآللية، الصناعات اإللكترونية، الصناعات املرتبطة بوسائل اإلتصال التكنولوجيا العالية، 
والصناعات احلربية، ومثل هذه املؤسسات تواجه كل القضايا اإلستراتيجية اخلاصة باملؤسسات كبرية احلجم 

تيجية واختيار البديل من حتديد الرسالة واألهداف، حتليل البيئة اخلارجية والداخلية، تكوين البدائل اإلسترا
  .املناسب وتنفيذه
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  اإلدارة اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة معوقات: الفرع الثالث
إن إدارة أعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة إستراتيجيا ليس باألمر اهلني، فهناك جمموعة من العقبات جتعلها 

  :1أمههالعل  أمرا صعبا،

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ترددهم في استخدام هذا  عدم رغبة مدراء ـ أوال
  :ويرجع ذلك إىل :األسلوب من اإلدارة

 .املدير بعدم وجود الوقت الكايف للتخطيط اإلستراتيجي داعتقا -
 .اعتقاده بأن عملية التخطيط اإلستراتيجي ليست من مسؤوليته -
 .اعتقاده بأن القيام ذه العملية ال تقابلها أية مكافأة -

: البيئة الخارجية مضطربة مما يجعل عملية التخطيط اإلستراتيجي متقادمة قبل بدئها ـ ثانيا
  :ويرجع ذلك إىل

 اخل؛...، السياسية، القانونيةاالقتصاديةالتغري السريع يف عناصر البيئة اخلارجية، كالعوامل  -
 .ارتفاع تكلفة متابعة هذا التغري عن قرب وبصورة مستمرة -

  :وذلك بسبب :تيجي في ذهن المديراالذي تتركه مشاكل التخطيط اإلستر اعاالنطب ـ ثالثا
 .مشاكل وضع نظام للتخطيط اإلستراتيجي وغموضه ال جتعل املدير متقبال للفكرة -
 .مشاكل مجع املعلومات عن البيئة وحتليليها لوضع اخلطط اإلستراتيجية ال جتعل املدير مقدرا للفكرة -
 .ن الفكرة غري جمديةأإلستراتيجية جيعل املدير يعتقد بوجود خطأ يف إدارة اخلطط ا -

  :2وذلك بسبب :المتاحةالمادية والبشرية ضعف الموارد قصور و ـ رابعا
 .وليةصعوبة احلصول على املواد األ -
 .صعوبة جلب التكنولوجيا واألساليب الفنية -
 .نقص القدرات اإلدارية -

  :3يرجع ذلك لألسباب التاليةو :لى وقت وتكلفة كبيرةإالتخطيط يحتاج  ـ خامسا
 .تستغرق املناقشات حول رسالة وأهداف املؤسسة وقتا طويال من اإلدارة العليا -
من املعلومات واإلحصاءات املكلفة، ونظرا ألن املؤسسات الصغرية واملتوسطة األمر حيتاج إىل كم هائل  -

 .عملية صعبة متتاز مبحدودية مواردها فإن اللجوء إىل التخطيط اإلستراتيجي يعترب
  

  

                                                 
  .13-12، ص مرجع سابقنادية العارف،   1
    .240، ص 2008مؤسسة حورس الدولية، : ، الطبعة األوىل، اإلسكندريةالتخطيط اإلستراتيجيمد الصرييف، حم  2
  .املرجع نفسه  3
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اإلطار النظري للمزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة : المبحث الرابع
  والمتوسطة

يعد امتالك وتطوير امليزة التنافسية هدفا إستراتيجيا تسعى كل مؤسسة لتحقيقه يف ظل التحديات 
الل هذا املبحث سنحاول ومن خ. التنافسية الشديدة بني املؤسسات واملبنية على املعرفة، اجلودة والكفاءات

التطرق إىل اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية، مراحل بنائها، أبعادها، أنواعها، مؤشرات قياسها، جودا 
  .واستمراريتها

  اإلطار المفاهيمي للميزة التنافسية: المطلب األول
التنافسية، جذورها،  وسيتم التطرق فيه إىل مفهوم التنافسية وأنواعها، باإلضافة إىل تعريف امليزة

  .أمهيتها وخصائصها

  مفهوم التنافسية وأنواعها: الفرع األول
الباحثني فيما خيص التنافسية ومن بني أهم طرف تعددت التعريفات املقدمة من  :مفهوم التنافسية ـ أوال
  :اليت وردت يف هذا الصدد تلك

قدرة الدولة على :" فإن التنافسية هي حسب هذا الس، :تعريف اجمللس األمريكي للسياسة التنافسية  -
إنتاج سلع وخدمات تتنافس ا املؤسسات يف األسواق العاملية وتضمن النمو املتصاعد ملستويات معيشة 

 .1"املواطنني على املدى الطويل
املدى الذي من خالله : " تعرف هذه املنظمة التنافسية بأا :تعريف منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  -

تنتج الدولة، ويف ظل اقتصاد السوق احلرة والعادلة، منتجات وخدمات تنافس األسواق العاملية ويف نفس 
 .2"الوقت يتم حتقيق زيادة الدخل احلقيقي ألفرادها يف األجل الطويل

أسلوب يسلكه األعوان االقتصاديون يف حميط األسواق التنافسية : " التنافسية هي:  P. Ricardoتعريف   -
القواعد احملددة ومع  تنافسية يف ظل احتراموضعيات ومزايا ، حبيث تبحث عن صوص املؤسسةوجه اخل وعلى

  .3"توفر كافة الشروط العادلة للجميع
املؤسسات يف الدولة الواحدة على إنتاج سلع التنافسية هي قدرة ميكن القول أن  ،مما سبق انطالقا

إىل األسواق العاملية احلرة والعادلة دف أساسي هو حتسني  وخدمات ذات خصائص فريدة ومتميزة والدفع ا
  .معيشة أفراد اتمع يف األجل الطويل

                                                 
، العربية امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول، "مدى تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"علي سامل أرميص،   1

  .103، ص 2006أفريل  18-17جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، اجلزائر، 
 :على املوقع اإللكتروين 31/03/2009، "دور احلكومة الداعمة للتنافسية"طارق نوير،   2

, (consultée le 31/03/2009). http// :www.arab-api.org/jodep/products/delivery/wps0302.pdf 
على املوقع ورقة مت اإلطالع عليها  ، 2008، جملة العلوم اإلنسانية، العدد السابع، "االقتصاديةاإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسة " ، قريشي حممد  3

  .04/04/2009يوم  www.ulum.nl  اإللكتروين
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  : 1هناك ثالث أنواع للتنافسية هي :أنواعها ـ ثانيا
ونعين ا قدرة املؤسسات املنتمية لنفس القطاع الصناعي يف دولة ما على حتقيق : تنافسية قطاع النشاط  -1

سواق الدولية دون االعتماد على الدعم احلكومي وهذا ما يؤدي إىل متييز تلك الدولة يف جناح مستمر يف األ
 .الصناعة

وتعين قدرة املؤسسة على تلبية رغبات املستهلكني، وذلك من خالل توفري سلع  :تنافسية املؤسسة  -2
 .وخدمات ذات جودة عالية تستطيع من خالهلا النفاذ إىل السواق الدولية

تعترب تنافسية املنتج شرطا الزما لتنافسية املؤسسة، وكثريا ما يعتمد يف تقومي تنافسية املنتج  :نتجتنافسية امل  -3
 .على سعر التكلفة كمعيار وحيد، مع انه توجد عوامل أخرى أكثر داللة كاجلودة وخدمات ما بعد البيع

  

  مفهوم الميزة التنافسية: الفرع الثاني
نوع وشكل  الزاوية يف حتديد قد كان مفهوم امليزة النسبية هو حجرل: أوال ـ جذور الميزة التنافسية

العمل داخل املؤسسة، حيث أن هذا املفهوم هو الذي كان سائدا لدى االقتصاديني ورجال األعمال يف 
الستينيات، ويف منتصف السبعينيات ظهر مفهوم جديد هو امليزة التنافسية والشكل التايل يوضع كيفية ظهور 

  :هومهذا املف
  

  جذور امليزة التنافسية): 10-1( الشكل رقم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .354خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  :املصدر

                                                 
ستري، ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاج '' ENCG''الدمسة للمواد الوطنية املؤسسة :حالة دراسة املؤسسة أداء يف دورها و ةالتنافسي اإلستراتيجية، هجرية شيقارة  1

  .8ص  ،)غري منشورة(، 2005كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
  

 

 كيفية ظهور امليزة التنافسية

 املصادر اخلارجية للتغيري

سرعة وفاعلية بعض 
 املؤسسات على إستغالل التغري

 املصادر الداخلية للتغيري

قابلية بعض املؤسسات على اإلبداع
 واإلبتكار
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إنه وبظهور هذا التحول يف املفاهيم، أصبح حتقيق امليزة التنافسية يف املؤسسة يتوقف على عدة 
  : 1عوامل، لعل أمهها اآليت

لق عوامل اإلنتاج الالزمة لصناعة معينة واليت تستند على مهارات بشرية عالية قدرة املؤسسة على خ   -
 .وقدرات علمية قوية

خلق عناصر اإلنتاج املتخصصة كاالستناد على األحباث واملعرفة يف صياغة إستراتيجية معينة، فتركيز   -
 .املوارد هو الذي حيقق امليزة التنافسية

 .افعا قويا للتجديد واالبتكار يف املؤسسةحساسية الطلب للجودة، فهو مينح د  -
 .حتديد األهداف اليت تعود إىل استمرارية االستثمار وتطويره، مثل التكوين، البحث والتطوير  -

مل يتفق الباحثون على تقدمي تعريف موحد للميزة التنافسية وكل منهم : مفهوم الميزة التنافسية ـ ثانيا
  : ولعل أهم التعريفات اليت وردت يف هذا الصدد هي. ىركز على جانب معني وأمهل جوانب أخر

خلق القيمة لدى العمالء مقارنة باملنافسني : "يعرف بورتر امليزة التنافسية على أا:   M. Porterتعريف  - 1
أو من خالل عرض منتجات ) إستراتيجية الريادة يف التكلفة(وذلك من خالل الفعالية يف العملية اإلنتاجية 

، مما جيعل الزبائن قادرين )إستراتيجية التميز(ردة يف مميزاا باملقارنة مع تلك اخلاصة باملنافسني وخدمات متف
 .2"على دفع سعر أعلى لقاء حصوهلم عليها

   قدرة املؤسسة على التميز مقارنة مبنافسيها ومن": امليزة التنافسية هي: Giorgio Pellicelliتعريف  - 2
 .3"وجهة نظر مستهلكيها

املصدر الذي حيقق للمؤسسة أرباحا أعلى من  ":تعرف امليزة التنافسية بأا: R.Durand تعريف - 3
 .4"منافسيها

نتاج استعمال اإلنسان ملواهبه وقدراته على اإلبداع : " إن امليزة التنافسية هي :تعريف حمسن اخلضريي - 4
 .5"واالبتكار وإجياده للحل البديل واكتشافه للجديد 

نة اكن القول أن امليزة التنافسية هي قدرة املؤسسة على جذب الزبائن وبناء املكانطالقا مما سبق، مي
الذهنية ملنتجاا جتاههم، باإلضافة إىل زيادة القيمة املدركة من قبلهم وحتقيق رضاهم ليس فقط من خالل 

  .السعر املنخفض، ولكن من خالل اجلودة واألمان

  

                                                 
، مذكرة خترج لنيل 2000- 1999ائن دراسة حالة املؤسسة اجلزائرية للسباكة باحلراش خالل الفترة تفعيل عملية اإلبداع من خالل تنمية العالقة بالزب ياسني محيين، ،  1

  .122، غري منشورة، ص 2006شهادة املاجيستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
2  M.Porter, L’avantage concurrentiel des nations, paris : Interéditions,1993, p.43. 
3 Giorgio Pellicelli, op. cit., p.211. 
4 Rodolph Durand, Guide du management strategique 99 concepts clés, Paris : Dunod, 2003, p.18. 

: ، القاهرةلتطبيق على الواقع االقتصادي املعاصرمنهج حتقيق التقدم من خالل اخلروج على آفاق التنمية املستدامة با: صناعة املزايا التنافسيةحمسن أمحد اخلضريي،   5
  .23، ص 2004جمموعة النيل العربية، 
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  ة الميزة التنافسيةأهمي :الفرع الثالث
تلعب امليزة التنافسية دورا هاما على مستوى املؤسسة، فهي تعد من بني العناصر اليت تقود املؤسسة 

ولعل أهم النتائج اليت حتققها املؤسسة من خالل إكساا ملزايا تنافسية . للنجاح، بل وحتقق هلا السبق يف ذلك
  :1ما يلي

وما  من تلك اخلاصة اات تكون أكثر متيزا ا قدرة املؤسسة على إقناع زبائنها مبا يقدمه هلم من منتج -
 .عنها ىل حتقيق رضاهمإيؤول بالتايل 

إمكانية حصوهلا على حصة سوقية أفضل وأكرب قياسا باملنافسني إذا ما حققت الرضا والقبول املطلوب لدى  -
 .املستهلكني ومبا يتوافق مع أهدافها اإلستراتيجية احملققة

 .سوقية واستمرار النجاح إىل زيادة العوائد املالية املتحققة واألرباحتنعكس الزيادة يف احلصة ال -
 .طاملا أن امليزة التنافسية تتسم باالستمرارية فهي تتيح للمؤسسة متابعة التطور والتقدم على املدى البعيد -

   .حركية لعملياا الداخلية هامستندة على موارد املؤسسة فهي تعطي لكون امليزة التنافسيةنظرا 

  
  الميزة التنافسية خصائص :الفرع الرابع

  :2ميكن تلخيص أهم خصائص امليزة التنافسية يف
إن امليزات التنافسية تتسم بالنسبية باملقارنة مع املنافسني أو مبقارنتها على مدى فترات زمنية خمتلفة وهذه  -

 .الصفة تبعد املؤسسة عن فهم امليزات يف إطار مطلق صعب التحقيق
 .ها على تفوق املؤسسات وأفضليتها على املنافسنييؤدي حتقيق -
 .تنعكس يف أداء املؤسسة ألنشطتها أو يف القيمة اليت تقدمها للمستهلكني -
 .تتحقق ملدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرها أو جتديدها -

  :3هاولضمان فعالية امليزة التنافسية جيب أن حتتوي هذه األخرية على جمموعة من الشروط أمه
أن تكون متجددة وقابلة لإلحالل وفق التغريات يف معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد البيئة  -

 .الداخلية من جهة أخرى
أن يتناسب استخدام هذه امليزات مع األهداف والنتائج اليت تريد املؤسسة حتقيقها يف املديني القريب  -

 .والبعيد
 .فاع عنها إذا أراد املنافسون إلغائهاأن تكون املؤسسة قادرة على الد -
  .أن تؤثر يف سلوك املستهلكني وتفضيالم جتاه املؤسسة -

                                                 
  .210ثامر البكري، مرجع سابق، ص   1
اهر الغاليب، وكذلك ط 155، ص 2009دار الثقافة، : ، الطبعة األوىل، عماناملعلومات اإلستراتيجية منظور امليزة اإلستراتيجيةإرجع على حممد الطائي، نعمة اخلفاجي،   2

  .310وائل إدريس، مرجع سابق، ص 
  .123ياسني محيين، مرجع سابق، ص   3
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  وأبعادها الميزة التنافسية مراحل بناء: المطلب الثاني
  .أبعادها ىلإباإلضافة  ىل مراحل بناء امليزة التنافسيةإسنتطرق يف هذا املطلب 

  بناء الميزة التنافسية: الفرع األول
خاصة يف  طويلةزمنية لية بناء امليزة التنافسية ال تتم بني عشية وضحاها بل تستغرق فترة إن عم

املؤسسات الصناعية ذات اإلنتاج الواسع واألسواق املتعددة، والشكل التايل يوضح خمتلف املراحل اليت متر ا 
  :امليزة التنافسية يف عملية البناء وعالقتها بالزمن

  

  ورة حياة امليزة التنافسيةد): 11-1( الشكل رقم

  
  .86، مرجع سابق، ص )1996(نبيل خليل مرسي، :املصدر

  

  : 1انطالقا من الشكل السابق نالحظ أن امليزة التنافسية متر يف بنائها بأربع مراحل هي 
ر وفقا للمنتجات اليت تقدمها وتسمى هذه املرحلة مبرحلة البناء، وتطول فترا أو تقص: مرحلة التقدمي  -1

املؤسسة، طبيعة السوق الذي تعمل فيه واملنافسة السائدة فيها، فكلما كانت فترة البناء تتطلب املزيد من 
 .االستثمارات واستخدام تكنولوجيا متقدمة تتيح للمؤسسة فرص التفوق على منافسيها يف ذات الصناعة

                                                 
مذكرة خترج لنيل  مصادرها، تنميتها وتطويرها،: امليزة التنافسية يف املؤسسة اإلقتصاديةباإلضافة إىل عمار بوشناف،  206ثامر البكري، مرجع سابق، ص إرجع إىل   1

اليقضة التنافسية يف تنمية امليزة التنافسية  أمهية وكذلك رتيبة حناسية، 28، غري منشورة، ص 2002اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  شهادة املاجستري، كلية العلوم
  .62، غري منشورة، ص 2003جلزائر، ، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اللمؤسسة، حالة شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية

  
  
  

لضرورةا التبين التقدمي  التقليد 

حجم امليزة 
التنافسية  

 المرحلة

)1(ميزة تنافسية  )2(ميزة تنافسية   

 الزمن
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اليت جتنيها املؤسسة من حتقيق امليزة التنافسية واليت تسعى جلعلها متثل هذه املرحلة الفترة : مرحلة التبين  -2
أطول ما ميكن، وذلك من خالل حماولة تعقيد امليزة التنافسية بصورة ال تتيح الفرصة أمام املنافسني لتقليدها 

 .بسهولة وهذا ما يؤدي إىل ارتفاع تكاليف بنائها واملهارات البشرية لتنفيذها
راجع يف هذه املرحلة حجم امليزة التنافسية شيئا فشيئا حنو الركود، بسبب كون يت :مرحلة التقليد -3

وميكن اإلشارة إىل أن اخنفاض االحندار يف . املنافسني قد قاموا بتقليد ميزة املؤسسة وبالتايل تراجع أسبقيتها
وحجم ما ميتلكونه من مزايا امليزة التنافسية قد يكون سريعا أو بطيئا حسب القوة التأثريية للمنافسني يف السوق 

 .جديدة سواء يف السعر، اجلودة أو السرعة يف التسليم
تستوجب هذه املرحلة على املؤسسة حتسني مزاياها احلالية أو إنشاء ميزات جديدة على  :مرحلة الضرورة -4

فإا ستفقد وإذا مل تتمكن املؤسسة من التحسني أو احلصول على ميزة جديدة، . أسس ختتلف متاما عن احلالية
 .أسبقيتها متاما عندما يكون من الصعب العودة إىل التنافس من جديد

  

  الميزة التنافسية أبعاد :الفرع الثاني
طاملا أن املؤسسة تتعامل يف بيئة متحركة ومتغرية، فإنه يتوجب عليها تكييف أهدافها وإستراتيجياا 

السالب وأن ختتار البعد التنافسي الذي  وأشكل املوجب مبا يتوائم مع املتغريات البيئية، سواء كان ذلك بال
وعليه فإن املؤسسة اليت تريد أن تبقى يف الصدارة وتسعى . حيقق هلا امليزة التنافسية يف السوق الذي تعمل فيه

ة للبحث عن التفوق املستمر باملقارنة مع منافسيها، عليها تبين البعد التنافسي الذي يتوافق مع قدراا والبيئ
  :1حتديد أبعاد امليزة التنافسية ولعل أهم هذه األبعاد لقد اختلف الباحثون يف. احمليطة ا

تعد التكلفة األدىن البعد التنافسي األقدم الذي سعت العتماده الكثري من املؤسسات والذي يقصد : التكلفة -1
ة مع املنافسني يف ذات النشاط، به القدرة على إنتاج وتوزيع املنتجات بأقل ما ميكن من التكاليف باملقارن

ستمتلك ميزة تفضيلية تستطيع من خالهلا التنافس يف األسواق والسيطرة عليها، وال شك بأن وبالتايل فإا 
التركيز على ختفيض التكلفة سوف ينعكس على السعر النهائي للمنتج ومينح للمؤسسة ميزة تنافسية وخاصة يف 

أكثر حساسية جتاه األسعار، والذي يتوقف شراؤه للمنتج من عدمه على األسواق اليت يكون ا املستهلك 
 .أساس ذلك

تتحقق اجلودة عندما ينجح املنتج يف تقدمي وتصميم سلع وخدمات قادرة على إشباع رغبات  :اجلودة -2
يل ما وحاجات العميل املعلنة وغري املعلنة، لذلك أصبح املبتكرون يف املؤسسات املتميزة يسّخرون عقوهلم لتخ

ميكن أن حيلم أو يفكر به املستهلك والذي متت دراسته بصورة جيدة وحماولة اكتشاف ما جيعله أكثر رضا يف 
 :ويتطلب التنافس باجلودة جمموعة من املقومات أمهها. استخدامه للسلعة أو إفادته من اخلدمة

                                                 
، الطبعة األوىل، حتديات العوملة واإلدارة اإلستراتيجية مهارات التفكري اإلستراتيجيمصطفى، أمحد وكذلك سيد  218- 215ارجع إىل ثامر البكري، مرجع سابق، ص  1

  .141-138، ص 2008الدار اهلندسية، : القاهرة
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 .ظم املؤسسةاستلهام حاجات وتوقعات العمالء كأساس لتصميم املنتجات وكافة وظائف ون  -
 .جعل اجلودة على رأس أولويات اإلدارة العليا  -
 .اختيار، تدريب وحتفيز القوى العاملة حىت حتقق أداء متميزا قائما على االبتكار  -
 .تطوير عالقات إستراتيجية مع املوردين  -
 .زرع وتنمية ثقافة اجلودة متضمنة حتمية األداء السليم من املرة األوىل  -
 .سني املستمر وإدارة اجلودة الشاملةتبني مفهوم التح  -
  
نتيجة للتعقيد الكبري الذي أصاب حياة اإلنسان يف الزمن املعاصر، فقد أصبح الوقت عامال ذو : الوقت  -3

أمهية كبرية يف جوهر قرارات الشراء اليت ميكن أن يتخذها، وعليه فإن العديد من املؤسسات بدأت تنافس 
التسليم واالستجابة لطلب الزبون نظرا الستعداده لدفع تكلفة أعلى، وقد باعتماد بعد جديد يتمثل يف سرعة 

يتغاضى عن اجلودة مقابل احلصول على حاجته يف الوقت املناسب له، وميكن متثيل حدود فترة التسليم يف 
  :الشكل التايل

  

  أجزاء فترة التسليم): 12-1( الشكل رقم

  

    
  
  
  

    
  
  

  
  .218ر البكري، مرجع سابق، ص ثام :املصدر

  
هو الوقت الذي تقضيه املؤسسة يف طرح املنتج اجلديد إىل السوق ومار يرافقه أو يسبقه من  :أ

  .عمليات تروجيية واتصاالت إلخبار اجلمهور بذلك
هو الوقت الذي تستغرقه عملية تلقي الطلب املوجه إىل احللقات الوسيطة املوجودة يف السوق  :ب
  .من طرف الزبون أو املصنع

هو الوقت املستغرق يف إيصال املنتج من الوسيط أو املصنع إىل الزبون وال شك أن الفترة تعد  :ج
تنافسية ومهمة بالنسبة للمؤسسة على أساس أن هذه اخلرية تستطيع االستجابة أكثر لطلبات الزبائن وبالتايل 

التنافسية يف حتقيق موقع متميز للمنتج أو العالمة وهذا ما ينعكس على قدرا . حتقق فرصا بيعية قبل غريها

 

 املصنع السوق الزبون
أ

ج

ج

 ب

 ب
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التجارية يف ذهنية املستهلك، فضال عن كون سرعة االستجابة للطلب تؤدي إىل تقليل املخزون إىل أدىن حد 
ممكن، وبالتايل التقليل من التكاليف احملتملة من جراء تلفه يف املخازن وهذا ما ينعكس على هامش الربح 

  .احملقق
جتسد أنظمة اإلنتاج املرنة أسلوبا إنتاجيا يهيئ التكيف السريع مع حاجات ورغبات  :إلنتاج املرنةأنظمة ا -4

الزبائن، فهي تضم جمموعة من اآلالت واألجهزة أوتوماتيكية األداء، حيث يتم التحكم فيها من خالل أجهزة 
السريعة يف حجم  تة االستجابة للتغرياوهناك ميزتان رئيسيتان هلذه النظم، األوىل تتمثل يف سرع. اإلعالم اآليل

الطلب وخصائص املنتج دون أخطاء فنية تؤثر سلبا على اجلودة، حبيث ميكن التحول من إنتاج ينخفض الطلب 
عليه إىل آخر يتزايد الطلب عليه دون اخلسارة يف سوق املنافسة احلادة، أما امليزة الثانية فهي اخنفاض جوهري 

جهة فإن استعمال آالت أوتوماتيكية وبرجمتها على أساس االنتقال من إنتاج صنف إىل يف تكلفة اإلنتاج، فمن 
آخر ميكن املؤسسة اقتصار الوقت الضائع يف هذا االنتقال، ومن جهة أخرى تقليص اليد العاملة وتكلفتها ومن 

 . مث التكلفة الكلية للمنتج، فيمكن حتديد سعر تنافسي له
  

  التنافسية ومؤشرات قياسها ايازأنواع الم: مطلب الثالثال
  أنواع المزايا التنافسية : الفرع األول

  .هناك نوعان رئيسيان للميزة التنافسية مها ميزة التكلفة األقل وميزة متييز املنتج

ويقصد ا قدرة املؤسسة على إنتاج وتوزيع سلع وخدمات بأقل ما ميكن من  :ميزة التكلفة األقل - أوال
ة مع املنافسني يف ذات الصناعة، وعليه فإا ستمتلك ميزة تفضيلية تستطيع من خالهلا أن التكاليف باملقارن

ومما ال شك فيه، فإن التركيز على ختفيض التكلفة سوف ينعكس على السعر . تتنافس يف السوق وتسيطر عليه
تهلك أكثر حساسية النهائي للمنتج، ومينح للمؤسسة ميزة تنافسية خاصة يف األسواق اليت يكون فيها املس

لألسعار، والذي يتوقف شراؤه على هذا األساس، وميكن للمؤسسة أن تكتسب هذه امليزة إذا كانت قادرة 
 .1على دراسة أنشطة سلسلة قيمتها بصورة جيدة

ومعناها قدرة املؤسسة على تقدمي منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة لدى املستهلك  :ميزة التمييز -ثانيا 
  . 2أو خدمات مابعد البيع/أو توقيت التسليم و/أو السعر و/رنة مع املنافسني، هذا التميز يشمل اجلودة وباملقا

باإلضافة إىل التميز من حيث التكلفة املنخفضة و متييز املنتج، هناك أنواع أخرى كثرية للميزة التنافسية ميكن 
  : متثيلها يف اجلدول اآليت

  

                                                 
  .215ثامر البكري، مرجع سابق، ص   1
، غري 2005، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، دور اجلودة يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسةفلة العيهار،   2

   .108منشورة، ص 
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  زايا التنافسيةأنواع امل): 10-1( دول رقماجل

أنواع املزايا التنافسية
  

 السمعة الطيبة؛ 
 خدمة املستهلك؛ 

 االعتراف بالشركة وقبول امسها؛ 

 إدارة جيدة؛ 

 موارد مالية كافية؛ 

 حبوث السوق؛/ معلومات مرتدة/ التوجه حنو املستهلك 

 اتساع خط املنتج؛ 

 التفوق الفين؛ 

 قاعدة واسعة بني املستهلكني؛ 

 حصة سوقية كبرية؛ 

 تكار مستمر يف اإلنتاج؛اب 

 التركيز؛ 

 الريادة والدخول املبكر يف الصناعة؛ 

 إنتاج كفء ومرن؛ 
 تعديل العمليات وفق احتياجات املستهلكني؛ 
 قوة بيع على درجة عالية من الكفاءة؛ 
 مهارات تسويقية عالية؛ 
 رؤية مستقبلية؛ 
 ؛ةأهداف إستراتيجي 
 إعالن فعال؛ 
 روح املغامرة؛ 
 تنسيق جيد؛ 
 والتطوير يف اال اهلندسي؛ البحوث 
  .عالقات جيدة مع املوزعني 

  .84نبيل خليل املرسي، املرجع نفسه، ص : املصدر
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  مؤشرات قياسها :الفرع الثاني
ويف هذا الصدد هناك عدد . إن كل مؤسسة هي حباجة إىل معرفة حجم امليزة التنافسية اليت متتلكها 

  : 1ن خالهلا قياس حجم املزايا التنافسية أمههااليت ميكن للمؤسسة ممن املقاييس 

تقيس املقاييس النوعية مدى درجة رضا الزبون عن منتجات املؤسسة قياسا  :نوعيةالمقاييس ال - أوال 
باملنافسني اآلخرين، وميكن للزبائن إدراك جودة املنتجات املقدمة هلم من خالل التمييز بني املستويات املختلفة 

 :كن أن تلخص يفللنوعية واليت مي
وهذا أمر . وجودها يف املنتجوجوب الزبون  يتوقعوهي تلك الدرجة من النوعية اليت  :النوعية املتوقعة -1

  .صعب يف الغالب نظرا لالختالف بني خصائص، رغبات وحاجات املستهلكني
ج، هذه الدرجة وهي تلك الدرجة من النوعية اليت يكتشفها الزبون عند حصوله على املنت :النوعية املدرجة -2

 .قد تكون أكرب أو أقل مما توقعها وهذا ينعكس على رضاه من عدمه
وهي ذلك املستوى من النوعية اليت تقدمها املؤسسة واليت تتطابق مع املواصفات األساسية : النوعية القياسية -3

 .احملددة من قبلها مسبقا واملخطط هلا
من طرف املؤسسة يف قياس مزاياها التنافسية وترتبط  اتمادوهي املقاييس األكثر اع :كميةالمقاييس ال - ثانيا
  :باألداء املايل للمؤسسة يف السوق، ويتم ذلك من خالل جمموعة من املؤشرات أمهها اأساس

ميكن اعتماد هذا املقياس يف املؤسسات اليت تتعامل بأكثر من منتج يف : مقاييس جودة املنتج النسيب -1
ى جودة منتجاا قياسا باملنافسني اآلخرين سواء كان ذلك بشكل يفوقها، يساويها السوق وبالتايل حتدد مستو

ويعتمد يف حتديد هذا املقياس على أساس املردودات املتحققة من املبيعات أو التعويضات املدفوعة . أو دوا
  :للمشترين وميكن توضيح ذلك كاآليت

  = نسبة الضرر جراء مستوى جودة املنتج* 
   
  =  أو                                          
   
وتعرب عن مقدار إسهام وتأثري املنتجات اجلديدة يف القوة التنافسية واملبيعات  :املنتجات اجلديدة النسبية -2

  .املتحققة من إمجايل مبيعات املؤسسة وما حتققه بالتايل من ميزة تنافسية مضافة إىل املؤسسة
جممل التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت يتم إنفاقها على النشاط التسويقي وهي : تكاليف التسويق -3

وخري مؤشر على ذلك ما هو معتمد من طرف تكافئ املنافسة يف ميزانية النشاط . مبجمله قياسا باملنافسني
  .التروجيي يف املؤسسة

                                                 
  .213-211ثامر البكري، مرجع سابق، ص   1

 إجمالي مردودات المبيعات
 إجمالي المبيعات

 إجمالي التعويضات المدفوعة للزبائن
 إجمالي المبيعات
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 إمجايل املبيعات يف الصناعة ذاا وهو مؤشر مهم يف تقدير حصة املؤسسة من املبيعات إىل :احلصة السوقية -4
  :وميكن توضح ذلك يف القانون التايل. وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما ظهرت قوة املؤسسة يف السوق

  
  

  =  احلصة السوقية
  

كما ميكن بذات الوقت قياس القوة التنافسية للمؤسسة من خالل قوة املؤسسة إىل أقوى املنافسني يف 
  :السوق وذلك كاآليت

   =القوة التنافسية
  

وكلما كانت النتيجة اقرب إىل الواحد، فإن ذلك يعين بأن املؤسسة ذات قوة تنافسية كبرية يف 
أما إذا كانت النتيجة مساوية للواحد فهذا معناه أن املؤسسة هي األقوى والسائدة يف . السوق والعكس صحيح

  .رب منافسيها يف السوقالسوق، كون قيمة مبيعاا تكون مساوية لقيمة مبيعات أك
وهي تلك املقاييس املالية اليت تعرب عن نتائج األعمال التجارية اليت تقوم ا املؤسسة، وأبرز  :نسب الرحبية -5

  :النسب هي
  =  هامش الربح من املبيعات* 

  
  =   العائد على االستثمار* 

  
  =   العائد على حق املكية* 

    
اع هذه النسب قياسا باملنافسني، يعطي مؤشرا مهما على حتقيق امليزة وبطبيعة احلال، فإن ارتف  
  . التنافسية

   

  
  
  
  

 إجمالي قيمة المبيعات
 إجمالي مبيعات الصناعة

إجمالي قيمة مبيعات المؤسسة في السوق
 إجمالي قيمة مبيعات أكبر المنافسين في السوق

 صافي الدخل
100×   مبيعاتإجمالي قيمة ال  

 صافي الربح
100×   األصولإجمالي   

 صافي الربح
100×   حقوق الملكية   
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  ستمراريتهااوجودة المزايا التنافسية : المطلب الثالث
سنتناول من خالل هذا املطلب العوامل الرئيسية اليت تتحدد من خالهلا جودة امليزة التنافسية، 

  .باإلضافة إىل دوافع تطويرها

  ة المزايا التنافسيةمعايير الحكم على جود: ألولالفرع ا
رتبة امليزة، : 1هناك ثالث عوامل رئيسية تتحدد من خالهلا جودة امليزة التنافسية، هذه العوامل هي

  .عدد مصادر امليزة اليت متتلكها املؤسسة، درجة التحسني والتطوير املستمر يف امليزة

  :التنافسية وفق درجتني مهاميكن ترتيب امليزة  :رتبة الميزة ـ أوال
مثل التكلفة األقل لكل من قوى العمل واملواد اخلام وذلك بسبب  :مزايا تنافسية ذات رتب منخفضة  -1

 .سهولة تقليدها وحماكاا نسبيا من طرف املؤسسات املنافسة
ان العالمة استنادا مثل تكنولوجيا العمليات، متييز املنتج والسمعة الطيبة بش :مزايا تنافسية ذات رتب عالية  -2

إىل جمهودات تسويقية متراكمة أو عالقات وطيدة مع الزبائن وتتصف هذه املزايا مبجموعة من اخلصائص 
 : أمهها

لتحقيقها، كاألفراد املدربني تدريبا خاصا، القدرات الفنية  توافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع -
  .الداخلية والعالقات الوطيدة مع كبار الزبائن

على تاريخ طويل من االستثمار املستمر والتراكمي يف التسهيالت املادية، التعلم املتخصص،  عتماداال -
 .البحوث والتطوير والتسويق

ميكن القول أن املزايا الناجتة عن التكلفة األقل، أقل قابلية لالستمرار مقارنة بتلك املترتبة عن متييز 
  .املنتجات واخلدمات

يف حالة اعتماد املؤسسة على ميزة واحدة فقط : يزة التي تعتمدها المؤسسةعدد مصادر الم ـ ثانيا
مثل تصميم املنتج بتكلفة أقل، أو القدرة على شراء موارد رخيصة الثمن، فإنه من السهل حماكاا من طرف 

  .املنافسني، أما يف حالة تعدد املصادر، فذلك جيعل التقليد أمرا صعبا

على املؤسسة اليت متتلك مزايا تنافسية أن  :طوير المستمر في الميزةدرجة التحسين والت ـ ثالثا
تسارع يف خلق مزايا جديدة، قبل أن تقوم املؤسسات املنافسة حماكاة مزاياها القائمة حاليا، لذا قد يتطلب 

  .األمر منها تغيري مزاياها القدمية، وخلق أخرى جديدة ومن رتبة عالية

  
  
  

                                                 
  .101-100نبيل خليل مرسي، مرجع سابق، ص   1
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  مرارية الميزة التنافسيةتطوير واست: الفرع الثاني
تقوم املؤسسات بتنمية مزايا تنافسية جديدة من خالل إدراك سبل أفضل للمنافسة يف األسواق 
وذلك من خالل االبتكار، والذي يشمل كل التحسينات يف التكنولوجيا، املنتج، أساليب التسويق وأساليب 

  . األسواق من خالل استمرارية املزايا التنافسيةهو البقاء يف ،واهلدف من هذه العملية .العمليات اإلنتاجية

هناك العديد من األسباب اليت جتعل املؤسسة جتدد مزاياها التنافسية  :تطوير المزايا التنافسية ـ أوال
  : 1وأمهها

تساهم التكنولوجيا اجلديدة يف خلق فرص جديدة يف جماالت عديدة كتصميم  :ظهور تكنولوجيا جديدة  -1
 .تسويق، اإلنتاج والتسليم، باإلضافة إىل اخلدمات املقدمة للزبائناملنتج، طرق ال

إن ظهور حاجات جديدة : ظهور حاجات جديدة للمستهلكني أو التغيري يف احلاجات القائمة لديهم  -2
يرغب املستهلكون يف إشباعها أو التغري يف احلاجات القائمة، حيتم على املؤسسة ضرورة القيام بتجديد مزاياها 

 .فسية أو تعديلها وفقا للتغري يف الرغبات االستهالكية لضمان االستمرارية يف األسواقالتنا
إن ظهور قطاع سوقي جديد يف الصناعة، معناه بروز قطاعات جديدة  :ظهور قطاع جديد يف الصناعة -3

تاج من املستهلكني، مما يوجب على املؤسسة تطوير مزاياها التنافسية وإجياد طرق جديدة يف خطوط اإلن
 .للوصول إىل تلك القطاعات من املستهلكني

إن حدوث تغري جوهري يف تكاليف العمالة، املواد اخلام، الطاقة، وسائل النقل،  :تغري تكاليف املدخالت  -4
 .اخل عادة ما يؤثر على امليزة التنافسية للمؤسسة...االتصاالت، الدعاية واإلعالن، اآلالت

: هناك جمموعة أخرى من املؤثرات اليت قد متس امليزة التنافسية مثل :حدوث تغريات يف القيود احلكومية  -5
 .طبيعة القيود احلكومية يف جماالت مواصفات املنتج، حواجز التجارة، قيود الدخول إىل األسواق ومحاية البيئة

يف الوقت الذي تسعى فيه املؤسسات للمحافظة على مزاياها  :استمرارية المزايا التنافسية ـ ثانيا
الكتساب مزايا منافسة، وعلى التنافسية بعد استحداثها، تسعى املؤسسات املنافسة إىل تطوير كفاءاا املتميزة 

من شاا التأثري على استمرار امليزة التنافسية ألطول مدة ممكنة لدى  هذا األساس هناك عنصران أساسيان
  .  الصناعية عوائق التقليد والديناميكية العامة للبيئة: 2املؤسسة، ومها

إن املؤسسة إذا كانت متتلك مزايا تنافسية، فإا سوف حتقق أرباحا أعلى من متوسط  :عوائق التقليد  -1
وكلما متكن . أرباح الصناعة، هذا ما جيعل منافسيها حياولون التعرف على أسباب ذلك والعمل على تقليدها

املؤسسة التنافسية أقل استمرارية، ولو طالت  املنافسون من التقليد يف أسرع وقت ممكن، كلما كانت مزايا
املدة الالزمة للمحاكاة، متكنت املؤسسة من بناء مركز قوي يف السوق، فضال عن مسعة طيبة لدى املستهلكني 

                                                 
  .116فلة العيهار، مرجع سابق، ص   1
، ص ، اجلزء األول2001املريخ، : ترمجة رفاعي حممد رفاعي، حممد سيد أمحد عبد املتعال، الرياضاإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكامل، ارجع إىل شارلز، جاريث جونز،   2

  .متفرقة 218-223
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وزيادة الفرص لتطوير وحتسني الكفاءات القائمة وتدعيم كفاءات أخرى وبالتايل احلفاظ على التقدم يف جمال 
 . املنافسة

هي تلك اليت تركز  ،عامة ميكن القول أن أسهل الكفاءات املتميزة للتقليد من طرف املنافسنيوبصفة 
على املوارد املادية متفردة القيمة كاملباين، املصنع والتجهيزات، فهي مرئية للمنافسني ويسهل إجنازها وشراؤها 

ملاركة واالسم التجاري للمؤسسة والذي أما املوارد املعنوية فمحاكاا تعد أمرا صعبا نسبيا، فا. من األسواق
يرمز لسمعتها، هناك قوانني متنع حماكاته، كما أن املهارات التكنولوجية واليت  ميكن جتسيدها يف براءات 
االختراع فهي حمصنة قانونيا، حيث حيصل املخترع مبوجب النظام اخلاص برباءة االختراع على ما ميكنه من 

سنة يف الواليات املتحدة األمريكية، بالنسبة للمهارات التسويقية  17دة تقدر بـ االستئثار باملنتج اجلديد مل
  .ميكن حماكاا من خالل انتقال فرق التسويق املاهرة بني املؤسسات، مما يساهم يف عملية انتشار هذه املهارات

جع السبب وراء ذلك ، ويرمن عملية تقليد املوارد املادية إن عملية تقليد املهارات تعترب أكثر صعوبة
والعمليات اليت جتري  تيف عدم مرئيتها للمنافسني، حيث أن القدرات ترتكز على الطريقة اليت تتخذ ا القرارا

إدارا داخل املؤسسة، لذا يكون من الصعب التمييز بني بنائها وإدراك مغزاها من طرف املنافسني، حىت ولو 
نفاذ إىل املؤسسة املتميزة، خاصة وأن قدرات املؤسسة ال تكمن يف لالقدرة على اقاموا بتعيني أفراد لديهم 

  .شخص واحد، فهي نتاج تفاعل عدد كبري من األفراد داخل بيئة تنظيمية متفردة
انطالقا مما سبق، نستخلص أن قدرات املؤسسة املتفردة، ميكن أن تكون أكثر استمرارية مقارنة بتلك 

  .خرية أقل عرضة للتقليداليت تركز على املوارد كون هذه األ
متتاز البيئة الصناعية الديناميكية بارتفاع معدالت جتديد املنتجات بصورة عالية  :ديناميكية البيئة الصناعية  -2

وهذا ما جيعل دورات حياة املنتجات عادة ما قصرية واملزايا التنافسية هلا مؤقتة، فاملؤسسة اليت تستحوذ على 
كزها حماصرا فيما بعد، بسبب السرعة يف جتديد املنافسني ملنتجام وأهم الصناعات مزايا تنافسية اليوم جتد مر

 .اليت متتاز بالديناميكية هي تلك اليت ختص األجهزة اإللكترونية والرقمية كاهلواتف النقالة وأجهزة اإلعالم اآليل
ك العديد من املخاطر والتهديدات اليت ، هناإنه وباإلضافة على العناصر اليت تؤثر على استمرارية امليزة التنافسية

  : 1من شأا التقليل من حجمها أو ضياعها بالكامل، وأمهها
  ظهور التكنولوجية اجلديدة؛ -
  ظهور حاجات جديدة للمشتري وتغريها؛ -
  تغري تكاليف املدخالت أو درجة توافرها؛ -
ئة أو حواجز الدخول إىل حدوث تغريات يف القيود احلكومية أو مواصفات املنتج، قوانني محاية البي -

 .األسواق
 

                                                 
  . 104، ص 2007املكتب اجلامعي احلديث، : ، اإلسكندرية راتيجيةاإلدارة اإلستنبيل حممد مرسى، أمحد عبد السالم سليم،   1
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  خالصة
لقد تطرقنا يف الفصل األول من حبثنا إىل اإلطار النظري للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اإلدارة 
اإلستراتيجية ومالحمها يف هذا النوع من املؤسسات، باإلضافة إىل اإلطار النظري للمزايا التنافسية، وقد خلصنا 

  :ليةمن خالله إىل النقاط التا
اختالف التعريفات املقدمة من طرف الكتاب والباحثني للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومن أهم املعايري  -

املعتمدة يف هذا الصدد جند املعايري الكمية كعدد العمال، حجم رأس املال وقيمة املبيعات السنوية، واملعايري 
وقية، امللكية، حملية النشاط والتكنولوجيا املستخدمة يف النوعية كاالستقاللية، فردية ومشولية اإلدارة، احلصة الس

 .العملية اإلنتاجية
تكتسي املؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية بالغة على مستوى كل اقتصاد من خالل توفري مناصب العمل  -

اخلصوصيات واحلد من مشكلة البطالة، املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام والقيمة املضافة، وذلك نظرا موعة 
 .اليت تتميز ا عن غريها من املؤسسات

تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف حميط أعماهلا العديد من العراقيل هذا ما جعل عملية اختاذ القرارات  -
فيها ال تعتمد على العشوائية واالرجتال بل على الدراسة والتحليل لعناصر احمليط وصياغة جمموعة من 

 .نفيذها مبا يتوافق ونتائج حتليل هذا احمليط ومبا حيقق رسالة املؤسسة وأهدافهااإلستراتيجيات وت
مرحلة التصميم، التنفيذ : متر اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بثالث مراحل هي -

 .والتقييم اإلستراتيجي
مسار حياا، ففي مؤسسة ختتلف مالمح اإلدارة اإلستراتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب  -

قصري األمد، فهي ال تفكر يف املستقبل وال حتلل ظروفه، كما أا مبتدئة يف دنيا أعماهلا يكون توجه عملياا 
تفتقر إىل املعلومات الكافية عن حميط أعماهلا باإلضافة إىل متوقعها يف قطاع سوقي صغري جدا دف 

داية منوها فتعتمد على املستويات األعلى يف اختاذ القرارات والبقاء، أما املؤسسات يف ب االستمرارية
اإلستراتيجية وترك جزء من احلرية للمستويات األدىن يف اختاذ القرارات التشغيلية، كما متتاز باملرونة يف صياغة 

ستراتيجية رسالتها والتحليل املستمر لعناصر بيئتها، بالنسبة للمؤسسات متقدمة النمو فإا تواجه القضايا اإل
اخلاصة باملؤسسات الكبرية من خالل حتديد االجتاه اإلستراتيجي بدقة، التحليل اإلستراتيجي لعناصر البيئة، 

 .تكوين البدائل اإلستراتيجية واختيار األنسب للتنفيذ
ا يف إن املزايا التنافسية هي جمموعة اخلصائص اليت متتلكها املؤسسة وجتعلها األفضل باملقارنة مع منافسيه -

السوق وذلك من خالل القدرة على جذب الزبائن وبناء املكانة الذهنية للمنتجات ليس فقط باالعتماد على 
السعر املنخفض واجلودة بل كذلك التسليم يف اآلجال احملددة واالستجابة للتغريات يف الطلب، ولكن كيف 

ماد على البدائل اإلستراتيجية؟ هذا ما ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بناء مزاياها التنافسية باالعت
  .سنحاول اإلجابة عنه يف الفصل الثاين من البحث
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  الفصل الثاني
تصميم البدائل اإلستراتيجية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في خلق 

  المزايا التنافسية
  تمهيد

تتكون املؤسسة من جمموعة من األجزاء املتكاملة واليت متثل يف جمملها الكل، تربط بني هذه األجزاء 
ارس نشاطها يف بيئة تتسم بالديناميكية والتعقيد، عالقات داخلية وتربطها باحمليط عالقات تأثري وتأثر، فهي مت

وتتفاعل معها بشكل تباديل معقد، هذه البيئة ختتلف من زمن آلخر ومن جمتمع آلخر وتعرب إىل حد ما عن جمموعة 
من القيود اليت تتحكم جزئيا يف توجيه املؤسسات، لذا فعلى هذه األخرية أن تراقب اجلوانب املختلفة لبيئتها وجتمع 

  .عنها املعلومات من خالل أنظمة معلوماا بصورة مستمرة
إذا كانت االستمرارية النمو، والبقاء متثل أهدافا إستراتيجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فإن مواجهة 
التغريات والتكيف مع التحوالت البيئية متثل شروطا أساسية لتحقيق هذه األهداف وهذا ال يتم إال من خالل 

يجيات اليت ختتارها املؤسسات واليت حتقق هلا التميز باملقارنة مع منافسيها وختلق لدى زبائنها الوفاء والوالء اإلسترات
يف .ملنتجاا، وإن االختيار السليم هلذه اإلستراتيجيات يقوم على التحليل الناجح للبيئة واملتابعة املستمرة ملتغرياا

 االجتاهاين إىل ستة مباحث، املبحث األول دف من خالله إىل حتديد إطار هذا السياق قمنا بتقسيم الفصل الث
وذلك من خالل صياغة رسالة املؤسسة وحتديد أهدافها اإلستراتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

ة اإلستراتيجية، أما املبحث الثاين فنهدف من خالله إىل حتديد مستويات هذه البيئة باإلضافة إىل األساليب املعتمد
لتحليلها، بالنسبة للمبحث الثالث فإننا دف من خالله إىل حتديد كيفية التحليل اإلستراتيجي للبيئة الداخلية 
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل حتديد مستويات هذه البيئة وأهم األساليب املستخدمة يف حتليلها، أما 

ستراتيجية املتاحة أمام املؤسسات الصغرية واملتوسطة من املبحث الرابع فنهدف من خالله إىل حتديد البدائل اإل
خالل التطرق إىل اإلستراتيجيات العامة، التنافسية والوظيفية، بالنسبة للمبحث اخلامس فقد حاولنا من خالله 
 حتديد األساليب املختلفة املستخدمة يف عملية املفاضلة بني البدائل اإلستراتيجية، أما املبحث السادس واألخري
فنهدف من خالله إىل حتديد املداخل األساسية لبناء املزايا التنافسية، فما هي البدائل اإلستراتيجية املتاحة أمام 
املؤسسات الصغرية واملتوسطة؟ ما هو اهلدف من تصميمها؟ وكيف ميكن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بناء 

  .جابة عنه يف الفصل الثاين من البحثعليها؟ هذا ما سنحاول اإل باالعتمادمزاياها التنافسية 
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  تحديد االتجاه اإلستراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث األول
الجتاهها اإلستراتيجي يف مساعدا على تعريف بيئتها  ات الصغرية واملتوسطةحتديد املؤسس تكمن أمهية

يع مستوياا وبدون هذا االتصال فإن املؤسسة وتربير شرعية وجودها، باإلضافة إىل حتقيق اتصال مؤثر بني مج
ميكن أن تسري يف أي اجتاه، ولعل أسوء تصرف تقوم به هو السري بدون هدف أو رسالة، لذلك قمنا بتقسيم هذا 

  .العنصر إىل جزئني، يتمثل األول يف حتديد رسالة املؤسسة، أما الثاين فيتمثل يف حتديد أهدافها

  ات الصغيرة والمتوسطةة المؤسستحديد رسال: األول مطلبلا
تعد عملية إعداد رسالة املؤسسة املرحلة األوىل واهلامة يف تكوين استراتيجيات املؤسسة، فبدون أن حتدد 
هذه األخرية فكرا ومفهوما حمددا والذي ميكن أن مييزها عن غريها من املؤسسات املنافسة هلا يف األسواق، فإا 

  .توجيه نشاطااتفتقد القدرة على التركيز و

   مفهوم رسالة المؤسسة :الفرع األول
ترتكز رسالة املؤسسة على حتليل عوامل عديدة منها األسواق، املستهلكني، نوعية املنتجات، جغرافية 

، كما ترتكز على استراتيجيات اإلدارة وسياساا، ...الصناعة، مميزات املشروع، نوعية اخلدمات املقدمة
إذن فالرسالة هي إعالن رمسي يتعلق مبا حتاول . دمة واملتاحة، واألهداف املرغوب حتقيقهاالتكنولوجيا املستخ

املؤسسة حتقيقه على املدى الطويل واملتوسط، فهي تعرب عن االجتاهات العامة لإلدارة العليا وتتمحور حول حتريك 
من قوا التنافسية ويعظم من وجهة نظر موارد املؤسسة املادية والبشرية للمنافسة يف السوق على النحو الذي يزيد 

  .1املتعاملني معها

  
   أهمية تحديد رسالة المؤسسة: الفرع الثاني
  :2اوضع رسالة واضحة وحمددة أمهية بالغة للمؤسسة كوعملية كتسي ت

دد تعريفا واضحا وخمتصرا للغرض من وجود املؤسسة، وظائفها واألسواق اليت تسعى إلشباع رغباا حت -
 .اوحاجا

 .جماالت األعمال اليت تستخدمها املؤسسة واالستراتيجيات اليت ستتبعها حتدد -
 .ااالت اليت تتنافس فيها املؤسسة مع املؤسسات األخرى العاملة يف نفس اال حتدد -
 .لاملؤسسة لتحقيقها يف املستقبأمناط واجتاهات النمو اليت تسعى  وماهية حتدد كيفية ختصيص املوارد املختلفة -
 .هاسمح بترمجة أهداف املؤسسة إىل هيكل عمل يتضمن ختصيص املهام لألفراد العاملني داخلت -

                                                 
عوض،  حممد وكذلك  82، ص مرجع سابق، باإلضافة إىل شارلز؛ جاريث جونز، 45، ص 2002دار اليازوري، : ، عماناإلدارة اإلستراتيجيةإرجع إىل سعد غالب ياسني،   1
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سمح بترمجة أغراض املؤسسة على أهداف بطريقة متكن من تقدير مقاييس التكلفة، الوقت األداء، والرقابة ت -
 .عليها

  
  مكونات رسالة المؤسسة: الفرع الثالث

، ولكن هناك من حيث الكلمات أو احملتوىيف كل املؤسسات امها ال توجد رسالة مثالية ميكن استخد
جمموعة من العناصر جيب توافرها يف رسالة املؤسسة حىت تكون جيدة ومتثل اإلطار املرشد يف حتديد األهداف 

  :1ووضع اإلستراتيجية، هذه العناصر هي

ملؤسسة جاهدة إلشباعها من يعكس نشاط املؤسسة حاجات الزبائن واليت تسعى ا :نشاط المؤسسة –أوال 
ولكن ما  خالل ما تقدمه من سلع وخدمات، لذلك فإن نشاط املؤسسة ال يعين ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات

تشبعه املؤسسة من احتياجات، فليست طبيعة اإلنتاج هي اليت متيز املؤسسة عن غريها وإمنا درحة إشباع هذا 
  .اإلنتاج لرغبات املستهلكني

نعين بالعمالء جمموعة األشخاص أو املؤسسات اليت متثل املستفيد احلايل أو املرتقب ملا تقدمه  :مالءالع –ثانيا 
املؤسسة من سلع وخدمات، حبيث يتوقف جناح أو فشل املؤسسة على مدى قدرا على إشباع رغبات هذه 

  .اموعة وحتقيق رضاها عن منتجاا وخدماا
ها الشرحية املستهدفة من عمالئها واليت تسعى إلشباع حاجاا بطريقة على املؤسسة أن حتديد يف رسالت

  :أفضل من منافسيها وتستخدم يف ذلك املعايري التالية
قد ترى املؤسسة ضرورة اقتصار نشاطها يف خدمة عمالئها على منطقة جغرافية معينة لقرهبا : التقسيم اجلغرايف -1

 .حىت القوانني السائدة فيها من املؤسسة، اعتدال مناخها، عدد سكاا، أو
اختيار املؤسسة لقطاع سكاين حمدد وفقا للجنس، العمر، الدين، اللغة، ونعين بذلك  :اخلصائص السكانية -2

، وال يوجد حصر كامل للخصائص السكانية اليت ميكن ...العادات والتقاليد، القيم، مستوى التعليم، الدخل 
 .ن الزبائناستخدامها يف اختيار القطاع املستهدف م

تسعى املؤسسة إىل اختيار جمموعة من املستهلكني ممن يدفعهم دافع مشترك حنو تفضيل سلعة  :دوافع الشراء -3
أو خدمة تستطيع املؤسسة تقدميها هلم بطريقة أفضل من منافسيها وهذا الدافع قد يكون اجلودة، التكلفة 

 .إخل...املنخفضة، الرغبة يف التقليد، املفاخرة 
نعين بعادات الشراء الكميات األوقات واألماكن اليت يفضلها العمالء عادة للحصول على  :شراءعادات ال -4

السلع واخلدمات، لذلك على املؤسسة أن تفهم عادات شراء شرحية الزبائن اليت ترغب يف احلصول على سلع 
  .املؤسسة وخدماا، وتركز عليها حىت تتميز عن غريها من املنافسني

                                                 
  .متفرقة 72-56حممد أمحد عوض، مرجع سابق، ص   1



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 59

يا هو املكان الذي يلتقي فيه البائع واملشتري، ومع التطور التكنولوجي إن السوق تقليد: لمؤسسةسوق ا -ثالثا 
الذي عرفته وسائل االتصال خلق ما يعرق باألسواق اإللكترونية، أين تتم الصفقات دون االلتقاء املادي بني البائع 

  .املنافسة اليت ستتصارع فيها مع منافسيهاواملشتري، وعلى املؤسسة أن تدرك أن حتديد سوقها هو حتديد حللبة 

ميثل املوردون مصدر حصول املؤسسة على مدخالا، وعلى كل مؤسسة أن حتدد يف  :الموردون -رابعا
اجتاهها العام اخلصائص األساسية اليت سوف تصر على توافرها يف من نتعامل معهم من املوردين، ومن بني أهم 

  :هذه اخلصائص جند
 .ال التسليماإللتزام بآج -
 .تقدمي أفضل األسعار واخلصومات -
 .جودة املدخالت -
 .ضمان التوريد الدائم الحتياجات املؤسسة -
 .القدرة على منح اإلئتمان وتسهيالت الدفع -
 .ضمان سرية التعامالت وعدم تسريب معلومات عن املؤسسة للمنافسني -

ئص املختلفة لسلعها وخدماا واليت متكنها على املؤسسة أن حتدد يف رسالتها اخلصا :السلع والخدمات - خامسا
  :من زيادة قيمتها التنافسية يف األسواق، ومن بني أهم هذه اخلصائص جند

نظرا لوجود شرحيتني من الزبائن األوىل تركز على السعر يف املقام األول والثانية تركز على : السعر واجلودة -1
يف رسالتها ما إذا كانت تركز يف منتجاا على اجلودة أم اجلودة أكثر من السعر، فإنه على املؤسسة أن حتدد 

 .السعر املنخفض
حىت تكون الرسالة ذات توجه تسويقي جيب أن حتدد ما تشبعه السلع  :احلاجة اليت تشبعها السلع واخلدمات -2

صفاته واخلدمات من حاجات الزبائن، حبيث ميكن للمنتج الواحد أن يشبع حاجات خمتلفة للزبون إذا تغريت موا
 .الفنية وطرق إنتاجه

على املؤسسة حتديد التكنولوجيا املستخدمة يف إنتاج وتقدمي السلع واخلدمات ومدى  :التكنولوجيا املستخدمة -3
 .وجود حبوث التطوير لتحسني اإلنتاج بصورة مستمرة

األطراف  الذهين جمموعة اخلصائص املنعكسة عن املؤسسة لدى االنطباعيعكس  :الذهني االنطباع –سادسا 
  :ذهنيا جيد عنها جند انطباعااملتعاملني معها، ومن بني أهم األطراف اليت تسعى املؤسسة أن تعطيهم 

، التميز وغريها االنضباطبالنسبة للزبائن حتاول املؤسسة أن تؤكد لديهم انطباعا عن اجلودة، السعر، : الزبائن -1
 .من الصفات اليت يهتم هبا الزبائن

  
 



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 60

املؤسسة يف هذه احلالة إظهار نفسها مبظهر املتعاون مع النقابات واملقدر لدورها، باإلضافة إىل حتاول  :النقابات -2
 .عدم اإلستعداد إىل الدخول يف مشاكل قانونية معها

اول املؤسسة يف هذه احلالة أن تعطي انطباعا عن كوا تتحمل املسؤولية االجتماعية، تم بقضايا حت :اتمع -3
ع مستوى اتمع احمللي مبا تقدمه من خدمات اجتماعية كإقامة املدارس، ترصيف الطرقات وحتاول رف البيئة

  .وغريها
حتاول املؤسسة أن تغرس انطباعا بأا ذات مركز مايل قوي، كما ميكنها إذا أرادت شراء أسهم  :أسواق املال -4

 .بعض املؤسسات والسيطرة عليها
سياسيا معينا ألن توجهاته تتماشى مع الصناعة وتظهر هذا التوجه  أا تؤد حزباقد تعلن صراحة  :السياسيون -5

 .بإظهار مبادئ احلزب يف رسالتها
تؤكد املؤسسة هنا على التزامها التام بالتوجهات الرئيسية للحكومة وبتنفيذ القواعد والقوانني ودفع  :احلكومة -6

 .الضرائب 
 .قرض يلتزم بقواعد العقد ومواعيد التسليمحتافظ املؤسسة يف هذه احلالة على مسعتها كم :املقرضون -7
  

  مراحل تطور رسالة المؤسسة: الفرع الرابع
تبدأ املؤسسات عامة بتحديد العبارات اليت تعكس رسالتها وفقا للمدخل الوصفي أوال، وبعد اكتساهبا 

ؤسسة يف صيغتها حنو املدخل املعياري، ولتوضيح ذلك ميكن القول أن املللخربات العلمية فإا تتجه يف ذلك 
  : 1لرسالتها متر بأربع مراحل هي

متتاز املؤسسات الصغرية عادة بعدم وجود رسالة  :مرحلة عدم وجود رسالة واضحة للمؤسسة - أوال
واضحة، فمعظم هذه املؤسسات ال تأخذ بفكرة التخطيط اإلستراتيجي وتربر ذلك بعدم وجود الوقت الكايف 

أن ينفق يف الوقت حسبها هو جمال العمليات التشغيلية ؤسسة، فأفضل جمال ميكن إلنفاقه على التفكري يف رسالة امل
  .وليست ااالت الفكرية الفلسفية

إن عدم وجود رسالة واضحة لدى املؤسسة ال يعين بالضرورة أن هذه األخرية ستفشل يف سري 
يف يد مدير واحد فقط، وهذا ما جنده القرارات لديها  اختاذأمرورها، ولكن قد تنجح يف ذلك إذا مت تركيز عملية 

، ومع النمو يف حجم املؤسسة فاألمر يتطلب مشاركة العديد من رجال اإلدارة يف يف املؤسسات الصغرية جدا
  .إختاذ القرارات ويف مثل هذه احلالة ال ميكن للمؤسسة النجاح إال إذا كانت رسالتها واضحة وحمددةعملية 
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إن املؤسسات عندما تنمو يف حجمها تبدأ يف استخدام : صف بالعموميةمرحلة وجود رسالة تت - ثانيا
مفهوم الالمركزية يف اختاذ القرارات، كما تضع بعض العبارات اليت تعكس رسالتها، ولكنها تكون يف صورة عامة 

ء بطريقة وغري حمددة بدقة، كأن تعلن املؤسسة أن رسالتها األساسية هي حتسني األرباح، أو إشباع حاجات العمال
أفضل، والواقع أن مثل هذه الرساالت تفتقر إىل العناصر األساسية اليت تشكل الرسالة اجليدة للمؤسسة واليت مت 

  .التطرق إليها يف الفرع السابق

يف هذه املرحلة حتاول املؤسسة أن تضع لنفسها رسالة حمددة متيزها عن : مرحلة وجود رسالة محددة - ثالثا
  :املنافسة يف األسواق، ويف مثل هذه املرحلة تتصف رسالة املؤسسة باخلصائص التاليةغريها من املؤسسات 

 .حتديدها يتم بصورة متكن من عملية قياس مدى حتقيقها -
 .توضح الرسالة كيف تتواءم البيئة التنظيمية معها -
 .تصف الرسالة كيف ميكن أن يؤدي االلتزام هبا إىل حتقيق النتائج املرغوبة -
احلالة يفضل أن تكون الرسالة مكتوبة حىت تسهل عملية فهمها ومتابعتها بواسطة األفراد العاملني يف مثل هذه  -

 .باملؤسسة
املؤسسات كبرية احلجم، أين  هذه احلالة تكون يف: المؤسسة مرحلة وجود أولويات بين رساالت –رابعا 

سسة حتاول حتقيق العديد من الرسائل بدل تتعد جماالت النشاط ويتزايد عدد األطراف ذات املصلحة، فنجد أن املؤ
حتقيق رسالة واحدة، ويف حالة تعدد الرساالت يكون من الضروري على املؤسسة أن تضع أولويات هلذه 

   .ترى املؤسسة بأا ذات أمهية خاصةالرساالت وذلك بترتيبها وفقا موعة من املعايري 
  

  والمتوسطةأهداف المؤسسات الصغيرة تحديد : المطلب الثاني
تظهر احلاجة إىل وجود أهداف يف مجيع املؤسسات بغض النظر عن حجمها، قدراا التنظيمية، 

هي خصائصها؟ وما  مستوياا اإلدارية أو القطاع الذي تعمل فيه، فما هو مفهوم األهداف؟ ما هي أمهيتها؟ ما
  هي أنواعها؟

   مفهوم األهداف :الفرع األول
  :داف نذكر من بينهاهناك تعريفات عديدة لأله

األهداف هي جمموعة قواعد القرار اليت متكن اإلدارة من توجيه وقياس أداء املؤسسة :   .Ansoff H.I تعريف -
 .بإجتاه الغرض املطلوب

 .األهداف هي النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها :P. Drucker تعريف -
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ئية لنشاطات املؤسسة، تتم بطريقة عالية التنظيم، وتعرب عن إذن فاألهداف اإلستراتيجية هي النتائج النها
نية املخطط لالنتقال من الوضع احلايل إىل الوضع املستهدف، وحتدد هذه األهداف عادة ما جيب أن تفعل 

  .املؤسسة؟ ومىت يتم هذا الفعل؟ وينتج عن إجنازها حتقيق رسالة املؤسسة

  لمتوسطة ألهدافهاالمؤسسات الصغيرة واهمية صياغة أ ـ ثانيا
ألهدافها بصورة جيدة تضمن هلا حتقيق العديد من الفوائد ات الصغرية واملتوسطة إن صياغة املؤسس
  :1واليت ميكن أن نلخصها يف

حيث أن األهداف اجليدة تربر وجود املؤسسة، وتوفر هلا الشرعية أمام أصحاب  :توفير الشرعية للمؤسسة -1
كالزبائن، املوردين، املستثمرين، الدولة، واتمع ككل، األمر الذي يوفر : املصاحل، بشكل خاص اخلارجني منهم

 هلا الدعم واملساندة املطلوبة؛
إن األهداف اليت تتميز بالطموح والتحدي ختلق لدى العاملني الشعور بالفخر  :تعتبر كمصدر للتحفيز -2

 ارنة بتلك سهلة املنال؛عندما يعملون على حتقيقها، وجتعلهم يبذلون جهودا أكرب لتحقيقها مق
 حيث توجه األهداف سلوك العاملني باجتاه النتائج املرغوب حتقيقها؛ :تعتبر كموجه للنشاط -3
حبيث تعد األهداف دليال أو مرشدا لإلدارة العليا يف اختاذ القرارات : تعد مرشدا التخاذ القرارات -4

 املالئمة، ومبا يتناسب واملواقف اليت تواجهها؛
طاملا أن األهداف قابلة للقياس فهي متكن املؤسسة من احلكم على مدى  :لتقييم األداء تعتمد كمعايير -5

 .جناح التنظيم يف القيام بوظيفته، وبالتايل كفاءته وفعاليته يف األجل القصري والطويل
  خصائص األهداف : الفرع الثالث

ة حىت تكون مقبولة هناك جمموعة من السمات جيب توفرها يف األهداف املصاغة من طرف املؤسس
 :2استراتيجيا، هذه اخلصائص ميكن تلخيصها يف

ونعين بذلك مالئمة األهداف املوضوعة من طرف املؤسسة مع أغراضها العامة كما مت التعبري عنها   :المالئمة -1
 .يف رسالتها، فكل هدف جيب أن يكون خطوة إىل األمام لتحقيق غاية من غايات املؤسسة

تكون األهداف قابلة للتحقيق، جيب أن تكون متسقة مع نوعية القدرات واإلمكانات  حىت :قابلية التحقيق -2
اليت متلكها املؤسسة، سواء املادية، املالية، أو البشرية، كما جيب أن تعكس مصاحل األطراف ذات املصلحة، وأن 

 .تراعي العالقة بني مصاحل املؤسسة وبيئتها احمليطة

                                                 
يا مطلك الدوري، وكذلك زكر 212-211، ص2008دار املناهج، : ، عماناإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكامليصاحل عبد الرضا رشيد؛ حسان دهش جالب، إرجع إىل   1

  .62باإلضافة إىل حممد عوض، مرجع سابق، ص  58، ص 2005اليازوري، : ، عماناإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم عمليات وحاالت دراسية
وكذلك مجال الدين حممد  334-333، ص 2004الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةاملرجع يف التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةمصطفى حممود أبو بكر، إرجع إىل    2

اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة حتديات الفرن احلادي باإلضافة إىل عبد احلميد عبد الفتاح املغريب،  144، ص مرجع سابقاملرسي، مصطفى حممود أبو بكر، طارق رشدي جبة، 
  .98، ص 1999جمموعة النيل العربية، : ، الطبعة األوىل، القاهرةوالعشرين
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األهداف ال بد أن تعكس بدقة ووضوح ما الذي جيب حتقيقه؟ ومىت؟ فإا  طاملا أن صياغة :قابلية القياس -3
 .جيب أن تكون قابلة للقياس عرب الزمن

إن إنتاجية األفراد ترتفع إذا مت وضع األهداف يف مستوى حتفيزي، أي وضعها بالدرجة اليت تثري  :التحفيز -4
 . من مهمهمحتديهم على األداء املتميز، ألن األهداف سهلة التحقيق تثبط 

جيب أن حتقق األهداف للمديرين يف كافة مستويات املؤسسة القدرة على فهم ما الذي  :الوضوح والفهم -5
ينبغي حتقيقيه، كما أم جيب أن يتفهموا املعايري اليت سيتم االستناد عليها يف تقييم أدائهم، وعليه فيجب صياغة 

 .القائم بتنفيذه على حد سواءاألهداف باألسلوب الذي يوحد بني فهم واضع اهلدف و
من املتوقع أن يتبىن املديرون واألفراد األهداف اليت تتناسب مع تفضيالم، كما قد يعارضون تلك  :القبول -6

اليت تتعارض مع قيمهم، اهتمامام، أو مصاحلهم، أو يشعرون بأا غري عادلة، وميكن أن يتحقق القبول من 
 .ألهدافخالل مشاركة العاملني يف حتديد ا

جيب أن يتم ربط األهداف بعنصر الزمن، أي ترتبط مبواعيد زمنية حمددة هلا بداية  :االرتباط بعنصر الزمن -7
  .واية معلومة، وهلذا يقال هدف استراتيجي ذلك الذي تتم تغطيته يف جمال واسع

  تصنيف األهداف: الفرع الرابع
املستخدم يف التصنيف، وميكن إبراز أهم املعايري هناك تصنيفات عديدة لألهداف ختتلف باختالف املعيار 

  :املستخدمة يف هذا الصدد يف

  :1تنقسم األهداف حسب هذا املعيار إىل :عيار األهميةم - أوال
وهي األهداف اليت ال حتتاج إىل التعريف بسبب وجودها، فهي املصدر املباشر لإلشباع،  :أهداف رئيسية -1

  .األرباحوأبرز مثال على ذلك هدف حتقيق 

  .وهي أهداف ذات طبيعة وسيطة تعمل على تسهيل إجناز األهداف الرئيسية :أهداف ثانوية -2

  :2وتنقسم األهداف حسب هذا املعيار إىل :الزمن معيار -ثانيا

توضع على املستويات الدنيا للمؤسسة، وتكون فترة إجنازها سنة واحدة أو دون  :أهداف قصيرة األجل -1
  .ذلك

  .توضع على مستوى األقسام والوحدات ومتتد من سنتني إىل مخس سنوات: توسطة األجلأهداف م - 2

توضع هذه األهداف على مستوى املؤسسة ككل، وتزيد فترة إجنازها عن مخس  :أهداف طويلة األجل - 3
ة الشاملة سنوات، وقد تصل إىل عشرين سنة أو أكثر وذلك حسب الفترة الزمنية احملددة إلجناز اخلطة اإلستراتيجي

  .للمؤسسة

                                                 
  .205صاحل عبد الرضا، حسان دهش جالب، مرجع سابق، ص   1
  .92أمحد القطامني، مرجع سابق، ص   2
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  ليل اإلستراتيجي للبيئة الخارجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتح: المبحث الثاني
نظرا لالضطراب الشديد والتعقيد الذي عرفته بيئة املؤسسات يف اآلونة األخرية، بسبب تعدد العوامل 

وطاملا أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة متتاز املكونة هلا، والعالقات التفاعلية القوية اليت تربط بني هذه العوامل، 
مبحدودية اإلمكانيات واملوارد، صار حتليلها اإلستراتيجي لبيئتها ضرورة حتمية من أجل حتقيق االستمرار والبقاء، 

  .وذلك من خالل حماولة اكتشاف الفرص واقتناصها، واكتشاف التهديدات ومواجهتها

  ئي، والتحليل اإلستراتيجي البيئيل البيمفهوم البيئة، التحلي: المطلب األول
  :من خالل الفروع التالية هذا املطلبوميكن التطرق إىل     

  البيئياإلستراتيجي مفهوم البيئة والتحليل : الفرع األول
يعترفون بأن هذا املفهوم يشكل التحدي األساسي والكبري أمام ال زال الباحثون : مفهوم البيئة ـ أوال

بسبب عدم وضوحه من جانب، ورؤية املؤسسة اخلاطئة لطبيعة األحداث والتفاعالت اليت جتري  اإلدارات، وهذا
يف هذا احمليط من جهة أخرى، فلقد كانت التعريفات األوىل للبيئة تشري إىل أا كل ما حييط باملؤسسة فيقع 

املكونات الداخلية للمؤسسة  خارجها، وال يكون جزء منها، أما املنظور العام ملفهومها فيعطي انطباعا بشمول
جمموعة املكونات، العوامل واألبعاد اليت : "1باإلضافة إىل املكونات واألبعاد اخلارجية، وعلية فبيئة املؤسسة هي

تؤثر يف املمارسات اإلدارية، التنظيمية، واإلستراتيجية، واليت تتطلب إدارة املؤسسة فهم طبيعتها، وعالقتها ببعضها 
  ".أفضل صيغ للتعامل معها بشكل متوازن وحركي البعض، حىت جتد

عملية حتديد العناصر : "2يعرف التحليل اإلستراتيجي بأنه: مفهوم التحليل اإلستراتيجي البيئي ثانيا ـ
اإلستراتيجية لبيئيت املؤسسة الداخلية واخلارجية، فهو جمموعة الوسائل اليت تستخدمها اإلدارة يف مدى حتديد التغري 

اخلارجية وحتديد امليزة املتميزة يف السيطرة على بيئتها الداخلية، حبيث يساهم يف زيادة قدرة اإلدارة العليا  يف البيئة

  . "على حتديد أهدافها ومركزها التنافسي
من خالل ما سبق نستنتج أن التحليل اإلستراتيجي لبيئة املؤسسة يستند على حتليل مكونات هذه  

خالل حتديد الفرص املتاحة واقتناصها، والتهديدات ومواجهتها أو الداخلية من خالل األخرية، سواء اخلارجية من 
اكتشاف مواطن القوة وتدعيمها ومواطن الضعف ومعاجلتها، فهو يهدف على حتديد أفضل السبل لالستجابة 

  . للتغريات البيئية السريعة، واستغالهلا من خالل حتقيق أفضل األهداف
  

  البيئة الخارجية وأهمية دراستها مفهوم: الفرع الثاني
نظرا للتطور اخلاص يف كافة املستويات االقتصادية، السياسية، االجتماعية،  :أوال ـ مفهوم البيئة الخارجية

الثقافية، التكنولوجية، واملعرفية، فقد اتسع مفهوم البيئة اخلارجية وأصبح يشكل تركيبا معقدا يفترض التعامل معه 
                                                 

  .253الغالبي، وائل إدريس، مرجع سابق، ص طاهر   1
  .255المرجع نفسه، ص   2
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كمة وبصرية، باإلضافة إىل ضرورة تطوير أساليب وآليات، تستطيع من خالهلا التعامل مع من طرف املؤسسات حب
التعقيد احلاصل يف هذه البيئة، حىت تتخذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، لذلك فقد عرف الباحثان 

H.Mintzberg & R.Quinn  االبيئةثري مباشر أو غري كل ما حييط باملؤسسة من عوامل ذات تأ: "1اخلارجية بأ
  ."مباشر يف عمليات صناعة واختاذ القرارات اإلستراتيجية

ختتلف التقسيمات املقدمة من طرف الباحثني ملستويات البيئة اخلارجية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
يف اتمع  ولعل أمهها تلك اليت أشارت إىل وجود مستويني، األول يتمثل يف البيئة اخلارجية واليت ختص املؤسسات

ككل، واليت يترتب عن أي تغري فيها تأثري على مجيع املؤسسات، بغض النظر عن النوع، احلجم، أو املوقع، 
ويسمى هذا املستوى بالبيئة العامة،أما الثاين فيتمثل يف البيئة اليت تعمل يف نفس الصناعة أو النشاط دون غريها، 

  . يئة النشاطويطلق على هذا املستوى ببيئة الصناعة، أو ب

إن تطور اتمعات وتعقد حاجاا وخدماا جعل املختصني داخل املؤسسة يهتمون  :أهمية دراستها ـ ثانيا
بدراسة بيئتها اخلارجية، فقد كان التركيز يف املاضي يف املشاكل الداخلية اليت م املؤسسة مثل العمالة وظروف 

ة على صلة وثيقة بالبيئة اخلارجية، خاصة مع ظهور فكرة أن العمل، مث اتضح فيما بعد أن الظروف الداخلي
املؤسسة نظام مفتوح، وزيادة التدخل احلكومي باإلضافة إىل ظهور التنوع يف املؤسسات، كاملؤسسات املشتركة، 

اخل، وعليه فاملؤسسة على اختالف أنواعها عندما ختطط لتحقيق أهدافها ال بد هلا من ...ومتعددة اجلنسيات،
فاعل مع بيئتها اخلارجية، األمر الذي يتطلب، بل يفرض عليها دراسة العوامل املختلفة واملشكّلة لتلك البيئة الت

  :بصورة مستمرة، والشكل املوايل ميثل العالقة بني املؤسسة كنظام مفتوح وبيئتها اخلارجية
  

  ةمنوذج العالقة بني املؤسسة كنظام مفتوح وبيئتها اخلارجي): 1- 2(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .150 بن حبتور، مرجع سابق، صصاحل : املصدر

  

                                                 
  .150صاحل بن حبتور، مرجع سابق، ص   1

،املعلومات ،األفراد
.، املواد اخلامس املالأر

  املدخالت

 عمليات التشغيل

  املخرجات

 املنتجات
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اخل، من بيئتها ...يتضح من الشكل السابق أن املؤسسة تتحصل على مدخالا كاألفراد، واملواد اخلام، 
البيئة اخلارجية اخلارجية، وبعد أن تقوم بالعمليات التشغيلية والتحويلية على هذه املدخالت فإا تطرح يف 

خمرجات تتمثل يف السلع واخلدمات، ويتكون هذا النظام من جمموعة األنظمة الفرعية اليت تعتمد على بعضها 
  .البعض حبيث حيقق كل نظام فرعي أهدافه مبا يقود إىل حتقيق األهداف العامة للنظام الكلي بعد ذلك

للعوامل البيئية اخلارجية ، واالستفادة من إذن يتوقف جناح املؤسسة إىل حد كبري على مدى دراستها 
اجتاهات هذه العوامل ودرجة تأثري كل منها على املؤسسة، حيث تساعد دراسة هذه العوامل يف حتديد العديد من 

  :1النقاط أمهها
إن دراسة البيئة اخلارجية متكن املؤسسة من صياغة أهدافها وتعديلها حسب نتائج : األهداف اليت جيب حتقيقها -1

هذه الدراسة، كما متكنها من صياغة األهداف التشغيلية ملختلف اإلدارات، فعلى سبيل املثال، تساعد دراسة 
مصادر التوريد إدارة املشتريات واملخازن على حتديد الكميات، األنواع، األسعار والوقت الذي ميكنها فيه توفري 

  .املتطلبات املختلفة
مواد أولية، رأس املال، (العوامل البيئية املختلفة يف تبيان املوارد املتاحة تساعد دراسة: املوارد املتاحةحتديد  -2

  .وكيفية االستفادة منها...) األفراد، التكنولوجيا،
تساهم دراسة العوامل البيئية يف الوقت احلاضر من حتديد : أمام املؤسسة ةاملتاح ت التعاملنطاق وجماالحتديد  -3

الت املتاح أمامها، سواء ما تعلق األمر بالسلع واخلدمات، طرق التوزيع نطاق السوق املرتقب وجمال املعام
 .، حتديد األسعار، أو خصائص املنتجاتومنافذه، أساليب وشروط الدفع

مما يساعد يف حتديد املنتجات، أسعارها توقيت إنتاجها : بيان أمناط السلوك اإلنتاجي واإلستهالكي لألفراد -4
 .وتسويقها

إن دراسة املؤسسة لبيئتها اخلارجية يساعدها يف حتديد صفات : العادات، التقاليد، والسلوك أمناط القيم،بيان  -5
اتمع واجلمهور الذي تتعامل معه، وذلك من خالل الوقوف على أمناط القيم السائدة، كما تساهم تلك 

خصائص املنتجات، أسعارها،  الدراسات يف بيان أمناط السلوك اإلنتاجي، واالستهالكي لألفراد، مما يفيد يف حتديد
  .توقيت إنتاجها، وتسويقها

من خالل حتليل املتغريات السياسية، االقتصادية، االجتماعية، : حتديد وتعريف اخليارات اإلستراتيجية -6
والتكنولوجية، وحتديد من خالل ذلك توجهات احلكومة، املنافسني، احتياجات املستهلكني املستقبلية، وبالتايل 

 .راتيجية املناسبة للظروف املتاحة أمام املؤسسةتبين اإلست
  .حيث يتم اقتناص الفرص، وجتنب التهديدات قدر املستطاع :التعرف على اجتاهات الفرص والتهديدات -7
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  التحليل اإلستراتيجي للبيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثاني
ية، االجتماعية، الثقافية، الدميغرافية، السياسية، القانونية، تشري هذه البيئة إىل جمموع املتغريات االقتصاد

التكنولوجية، املعلوماتية، املعرفية والدولية، هذه املتغريات تنشأ وتتغري خارج املؤسسة وتؤدي إىل تغري حتمي يف 
ىت تتمكن من مسارها، لذا على كل مؤسسة أن تضع هذه املتغريات حمل للدراسة واملتابعة املباشرة واملستمرة، ح

  .إدراك أثرها على أدائها

  لهامة في البيئة الخارجية العامة تحديد المتغيرات ا - الفرع األول
  :تتشكل البيئة اخلارجية العامة من مجلة من املتغريات نذكر أمهها

تشري هذه املتغريات إىل جممل خصائص وتوجهات الوضع االقتصادي، احمللي : المتغيرات االقتصادية - أوال
ميزان املدفوعات للدولة، تأثري : 1العاملي،والذي ميكنه التأثري على املؤسسة وهي تتبع استراتيجياا، وتشتمل علىو

دورات األعمال، طريقة توزيع الدخل على السكان، والسياسات النقدية واملالية اليت تتخذها احلكومة لعالج 
  .حاالت التضخم

إن أهم مكونات ميزان املدفوعات اخلاص : ارة الدوليةحركة التج ميزان المدفوعات والقيود على - 1
بأي دولة هو امليزان التجاري، ويعرب هذا األخري على الفرق بني السلع واخلدمات اليت يقوم اتمع ببيعها وشرائها 
خارج حدود الدولة، وتسعى كل دولة أن يكون فائض يف ميزاا التجاري، ويكون ذلك من خالل فرض عوائق 

على السلع املستوردة، وقد يتحقق ذلك من خالل استرياد فقط أنواع حمددة من السلع وبذلك فستحمي وقيود 
  .الدولة سلعها احمللية من خطر املنافسة من املنتج األجنيب

أحد أهم املتغريات اليت تؤثر على عمليات املؤسسة،  وضعية االقتصاد الوطينتعد : وضعية االقتصاد الوطني - 2
د االقتصادي حيجم األفراد على شراء السلع املعمرة كاألثاث، السيارات، واألدوات املرتلية، كما ففي حالة الركو

تنخفض رغبة املؤسسات يف احلصول على التجهيزات والتوسع، وهذا ما يترتب عنه اخنفاض يف إنتاجيتها، أرباحها 
  .وقدرا على تعيني األفراد، باإلضافة إىل زيادة معدالت اقتراضها

للركود االقتصادي بعض اآلثار اإلجيابية نذكر من بينها التقليل من حجم املوارد الضائعة واملهدرة إن 
نتيجة سوء استخدام املوارد، خروج املؤسسات اليت ال تتصف بالكفاءة يف األداء من السوق، باإلضافة إىل قيام 

  .عملبزيادة قدرام من خالل التعليم والتدريب للحصول على فرص  داألفرا

إن توزيع الدخل القومي خيتلف من جمتمع آلخر وذلك الختالف النظام االقتصادي : توزيع الدخل القومي - 3
بني الدول، وإن هذا االختالف يف التوزيع يؤثر على طبيعة السوق والسلع اليت ميكن بيعها يف كل دولة، فلو كان 

قليتني إحدامها ذات ثراء فاحش واألخرى ذات فقر اتمع حيتوي على أكثرية من األفراد من الطبقة الوسطى، وأ
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السوق موجها للطبقة املتوسطة، أما إذا كان اتمع حيتوي على فئتني إحدامها شديد الثراء شديد فسيكون 
  .واألخرى شديدة الفقر فهذا سيؤدي إىل كون السوق جيدا للمنتجات املوجهة للطبقات العليا، أو الدنيا

تعتمد السياسات املالية على النفقات احلكومية والضرائب، أما النقدية : نقدية للدولةالسياسات المالية وال-4
فهي تعتمد على التحكم يف كمية النقود املطروحة للتداول يف اتمع وعلى أسعار الفائدة، وبالتايل التأثري على 

اض بغرض توسع املؤسسات من كمية النقود املتوافرة لالقتراض من جهة، واحلد أو التشجيع من عملية االقتر
  .خالل الرفع أو التخفيض من معدالت الفائدة من جهة أخرى

عامل من العوامل االقتصادية إذن يوثر يف صياغة اإلستراتيجية ملا يفرضه من فرص جديدة إن كل 
املال  لالستثمار، أو تعزيز للقطاع اخلاص، وما ينتج عنه من ديدات كتذبذب أسعار السوق، تغري حركة رأس

  .العامل، وبالتايل التأثري املباشر على األرباح، وتوسيع األعمال يف خمتلف القطاعات االقتصادية

  : 1وتشتمل على: جتماعية، الثقافية، والديمغرافيةالمتغيرات اال - ثانيا
األعراف،  وهذه تضم العديد من املتغريات واليت ترتبط بالقيم االجتماعية السائدة،: املتغريات االجتماعية-1

ة هذه التقاليد، األطر األخالقية للمجتمع واألفراد، وهذه تؤثر بأشكال خمتلفة على املؤسسة سواء من حيث قدر
  .على فهم األسواق والعمالء، أو من حيث املوارد اليت حتصل عليها املؤسسة من حميطها اخلارجي األخرية

مهم على املؤسسة، فنظام التعليم واخلربات املتراكمة، والقيم  إن للمتغريات الثقافية تأثري: املتغريات الثقافية -2
والسلوك الفردي واجلماعي، وطبيعة اتمعات واستعداها للتغريات، والنظرة الفردية واجلماعية للماضي احلاضر 

  .واملستقبل، كلها تؤثر على املؤسسات وتطورها املستقبلي
ت اهليكل السكاين من حيث اجلنس، العمر، التوزيع السكاين وتشمل هذه املتغريا: العوامل الدميغرافية -3

لألقاليم، درجة النمو السكاين، معدالت املواليد، معدالت الوفيات، التعليم، املهن، قوانني اجلذب والطرد السكاين 
  .اخل...يف اتمع، اجلغرافية السكانية،

ات يف القرارات والقوانني السيادية، السياسات وتتمثل هذه املتغري: المتغيرات السياسية والقانونية - ثالثا
احلكومية، الضرائب والرسوم، العالقات الدولية، االستقرار السياسي، العداء العرقي، اإلعفاءات اجلمركية، 

إن هلذه املتغريات تأثري على  .اخل... القرارات السياسية، التحالفات االقتصادية، مجاعات الضغط السياسي،
راتيجية للمؤسسة بطرق وأساليب خمتلفة، فاالستقرار السياسي والقانوين على سبيل املثال يعطي اخليارات اإلست

إمكانية أكرب للمؤسسة لالستفادة من الفرص املتاحة يف البيئة، ويف حالة عدم وجود هذا النوع من االستقرار 
   .2فسينعكس ذلك مبخاطر عديدة تواجه املؤسسات

إىل مجيع النشاطات اليت تساهم يف خلق معرفة جديدة تشري التكنولوجيا : يةالمتغيرات التكنولوج -رابعا
وترمجتها إىل منتجات، عمليات، ومواد جديدة،ومتثل التكنولوجيا أكثر البعاد أمهية للمؤسسة باإلضافة إىل العوامل 
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رت أو تتطور يف حقول االقتصادية، فهي تعطي للمؤسسة إمكانية عالية من تطبيق خمتلف العلوم واألفكار اليت طو
املعرفة املختلفة، كما تعطيها موقفا رياديا يف تطوير وحتسني املنتجات واخلدمات بصورة مستمرة فهي العامل 
الرئيسي يف ميدان املنافسة، ويدخل يف إطار هذه املتغريات االستثمارات املطلوبة للحصول على التكنولوجيا، 

ختراعات واالبتكارات، التحسني التكنولوجي من خالل املعدات اإلنفاق على البحث والتطوير، محاية اال
  .1واآلالت

ازدادت أمهية املتغريات املعلوماتية واملعرفية نتيجة التطور : المتغيرات المعلوماتية والمعرفية - خامسا
ميز هي تلك اليت املعلومايت واملعريف الذي عرفته بيئة األعمال اليوم، حيث صارت املؤسسات الرائدة يف األداء والت

تويل أمهية كبرية للجانب املعلومايت، وتبحث باستمرار عن املوارد البشرية، واملعرفية اليت تستطيع أن تقدم ميزات 
تنافسية ال ميكن تقليدها من قبل اآلخرين ويدخل يف إطار هذه املتغريات قدرة املؤسسة على بناء نظام معلومايت 

ستراتيجية من البيئة اخلارجية، وكذلك مدى توفر املوارد البشرية املؤهلة استراتيجي يبحث عن املعلومات اإل
  .2واملدربة وإمكانية احلصول عليها، واستمرارية تطويرها

إن املتغريات الدولية هي تلك التصرفات اليت قد تقوم هبا الدولة أو جمموعة من : المتغيرات الدولية -سادسا
ؤسسة، فقد تتجه بعض الدول إىل محاية صناعة حمددة بداخلها وقصرها على الدول معا، واليت تؤثر على أداء امل

املستثمر احمللي فقط، كما قد تقوم بتمويل عدد من الصناعات بغرض زيادة قدرا على املنافسة يف األسواق 
ف طبيعة التجمعات االقتصادية، العالقات الدولية، واختال: الدولية، وبصفة عامة تشتمل العوامل الدولية على

  .3احلضارات بني الدول
إن اهلدف من تكوين هذا النوع من التجمعات بني الدول هو تسهيل التجارة : التجمعات االقتصادية -1

اخلارجية فيما بينها، واحلصول على قوة سياسية متكنها من فرض إرادا على اتمع الدويل، ومن أشهر هذه 
  .اخل... األوبك، جملس التعاون اخلليجي، السوق األوروبية املشتركة، : التجمعات

مما ال شك فيه أن العالقة بني حكومات الدول املختلفة تؤثر على أداء : العالقات على مستوى الدول -2
املؤسسات وقدرا على التعامل يف األسواق اخلارجية، فسوء العالقة بني حكومة دولتني تقيد من قدرة املؤسسات 

ى التعامل يف األسواق األخرى، ولكن ذلك يسمح يف نفس الوقت للمؤسسات اليت تعمل العاملة يف كل دولة عل
  .يف دول أخرى من االستفادة من هذا القيد

إن الدول ختتلف فيما بينها من حيث االجتاهات، االعتقادات، الدوافع، األخالق، : االختالفات احلضارية -3
لعديد من اخلصائص األخرى، وإن املؤسسات اليت تعمل يف األسواق املتواجدين فيها ويف ا اإلدراك اخلاص باألفراد
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الدولية ال بد وأن تراعي مثل هذه االختالفات إذا كانت تعمل يف األسواق بفعالية وأرادت أن يكتب هلا النجاح 
  .فيها

  :ميكن تلخيص املتغريات املهمة يف البيئة اخلارجية العامة يف اجلدول التايل
  

  ملتغريات املهمة يف البيئة اخلارجية العامةا): 1-2(جدول رقم

املتغريات السياسية   املتغريات الدولية
  والقانونية

 املتغريات االجتماعية املتغريات االقتصادية املتغريات التكنولوجية

  القوانني الدولية؛-
قرارات األمم  -

  املتحدة؛
قرارات صندوق  -

  النقد الدويل؛
  االتفاقيات الدولية؛ -
ات الشركات اجتاه-

  العاملية؛
احلروب والكوارث  -

  .العاملية
  

تعليمات محاية-
  التجارة؛

  قوانني محاية البيئة؛ -
  قوانني الضرائب؛ -
  حوافز خاصة؛ -
تعليمات التجارة  -

  اخلارجية؛
االجتاه حنو  -

  الشركات األجنبية؛
  قوانني التوصيف؛ -
  .استقرار احلكومة -
  

جمموع إنفاق الدولة -
  حث والتطوير؛على الب

جمموع إنفاق  -
الصناعة على البحث 

  والتطوير؛
  محاية االختراع؛ -
  السلعة اجلديدة؛ -
تطورات جديدة يف  -

نقل التكنولوجيا من 
  املعمل إىل السوق؛

حتسني اإلنتاجية من  -
  .خالل املكننة

اجتاهات إمجايل  -
  الناتج القومي؛

  معدالت الفائدة؛ -
  عرض النقود؛

  خم؛معدالت التض -
  معدالت البطالة؛ -
مراقبة األجور  -

  واألسعار؛
رفع وختفيض قيمة  -

  العملة؛
  
  .الدخل القومي -

  التغري يف منط احلياة؛ -
  التوقعات املهنية؛ -
  نشاط املستهلكني؛ -
توزيع العمر  -

  للسكان؛
التحول االقليمي  -

  للسكان؛
  معدل منو السكان؛ -
  نسبة املواليد؛ -
  .نسبة الوفيات -

  .139 كاظم نزار الركايب؛ مرجع سابق، ص: ملصدرا

  

   البيئة العامة للمؤسسة تحديد العوامل اإلستراتيجية في :الفرع الثاني
إن ما يعقد فهم املؤسسات لبيئتها اخلارجية العامة هو طبيعة الترابط والتداخل بني أبعاد هذه البيئة 

ليل كل بعد على حدا، وبصورة مستقلة عن بقية األبعاد، ال وعالقات التأثري، والتأثر بينها، لذلك فإن دراسة وحت
يعطي أسلوبا واضحا وشامال يف معرفة طبيعة التغري يف هذه البيئة، فاألمر يتطلب إذن دراسة التأثريات املتبادلة هلذه 

  . للمؤسسةالتغريات بني األبعاد بغرض استخالص نتائج تأثريها اإلجيايب والسليب على اخليارات اإلستراتيجية 
  .ويوضح الشكل املوايل صورة مبسطة للترابط بني أبعاد البيئة اخلارجية العامة
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  ترابط أبعاد البيئة اخلارجية العامة): 2- 2(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  .259 إدريس، مرجع سابق، صوائل الغاليب،  طاهر: املصدر

  

 أبعاد البيئة اخلارجية العامة، ميكن القول أن املتغريات االقتصادية أجل تبسيط فكرة الترابط بنيإنه ومن  
تولد متغريات أخرى قد تكون اجتماعية، سياسية، تكنولوجية، ثقافية، أو حىت معلوماتية ومعرفية، فلو أخذنا على 

مي، ويؤدي لرمبا إىل سبيل املثال التغري يف مستوى دخل الفرد بوترية عالية سينعكس ذلك على اجلانب الثقايف والقي
االنفتاح على البيئات اخلارجية، وبالتايل تغري املنظور السياسي وحدوث رؤية جديدة فيما خيص اجلوانب 

لذا يفترض على املؤسسات عند قيامها جبمع البيانات واملعلومات عن هذه األبعاد مراعاة . االجتماعية والسكانية
مجيع الظروف واألحوال، مبعىن أا تنعكس إجيابا على أبعاد معينة كون هذه التغريات تأخذ اجتاها وشكال يف 

  .وسلبا على أخرى
إن درجة استجابة وإدراك املؤسسات وخمططيها االستراتيجيني للعوامل البيئية ختتلف من مؤسسة 

خذها ألخرى، حيث ختتار كل مؤسسة جمموعة من العوامل تعتربها إستراتيجية وهامة، وتتغاضى عن أخرى وال تأ
يف احلسبان كوا قليلة األمهية، ولرمبا تكون هذه األخرية أكثر أمهية وحيوية للمؤسسة، وهناك عدة طرق لتحديد 

  .مصفوفة األولويات، وأسلوب حتليل التأثري: وحتليل العوامل اإلستراتيجية يف املؤسسة أمهها
جتاهات العامة يف البيئة، واليت تعد مبثابة حتديد عدد من االومبقتضى هذه املصفوفة يتم : مصفوفة األولويات - 1

عوامل وقضايا إستراتيجية هامة ينبغي حتديد أثرها على املؤسسة والصناعة، واحتمال حدوث هذا التأثري، وعلى 
احتمال احلدوث، والتأثري احملتمل، وميكن : 1هذا األساس فإن مصفوفة األولويات تتشكل من بعدين أساسيني مها

  :صفوفة يف الشكل املوايلمتثيل هذه امل
  
  
  
  

                                                 
  .42نبيل حممد مرسي، أمحد عبد السالم سليم، مرجع سابق، ص   1

 
 البعد االقتصادي

 البعد السياسي والقانوين

 البعد الثقايف

البعد املعلومايت  البعد االجتماعي

جيالبعد التكنولو  
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  مصفوفة األولويات: )3- 2( الشكل رقم

  التأثري احملتمل       
 احتمال احلدوث      

  منخفض  متوسط  عايل

  أولوية متوسطة  أولوية كبرية أولوية كبرية  عايل
  أولوية منخفضة أولوية متوسطة أولوية كبرية  متوسط
  ة منخفضةأولوي أولوية منخفضة أولوية متوسطة  منخفض

  .260 إدريس، مرجع سابق، صوائل الغاليب، طاهر : املصدر

  
على أساس هذه املصفوفة، فإن العوامل البيئة تعترب إستراتيجية إذا كان احتمال حدوثها عاليا أو 

  .متوسطا، ويف نفس الوقت يكون تأثريها احملتمل أيضا عاليا، أو متوسطا

أشهر األساليب اليت يستخدمها املخططون اإلستراتيجيون سلوب من يعترب هذا األ :أسلوب تحليل التأثير - 2
يف تقييم البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة، ويتم ذلك من خالل مصفوفة ذات بعدين، يتمثل البعد األول يف مؤشرات 

ثريها على املؤسسة من األداء اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها، أما الثاين فيتمثل يف االجتاهات البيئية اليت يتم تقييم تأ
  :، وميكن متثيل هذه املصفوفة يف الشكل التايل1حيث كوا متثل فرصا أو ديدات للمؤسسة

  

  أسلوب حتليل التأثري): 4- 2(الشكل رقم

 العوامل البيئية        
  مؤشرات األداء

 االجتماعيةالبيئة الثقافية و تكنولوجيا املعلومات االجتاهات االقتصادية  االجتاهات السياسية

        معدل منو املبيعات

        نسبة الرحبية

        احلصة السوقية
  .44 ، ص2007املكتب اجلامعي احلديث، : ، اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجيةنبيل حممد مرسى، أمحد عبد السالم سليم، : املصدر

  

البيئية على مؤشرات األداء، ويقوم كل خمطط استراتيجي يف هذا الصدد بتقييم التأثري احملتمل للعوامل 
إذا  4إذا كان التأثري إجيايب ومتوسط، القيمة  5إذا كان التأثري إجيايب وقوي، القيمة  6تأخذ اخللية القيمة : كاآليت

إذا كان التأثري سليب ومتوسط،  2إذا كان التأثري سليب وضعيف، القيمة  3كان التأثري إجيايب وضعيف، القيمة 
  .التأثري سليب وقوي  إذا كان 1والقيمة 

، من حيث ىل أخرىإإن عملية مجع البيانات واملعلومات عن العناصر البيئية العامة ختتلف من مؤسسة 
والطرق، فاملؤسسات كبرية احلجم واليت تغطي مساحة دولية يف نشاطاا، وتتوفر على املوارد  األساليب، اآلليات

لتحليل بصورته الشمولية، يف حني يقتصر عمل املؤسسات الصغرية الكافية، واخلربات العالية، ميكنها إجراء ا
                                                 

  .42، ص 2007املكتب اجلامعي احلديث، : ، اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجيةمرسى، أمحد عبد السالم سليم، نبيل حممد   1
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واملتوسطة على البحث عن معلومات، وبيانات حمددة، ألبعاد جتد أا أكثر تأثري على طبيعة عملياا، وبالتايل 
  .تبتعد عن القيام بتحليل مكلف ال تستدعيه طبيعة عملها، وال تتيح إمكاناا القيام به

  

  بيئة الصناعة اإلستراتيجي لتحليل ال: ثالمطلب الثال
النشاط، جمموعة املتغريات اليت تؤثر بصورة مباشرة على مجيع املؤسسات اليت  نعين ببيئة الصناعة أو بيئة

تعمل يف نفس الصناعة، هذا التأثري قد يكون بصورة إجيابية أو سلبية على القدرة التنافسية للمؤسسة العاملة هبا، 
السوقية، العوائد واألرباح اليت حتققها، والصناعة هي جمموعة السلع اليت تنتج سلع أو خدمات  وبالتايل احلصص

  .ميكن أن متثل بدائال بعضها للبعض، هذه البدائل تؤدي إىل إشباع الرغبات األساسية لنفس املستهلك
، يسمح هلا باغتنام إن التحدي احلقيقي أمام املؤسسات هو أن ختتار مركزا يف الصناعة اليت تعمل فيها 

الفرص املتاحة وجتنب التهديدات املفروضة، أو التخفيف من تأثريها، وهناك جمموعة من الوسائل املستخدمة يف 
حتليل بيئة الصناعة، أمهها منوذج القوى اخلمس املقدم من طرف ميكائيل بورتر، والذي أوضح فيه أن حدة 

تنافسية، القوة اجلمعية هلذه العوامل حتدد يف النهاية األرباح  املنافسة تتحدد من خالل التفاعل بني مخس قوى
ديد املنافسني اجلدد، : ، هذه العوامل هي1احملتملة مقاسة بالعوائد على رؤوس األموال املستثمرة يف املدى الطويل

لصناعة، وفيما يلي شرح قوة املوردين التفاوضية، قوة املشترين التفاوضية، ديد املنتجات البديلة، واملنافسون يف ا
  .وايف هلذه العوامل

  
   المنافسون في الصناعة :الفرع األول

، فاملنافسة 2وميثل هذا العنصر مرتكز منوذج بورتر ألنه يشري إىل التقاء العناصر األربعة السابقة الذكر
استخدام وسائل عديدة تعترب عامال مهما من بني العوامل اليت تؤثر على جناح املؤسسات، حيث يقوم املنافسون ب

، 3للتفوق وكسب حصص سوقية أكثر كتخفيض السعر مثال، تقدمي منتجات تتميز عن غريها وتقدميها للعمالء
  :2وتتأثر حدة املنافسة بالعديد من العوامل أمهها

متتاز متتاز العالقة بني منو الصناعة وحدة املنافسة بكوا عكسية، فالصناعة اليت : معدل نمو الصناعة - أوال
مبعدل منو بطيء، تفرض على املؤسسات اليت ترغب يف التوسع يف حجم سوقها أن حتقق ذلك على حساب 

  .منافس آخر، وهذا ما جيعل هذا األخري يقاوم بضراوة من أجل البقاء

                                                 
  .31باإلضافة إىل شارلز، جاريث جونز، مرجع سابق، ص  116-115رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص  إرجع إىل صاحل 1
باإلضافة إىل عبد الفتاح املغريب، مرجع سابق، ص  39، ص 2001مكتبة زهراء الشرق، : ، القاهرةية للمشروعاتاجلدوى االقتصادية وامليزة التنافسبدر جاسم الفيلكاوي،   2

  .111-110، وكذلك امساعيل السيد، مرجع سابق، ص 119
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على إن الزيادة يف الطاقة اإلنتاجية يترتب عنها ارتفاع حجم اإلنتاج، و: الزيادة في الطاقة اإلنتاجية - ثانيا
  . املؤسسة أن تعمل على صرفه من خالل ختفيض السعر، ومن مث خلق جو يساعد على املنافسة

هناك عالقة طردية بني املنافسة وتكلفة التخزين، فكلما ارتفعت هذه األخرية : ارتفاع تكلفة التخزين - ثالثا
من منتجاا املتواجدة باملخازن  زادت حدة املنافسة، حيث أن املؤسسة يف هذه احلالة ستسعى إىل حماولة التخلص

  .من خالل عرضها يف السوق بأسعار منخفضة مقارنة مبنافسيها، وهذا ما سينتج عنه حرب يف األسعار

يف حالة وجود عدد كبري من املؤسسات اليت متتاز بنفس املستوى من : تواجد العديد للمنافسين -رابعا
السوق سيمتازان بعدم االستقرار، وذلك لالحتمال الكبري يف قيام حيث احلجم، املوارد، والقدرات، فإن الصناعة و

املؤسسة مبحاربة بعضها البعض، أما عند وجود مؤسسة أو أكثر قائدة، فإن هذا سيخلق نوعا من االستقرار، كون 
زايا القائد يفرض نظام تتبعه بقية املؤسسات، أما يف حالة وجود عدد كبري من املؤسسات، واليت تتوافر فيها م

  .خمتلفة فإن حترك أحدها قد ال يالحظ عن باقي املؤسسات يف الصناعة

ويف هذه احلالة يتم حتديد املؤسسات املنافسة، حجمها، إمكانية تصنيفها ضمن : تنوع المنافسين - خامسا
، حىت تتمكن من استخدام هذه البيانات يف حتديد ...منافس ذو سياسة حمددة، منافس كبري، منافس صغري،

  . سلوب التعامل معهاأ

  
   تهديد المنافسين الجدد :الفرع الثاني

إن املنافسني احملتملني هم املؤسسات اليت مل تدخل إىل حلبة املنافسة يف الوقت احلايل، ولكن لديها 
القدرة على الدخول، إذا رغبت يف ذلك، وإن دخوهلا يشكل ديدا على املؤسسة اليت تسعى على الرفع من 

قية، قد حدد بورتر العراقيل اليت حتد من دخول منافسني جدد يف قطاع الصناعة يف ست عناصر حصتها السو
  :1هي

يكون لدى املؤسسة ما يعرف باقتصاديات احلجم إذا ما ترتب عن الزيادة الكبرية يف : اقتصاديات الحجم - أوال
  .حجم إنتاجها اخنفاض يف تكلفة الوحدة املنتجة

د تعيق دخول منافسني جدد من خالل إجبارهم على الدخول حبجم كبري، إن الوفورات االقتصادية ق
وبالتايل توقع خماطرة ردة فعل من قبل املتواجدين بالصناعة، أو الدخول حبجم صغري والتعرض ملخاطر التكلفة 

  .العالية
  

                                                 
، ص 1999دار زهدان، : ، عمانتراتيجية التسويقإسالعالق، قحطان العبديل، سعد غالب ياسني،  ، باإلضافة إىل بشري32-28إرجع إىل جاسم الفيلكاوي، مرجع سابق، ص   1

  .129-123ص ، 2004دار وائل، : الطبعة األوىل، عمان، العوملة واملنافسة: اإلدارة اإلستراتيجيةالركايب،  كاظم نزاروكذلك  40
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ص استثنائية للمنتج يف ميكن تعريف متييز املنتج على أنه البحث عن التميز واإلنفراد خبصائ: تمييز المنتج - ثانيا
ميدان الصناعة، وتستخدم املؤسسة التميز كأداء للحفاظ على والء املستهلك ملنتجاا، وتعزيز عوائق الدخول 
كون تكلفة السيطرة على تفضيالت املستهلك الشرائية باإلضافة إىل فروقات املنتج العامة قد تكون عالية 

  .للمنافسني احملتملني

إن حاجة املؤسسة إىل رأس مال كبري نسبيا قد خيلق عائق لدخوهلا يف الصناعة، : أس المالاحتياجات ر - ثالثا
  .خاصة لو كانت تريد استثماره يف مشاريع ذات خماطرة عالية

وتتوضح هذه التكلفة من جانبني مها املستهلك واملؤسسة، فتكلفة التغيري اليت تتعلق : تكلفة التغيير -رابعا
يت سيتحملها من خالل حتوله من منتج قائم اعتاد عليه منتج جديد، وتكون هذه التكلفة يف باملستهلك هي تلك ال

صورة السعر، اخلدمة، القيمة، التجربة، أو حىت الوالء القدمي، أما بالنسبة للمؤسسة، فاألمر يتعلق بالتكاليف اليت 
تكلفة التجربة والوقت، تكلفة ستتحملها هذه األخرية من خالل تدريب العاملني، استخدام أجهزة جديدة، 

احلصول على الدعم الفين، وإذا كانت هذه التكلفة عالية فإن املنتج اجلديد جيب أن يقدم تطويرات مؤثرة يف نفس 
  .املستهلك، تقنعه على حتمل التكاليف املرتبطة بالتغيري

لق عائقا آخر لدخوهلم، فعادة ما إن عدم توفر قنوات توزيع لدى املنافسني احملتملني خي: منافذ التوزيع - خامسا
املؤسسات القائمة تكون لديها تأثري على منافذ التوزيع، أو متلك خربة توزيعية عالية، أو غريها مما جيعل عملية 

  .اختراقها مكلفة على الداخلني اجلدد

قيودا  ويكون ذلك من خالل إصدار احلكومة موعة من اإلجراءات واليت تشكل: سياسة الحكومة -سادسا
على منح إجازة ممارسة مهنة معينة، أو احلصول على ترخيص بالدخول يف سوق صناعة ما، أو حتديد حرية 

  .اخل...الوصول إىل املواد اخلام

  
   قوة الموردين التفاوضية: الفرع الثالث

العالقة  إن القوة التفاوضية للموردين جتاه املؤسسة جيب أن حتلل بصورة عملية وموضوعية، ملعرفة تأثري
، لذا فواضعو اإلستراتيجية يهتمون بتحليل املتغريات اخلاصة بعمليات التوريد خاصة من املودين واملؤسسةبني 

اخلصومات وأثر التغريات التكنولوجية، و ملواد واملنتجات، مواعيد التسليمحيث التكلفة والنوعية، طبيعة ا
اجتاها بورتر قد وضع ل .التوريد يف املستقبل القريب والبعيدعلى استمرارية عملية  وغريها االقتصادية، الثقافية

  :1وذلك كاآليت) مورد/مؤسسة( عاما، يلخص العوامل األكثر أمهية يف دراسة العالقة التفاعلية بني الثنائية

                                                 
  .130وكاظم نزار الركايب، مرجع سابق، ص  274إرجع إىل طاهر الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  1



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 76

ة، أي كلما ابتعد التوريد عن منوذج املنافسة احلرة زادت قوة املورد على رفع سعر منتجاته جتاه املؤسسة الزبون -
أن احتكار املورد لسلعة معينة تتيح له إمكانية رفع أسعارها وفق اعتبارات احلصول على أفضلها من حيث النوعية، 

  .األسعار واستمرارية التوريد
كلما كانت املؤسسة زبونا غري مهم، وتشتري بكميات حمدودة، تقل قوا التفاوضية جتاه املورد، خاصة وأن  -

  .املؤسسات األكثر أمهية هذا األخري يركز على
  .كلما استطاع املورد حتقيق تكامالت خلفية، بشكل كبري زادت قوته التفاوضية مع الزبون -

  
   قوة المشترين التفاوضية :الفرع الرابع

قد يكون املشترون عبارة عن مستهلكني ائيني ملنتجات وخدمات املؤسسة، كما ميكن أن يكونوا 
ألخرية على املستهلكني النهائيني، كتجار اجلملة والتجزئة، وميكن النظر إىل مؤسسات توزع منتجات هذه ا

املشترين على أم عامل ديد تنافسي، وذلك عندما يكونون يف وضع يطلبون فيه الشراء بأسعار منخفضة أو 
تفاوضية تتسم تلقي خدمات بصورة أفضل مما يترتب عنه ارتفاع يف التكاليف التشغيلية، أما إذا كانت قوم ال

بالضعف فهذا يساعد املؤسسة البائعة على الرفع من أسعارها وحتقيق أرباح كبرية، وميكن للمشترين أن يكونوا 
  :1أكثر قوة يف التفاوض يف حاالت عديدة أمهها

  .عندما متثل مشتريام نسبة كبرية من حجم أعمال البائع -
  .بعدد املشترين وجود عدد كبري من البائعني أو املنتجني قياسا -
  .اخل ... عندما ميتلك العميل معلومات كافية عن عمليات املنتج يف األسواق، التكلفة، الطلب، -
   .إذا كانت لديهم القدرة على التكامل اخللفي حبيث يستطيعون إنتاج كل أو بعض ما حيتاجون إليه -

  
  تهديدات المنتجات البديلة  :الفرع الخامس

ي تلك اليت تقدمها صناعات أخرى ميكنها أن تفي باحتياجات املستهلك بأسلوب املنتجات البديلة ه
يشبه ذلك الذي خيص الصناعة حمل الدراسة، ومتثل السلع واخلدمات البديلة لسلع وخدمات املؤسسة ديدا قائما، 

األخرية مزايا  جيعل املشترين يتحولون عن منتجات املؤسسة جتاه املنتجات البديلة خصوصا إذا توفرت يف هذه
  :2اخنفاض السعر، وتقارب القيمة، وتتمثل أهم ديدات البدائل يف

تعترب املنتجات البديلة عائقا رئيسيا إذا توافرت فيها اختالفات يف السعر بشكل كبري مما  :األداء السعري - أوال
وخصوصا يف حالة املنتجات ذات  جيذب العمالء إىل استعمال هذه البدائل لقلة تكلفتها مقارنة باملنتجات األصلية،

  .األسعار املرتفعة واليت تؤثر على ميزانيات العمالء

                                                 
  .173باإلضافة إىل مجال املرسي، مصطفى أبو بكر، طارق جبة، مرجع سابق، ص  161العارف، مرجع سابق، ص رجع إىل نادية إ  1
  .54-53جاسم الفيلكاوي، مرجع سابق، ص   2



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 77

على املؤسسة حتديد القيمة اليت تقدمها املنتجات البديلة، باإلضافة إىل مزاياها واليت : قوة المنتج البديل - ثانيا
اعدها يف وضع سياسة تسعري منتجاا، جتذب العمالء جتاهها، وحتديد نسبة منتجاا مقارنة هبذه األخرية، مما يس

  .اخل...التسويق، التوزيع،

على كل مؤسسة قياس درجة والء العمالء للمنتجات البديلة، من أجل  :المنتجات البديلة جاذبية- ثالثا
 حتديد السياسة اليت ينبغي إتباعها ملواجهة هذه البدائل الستخدام التكنولوجيا احلديثة، الشكل اجلذاب، التسويق

  :اخل، وميكن متثيل منوذج بورتر لتحليل هيكل الصناعة يف الشكل املوايل...اجليد، زيادة املنفعة
  

  منوذج بورتر لتحليل هيكل الصناعة): 5- 2(الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source :Michael Porter, l’avantage concurrentiel, paris : Dunod, 1999, p.15. 
 

معرفة بيئة الصناعة وقوى التنافس هم حباجة إىل معرفة عوامل باإلضافة إىل  ،اتيجينيإن املدراء اإلستر
النجاح الرئيسية يف هذه الصناعة، فاملؤسسات اليت تدرك هذه العوامل ميكنها كسب مزايا تنافسية من خالل بناء 

 1ل أفضل عن بقية املنافسنياستراتيجياا على أساس هذه العوامل، وتكريس جهودها وطاقاا لتصبح متميزة بشك
ومتثل عوامل النجاح الرئيسية املميزات أو املشخصات اليت جيب أن تسيطر املؤسسة عليها حىت تفرض وجودها يف 

إن عوامل النجاح الرئيسية تكون ذات تأثري كبري على القرارات املتخذة من قبل اإلدارة باعتبارها  .2قطاع نشاطها
للمؤسسة داخل الصناعة وبصفة عامة فاملؤسسات الناجحة هي تلك اليت تكون قوية يف تتحكم يف املوقع التنافسي 

  :واجلدول التايل يبني أغلب عوامل النجاح الرئيسية لعموم املؤسسات، 3ااالت اليت تعكسها هذه العوامل
  
  
  

                                                 
  .113 -112زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   1

2 Michel Géraldine, " Management stratégique " , page consultée le 07/01/2009 sur le site : subaru2.univ-
lemans.fr/ecodroit/wecodr/enseignants/GMICHEL/Management%20strat%E9gique,format de fichier :PDF.  
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 املنتجات البديلة
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  عوامل النجاح الرئيسية): 5- 2(اجلدول رقم

 عوامل النجاح املرتبطة به  اال
  
  .وجياالتكنول

 خربات البحث العلمي،-
  اإلمكانات املرتبطة بابتكار العملية، -
  خربات يف جماالت تكنولوجية معينة، -
  .اإلمكانات املرتبطة بابتكار املنتج -

  
  
  
  التصنيع

 الكفاءة اإلنتاجية بأقل تكلفة،-
  نوعية املنتجات، -
  االستفادة الكبرية لألصول الثابتة، -
  لفة منخفضة،إقامة مواقع ذات تك -
  إمكانية احلصول على العمالة املاهرة، -
  إنتاجية العمل العالية، -
  تصميم اإلنتاج واهلندسة بتكلفة أقل، -
  .مرونة يف التصنيع وتنظيم مناذج وأحجام تتالئم واهتمام طلبات الزبائن -

  
  التوزيع

  بناء شبكة قوية من املوزعني، واملتعاملني مع املؤسسة،-
  احات واسعة على رفوف عرض جتارة التجزئة،اكتساب مس -
  سرعة يف التوزيع، -
  .تكاليف توزيع منخفضة -

  
  التسويق

 تدريب عايل، وقوة مبيعات فعالة،-
  توفري تقييم فين وخدمي، -
  .استخدام أمناط جذابة يف التعبئة والتغليف -

  
  
  املهارات

 مثالية،تمهارا-
  معرفة عالية بالرقابة النوعية،   -
  خربة عالية يف جمال التصميم،  -
  خربات يف جماالت تكنولوجية خاصة، -
  قدرة عالية على اإلجناز، -
  قدرة يف احلصول على منتجات جديدة ومتطورة اعتمادا على البحث والتطوير، -
  .خربة واسعة، ومعرفة إدارية عالية -

  
  القدرة التنظيمية

 نظم معلومات مثالية،-
  ة السريعة لظروف السوق املتغرية،مقدرة على االستجاب -
  .خربة واسعة ومعرفة إدارية عالية -

  
  

  عوامل جناح أخرى

  انطباع ذهين عايل ومسعة جيدة للمشترين،-
  تكلفة كلية منخفضة، -
  مواقع قريبة، -
  توفر مستخدمني على درجة عالية من اللياقة، -
  إمكانية احلصول على االحتياجات املالية، -
  .ءات االختراعمحاية برا -

  .113-112مطلك الدوري، مرجع السابق، ص زكريا : املصدر
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  التحليل اإلستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المبحث الثالث
سنحاول من خالل هذا املبحث التطرق إىل حتديد مفهوم البيئة الداخلية وأمهية حتليلها بالنسبة 

طة، باإلضافة إىل األساليب املستخدمة يف هذا التحليل واملتمثلة يف التحليل الوظيفي للمؤسسات الصغرية واملتوس
  .وأسلوب حتليل سلسلة القيمة

  مفهوم البيئة والتحليل البيئي الداخلي، وأهميته: المطلب األول
إن أي مؤسسة مهما كان حجمها ليس بوسعها أن تضع استراتيجياا دون تقدير وتقييم عناصرها 

لية، فعلى الرغم من كون أن السوق احلايل أو املستقبلي قد يبدو هلا جذابا وبه فرص ميكن انتهازها، إال أا الداخ
جيب أن تأخذ بعني االعتبار إمكانياا ومواردها، إضافة إىل كفاءة إدارا، وعلية فإن إستراتيجية املؤسسة جيب أن 

 .داخليةتنبثق من التقييم املتكامل لبيئتها اخلارجية وال
  مفهوم البيئة الداخلية، والتحليل البيئي الداخلي: الفرع األول

االجتماعية والفزيولوجية داخل املؤسسة أو وحدة ميكن تعريف البيئة الداخلية على أا جمموعة العوامل 
اخلي فهو مرحلة ، أما التحليل البيئي الد1القرار، واليت تؤخذ بعني االعتبار عند التفكري يف سلوكية اختاذ القرار

تشخيص وحتليل املزايا اإلستراتيجية للمؤسسة من خالل فحص العوامل اخلاصة بوظائف وأنشطة اإلدارات 
اإلنتاجية، التسويقية، املالية، املوارد البشرية وغريها، وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية لكي تستطيع 

  .2تاحة، ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلارجيةاملؤسسة العمل بأقصى كفاءة الستغالل الفرص امل
  

  أهمية التحليل البيئي الداخلي: يالفرع الثان
اختيار البديل االستراتيجي د، وميثل حتليل البيئة الداخلية أحد الركائز األساسية اليت يتم االستناد إليها يف حتدي    

  :3يساهم يفاملناسب و على وجه التحديد فإن التحليل البيئي الداخلي 
  .املعنوية املتاحة، البشرية وم القدرات و اإلمكانات املاديةيتقي  -
ذلك مبا يساعد على ، والبحث عن طرق تدعيمها مستقبال، وتعزيزها الستفادة منهابيان وحتديد نقاط القوة و -

  .على املعوقات البيئية أو اغتنام الفرص املوجودة بالبيئة ءالقضا
  ؛معاجلتها أو تفاديها ببعض نقاط القوة احلالية للمؤسسةميكن التغلب عليها و حىت ،الضعفحتديد نقاط ان وبي -
  .التعرف على الوضع التنافسي للمؤسسة مقارنة بغريها يف نفس الصناعة -

  

                                                 
  .148الركايب، مرجع، سابق، ص  كاظم نزار 1
  .82ص سعد غالب ياسني، مرجع سابق،   2
  .229وكذلك مجال الدين املرسي،مصطفى أبو بكر، طارق جبة، مرجع سابق، ص  132املغريب، مرجع سابق، ص  عبد احلميدإرجع إىل   3
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، ألنه ال فائدة من اكتشاف الفرص بني التحليل اخلارجيضرورة الترابط بينه و د هذا التحليل علىؤكي
 ،الذكر يسابق، فالدمج بني التحليلني الضعف لدى املؤسسةئية دون الوقوف على نقاط القوة ويالتهديدات البو

  .يزيد من فعالية اإلستراتيجية املختارة

  البيئة الداخلية  أساليب تحليل: الثاني المطلب
: ل أمههاهناك العديد من األساليب املستخدمة يف حتليل البيئة الداخلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لع

   .أسلوب التحليل الوظيفي وأسلوب حتليل سلسلة القيمة

  أسلوب التحليل الوظيفي: األولالفرع 
يقوم أسلوب التحليل الوظيفي على تقييم أداء كل وظيفة من وظائف املؤسسة هبدف الكشف عن نقاط 

أهم العناصر الواجب القوة وتدعيمها ونقاط الضعف ومعاجلتها، وسنحاول من خالل هذا الفرع التطرق إىل 
  .دراستها عند حتليل كل من الوظيفة اإلنتاجية، التسويقية، املالية وإدارة املوارد البشرية

يت تم العمليات اإلنتاجية بإدارة املوارد الالزمة إلنتاج السلعة أو اخلدمة ال :اإلنتاجية تحليل الوظيفة أوال ـ
، خدمات املستهلك، فاجلودة، التكالي: جية اإلنتاجية بكل منختتص اإلستراتيتقوم املؤسسة بطرها لألسواق، و

وميكن تلخيص أهم العوامل . الرقابة على اإلنتاجيم و استخدام اآلالت اإلنتاجية والتسليم، باإلضافة إىل تصم
  :1اإلنتاجية املفروض دراستها عند حتليل وظيفة اإلنتاج يف املؤسسة مايلي

اولة التعرف على نقاط القوة والضعف يف أنظمة اإلعالم اآليل املساعدة يف وذلك من خالل حم: أنظمة اإلنتاج -1
تصميم املنتجات، أنظمة اإلعالم اآليل املساعدة يف اإلنتاج، أنظمة املعاجلة اإللكترونية للمواد، أنظمة اإلنتاج 

 .األوتوماتيكية وشبه األوتوماتيكية
 .املزايا والعيوب التقنية للمنتج -2
 .الرقابة على املخزون فعالية أنظمة -3
 .كفاءة أنظمة صيانة املعدات واآلالت اإلنتاجية-4
 .توافر املواد األولية الالزمة للعمليات اإلنتاجية -5
 .توافر الطاقة اإلنتاجية الالزمة ملواجهة طلبات السوق -6
 .كفاءة مكاتب وأجهزة اإلنتاج اإلدارية-7
 .فعالية نظام التكامل الرأسي يف املؤسسة -8
  .كاليف العمليات اإلنتاجية للمؤسسة باملقارنة مع منافسيهااخنفاض ت -9

                                                 
  .86-85باإلضافة إىل سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص  110ارجع إىل فالح حسن احلسيين، مرجع سابق، ص   1
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فعالية اإلدارة التسويقية يف تنفيذ مبدى كفاءة و ةتتصل العوامل التسويقي: ةالتسويقي ثانيا تحليل الوظيفة
ا األنشطة التسويقية املختلفة، فاملؤسسة دف من خالل إتباعهة اخلاصة بتخطيط املزيج التسويقي، واإلستراجتي

  : 1لإلستراتيجيات التسويقية إىل
  .املستهلك تقدمي سلعة أو خدمة مطلوبة من طرف -
  .املؤسسةة اليت يتوقعها كل من املستهلك والصورة الذهنيو اجلودة ،حتديد السعر -
  .باملستهلك املرغو أساليبه املختلفة للوصول إىلحتديد وسائل االتصال و -
  .األماكن اليت يتوقع املستهلك أن جيدها فيها جعل السلعة أو اخلدمة متوافرة يف -

  :2إنه ومن بني أهم املعطيات الواجب دراستها عند حتليل الوظيفة التسويقية ما يلي
مات املؤسسة خدو تاملتوقع ملنتجالتحديد حجم الطلب الكلي احلايل و: املعطيات الناجتة عن حبوث التسويق-1
  .احتمالية تغيريه يف املستقبلو
  .حيث ترتكز على توصيف سلوك و عادات الشراء اميع املستهلكني: وث املستهلكنتائج حب -2
لتحديد نوعية وطبيعة املنتجات واخلدمات اليت حيتاجها السوق واألسعار اليت يكون  :نتائج حبوث املنتج -3

  .املستهلك مستعدا لدفعها
ة يف إيصال منتجات وخدمات املؤسسة وذلك لتحديد أفضل قنوات التوزيع وأقلها تكلف :حبوث التوزيعنتائج  -4

  .إىل املستهلك يف الوقت واملكان املناسب
وذلك ملعرفة الطرق واألساليب األكثر فعالية يف ترويج منتجات وخدمات املؤسسة،  :حبوث الترويجنتائج  -5

  .واختيار األساليب املناسبة يف ضوء معيار التأثري، الفعالية و الكلفة
   :3تتمكن من حتديد العناصر التالية فإا ،هلذه العوامل على ضوء حتليل املؤسسةو

، عري دون السوق، التستسعري فوق السوقال( اختيار تلك املناسبةوالضعف يف السياسات التسعريية ونقاط القوة  -
  .)التسعري مع السوق

  .مزايا و عيوب السياسات السعرية للمنتجات اجلديدة -
  .لشخصي، خدمات ما بعد البيع باإلضافة إىل التكاليف املتأتية من جرائهاا عفوائد الترويج، اإلعالن، البي -
  .أو طرح آخر جديد تقييم الربامج اخلاصة بتطويره،القوة و الضعف يف مزيج املنتج و حتديد نقاط -

ليت ميكن حتليل العوامل املالية يف املؤسسة على حتديد طبيعة اإلستراتيجية ا يهتم: المالية تحليل الوظيفة ـ اثالث
التحليل  :4جندتستخدم للحكم على هذا املوقف  اليت، ومن أشهر أنواع التحليل وانتهاجها جتاه املوقف املايل

                                                 
  .145إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص   1
  .85-84سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص   2
  .85املرجع نفسه، ص   3
إمساعيل السيد، وكذلك  109حسن فالح احلسيين، مرجع سابق، ص ، باإلضافة إىل 224، ص 2000دار الفكر، : ، عماناإلدارة والتحليل املايلإرجع إىل هيثم حممد الزغيب،   4

  .155مرجع سابق، ص 
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كفاءة ال، يولة، الرفع املايلالس األفقي، كما يركز التحليل املايل على بعض اجلوانب املتعلقة بالرحبية،الرأسي و
  . تشغيليةال
  التحليل الرأسي واألفقي -1
يهتم التحليل املايل الرأسي بقائمة مالية واحدة ولفترة زمنية واحدة، ويعين هذا التحليل : التحليل الرأسي - 1-1

حتديد نسبة كل عنصر من عناصر القائمة املالية إىل إمجايل اموعة اليت ينتمي إليها، كأن نأخذ مثال نسبة عنصر 
  .اخل...معني إىل إمجايل املبيعات، أو إمجايل األصول

يساعد هذا النوع من التحليل املؤسسة على متابعة عنصر واحد من عناصر القائمة املالية : التحليل األفقي - 1-2
  .على مدار فترات زمنية متتالية، وذلك لتحديد اجتاهه أو التغري احلاصل فيه

نقد خالل فترة زمنية  نعين بالسيولة كمية من األصول املوجودة يف املؤسسة والقابلة للتحويل إىل: السيولة -2
  .معينة للوفاء بااللتزامات املالية املستحقة الدفع مضافا إليها ما ميكن احلصول عليه من املصادر األخرى لألموال

  .وتعرب عن مدى قدرة املؤسسة على استخدام أصوهلا ومواردها هبدف حتقيق أقصى ربح ممكن :الرحبية -3
املترتبة بذمة املؤسسة مقارنة مبجموع هيكلها املايل، فهو عملية التوازن بني تشمل حجم املديونية : الرفع املايل -4

  .امللكية والديون
  .وهي قياس أداء الوحدات املختلفة منسوبا إىل حجم املدخالت املستخدمة :الكفاءة التشغيلية -5

  : للمؤسسات وعليه فإنه غالبا ما تستخدم املؤشرات املالية التالية يف قياس األداء االستراتيجي
  .معدل العائد على االستثمار -
 .معدل العائد على املبيعات -
 .معدل العائد على حقوق امللكية -
 .معدل النمو يف املوجودات -
  .معدل النمو يف القيمة السوقية للسهم الواحد -
  .معدل النمو يف رحبية السهم -

امل مع هذه العوامل هو طبيعتها إن املشكلة األساسية يف التع :الموارد البشريةتحليل وظيفة  رابعا ـ
اإلنسانية وصعوبة قياسها، ويف الوقت نفسه تأثريها احليوي على نتائج األعمال وبصورة مباشرة، وميكن تلخيص 

  :1هذه العوامل يف
  .مدى فعالية ختطيط املوارد البشرية -1
 .مستويات األجور، املرتبات، احلوافز واملكافآت -2
 .واملعنوية للعمل الظروف املادية -3

                                                 
  .133جع السابق، ص عبد الحميد المغربي، مر  1
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 .واالحتادات نقابات العمال -4
مزايا وعيوب األساليب اإلدارية املستخدمة وتأثريها على العاملني، وبالضبط منط القيادة اإلدارية املوجودة يف  -5

 .املؤسسة
 .إليها ومحاسهم لتحقيق أهدافها درجة والء العاملني يف املؤسسة وشعورهم باالنتماء -6
 .فية للعاملني واملدراء يف املؤسسةالفنية، التقنية واملعر تمستوى املهارا -7
 .مزايا وعيوب الربامج التطويرية، والتدريبية للعمال -8
 

  تحليل سلسة القيمةأسلوب : الفرع الثاني
يعد حتليل سلسلة القيمة أحد األدوات املهمة واليت تعتمد عليها املؤسسة يف حتليل بيئتها الداخلية، فهي 

  .تؤديها املؤسسة وللكيفية اليت تتفاعل هبا النشاطات مع بعضها البعض طريقة منظمة للتمعن يف النشاطات اليت

  هوم نموذج سلسلة القيمة وخطوات إجرائهامف: الفرع األول
  .سنحاول فيه حتديد مفهوم سلسلة القيمة وكذا خطوات إجرائها

ديد مصادر امليزة هو أسلوب يستخدم لتحليل األنشطة الرئيسية يف املؤسسة، هبدف حت :مفهوم سلسلة القيمة - 1
  .1التنافسية، ومعرفة نقاط القوة والضعف احلالية واحملتملة

  :2هناك ثالث خطوات إلجراء سلسلة حتليل القيمة هي: ةخطوات إجراء سلسلة القيم - 2
حتديد أي من النشاطات اليت يشكل نقطة قوة بالنسبة للمؤسسة وأي منها ميكن أن يشكل نقطة  - 2-1

  .؟ل أن نقاط القوة املعينة متد املؤسسة مبيزة تنافسيةضعف يف أدائها؟، وه
حتديد عالقة االرتباط اليت جتمع النشاطات أي وحدة من وحدات النشاط داخل املؤسسة، أي  - 2-2

حتديد العالقة بني الطريقة اليت يؤدي هبا أحد أنشطة سلسلة القيمة، وتكلفة أداء أي نشاط آخر، ويعين ذلك أن 
افسية يف السوق قد يتحقق جزئيا، نتيجة اختالف الطريقة اليت يؤدى هبا نفس النشاط يف املؤسسات فارق امليزة التن

  .املنافسة
فحص عالقة التداؤب أو التناغم احملتملة بني سالسل القيمة لوحدات األعمال اإلستراتيجية يف  - 2-3

حدة عمل إستراتيجية معينة ملنتج معني، املؤسسة، واليت متكن من االستفادة من اقتصاديات احلجم، فمثال إنتاج و
  .باالشتراك مع وحدة أعمال أخرى، يعد اقل تكلفة لو قامت كل وحدة منهما بعملية اإلنتاج بشكل منفرد

  مكونات نموذج سلسلة القيمة -ثانيا 
يقوم أسلوب حتليل سلسلة القيمة بتجزئة أنشطة املؤسسة إىل جمموعتني أساسيتني لفهم سلوك التكلفة 

األنشطة األولية، واألنشطة : اموعتان مها نديها، واملصادر اليت تساعدها على خلق امليزة التنافسية، هاتال

                                                 
  .87سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص   1
  .233مجال الدين حممد املرسي، مصطفى حممود أبو بكر، طارق رشدي جبة ، مرجع سابق، ص   2
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الداعمة، حيث تتوىل األنشطة األولية مهمة توفري املواد اخلام لإلنتاج والقيام بتسويق السلعة وتوزيعها، وتقدمي 
   .1أدوارها أداءتساهم يف دعم األنشطة األولية يف  فهي اليت لداعمةخدمات ما بعد البيع، أما األنشطة ا

  :2وهي مكونة من مخسة نشاطات أساسية تتمثل يف: األنشطة الرئيسية -1
تتعلق باستالم، تنظيم، ختزين وإيصال عناصر املدخالت األخرى الالزمة للنظام : اإلمدادات الداخلية - 1-1

  .العملية اإلنتاجية توضمان تدفقها لتلبية احتياجااإلنتاجي، أي اإلدارة اللوجيستية، وحركة املواد 
سلع وخدمات، وتتضمن أنشطة (تشمل كافة العمليات املتعلقة بتحويل املدخالت إىل خمرجات: اإلنتاج - 1-2

  .التصميم، التعبئة والتغليف، الصيانة، والرقابة على اجلودة
القة بنقل، توزيع، ختزين، وتسليم املنتجات تشمل النشاطات اللوجيستية ذات الع: اإلمدادات اخلارجية - 1-3

  .إىل املوزعني أو الزبائن النهائيني
وتتمثل يف األنشطة اليت تدفع املستهلك وحتفزه على شراء منتجات املؤسسة، وتشمل : التسويق واملبيعات - 1-4

 .اخل...اإلشهار، الترويج، قوة البيع، اختيار منافذ التوزيع، العالقات مع املوزعني: كل من
وهي أنشطة مرتبطة بدعم املبيعات، وتقدمي خدمات ما بعد البيع للوصول إىل الرضا التام : اخلدمات - 1-5

  .اخل...للمستهلك، وتشمل خدمات التركيب، اإلصالح، تبديل األجزاء، توفري قطع الغيار
  :3وهي مكونة من أربع جماالت رئيسية هي :األنشطة املساعدة -2
تكون البنية التنظيمية كل املستويات املسؤولة عن تنفيذ األنشطة املختلفة داخل : ية للمؤسسةالبنية التنظيم - 2-1

املؤسسة، كالتخطيط، اإلدارة املالية واحملاسبية، الرقابة على اجلودة، الشؤون القانونية، العالقات العامة، واألمن 
  .الصناعي

رية كافة أجزاء املؤسسة وتعترب عامال مهما يف حتديد ختدم أنشطة املوارد البش: إدارة املوارد البشرية - 2-2
نواحي القوة والضعف يف املؤسسة، وتتضمن نشاطات االختيار، التوظيف، التدريب، التحفيز، الترقية، تقييم 

  .األداء
 وهي أنشطة تتعلق بتصميم املنتج، املعرفة الفنية، اإلجراءات واملخالت التكنولوجية: التطور التكنولوجي - 2-3

  .لكل نشاط يف سلسلة القيمة، مثال تكنولوجيا املعلومات ذات أمهية كبرية يف نظام اإلمداد الداخلي أو التسويق
وتتعلق باألنشطة اخلاصة بتوفري املدخالت وضمان تدفقها من مواد أولية، أجزاء أو مواد : املشتريات - 2-4

  .حتتاجها العملية التصنيعيةنصف مصنعة، أجزاء مصنعة، أو خدمات وتسهيالت داعمة، واليت 
  

                                                 
  .136.زكريا مطلك الدوري، املرجع السابق، ص  1
  ، وكذلك 137مرجع سابق، ص ، باإلضافة إىل زكريا مطلك الدوري،89إرجع إىل سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص   2

Richard Soparnot, Samuel Grandval, concepts et cas en Managent Strategique, Paris : lavoisier, 2005, p.53   
  وكذلك  90، باإلضافة إىل سعد غالب ياسني، مرجع السابق، ص 94إرجع إىل مجال الدين املرسي، مرجع سابق، ص   3

Abdurahman Al jubboori, Tahar mansoor, Strategic Management Concepts Context and caces, amman : dar Wael, 2005, p.98  



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 85

  :يف الشكل التايل منوذج سلسلة القيمة انطالقا مما سبق ميكن متثيل
  

  منوذج سلسلة القيمة): 6- 2(الشكل رقم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : M. Porter,op. cit., p.53.  
  

  
لصغيرة ات اتصنيف البدائل اإلستراتجية المتاحة أمام المؤسس: المبحث األول
 والمتوسطة

من خالل اإلطالع إىل خمتلف املراجع اليت تناولت البدائل اإلستراتيجية مل جند أي دراسات سابقة 
أكدت على وجود مزيج إستراتيجي حمدد خيص هذا النوع من املؤسسات، بل كلها تطرقت إىل البدائل 

  . توسطة أو صغريةاإلستراتيجية باعتبارها شاملة لكل أنواع املؤسسات، كبرية كانت، م
اإلستراتيجية املتاحة أمام التصنيفات املقدمة من طرف الباحثني يف خصوص أنواع البدائل  تتعدد

املؤسسات، ولعل أمهها تلك اليت تركز على مستويات صياغة اإلستراتيجية يف التصنيف، وعلى هذا األساس فإن 
  : البدائل اإلستراتيجية تنقسم إىل ثالث أقسام هي

 كلي، وتسمى اإلستراتيجيات العامة؛اتيجيات على املستوى الاإلستر -
 اإلستراتيجيات التنافسية؛ اإلستراتيجيات على مستوى وحدات األعمال اإلستراتيجية، وتدعى -
 .اإلستراتيجيات على املستوى الوظيفي، وتسمى اإلستراتيجيات الوظيفية -
  

 

  البيئة التنظيمية
  إدارة املوارد البشرية

  

  البحث والتطوير
  

  املشتريات
  

  
  مداد الداخلياخلدمات     التسويق، واملبيعات    اإلمداد اخلارجي    اإلنتـــاج      اإل
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  اإلستراتيجيات العامة: طلب األولالم
ة يف ما خيص اإلستراتيجيات اليت تصاغ على املستوى العام للمؤسسة، ولعل وردت تصنيفات عديد

بوصفها اإلستراتيجيات االجتاهية  اسمت هذه االستراتيجيات يف أربعة أنواع، وأطلقت عليها لأمهها تلك اليت أمج
، استراتيجيات استراتيجيات االستقرار، استراتيجيات النمو: 1حتدد االجتاه العام للمؤسسة، هذه األنواع هي

  .، واالستراتيجيات املختلطةاالنكماش

  ارإستراتيجيات االستقر: الفرع األول
عندما تكون إدارة املؤسسة مقتنعة بالوضع احلايل، وبالنتائج املنجزة، ويف نفس الوقت تسعى إىل 

  .االستقراراستمرار هذا الوضع، فإا تنتهج استراتيجيات 

وإمنا معناه قيامها ببعض  ،ال يعين كما يفهمه البعض عدم قيام املؤسسة بأي شيءاالستقرار  إن: مفهومها ـ أوال
، وقد تشمل هذه التغريات خطوط اإلنتاج، منافذ التوزيع، الطاقة التغريات احملدودة والرئيسية يف نفس الوقت

  .2وتركيز املوارد يف اجتاه معني اإلنتاجية
نب دخول املؤسسة ضمن استثمارات جديدة أو التوسع يف إن السمة األساسية هلذه اإلستراتيجية هو جت

جمال األعمال، والعمل على حتقيق أقصى حد ممكن من األرباح قصرية املدى، وذلك للمحافظة على استمرار 
املؤسسة يف نشاطها احلايل، واحلفاظ على حصتها يف السوق من خالل منو معقول، بطيء، منهجي، غري حاد 

  .3ومفاجئ

  :4تتبع املؤسسة هذه اإلستراتيجيات لعدة أسباب أمهها: انتهاجها راتمبر ـ ثانيا
واحلرص على محايته، باإلضافة إىل جتنب حلايل واالقتناع جبدواه رضا املؤسسني وإدارة املؤسسة مبستوى األداء ا -

  .سلبية على األداء احلايل للمؤسسةاملخاطرة املرتبطة بالتوسع وما قد ينتج عنه من آثار 
الة االستقرار البيئي، وضعف احتماالت حدوث تأثري سليب على األداء احلايل للمؤسسة، ومن مث االطمئنان حيف  -

  .ما حتققه املؤسسة من نتائج مرضيةعلى استقرار 
يف حالة كون نوع، ومستوى املنافسة ال يسمح للمؤسسة بالنمو والتوسع يف حصتها السوقية، من خالل ردود  -

  .ا إذا أرادت التوسعنافسني جتاههفعل امل
طر بسبب تطبع املدراء على إدارة نشاط معني بطريقة روتينية ال تتطلب اختاذ قرارات جديدة، أو حتمل خما -

  .الدخول ضمن نشاطات جديدة
  .قلة املوارد املالية املتاحة للمؤسسة وصعوبة احلصول عليها من مصادر التمويل -

                                                 
  .281صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع السابق، ص   1
  .161-160، ص 1995مكتبة امللك فهد الوطنية، : ، الطبعة األوىل، الرياضاإلدارة االستراتيجية أصول علمية وحاالت عمليةكامل السيد غراب،   2
  .125سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص   3
     .125، باإلضافة إىل سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص 397إرجع إىل مصطفى أبو بكر، مرجع سابق، ص   4
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  :1اهتقرار من جمموعة من البدائل لعل أمهتتكون استراتيجيات االس: أنواعها ـ ثالثا
تتطلب هذه اإلستراتيجية اإلبقاء على األهداف القائمة، وعدم إجراء أي تغيري عليها، : إستراتيجية عدم التغيري -1

وقد يكون احلافز على انتهاج هذه اإلستراتيجية هو عدم الرغبة يف القيام بالتحليل اإلستراتيجي أساسا طاملا أن 
تسري بشكل جيد داخليا وخارجيا، ويعتمد جناح هذه اإلستراتيجية على عدم التغري يف البيئة الداخلية األمور 

  .واخلارجية، أما إذا مل يتحقق ذلك فمصري املؤسسة الفشل
أهدافها، من مستوى منو سريع تتبعها املؤسسات حني تنخفض تطلعات  إستراتيجيةهي : إستراتيجية التريث -2

ثابت أو مستقر وذلك رد تركيزها على الكفاءة والفعالية، وتناسب هذه اإلستراتيجية مؤسسة إىل مستوى منو 
مرت مبراحل طويلة من النمو والتميز، وتضاعف حجمها وحجم أعماهلا، وأنشطتها مما يتطلب وقفة مؤقتة 

وميكن تلخيص أهم مربرات اللتقاط األنفاس، وإعادة ترتيب البيئة الداخلية استعدادا ملرحلة جديدة من النمو، 
  :اعتماد هذه اإلستراتيجية يف

 بأن مستوى أهدافها احلالية ال يتناسب وظروف البيئة املتوقعة؛شعور اإلدارة العليا -
 .شعور املؤسسة باحلاجة على إستراتيجية مؤقتة تساعدها على مراجعة أنشطتها وتعزيز مواردها الداخلية-
تتبع هذه اإلستراتيجية يف حالة شعور إدارة املؤسسة بعدم القدرة على : احلذرإستراتيجية احلركة مع احليطة و -3

هذه العوامل تعمل على إعاقة املؤسسة يف منوها،  االستمرار يف إستراتيجية النمو بسبب عوامل بيئية خارجية،
الصناعة  ، أو حدوث تغري يف هيكلتغريات اقتصادية غري متوقعة ثكصدور تعليمات حكومية جديدة، أو حدو

بسبب دخول منافس جديد قوي، إذن فإن هذه اإلستراتيجية ترتكز على فلسفة املعرفة الدقيقة ملوقع القدم قبل 
حتريكها، مما يتطلب مراقبة واعية ومتأنية لعوامل إستراتيجية غري حمددة االجتاه يف البيئة اخلارجية، مما يستدعي 

  .ممارسة العمل االستراتيجي بكل حيطة وحذر
تناسب هذه اإلستراتيجية املؤسسات اليت متر بضائقة مالية مؤقتة، فهي تعتمد على ختفيض : إستراتيجية الربح -4

كبري يف حجم املوارد املخصصة لإلنفاق على اجلوانب املرتبطة بالنمو املستقبلي للمؤسسة، كنفقات البحث 
ف األساسي من تبنيها هو توفري سيولة نقدية، وخلق واهلد والتطوير، التدريب، التأهيل، الدعاية، اإلعالن، وغريها،

  .استقرار لدى املؤسسة
إن إستراتيجية الربح تعترب مؤقتة، كوا تعتمد ملواجهة ظروف معينة، أما إذا استمرت فإا تؤدي إىل 

  :آثار سلبية قد تصل إىل اإلفالس، ومن أهم عوامل جناحها
 .ار أو االحندارإىل سوق يف مرحلة االستقر أن ينتمي املنتج -
 .أو املركز املرموق رأال توفر مبيعات املنتج للمؤسسة االستقرا -
 .أن تكون احلصة السوقية للمؤسسة صغرية، وتكلف زيادا الكثري -

                                                 
   .164غراب، مرجع سابق، ص  دكامل السي، وكذلك 103مرجع سابق، ص أمحد القطامني،  باإلضافة إىل، 173ص  ،فالح حسن احلسيين، مرجع سابق ارجع إىل  1
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 .أن يتوافر لدى املؤسسة استخداما بديلة أفضل ألمواهلا -
 .أال تنخفض مبيعات املنتج مبعدل أسرع من معدل دعم املؤسسة له -
ن هناك حيث يكوإن هذه اإلستراتيجية غالبا ما تعتمد بعد استراتيجيات االكتساب، : جية التمركزإستراتي - 5

احلاجة إىل توحيد العمل الكلي يف إطار جديد، من أجل زيادة كفاءة العمليات عن طريق عملية جتميع األنشطة 
ه اإلستراتيجية باملدى البعيد، ما الناجحة اليت تؤدي إىل استغالل اإلمكانيات بشكل أفضل، وعادة ما ترتبط هذ

  :، ومن أهم مربرات إتباعهاعدا بعض املواقف االستثنائية أو املؤقتة
السعي لتوحيد اجلهود اإلدارية يف جمال األعمال للتصدي للتهديدات البيئية، ونقاط الضعف الداخلية يف  -

 .املؤسسة
 .ارجية، ويف التكنولوجيا املستخدمةمواجهة التقدم الناشئ بسبب التغريات السريعة يف البيئة اخل -
 .مواجهة املنافسة احمللية عن طريق التمركز يف بعض املناطق، واألسواق -
 .االستفادة من املزايا اليت حتقق نظم االتصاالت املتقدمة -

 
  إستراتيجيات النمو: الفرع الثاني

ا يقرنون جناح املؤسسة حتظى استراتيجيات النمو بشعبية كبرية لدى مديري األعمال ألم عادة م
بنموها، وتسعى املؤسسات اليت تنتهج هذه اإلستراتيجيات إىل زيادة املبيعات واالستفادة من منحىن اخلربة يف 
ختفيض تكلفة الوحدة املباعة وبالتايل زيادة األرباح، ويكتسب هذا األسلوب أمهية خاصة إذا كان السوق الذي 

  .نافسون فيه يسعون إىل حرب األسعار لكسب حصص سوقية أكربتعمل فيه املؤسسة ينمو بسرعة واملت

يعد النمو مؤشرا على جناح املؤسسات استراتيجيا، ويعرب عن : مفهوم استراتيجيات النمو ـ أوال
استراتيجيات النمو بأا تلك اليت تتبعها املؤسسة لتحقيق أهداف جديدة، مبستوى أعلى من مستوى أهدافها 

  :1اللالسابقة، وذلك من خ
أو الدخول إىل أسواق جديدة بغية /التوسع يف تقدمي السلع، من خالل تقدمي منتجات وخدمات إضافية، و -

 .زيادة حصتها السوقية، مبيعاا، وأرباحها
  .التركيز يف قراراا اإلستراتيجية على زيادة أنشطتها وأدائها الوظيفي -

ىل تبين هذا النوع من االستراتيجيات إ تدعو املؤسسة هناك العديد من األسباب اليت: مبررات تبنيها ـ ثانيا
  :2لعل أمهها يكمن يف

  

                                                 
  .407طاهر الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   1
احلسيين، مرجع سابق، ص وكذلك فالح حسن  166، باإلضافة إىل كامل السيد غراب، مرجع سابق، ص 222بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص إرجع إىل خالد   2

163.  
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 حتقق استراتيجيات النمو للمؤسسة القيادة والسيطرة على السواق ومن مث تعزيز مركزها التنافسي؛ -
 ميثل النمو مقياسا لكفاءة املؤسسة وقدرا على استخدام املوارد املادية والبشرية؛ -
فإن إتباع إستراتيجية االستقرار تعترب جناحا قصريا، ) متتاز بالسرعة العالية(اعات مضطربة يف حالة كون الصن -

جل الطويل، وطاملا أن املؤسسة تسعى إىل االستمرارية والبقاء فإن انتهاج استراتيجيات النمو هي وموتا يف األ
 ؛السبيل الوحيد لتحقيق ذلك

ل ختفيض تكاليف الوحدات املباعة ويف نفس الوقت زيادة أثر منحىن اخلربة على رحبية املؤسسة، من خال -
 املبيعات، مما يرفع من األرباح؛

إشباع حاجات املؤسسة والعاملني فيها من خالل زيادة املبيعات واألرباح وما ينجر عنه من الزيادة يف األجور  -
 واحلوافز؛

، مثل االستفادة من األجور والرواتب االستفادة من الفروقات اجلغرافية يف حالة التوسع إىل أعمال خارجية -
  .والضرائب والكلف األخرى بني الدولة األم والدول األخرى

إستراتيجيات النمو الداخلي، : قسمني مهابصفة عامة ميكن تقسيم استراتيجيات النمو إىل : أنواعها ـ ثالثا
  .وإستراتيجيات النمو اخلارجي

يف أربع بدائل  Ansoffالستراتيجيات عادة باملركزة ، وحددها وتسمى هذه ا: إستراتيجيات النمو الداخلي -1
  :إختراق السوق، تطوير السوق، تطوير املنتج، والتنويع، واليت ميكن متثيلها يف الشكل التايل :هي

  
  استراتيجيات النمو الداخلي): 7-2( شكل رقمال

  
  
  
  
  
  
  
  

  .284 ص سابق،، مرجع  صاحل رشيد، حسان جالب: املصدر
  

تطبق هذه اإلستراتيجية عندما يكون هدف إدارة املؤسسة تركيز أنشطتها : إستراتيجية اختراق السوق -1- 1
ا، من خالل تعزيز منتجاا احلالية يف األسواق احلالية، اعلى الرفع من قيمة مبيعاوتندرج هذه 1وخدما

                                                 
  .200، ص 2001دار قباء، : ، القاهرةالتسويق يف القرن احلادي والعشريناستراتيجيات أمني عبد العزيز حسن،  1

 

 تطوير املنتج إختراق السوق

 
 تطوير السوق

 
 التنويع

 املنتج
 احلايل اجلديد

 السوق

 احلايل

 اجلديد
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خالهلا تسعى إىل احلفاظ على احلصة السوقية أكثر من اإلستراتيجية ضمن االستراتيجيات الدفاعية، فاملؤسسة من 
  .سعيها إىل النمو والتوسع يف نشاطاا

تركز هذه اإلستراتيجية على استخدام محلة إعالنية كبرية لتدعيم عملية متييز املنتج، ففي اال الصناعي  
للماركة، وخلق مسعة طيبة لالسم الذي مير مبرحلة النضج تنطلق اإلعالنات بغرض التأثري على اختيار العمالء 

واملاركة التجارية للمؤسسة ومنتجاا، وهبذه الطريقة تستطيع هذه األخرية زيادة حجم حصتها من السوق من 
خالل استقطاب العمالء من منافسيها، ونظرا ألن املنتج ذو االسم التجاري غالبا ما يسمح بفرض أسعار عالية، 

وبصفة عامة فإن . ملؤسسة من حصص السوق يف هذا املوقف يعترب مرحبا جدافإن عملية بناء وتدعيم نصيب ا
  :1إستراتيجية اختراق السوق تكون مالئمة للمؤسسة يف احلاالت التالية

 عندما تكون السوق غري مشبعة باملنتج أو اخلدمة اليت تتعامل معها املؤسسة؛ -
 من املعدالت االستهالكية للزبائن احلاليني؛تكون املؤسسة مقتنعة بإمكانياا لزيادة أو الرفع عندما  -
 عندما تكون احلصص السوقية لكبار املنافسني قد أخذت باالخنفاض يف يالحظ زيادة إمجايل مبيعات الصناعة؛ -
 .يف حالة كون اقتصاديات احلجم تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية -

حتسني وتطوير منتجات املؤسسة تعتمد هذه اإلستراتيجية على : إستراتيجية تطوير المنتج -2- 1
املستهلكني هبا، واهلدف من صلة  إضافة مزايا نوعية جديدة تزيدوخدماا املتواجدة يف السوق احلايل من خالل 

  .منها هو الزيادة املستمرة يف الطلب الكلي واملتوقع على املنتج، وتعزيز حصة املؤسسة من السوق
تقدمي املنتجات القائمة أو اجلديدة، من خالل اختبارها يف السوق، تتضمن هذه اإلستراتيجية إعادة تصميم و

املعامل أو مراكز البحث بغية إجراء التعديالت الالزمة عليها، كما قد تتضمن حذف منتج أو أكثر من منتجات 
  .2املؤسسة إذا تطلبت الضرورة ذلك

ذاته من حيث تركيبه،  تعديالت على تصميم املنتجوذلك بإجراء : تطوير املنتجات احلالية - أ
، ويرجع السبب من وراء هذا التطوير إىل مواجهة التغري يف احتياجات، رغبات، ...استعماالته، مظهره اخلارجي، 

  .أو أذواق الزبائن
ويتضمن ذلك إجراء مراجعة دورية للمنتجات من أجل حذف : حذف بعض املنتجات - ب

  :لتاليةابعضها لألسباب 
 ارت ال تشبع رغبات مستهلكيها؛تقادم املنتجات حبيث ص -
 ارتفاع تكاليف إنتاجها وتسويقها؛ -

                                                 
بشير العالق،  ، وآذلك110، باإلضافة إلى محمود الصميدعي، مرجع سابق، ص 284إرجع إلى صالح رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1

  .37قحطان العبدلي، سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص 
  
  .239- 234، ص 2002مؤسسة شباب الجامعة، : ، اإلسكندريةالقرارات واالستراتيجيات التسويقية ،أحمد طلبة، سمية شلبي  2
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تعدد هذه املنتجات مما يستدعي تبسيط خطوط اإلنتاج، والتركيز على املنتجات األساسية، أو حذف منتجات  -
 . فرصة لتطوير منتجات أخرى بديلة ذات قدر أكرب على إشباع رغبات املستهلكني إلتاحةجيب إلغاؤها 

  :اخلطوات التالية إتباعراء احلذف ويتطلب إج
 .اخل...، الشكل، التكلفة،االستخداموضع معايري متكن من احلكم على أداء كل منتج، كمعايري اجلودة، فترة  -
 مراجعة أداء كل منتج على فترات دورية؛ -
ر فيها مستوى تقييم أداء كل منتج بناء على املعايري سالفة الذكر، وذلك قصد اكتشاف املنتجات اليت ال يتواف -

، مث إجراء الدراسة االقتصادية لتقييم جدوى حذف املنتجات املقترح حذفها، آخذين بعني االعتبار األداء املتوقع
  .العالقة بني املنتجات األخرى، وأثر ذلك على التكاليف، العوائد اإلمجالية واملركز التنافسي للمؤسسة ككل

  :1تكون مالئمة للمؤسسة يف احلاالت التاليةوبصفة عامة فإن إستراتيجية تطوير املنتج 
 املؤسسة ملنتجات ناجحة وصلت إىل مرحلة النضج؛ امتالك -
 عندما تتنافس املؤسسة يف صناعة متتاز بالتطورات التكنولوجية السريعة فيها؛ -
 عندما يقدم املنافسون منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية؛ -
 .وتطوير جيدةحبث  إمكاناتعندما متتلك املؤسسة  -

جديدة من  شرائحتستهدف املؤسسة من خالل هذه اإلستراتيجية : إستراتيجية تطوير السوق - 1-3
   :2، ولعل أهم أسباب تطبيق هذه اإلستراتيجية ما يليئمةاالسوق، وذلك باستخدام املنتجات الق

عالنية والبيعية غري جمد، وأن وصول السوق احلايل إىل حالة التشبع، والتأكد من أن االستثمار يف اجلهود اإل  -
 األفضل للمؤسسة إنفاق تلك األموال لتنمية أسواق جديدة؛

 عندما يكون احلصول على منافذ توزيع جديدة غري مكلف باملقارنة مع منافذ التوزيع يف السوق احلايل؛  -
 إذا كانت عملية الدخول إىل األسواق اجلديدة واخلروج منها عملية غري مكلفة، وسهلة؛  -
 .عندما يكون هناك طاقة غري مشغلة، فيمكن استغالهلا يف فتح أسواق جديدة  -

تعين إستراتيجية التنوع قيام املؤسسة بالتوسع من خالل تقدمي عدد من : إستراتيجية التنويع - 1-4
  رئيسي مناملنتجات أو اخلدمات اجلديدة، أو إضافة بعض عمليات اإلنتاج اجلديدة إىل عملياا احلالية، واهلدف ال

  
  
  

                                                 
الطبعة األوىل،  أساليب التسويق الرئيسية،باإلضافة إىل فيليب كوتلر، جون سوندرز، غازي أمسترونغ، فريونيكا بونغ،  285صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1

  .38.، ص2002دار عالء الدين، : مازن نفاع، دمشقاجلزء الثالث، ترمجة 
  .182حممد عوض، مرجع سابق، ص   2
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 ذلك هو دخول املؤسسة يف بعض جماالت األعمال واليت ختتلف عن طبيعة العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة حاليا، 
  : 1هي اإلستراتيجيةولعل أهم األسباب اليت تدفع إىل انتهاج هذه 

 يف املستقبل؛يف تقليص اعتماد املؤسسة على صناعة واحدة حتسبا لتدين مستوى جاذبية منتجاا  الرغبة -
الرغبة يف التغلب على جمموعة من سلبيات اليت أخذت تنعكس على مستوى رحبية املؤسسة، وذلك من خالل  -

 الدخول يف صناعات منتقاة بعناية، تتمتع بتعدد الفرص وجاذبية األرباح؛
 .الرغبة يف توزيع املخاطر على أنشطة متعددة -

الت كتنويع املنتجات، اخلدمات، األسواق، مصادر تشتمل هذه اإلستراتيجية على العديد من اا
 بالتوريد، العمالء، نظم العمل وأساليب اإلنتاج، اهليكل التنظيمي، التكنولوجيا، األهداف، منافذ التوزيع، أسالي

  .إستراتيجية التنويع املترابط، وإستراتيجية التنويع غري املترابط:  الترويج وغريها، وتنقسم إىل نوعني مها
ترتكز هذه اإلستراتيجية على إضافة املؤسسة ملنتجات : إستراتيجية التنويع املترابط -1- 1-4

فينظر إليها املستهلكون باعتبارها أحد  واإلنتاج، جديدة ترتبط باملنتجات احلالية من حيث التكنولوجيا، األسواق
  :2إلستراتيجية مع الظروف اآلتيةوتتالءم هذه ا املنتجات اليت تدخل يف تشكيلة املنتجات األساسية للمؤسسة،

 عندما تتنافس املؤسسة يف صناعة تشكو من عدم النمو، أو النمو البطيء؛ -
 عندما تعتقد اإلدارة أن إضافة منتج جديد من شأنه أن يرفع من املبيعات احلالية للمؤسسة؛ -
 عندما تكون أسعار املنتجات اجلديدة املترابطة مرتفعة؛ -
الية للمؤسسة يف مرحلة االحندار، مما يؤدي إىل اخنفاض املبيعات، وهذا ما جيعل عندما تكون املنتجات احل -

 املؤسسة تنتج منتجات جديدة لتعويض هذا النقص؛
 فترى املؤسسة مد هذه الشهرة للمنتجات اجلديدة؛ ،كون املنتجات احلالية للمؤسسة ذات شهرة كبرية -
 .منتجات جديدة بإنتاجلركود يف املبيعات عندما تتميز املنتجات احلالية باملومسية، فيعوض ا -
  .التنويع التكميلي املترابطوالتنويع املتمم املترابط : 3إن إستراتيجية التنويع املترابط بدورها تنقسم إىل قسمني مها -

ترتكز هذه اإلستراتيجية على قيام : إستراتيجية التنويع املتمم املترابط -1-1- 1-4
ن خالل إضافة مهارات ونشاطات وظيفية أساسية إىل جمموعتها املوجودة، ولكن املؤسسة بتوسيع قاعدة عملها م

  من خالل تغيري سوق منتجاا احلايل، وتستخدم هذه اإلستراتيجية يف حالة كون املؤسسة تعمل يف صناعة جذابة، 
  
  

                                                 
  .22السيد، مرجع سابق، ص  إمساعيلباإلضافة إىل  106القطامني، مرجع سابق، ص  إرجع إىل أمحد 1
  .184وكذلك حممد عوض، مرجع سابق، ص  286إرجع إىل صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   2
  .226بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  خالد  3
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مة داخل قطاع ومتلك املهارات والقدرات اليت باستغالهلا تتمكن من النمو من خالل الدخول يف أنشطة متم
  .األعمال الذي تنشط فيه

وتركز هذه اإلستراتيجية على قيام : إستراتيجية التنويع التكميلي املترابط -2- 4-1- 1
اليت متتلكها املؤسسة  هاراتاملؤسسة بالدخول يف أسواق منتجات وخدمات جديدة تتطلب مهارات مماثلة لتلك امل

ؤسسة مركز أعمال قوي، ولكنها تشارك يف سوق ذات جاذبية فعال، ويستخدم هذا النوع عندما يكون لدى امل
  .1متدنية

ترتكز هذه اإلستراتيجية على دخول املؤسسات يف منتجات : إستراتيجية التنويع غري املترابط -2- 1-4
من جديدة متاما ال عالقة هلا باملنتج احلايل، إما يف األسواق احلالية، أو من خالل التغلغل يف أسواق جديدة، أو 

املالية يف  تخالل االندماج مع مؤسسات أخرى تزاول أنشطة خمتلفة دف أساسا إىل تعظيم االستثمارا
  :2املؤسسة، وتالءم هذه اإلستراتيجية مع الظروف اآلتية

 عندما تكون الصناعة اليت تعمل هبا املؤسسة ذات أرباح متناقصة سنويا، أو يف حالة تدهور مستمر؛ -
 املوارد املالية واملهارات اإلدارية املناسبة للدخول يف صناعة جديدة بنجاح؛عندما متلك املؤسسة  -
 عندما تكون هناك فرصة استثمارية جيدة أمام املؤسسة لشراء وحدات أعمال ذات منتجات غري مترابطة؛ -
 عندما تكون أسواق املنتجات احلالية مشبعة؛ -
 .نفس الصناعةعندما تثار الشكوك بشأن بقاء املؤسسة لفترة طويلة يف  -
على مستوى املؤسسة، وتقوم أساسا  وتسمى أيضا باالستراتيجيات التعاونية: إستراتيجيات النمو اخلارجي -2

على إستثمار املؤسسة ملواردها يف مؤسسة أخرى أو صناعة لتحقيق النمو املنشود، وتتضمن جمموعة من 
  :اإلستراتيجيات لعل أمهها تتمثل يف

وتسعى املؤسسة من خالل إتباع هذه اإلستراتيجية إىل حتقيق : التكاملي إستراتيجية النمو - 2-1
التكامل : اإلنتاج املتوافرة لديها، وتنقسم هذه اإلستراتيجية إىل قسمني مها تالتكامل يف املوارد، أو بعض مقوما

  .الرأسي، والتكامل األفقي
إلضافة إىل قيام املؤسسة تتضمن هذه اإلستراتيجية با: إستراتيجية التكامل الرأسي -1-1- 2

بدورها اإلنتاجي، السيطرة على مصادر التزويد باملواد األولية أو السيطرة على قنوات التوزيع، أي أا تعين اجتاه 
، ومنيز بني نوعني 3املؤسسة حنو املواد اخلام لضمان توافرها باستمرار، أو التوجه حنو خدمة األسواق واملستهلك

  . التكامل الرأسي اخللفي، والتكامل الرأسي األمامي: امن التكامل الرأسي مه

                                                 
  .412الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  طاهر  1
  .286صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   2
  .297أبو قحف، مرجع سابق، ص  عبد السالم 3
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هذه  إتباعدف املؤسسة من خالل : إستراتيجية التكامل الرأسي اخللفي -1-1- 2-1
اإلستراتيجية إىل السيطرة على مصادر التزويد باملواد اخلام، قطع الغيار وخطوط نقل تلك املواد، وتلجأ املؤسسة 

  :حلاالت التاليةإىل هذه اإلستراتيجية يف ا
 عدم قدرة املؤسسة على الوفاء باحتياجات املؤسسة من ناحية اجلودة، السعر، الكمية، وآجال التسليم؛ -
 توافر اإلمكانات املادية واإلدارية لدى املؤسسة لقيامها بدور املورد؛ -
 ارتفاع تكلفة التوريد بالنسبة للتكلفة اإلمجالية للمنتج؛ -
أسعار التوريد، يف حني أن هناك ضرورة  ارتفاع، وحتميل املستهلك جبزء من عدم إمكانية زيادة األسعار -

 للحفاظ على ثبات األسعار للنجاح يف الصناعة؛
 .، نتيجة لعدم كفاية املواد األولية يف األسواقزيادة خماطر توقف اإلنتاج -

دف املؤسسة من خالل انتهاجها : التكامل الرأسي األمامي إستراتيجية -1-2- 2-1
 على منافذ توزيع املنتجات واخلدمات يف األسواق، أو التوزيع املباشر للمستهلكني، ةهلذه اإلستراتيجية إىل السيطر
  .إخل...ية توافر املوارد الالزمة لدى املؤسسة للقيام بتنفيذها، املالية، البشرية، التقنيةويتطلب جناح هذه اإلستراتيج

  : التفكري يف هذه اإلستراتيجية اآليتإىل ةإن أهم األسباب اليت تؤدي باملؤسس
 عدم قدرة منافذ التوزيع احلالية على تلبية حاجة املؤسسة يف الوصول إىل زبائنها وبيع السلع بأسعار مناسبة؛ -
إذا توافرت لدى املؤسسة القدرات املالية واإلدارية للدخول يف نشاط التوزيع لتدعيم النشاط الرئيسي وزيادة  -

 األرباح؛
تمكن املؤسسة من حتقيق الوفورات يف احلجم، بامتالك منافذ توزيع تستوعب حجما من اإلنتاج أكرب عندما ت -

 .من ذلك املستوعب بواسطة قنوات التوزيع التقليدية
  :1ن استراتيجيات التكامل العمودي تعود بالعديد من الفوائد على املؤسسة لعل أمههاإ

، )تكامل خلفي(من خالل سيطرة املؤسسة على مصادر املدخالت  :إقامة عوائق الدخول أمام املنافسني اجلدد -1
، وما يترتب ة، وبالتايل احلد من املنافسة يف جمال الصناعي للمؤسس)تكامل أمامي( أو السيطرة على منافذ التوزيع

 .عنه من البيع بأسعار عالية، وحتقيق أرباح أعلى
ل املتخصص هو عبارة عن عنصر معني يصمم ألداء إن األص: ةتسهيل عملية االستثمار يف األصول املتخصص -2

من مهمة خاصة، قد يكون عبارة عن قطعة من التجهيزات ذات استخدام خاص جدا، أو مهارة فردية مكتسبة 
خالل التدريب واخلربة، وامتالك املؤسسة ملثل هذه األصول ميكن من خفضها للتكاليف اخلاصة خبلق القيمة، 

 .فاءة عالية مقارنة مبنافسيهاوجيعل منتجاا متميزة بك

                                                 
  .متفرقة 477-469شارلز، جاريث جونز،  مرجع  سابق، ص   1
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متميزة قد ال تتوافر بنفس الكفاءة يف حالة  توذلك من خالل استخدام املؤسسة ملهارا :محاية جودة املنتج -3
 .اعتمادها على اآلخرين

كما هلا فوائد، فإن ذلك ال مينع من وجود بعض العيوب اليت تعتريها، واليت قد  ،إن هذه اإلستراتيجية
تكلفة عندما تكون عمليات تشغيل مصادر التوريد اململوكة من طرف املؤسسة أكرب تكلفة مقارنة تكون مرتبط بال

باالعتماد على املوردين املستقلني، كما قد تكون هذه العيوب ناجتة عن  التغريات التكنولوجية السريعة، حيث أن 
هذا التكامل قدرة املؤسسة على  عرقلد يالتكامل الرأسي للمؤسسة يعرضها لألخطار التقنية اآليلة للزوال، كما ق

اراة متطلبات التغري التكنولوجي، وميكن متثيل هذه تغيري مورديها، أو شبكة التوزيع اخلاصة هبا من أجل جم
  :اإلستراتيجية يف الشكل التايل

  
  تيجية التكامل الرأسيإسترا): 8- 2(لشكل رقما

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  .105 رجع السابق، صالقطامني، امل أمحد: املصدر

  

تشري هذه اإلستراتيجية إىل اجتاه املؤسسة لزيادة : إستراتيجية التكامل األفقي -2- 2-1
إما إنشاء وحدات إنتاجية يف الداخل، أو االندماج أو  ؛طاقاا اإلنتاجية يف نفس جمال نشاطها، وذلك من خالل
  :1ويتم اللجوء إليها يف احلاالت التالية ،سةاالستحواذ بالشراء على شركة مماثلة بغرض احلد من املناف

 الوصول إىل وضع احتكاري، أو شبه احتكاري والسيطرة على السوق، -

                                                 
-180وكذلك حممد عوض،  مرجع  سابق، ص  243، ص1995دار املعرفة اجلامعية، : ، اإلسكندريةل املدير يف التخطيط اإلستراتيجيدلينبيل مرسي خليل،  ارجع إىل  1
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 إذا كانت السوق نامية ويتوقع استمرار منوها؛ -
 إذا كانت املؤسسة تسعى للحصول على وفورات احلجم الكبري؛ -
سيطرة على مؤسسة تتوافر فيها املزايا اليت حتتاج إذا أرادت املؤسسة استكمال قوا، أو مقاومة نقاط ضعفها بال -

 .إليها
، مؤسسة جديدة يقصد باالندماج اتفاق مؤسستني أو أكثر على تكوين: إستراتيجية االندماج - 2-2

ويتم االندماج عادة بني مؤسستني متقاربتني يف احلجم واإلمكانيات، وينتج عن ذلك مؤسسة جديدة بينما ختتفي 
إذا  اللمؤسستني السابقتني، قد يكون االندماج بني املؤسسات احمللية ويسمى االندماج داخليا، أمالصفة القانونية 

من بني األسباب اليت تدفع املؤسسة إىل إتباع مثل هذه و .كان بني مؤسسة حملية وأخرى دولية فيسمى خارجيا
  :1اإلستراتيجية اآليت

 زيادة سعر سهم املؤسسة يف السوق؛ -
 تثمار اجلديد؛التوجه حنو االس -
 زيادة معدل النمو بنسبة تفوق ما حيققه التنويع الداخلي؛ -
 زيادة استقرار أرباح املؤسسة؛ -
 احلصول على موارد إضافية؛ -
 .التقليل من الضرائب -

اإلستراتيجية تقوم املؤسسة بشراء مؤسسة قائمة أصغر حجما  هذهيف : إستراتيجية اإلكتساب -3- 2
، وحتدث قمها اإلدارية والفنية، وبكل منتجاا وخطوطها اإلنتاجيةإليها بكل طوا وأقل إمكانيات منها، وتضيفها

هذه اإلستراتيجية عادة ما بني مؤسسات متفاوتة احلجم، وقد مت ذلك بطريقة ودية أو غري ودية، ويسمى الشراء 
جية االكتساب لعل ، وهناك عدة أسباب تدفع املؤسسة على انتهاج إستراتياالستيالءغري الودي بالسيطرة أو 

  :2أمهها
زيادة قوة السوق من خالل متكن املؤسسة من بيع منتجاا بسعر أعلى من أسعار املنافسني، أو ختفيض تكلفة  -

 النشاطات األساسية والداعمة أقل من مثيالا لدى املنافسني؛
 التغلب على عوائق الدخول على صناعة معينة؛ -
 يدة؛زيادة سرعة الدخول إىل األسواق اجلد -
 ؛)اإلعتماد على النفس( ختفيض خماطر تطوير املنتجات ذاتيا -
 .سهولة تطوير املنتجات اجلديدة وتقدميها للسوق احلايل -

                                                 
  .412طاهر الغاليب، وائل إدريس،  مرجع  سابق، ص   1
   .109ق، ص باإلضافة إىل أمحد القطامني،  مرجع  ساب 288رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص إرجع إىل  صاحل  2
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نعين بالتحالفات اإلستراتيجية التعاون بني مؤسسات : إستراتيجيات التحالفات اإلستراتيجية - 2-4
واملخاطر، والتشارك يف األرباح، املنافع، كبرية، أو بني مؤسسات كبرية وصغرية على مواجهة التهديدات 

  : 1ىل ثالث أنواع هيإ، وتنقسم هذه اإلستراتيجية واملكاسب امللموسة وغري امللموسة
تسمح هذه التحالفات للمؤسسة بالدخول إىل : التحالفات اإلستراتيجية املنوعة -1- 2-4

  .ماجأسواق جديدة، أو التعامل مع منتجات جديدة دون احلاجة إىل اإلند
اهلدف من هذه اإلستراتيجية هو الوصول إىل حالة : التحالفات اإلستراتيجية التداؤبية -2- 2-4

  .املتحالفة دون احلاجة إىل إجراء عملية االندماج التداؤب بني الوظائف أو وحدات األعمال اإلستراتيجية
صاحبة  ةا للمؤسسوهي اتفاقية بني مؤسستني مستقلتني قانونا، حيق مبوجبه: اإلمتياز -3- 2-4

االمتياز أن تبيع منتجات املؤسسة ماحنة االمتياز، أو تضيف منتجات حتمل عالمتها التجارية، وذلك يف مكان معني 
  .ولفترة زمنية حمددة

تسمى كذلك بإستراتيجية النمو لغرض البيع، حيث مبوجبها تعمل : إستراتيجية اإلستثمار - 2-5
ىل أعلى درجات النمو، وعندما تقوم ببيعها إل مؤسسة أخرى وفق إصاهلا اإلدارة على بناء مؤسسة ناجحة وإي

  .2هذه اإلستراتيجية أرباحا من عملية البيع هذه شروط معينة، وحتقق اإلدارة اليت تعتمد على

  
  إستراتيجيات االنكماش: الفرع الثالث

سة، واليت يعترب الفشل الدافع متثل هذه اإلستراتيجيات اموعة الثالثة من البدائل املتاحة أمام املؤس
  .وتعترب هذه اإلستراتيجيات األقل شعبية لدى املؤسسات ولكنها مهمة ضمن ظروفها ،الرئيسي النتهاجها

إن االنكماش هو أحد اإلستراتيجيات اليت تتبعها املؤسسة ملواجهة أزمات طارئة آملة مرورها، : مفهومها ـ أوال
كماش حماولة البقاء يف صناعة معينة ملدة أطول، ومواجهة الكساد املؤقت إما مما يضمن هلا البقاء، ونعين باالن

  .3بتقليص التكلفة أو التخفيض من نشاط معني

تتجه غدارة املؤسسة عادة ما على هذا النوع من البائل عند وجود واحد أو أكثر من : أسباب إتباعها ـ ثانيا
  :4األهداف التالية

ماد على مؤسسات أخرى توفر هلا قدرا من احلماية بدال من التعرض وجود فرص أمام املؤسسة لالعت -
 الحتماالت اخلروج من جمال العمل؛

                                                 
التحالفات اإلستراتيجية من املنافسة على التعاون خيارات القرن احلادي باإلضافة إىل فريد النجار،  290-289إرجع إىل صاحل رشيد، حسان جالب،  مرجع  سابق، ص   1

  .14، ص 1999إيتراك للنشر والتوزيع، : ، الطبعة األوىل، القاهرةوالعشرين
  
  .180سابق، ص   احلسيين،  مرجع فالح حسن 2
  .186وكذلك حممد عوض،  مرجع  سابق، ص  238السيد،  مرجع  سابق، ص إمساعيل ، باإلضافة إىل 113ارجع إىل أمحد القطامني،  مرجع  سابق، ص   3
  .400مصطفى حممود أبو بكر،  مرجع  سابق، ص   4
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مواجهة األزمات أو الضغوط اليت جترب املؤسسة على البحث عن جماالت عمل أو أنشطة جديدة تتطلب  -
 إمكانات وموارد اقل، وتتعرض ملخاطر أقل؛

ة البيعية، والتخلص التدرجيي من األصول، والتقليص من حجم االستجابة على ظروف السوق وتدهور احلال -
 لإلفالس؛ العمل بدال من احتمال التعرض االضطراري

حلالة للضغوط والتهديدات اليت تقلل من حجم احلصة السوقية لدى املؤسسة، وتفضيل هذه األخرية  االستجابة -
 .حىت تتحسن الظروف، وتسترجع مكانتها مرة أخرى نكماشاإل
قسم هذه ت يتلك التا هاختلفت تصنيفات الباحثني لإلستراتيجيات االنكماشية ولعل أمه: أنواعها ـ اثالث

  :1األخرية إىل مخسة أنواع هي
تعد هذه اإلستراتيجية أكثر البدائل االنكماشية املستخدمة من طرف : إستراتيجية التخفيف وااللتفاف - 1

ة للمؤسسة ال سيما  إذا ما كانت هذه األخرية تعاين مشكالت املؤسسات، وتركز على حتسني الكفاءة التشغيلي
  .بسيطة مل تتفاقم بعد

  :إن هذه اإلستراتيجية تتضمن مرحلتني مها
وتشمل هذه املرحلة اجلهود اهلادفة لتدارك الوضع احلايل للمؤسسة والعمل على ختفيض : مرحلة التقليص-

  .التكاليف والتقليص من حجم العاملني
  .وتشمل هذه املرحلة تنفيذ الربامج الكفيلة بتحقيق استقرار املؤسسة وتثبيتها يف وضعها اجلديد :مرحلة الدمج-
تعتمد هذه اإلستراتيجية إذا كانت املؤسسة تعاين يف موقفها التنافسي، حيث تقوم بإلغاء : إستراتيجية التجرد -2

حبيث ال تستطيع أن تنافس به، أو يف  جزء من أعماهلا عند فشله، أو عندما تكون حصته السوقية صغرية جدا،
  .حالة كونه ال حيقق األرباح املتوقعة والكافية

فإن املؤسسة تقوم بتغيري رئيسي يف أنشطتها الرئيسية فتتحول  اإلستراتيجيةهلذه  وفقا: إستراتيجية التحول -3
ض أنشطة أعماهلا القدمية، بذلك إىل جماالت جديدة، وهذا التحول ال يعين بالضرورة عدم احتفاظ املؤسسة ببع

عمال اجلديدة، وهناك العديد من املربرات والدوافع اليت تدعو ولكن التركيز رمبا يكون قويا على أنشطة األ
  :املؤسسة إىل اعتماد هذه اإلستراتيجية، نذكر أمهها

 أقل بكثري من األرباح املتوقعة؛كون األرباح احملققة من طرف املؤسسة  -
 التهديدات البيئية، والفرص املتاحة كعامل جذب للولوج إىل أعمال جديدة؛ حتقيق التوازن بني -
 ؛توفر التمويل املطلوب للقيام بعملية التحويل هذه -
توفر املؤسسة على اإلمكانيات املادية، التنظيمية، اخلربات الفنية، والقيادة اإلدارية اليت جتعلها قادرة على التحول  -

  .إىل أنشطة أعمال جديدة
                                                 

وكذلك إمساعيل السيد، مرجع سابق،  175؛ص 293ح حسن احلسيين،  مرجع  سابق، ص باإلضافة إىل فال 293رشيد، حسان جالب، مرجع  سابق، ص  صاحلارجع إىل   1
  .241ص 
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تستخدم هذه اإلستراتيجية عندما ترغب املؤسسة يف التقليص من عملياا : تراتيجية املؤسسة األسريةإس -4
، )مؤسسة واحدة( الوظيفية، وختفيض تكاليف العمالة لديها وذلك من خالل بيع كل منجاا إىل مستهلك واحد

تؤدى بواسطة املؤسسة ذاا من أجل  حبيث يتوىل هذا األخري القيام بالعديد من الوظائف واليت من املفروض أن
  .1إنتاج وتسويق منتجاا

إنه يف حالة ما إذا كانت الصناعة ذات جاذبية ضعيفة، وكذلك املوقف التنافسي : إستراتيجية التصفية -5
ىل سيولة، إ، فإنه ال يكون أمام إدارة املؤسسة إال اختاذ قرار التصفية، من خالل حتويل املوجودات للمؤسسة

يع ما تبقى منه على حاملي ف استخدام هذه األخرية يف تسديد االلتزامات جتاه اجلهات اخلارجية وتوزهبد
  :2من أهم األسباب اليت تدفع املؤسسة إىل انتهاج هذه اإلستراتيجية مايليو .األسهم

 املؤسسة باهلبوط احلاد؛ أنشطةمجيع  اتسام -
 سائر احملتملة اليت تلحق املؤسسة؛اخل -
 يف العمل؛ لالستمرارإلدارة العليا بتوفر فرصة جناح متاحة أمام املؤسسة عدم شعور ا -
 التقادم املستمر يف إمكاناا؛ -
 ة العليا على إدارة شؤون املؤسسة؛عدم قدرة اإلدار -
 .احد الشركاء أو أكثر انسحاب -
  

  اإلستراتيجيات المركبة: ع الرابعالفر
ملزيج من اإلستراتيجيات يف آن واحد، حيث يتناسب هذا األخري نعين باإلستراتيجيات املركبة استخدام املؤسسة 

  :3ومن أهم األسباب اليت جتعل املؤسسة تلجأ إىل تبين مثل هذه اإلستراتيجيات ،مع رسالة املؤسسة وأهدافها
عندما متارس املؤسسة أنشطة متعددة وحتتوي على وحدات أعمال إستراتيجية متنوعة، حيث كل وحدة منها  -

 ستراتيجية اخلاصة بالوحدة األخرى؛تراتيجية ختتلف عن اإلتتطلب إس
 ات يف تبني اإلستراتيجية املركبة؛تأثري التغري يف ظروف البيئة اخلارجية ولو بدرجات خمتلفة عن بقية املؤسس -
 عمال اإلستراتيجية داخل املؤسسة؛وجود اختالف يف مستوى أداء وحدات األ -

بدائل اإلستراتيجية على مستوى املؤسسة ككل يف الشكل انطالقا مما سبق ميكن تلخيص أهم ال
  :التايل

  
  

  
                                                 

  .241إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص   1
  .231زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   2
  .217إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص  3
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  البدائل اإلستراتيجية على املستوى الكلي): 9- 2(الشكل رقم

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .باالعتماد على أدبيات اإلدارة اإلستراتيجية الطالبةإعداد : المصدر

  
  
  
  
  
  

 

 إستراتيجيات االستقرار
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 عدم  التغيير

 التريث

والحذر الحرآة مع الحيطة  

 الربح
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 النمو الداخلي

 النمو الخارجي

 التخفيف

 إختراق السوق

 تطوير المنتج

 التصفية

 التجرد

 التحول

 المؤسسة األسيرة

 تطوير السوق

 التنويع

 النمو التكاملي

 اإلندماج

التحالفات 
 اإلستراتيجية

 اإلآتساب

 اإلستثمار
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  البدائل اإلستراتيجية على مستوى األعمال: المطلب الثاني
له  ةميلك منتجا معينا وخيدم سوقا معين ، هي نظام فرعي للمؤسسةإن وحدة األعمال كما ذكرنا مسبقا 

تواجهه جمموعة من املنافسني، وعلى هذا األساس فإنه لكل وحدة ورسالته اخلاصة به وكذلك أهدافه اإلستراتيجية 
إن اإلستراتيجيات اليت توضع  .العامة للمؤسسةعمل إستراتيجيتها اخلاصة هبا واليت تتناسب مع اإلستراتيجية على 

على مستوى الوحدات اإلستراتيجية باإلستراتيجيات التنافسية، ودف املؤسسة من خالل تبنيها إىل حتقيق ميزة 
ثالثة  ىلإاإلستراتيجيات التنافسية  M.Porterلقد قسم و1تنافسية مستدامة، وأرباح أكرب باملقارنة مع منافسيها

  .إستراتيجية الريادة يف التكلفة، إستراتيجية التمييز وإستراتيجية التركيز: أنواع هي

  إستراتيجية الريادة في التكلفة: الفرع األول
  :سنحاول التطرق يف هذا الفرع إىل

ستراتيجية الريادة يف التكلفة تعتمد على توجيه كل إن إ :إستراتيجية الريادة في التكلفة مضمون ـ أوال
قدرات املؤسسة حنو حتقيق هدف أساسي يتمثل يف تقليص التكاليف الكلية مقارنة باملنافسني يف الصناعة، هذه 
التكاليف تتضمن باإلضافة إىل التكلفة املباشرة للوحدة املنتجة، تكاليف التسويق، اإلدارة واملالية وعلى هذا 

 .2فإن املؤسسة األكثر تنافسية هي تلك اليت متتاز بالتكاليف األقل وما يترتب عنها من هوامش ربح أكرب األساس
  :3تتحقق إستراتيجية الريادة يف التكلفة يف املؤسسة يف احلاالت التالية :متطلباتها ـ ثانيا

 اكتشاف مورد رخيص للمواد األولية؛-
جات واخلدمات، باإلضافة إىل االعتماد على منافذ التوزيع اململوكة التخلص من الوسطاء يف عمليات توزيع املنت-

 لدى املؤسسة؛
 استخدام أجهزة اإلعالم اآليل للتقليص من القوى العاملة؛-
 .االعتماد على أثر اخلربة-

يف  إن إتباع املؤسسة إلستراتيجية الريادة يف التكلفة يكسبها العديد من املزايا، كما يعرضها :تقييمها ـ ثالثا
  :ذات احلني إىل العديد من املخاطر وميكن تلخيص ذلك يف اجلدول اآليت

  
  
  
  
  

  
  

                                                 
1  Al Juboori, op.cit., p.104. 
2  Jean Charles Marthé, Management Strategique concurrentiel, Paris : Vuibert, 2001, p.102. 
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  تقييم إستراتيجية الريادة في التكلفة): 3- 2(جدول رقمال

  العيوب املزايا
منؤسسة موقعا متميزا بني املنافسنيامل احتالل -

خالل املنافسة على أساس السعر واحلفاظ على
 .مستوى عايل من األرباح

بقدرة عالية على مواجهة املنافسني تساماال -
من االستفادةاجلدد واملنتجات البديلة من خالل 

  .التكلفة املنخفضة يف ختفيض السعر

قدرة املنافسني على إجياد طرق وأساليب إلنتاج -
 .منتجات بتكاليف أقل، ومن مث قهر رائد التكلفة

خماطر التركيز على التكلفة املنخفضة واالنشغال هبا -
 .لى حساب حتسني اجلودة وخدمة العمالءع

قدرة املنافسني على تقليد الطرق املتبعة من قادة -
  .التكلفة يف ختفيض تكاليفهم

كر، أبو بمصطفى ، 251الدوري، مرجع سابق، ص زكريا مطلك ، 40ياسني، مرجع سابق، ص سعد غالب العبديل، قحطان إعداد الباحثة باإلعتماد على بشري العالق،  :املصدر
  .413مرجع سابق، ص 

  

 إستراتيجية التمييز: الفرع الثاني
مما  1ميكن للمؤسسة عرض منتجاا بصورة متميزة وفريدة من نوعها باملقارنة مع منافسيها: مضمونها ـ أوال

  .2يكسبها الوفاء والوالء من طرف الزبائن الذين حتصلوا على قيمة إضافية من جراء اقتنائهم لسلعها وخدماا

  :3عدة أشكال تأخذ إستراتيجية التميز :أشكالهاـ انيا ث
لك من خالل حتديد املؤسسة لسعر يكون أقل من متوسط السعر يف نفس ذو :التميز من خالل السعر -1

  .الصناعة
ونعين بذلك تقدمي املؤسسة ملنتجات يف شكلها النهائي مشاهبة لتلك اخلاصة  :التميز من خالل اجلودة -2

  .جناح، دميومة وإتقان أكرب هلاباملنافسني ولكن 
 انطباععطي للمشاهد ت يتالاحلمالت اإلعالنية ليه من خالل عل وصذا ميكن احلهو :التميز من خالل الصورة -3

  .بأن املنتج أفضل من منتجات املنافسني
وذلك من خالل تقدمي منتج أفضل من حيث التصميم والتقنيات باإلضافة إىل  :التميز من خالل التصميم -4

  .جمموعة من املميزات املتفردة اخلاصة به
ومنيز املنتج من خالل اخلدمات املقدمة عند شرائه مثل التوصيل، التركيب، خدمات  :التميز من خالل اخلدمة -5

  .بعد البيع

  : 4نذكر أمهها ،ات الرئيسية اليت ترتكز عليها هذه اإلستراتيجيةهناك جمموعة من املقوم: متطلباتها ـ لثاثا
 اهتمام املؤسسة بتحقيق عوائد مرتفعة تفوق ما حتققه املؤسسات األخرى يف نفس اال؛-

                                                 
1 Mark Ingham, Management strategique et compétivité, Bruxelles :Boeck,1999, p.60. 
2 Samuel Josien, Sophie Landrieux-Kartochian, Organisation et management de l’antrprise, paris : gualino, 2008, p.191. 
3 L. Mezghani," Politique et strategie d’entreprise", page consultée le 29/03/2009 disponible sur le site web : http// : 
www.Strategy.tunet.tn/chapter3/3-chPDF.  
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امتالك زبائن املؤسسة موعة من الصفات الشخصية، اخلصائص السلوكية، القدرات املالية والرؤى الفنية اليت -
 منتج أو العالمة التجارية وتقلل من حساسيتهم جتاه مستوى األسعار الذي يرتفع بصورة متواصلة؛تنمي والئهم لل

امتالك املؤسسة موعة من القدرات الفنية، املالية واإلدارية للقيام بتجديد وحتديث املنتج أو اخلدمة استجابة إىل -
 .رغبات املستهلك واحتياجاته املتوقعة

  : اتيجية التمييز العديد من املزايا والعيوب، ميكن تلخيصها يف اجلدول املوايلإلستر :تقييمها ـ ثالثا
  

  تقييم إستراتيجية التمييز): 4- 2(اجلدول رقم

  العيوب املزايا
محاية املؤسسة جتاه منافسيها بسبب إخالص ووفاء -

 .املستهلكني ملنتجاا املتميزة
إستعداد املستهلك لدفع أسعار أعلى من السعر -
 .يقي أو أسعار املنتجات األخرى املنافسةاحلق

 .خلق حواجز لدخول منافسني جدد -
إشباع رغبات وحاجات املستهلك كما يراها -

  .وحيتاجها

صعوبة حفاظ املؤسسة على متيز منتجاا جتاه  -
 .زبائنها يف املدى الطويل

إن إستمرار ومتادي املؤسسة يف املواصفات الدقيقة   -
يترتب عنها من إرتفاع السعر، واملتميزة يف املنتج وما 

حيث أن هذه املواصفات قد ال حيتاجها املستهلك مما 
 .جيعله يتحول حنو املنتجات البديلة ذات السعر األقل

قدرة املنافسني اجلدد على تقليد املنتجات بسرعة   -
  .وسهولة

  .255-254زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص : املصدر
  

  
  ية التركيزإستراتيج:  الفرع الثالث

  :سنحاول أن نتطرق يف هذا الفرع إىل

دف إستراتيجية التركيز أو التخصص إىل بناء ميزة تنافسية  : إستراتيجية التركيز مضمون ـ أوال
والوصول إىل موقع أفضل يف السوق من خالل إشباع حاجات خاصة موعة معينة من املستهلكني، أو من خالل 

السوق أو خط إنتاجي معني، حيث تعمل املؤسسة على تكثيف نشاطها يف ذلك التركيز على قطاع معني من 
  :1اال والعمل على إبعاد املنافسني منه حىت ال تتأثر حصتها السوقية وهناك بديالن لتطبيق هذه اإلستراتيجية مها

ط على املدى تعمل على خلق ميزة ختفيض التكلفة يف القطاع، ليس فق أي أن املؤسسة: اإلهتمام بالتكلفة -1
 .القصري وإمنا على طول الوقت مقارنة باملنافسني

                                                 
  .41 -40بشري العالق، قحطان العبديل، سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص وكذلك  185نبيل خليل مرسي، مرجع سابق، ص إرجع إىل   1
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وذلك من خالل بيع املنتجات بسعر أعلى مقارنة باملنافسني، كوا حتمل  :التميز يف القطاع املستهدف -2
 .خصائصا استثنائية من حيث اجلودة، النوعية وآجال التسليم

ىل حتقيق غايات املؤسسة بالتعامل مع السوق إدف الريادة يف التكلفة والتمييز إذا كانت إستراتيجية 
بأكمله فإن إستراتيجية التركيز تستهدف حتقيق ذلك ولكن من خالل قصر التعامل مع قطاع معني واملربر 

املؤسسة وقدراا على قطاع صغري من أعماهلا وعدم تبديد جمهوداا  تاألساسي من انتهاجها هو تركيز إمكانا
  .1يف قطاعات خمتلفة

  : 2يتطلب إتباع إستراتيجية التركيز جمموعة من املقومات أمهها :متطلباتها ـ ثانيا
 وجود آلية لتحديد جمال التركيز، مبعىن هل يتم التركيز على فئة من الزبائن، سوق معني، أو منطقة معينة؛ 
يض التكاليف ومن مث وجود معايري للمفاضلة بني خدمة الزبائن، األسواق واملناطق من خالل التركيز على ختف 

 التميز على مستوى األسعار، أو التركيز على اجلودة ومن مث التميز يف مستوى اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة؛
البحث عن فئة معينة من الزبائن أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية غري مشبعة، أو إضافية، حبيث أن املؤسسات  

 احلالية ال تستطيع تلبيتها؛
 .إنفاق كفيلة لتغطية أعباء البحوث والتطوير هبدف حتسني اجلودة وترشيد التكلفةوضع ميزانية  

  :ميكن تلخيص أهم مزايا وعيوب إستراتيجية التركيز يف اجلدول التايل: تقييم اإلستراتيجيةـ  ثالثا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .187آامل السيد غراب، مرجع سابق، ص   1
  .405-404مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سابق، ص   2



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 105

  تقييم إستراتيجية التركيز): 5- 2(اجلدول رقم

  العيوب املزايا
مبنتجات أو خدمات ال يستطيعتزويد املستهلك-

املنافسون تقدميها وبالتايل القدرة على مزامحة هؤالء 
 .والتوسع يف السوق

ىل قطاعات سوقية فيها منافسني يتمتعون إجتنب الدخول -
 .مبراكز قوية يف هذه القطاعات

توجه الزبائن إىل منتجات املؤسسة اليت تعتمد على هذه -
على احلصول على نفس قدرم عدم اإلستراتيجية بسبب 

 .املنتجات أو اخلدمات من مكان آخر
التقليل من ديد املنتجات البديلة من خالل والء -

  .املستهلك هلا

إن حرص املؤسسة على توسيع حصتها السوقية يتطلب -
منها التضحية بقدر من الرحبية يف حالة إضافة مزايا متنوعة 

ها ال ترفع للمنتج تتحمل من خالهلا املؤسسة تكاليف ولكن
 .من األسعار

تتطلب هذه اإلستراتيجية جتهيزات إضافية وأنظمة متطورة -
 .لترشيد التكلفة وحتسني اجلودة

إحتمال مواجهة املؤسسة لردود فعل عنيفة من طرف -
املؤسسات العمالقة القدمية، خاصة وأن هذه األخرية قادرة 
على ختفيض السعر بدرجة أكرب من املؤسسة اليت تعتمد 

 .راتيجية التركيز على ختفيض التكلفة والسعرإست
ضعف املركز التفاوضي للمؤسسة أمام مصادر اإلمداد -

نتيجة كون الطلبيات تكون بكميات صغرية، أو جودة عالية 
  .ويف أوقات قصرية

  .405مود أبو بكر، مرجع سابق، ص ، باإلضافة على مصطفى حم257-256إعداد الباحثة باإلعتماد على زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص : املصدر
  
  

  :تيجيات التنافسية مليكائيل بورتر يف الشكل التايلميكن متثيل اإلسترا
 

  يات التنافسيةاإلستراتيج): 13(الشكل رقم 

  
Source : Abdurahman Al jubboori, Tahar mansoor op. cit., p.105. 

  
  

 التمييز القيادة يف التكلفة

 التركيــــــــز

لتموقع بتكلفة أقلا  متييز املنتج 

 الصناعة ككل

تنافسية امليزة ال  

  اإلستراتيجي اهلدف

 قطاع سوقي معني
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  تراتيجيات الوظيفيةاإلس: المطلب الثالث
ملؤسسة وتستمد من إستراتيجية إن اإلستراتيجيات الوظيفية هي تلك اليت تصاغ على مستوى وظائف ا

املؤسسة على املستوى الكلي وإستراتيجيات وحدات األعمال وتعتمد أساسا على االستغالل الكفء للموارد 
يجيات التسويق، اإلستراتيجيات املالية وإستراتيجيات إستراتإستراتيجيات اإلنتاج، : باملؤسسة، وميكن تلخيصها يف

  .املوارد البشرية

  إستراتيجيات اإلنتاج: فرع األولال
إن إستراتيجية اإلنتاج متثل يف حقيقتها جمموعة من املراحل اليت من شأا أن توفر اإلطار الذي تتخذ 

طاقة اإلنتاجية، اختيار املوقع املناسب، ضمن نطاقه قرارات اإلنتاج وتتضمن جماالت وأبعاد عديدة كتحديد ال
  .1إخل...اختيار التكنولوجيا املناسبة، 

  :إن إستراتيجيات اإلنتاج ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل
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  اإلستراتيجيات اإلنتاجية البديلة): 6-2( دول رقماجل

 البدائل جماالت األداء اإلنتاجي
 .ات متعددةمنتج واحد أو منتج- املنتج

 .منتج بسيط او مركب -
 .جودة عادية أو عالية -
  .منتج أحادي الوظيفة أو متعدد الوظائف -

 .موقع إنتاجي واحد- املوقع
  .مواقع إنتاج متعددة -

 .فرق إنتاج أو إنتاج باملراحل- منط العملية اإلنتاجية
  .إنتاج ثابت على طول السنة أو إنتاج مومسي -

 .جتهيزات يدوية- التجهيزات املستخدمة
 .ميكانيكية -
 .أوتوموتاكية -
  .إلكترونية -

 .عادية أم ماهرة- العمالة
فرد لكل عملية، فرد لعدة عمليات، جمموعة أفراد لكل عملية،  -

  .جمموعة أفراد لعدة عمليات
 .خمزون مركزي أو من عدة مواقع- املخزون

 .االحتفاظ باملخزون الالزم فقط أو هناك خمزون إضايف -
  .قبة مستمرة للمخزون، بصورة دورية، أو بصورة عرضيةمرا -

  .الصيانة بصورة دورية أو بصورة عرضية- الصيانة
  .فحص شامل جلودة وحدات املنتجات أو فحص عينة منها فقط- مراقبة اجلودة

  .304-303مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص : املصدر

  
  إستراتيجيات التسويق: ثانيالفرع ال

إستراتيجيات التسويق كل من إستراتيجية املنتج، التسعري، الترويج والتوزيع، باإلضافة إىل خلق تتضمن 
  .1أكثرفوتنمية املزايا التنافسية للمؤسسة أكثر 

  :ميكن تلخيص أهم اإلستراجتيات التسويقية يف اجلدول التايل
                                                 

  .295، ص ابقمرجع سأمحد سيد مصطفى،   1
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  البديلة اإلستراتيجيات التسويقية): 7-2( دول  رقماجل

  البدائل التسويقيمكونات املزيج
 .منتج منفرد، منتجات متعددة: إستراتيجيات نطاق املنتج- املنتج

منتجات منطية، منتجات : إستراتيجية تصميم املنتجات -
 .الزبائن منتجات منطية مع بعض التحويرات

 .إستراتيجيات املنتج اجلديد -
 .إستراتيجية تنويع املنتجات -
ارية، إسم جتارين غالف، عالمة جت: إستراتيجية متييز املنتج -

  إخل...سعر،

قشط السوق، قيادة : إستراتيجية تسعري املنتجات اجلديدة- التسعري
 .السعر، التغلغل السوقي

إستراتيجية ثبات : إستراتيجيات تسعري املنتجات احلالية-
  .السعر، ختفيض السعر، زيادة السعر، مرونة السعر

إستراتيجية التوسع، : تكييف قناة التوزيع إستراتيجية- التوزيع
والتطوير، إستراتيجية الثبات، إستراتيجية  ةالسيطرإستراتيجية 

 .االستبدالالتعديل، إستراتيجية 
التوزيع املكثف، التوزيع : إستراتيجية نطاق التوزيع-

 ).الوحيد( ، التوزيع املطلقاالنتقائي
 .إستراتيجية قنوات التوزيع املتعددة-
 .زيعإستراتيجية رقابة قنوات التو-
  .عارضلتإستراتيجية إدارة ا-

 .إستراتيجية الدفع واجلذب- الترويج
 .إستراتيجيات نفقات الترويج-
 .إستراتيجية املزيج التروجيي-
 .وسائل اإلعالن اختيارإستراتيجية -
 .إستراتيجية حمتوى اإلعالن-
  .إستراتيجية البيع الشخصي-

دار وائل للنشر، : ، الطبعة األوىل، عماناملفاهيم، األسس والوظائف: إستراتيجيات التسويقالرباوري، أمحد فهمي الربزجني،  إعداد الباحثة باإلعتماد على نزار عبد ايد: املصدر
  .متفرقة 227-178، ص 2004
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  اإلستراتيجيات المالية: لثالفرع الثا
واستراتيجيات وحدات إن اإلستراتيجيات املالية تبني التطبيقات املالية املرتبطة بإستراتيجية املؤسسة 

العمل اإلستراتيجية، دف أساسا إىل تعظيم القيمة املالية للمؤسسة وذلك من خالل استخدام املوارد املالية بطريقة 
تعزز األداء  وحتسن الوضع التنافسي، وتم بفحص العديد من املؤشرات اخلاصة بالسيولة، املديونية، النشاط 

نه من الضروري مبا كان دراستها بعناية لتجنب إالية تكتسي أمهية بالغة يف املؤسسة فوالرحبية وطاملا أن اجلوانب امل
املؤشرات اليت تساعد يف تقييم وميكن تلخيص أهم . 1بني جانيب السيولة والرحبيةالوقوع يف مشاكل عدم املوازنة 

  : يف اجلدول التايل جماالت األداء املايل
  

  ألداء املايلمؤشرات تقييم ا): 8-2( دول رقماجل

  مؤشرات التقييم جماالت األداء املايل
 .نسب متويل املؤسسة - حتديد مصادر التمويل

  .نسب املديونية -

 .نسب األصول الثابتة ونسب األصول املتداولة - إستخدامات األموال
 .معدالت دوران األصول -
 .طرق إحالل األصول -

  

 .معدل العائد على رؤوس األموال املستثمرة - اإلستثمارات
 .فترة إسترداد رأس املال املستثمر -
  .طرق متويل املشروعات موضع اإلستثمار -

 .نسب السيولة - الرقابة
 .اإلحتياطات -
  .معدالت دوران األصول -

  .301مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص : املصدر

    

  
  إستراتيجية الموارد البشرية: الفرع الرابع

بااالت الوظيفية املرتبطة باملورد البشري مثل ختطيط املوارد، االستقطاب، ترتبط إستراتيجيات املوارد البشرية     
  . إخل...االختيار، التدريب والتطوير، السالمة والصحة املهنية، تقييم األداء، األجور واحلوافز

                                                 
  .245خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   1



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 110

رية دف اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية إىل حتديد توجهات املؤسسة واالستفادة من مواردها البش
  :ميكن تلخيص أهم إستراتيجيات املوارد البشرية يف اجلدول التايلو. 1يف حتقيق أهدافها

  
  إستراتيجيات املوارد البشرية): 9-2(جدول رقم

 مضموهنا اإلستراتيجية
تتضمن هذه اإلستراتيجية إعداد كل من وصف وتوصيف الوظيفة، أي حتديد  إستراتيجية حتليل الوظائف

يات لكل وظيفة وكذا املهارات، املعارف واخلربات الواجب األعمال واملسؤول
  .توافرها يف شاغليها

إستراتيجية ختطيط املوارد
  البشرية

تتضمن هذه اإلستراتيجية حتديد املؤسسة حلاجاا املستقبلية من املوارد البشرية كما 
ف ونوعا وذلك باالستناد على متطلبات وحدات األعمال اإلستراتيجية من الوظائ

  .اجلديدة

ختتص هذه اإلستراتيجية بتوفري حاجة املؤسسة من املوارد البشرية من خالل  إستراتيجية التوظيف
اإلستقطاب، اإلختيار والتعيني، حيث تتحصل املؤسسة أفراد ذوي كفاءات 

  .وقدرات تتوائم مع متطلبات مناصب عملهم

اتيجية هو التخفيض من معدالت دوران العمل، حيث إن اهلدف من هذه اإلستر إستراتيجية احلفاظ على األفراد
تقوم املؤسسة خالهلا بإقامة عالقات طيبة مع العمال من خالل حتديد أجور عادلة، 

  .إخل... وضع ساعات العمل بطريقة مناسبة، حتسني ظروف العمل، 

م موعة من تم هذه اإلستراتيجية بتنمية وتطوير العاملني من خالل إكساهب إستراتيجية التدريب
املعارف واملهارات تكيف سلوكام مبا يتالئم مع متطلبات الوظائف احلالية 
واملستقبلية، من خالل اإلستعانة مبواقع العمل إلجراء التدريب باإلضافة على 

  .اجلامعات ومراكز التدريب املتخصصة

جور والرواتب ودفع احلوافز مبختلف تم هذه اإلستراتيجية بتحديد مستوى األ إستراتيجية احلوافز واألجور
  .أنواعها املادية واملعنوية

تم هذه اإلستراتيجية بتحديد املؤشرات اليت يتم على أساسها قياس أداء العمال  إستراتيجية تقييم األداء
ومن مث حتديد نقاط القوة والضعف فيه والتوصل إىل احللول بشأن تعزيز جوانبه 

  .لسلبيةاإلجيابية وجتنب جوانبه ا
  .329باإلضافة إىل صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص  165على إمساعيل السيد، مرجع سابق، ص  باالعتمادإعداد الباحثة : املصدر

  
  
  
  
  

  
                                                 

  .307مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص   1
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إختيار البدائل اإلستراتيجية المالئمة في المؤسسات الصغيرة : المبحث الثاني
   والمتوسطة

ستراتيجية املتاحة أمامها، عليها اختيار تلك اليت حتقق هلا التوائم بعد حتديد املؤسسة موعة البدائل اإل
أخذا بعني االعتبار الرسالة ) نقاط ضعف/ نقاط قوة(و الداخلية ) ديدات/ فرص(بني نتائج حتليل بيئتها اخلارجية 
ختيار وعلى هذا األساس سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل مفهوم عملية اال. واألهداف املرجو حتقيقها

  .اإلستراتيجي، أساليبها وحمدداا
  

  اإلستراتيجي ومحدداتها االختيارمفهوم عملية : المطلب األول
  :وسيتم التطرق فيه إىل الفروع التالية    

  فهوم عملية االختيار اإلستراتيجيم: الفرع األول
إلستراتيجي هي جمموعة من يتفق أغلب الباحثني يف جمال اإلدارة اإلستراتيجية على أن عملية االختيار ا

  .فاختيار البديل املناسب ،تقييمهاواخلطوات املترابطة واملتسلسلة، تبدأ بتحديد البدائل اإلستراتيجية 
إن هذه العملية ال تتم بصورة عشوائية بل تتطلب جمموعة من العوامل واليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند 

  :1يما يللعل أمهها و ،املفاضلة بني البدائل اإلستراتيجية
تؤثر قوة املؤسسة وموقفها التنافسي على نوعية اإلستراتيجية املختارة، فاملؤسسة ذات الوضع  :املوقف التنافسي-1

وإن فشلت يف ذلك تلجأ إىل إستراتيجيات  ،التنافسي الضعيف سوف ختتار إستراتيجيات إما تزيد من قوا
 .خترجها كليا من الصناعة

حتديد فيما إذا كانت تأثري واضح على اختيار اإلستراتيجية املناسبة، إذ يتعني على املؤسسة  لألهداف :األهداف-2
 .البدائل اإلستراتيجية تتناسب مع مجيع األهداف املوضوعة بدال من تناغمها مع أهداف حمددة

يئي اخلارجي وما عند اختيار البديل اإلستراتيجي على املؤسسة مراعاة نتائج التحليل الب: الفرص والتهديدات-3
 .أسفر عنه من فرص واقتناصها وخماطر واجتناهبا أو التقليل من آثارها

للموارد املالية تأثري على عملية اختيار البديل اإلستراتيجي املناسب، فاملؤسسات ذات املوارد  :املوارد املالية-4
 .ات حمدودة هذه املوارداملالية الكافية تعتمد على إستراتيجيات ختتلف عن املعتمدة من قبل املؤسس

  

  
  

                                                 
وكذلك صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع  234-233صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص ، باإلضافة إىل 202كاظم نزار الركايب، مرجع سابق، ص  ارجع إىل  1

  .234سابق، ص 
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  محددات عملية االختيار اإلستراتيجي: الفرع الثاني
  : 1لعل أمههاهناك العديد من احملددات والصعوبات اليت حتد من التوجه حنو االختيار اإلستراتيجي 

تتوفر قد ال تتوافر لدى صانعي القرار اإلستراتيجي معلومات كافية عن بيئة املؤسسة، كما قد : املعلومات-1
ولكن بشكل غري صحيح ويف كلتا احلالتني يتأثر العدد املتاح من البدائل وتصبح استمرارية صنع اخليار 

 .اإلستراتيجي أمرا غري مناسب
يف حالة ما ختطى صانع اخليار الوقت احملدد أو الكلفة املسموح هبا يف عملية اختيار  :الوقت وضوابط التكلفة-2

 .قراره ستتدهور مما ينجر عنه تأخر مناهج العمل عن التنفيذالبديل املناسب، فإن فاعلية 
قد تتوفر معلومات كافية، مفيدة، ومناسبة فعال لدى املؤسسة، إال أا تبقى بعيدة عن  :انقطاع االتصال-3

ئل اإلداريني املشاركني يف صنع اخليار بسبب انقطاع االتصال داخل املؤسسة مما يؤثر على عملية املفاضلة بني البدا
 .املتاحة

  

  ياألساليب المستخدمة في عملية االختيار اإلستراتيج: المطلب الثاني
إنه وهبدف تقومي أعمال املؤسسة باإلضافة إىل اختيار اإلستراتيجية اليت تتالءم مع ظروف املؤسسة 

ذا الغرض واليت والداخلية وحتقق هلا أعلى معدالت النمو والرحبية، تصمم جمموعة من األدوات للقيام هب ةاخلارجي
  .منوذج هوفر، ومنوذج سووترتي، ي، منوذج ماكاإلستشارية بوسطنمصفوفة جمموعة منوذج : ميكن تلخيصها يف

 ♣  (BCG)مصفوفةنموذج : الفرع األول

  ، هيكلها وتقييمها(BCG)سنحاول من خالل هذا الفرع التطرق إىل أبعاد مصفوفة

 االختيارمن أقدم الوسائل املستخدمة يف عملية  (BCG)تعد مصفوفة  :(BCG)مصفوفة  أبعاد ـ أوال
ومعدل  النشاطاحلصة السوقية للمؤسسة يف قطاع  :2مها اإلستراتيجي وأبسطها يف التنفيذ، وتتشكل من بعدين

  .النمو يف هذا القطاع
ميكن  .النسبة بني حصة املؤسسة السوقية وحصة أهم منافس هلا يف السوق ومتثل: النسبية احلصة السوقية  - 1

، يف حني تبلغ احلصة السوقية ملنافسها  %40للمؤسسة أن تكون قائدة يف السوق إذا بلغت حصتها السوقية 
وجيدر بالذكر أن احلصة السوقية النسبية  .4أي أن احلصة السوقية النسبية للمؤسسة تساوي  %10الرئيسي 

ء أعماهلا وبالتايل االستفادة من ختفيض للمؤسسة إذا كانت تقل عن الواحد فإن املؤسسة تتسم بالقوة يف أدا
تكلفة إنتاج وحدا املباعة مع بيع هذه األخرية بنفس أسعار املنافسني، مما ميكن املؤسسة من حتقيق هامش ربح 

                                                 
  .401طاهر الغاليب، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   1

♣ Boston Consulting Group. 
 باإلضافة إىل 79-78ارجع إىل زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   2

 Jean Pierre, Anastassopoulos, Georges Blanc et autres, Strategor : Politique Générale de l’entreprise, 3ème édition, Paris, 
dunod, 1997, p.105. 
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أكرب مما حيققه املنافسون، أو بيع منتجاا بسعر يقل عن أسعار املنافسني مما ميكنها من احلصول على حصة أكرب 
 .يف السوق

املنتج ميثل معدل منو حيث ، (BCG)يعد معدل منو النشاط أحد احملاور املهمة يف مصفوفة  :معدل منو الصناعة  - 2
، واهلدف من تقييم هذا املعدل هو معرفة ما إذا كانت الظروف اخلارجية وبيئة الصناعة أو السوق الذي يتم حتليله

 .تظهر فرصا للنمو أو ديدات
: 1إىل أربع خانات تبعا للبعدين املشكلني هلا، هذه اخلانات هي مقسمة (BCG) إن مصفوفة :هيكلهاـ  ثانيا

  . ، النجم الساطع، الكالب والبقرة احللوباالستفهامعالمة 

هي أنشطة تتصف حبصة سوقية منخفضة ومعدل منو عال ويف هذا الصدد على إدارة : عالمة اإلستفهام - 1
 .عزيزها من خالل اعتماد إستراتيجيات النمو الداخلي أو بيعهااملؤسسة أن تتخذ قرارا جتاه منافسيها إما بت

متتاز هذه األنشطة مبعدالت منو سريعة، باإلضافة إىل ارتفاع احلصة السوقية للمؤسسة مقارنة : النجم الساطع -2
 مبنافسيها ومتثل منتجات املؤسسة يف هذه احلالة ما يعرف بقائد السوق كوا تشكل فرصا للمؤسسة على املدى

مربع النجم الساطع أيضا بارتفاع حجم املبيعات بصورة مستمرة، لتتمتع يتسم و .الطويل لتحقيق النمو واألرباح
منتجاته باملكانة العالية، السمعة الطيبة والقبول لدى املستهلكني، وحتتاج املؤسسة يف هذا الصدد إىل 

عليه، اإلنفاق على التوزيع والترويج، السعي لتعزيز موقعها احلايل أو احملافظة ) جهود حبث وتطوير(استثمار
لتخفيض التكاليف أو العمل على ختفيض األسعار أو زيادة احلصة السوقية، مما جيعل احتمال دخول منافسني جدد 

، )العمودي واألفقي(ضعيفا والبدائل اإلستراتيجية املناسبة يف هذا الصدد هي إستراتيجيات التكامل بنوعيه 
 .تراتيجية اختراق السوق، تطوير السوق، تطوير املنتج واملشاركة املؤقتةباإلضافة على إس

تشري البقرة احللوب إىل تلك األنشطة أو الوحدات اليت تولد نقدية ومتتاز حبصة سوقية كبرية : البقرة احللوب -3
وق ومعدل منو منخفض وهي أنشطة تدر دخال ورحبا كبريا لوجود حصة سوقية عالية ومركز مستقر يف الس

وجتدر اإلشارة إىل أن منتجات هذه املنطقة كانت جنما يف السابق، وعلى هذا . ولكن احتماالت منوها منخفضة
األساس، على إدارة املؤسسة، ومن أجل احلفاظ على حصتها السوقية املرتفعة أن تنتهج عددا من اإلستراتيجيات 

هذه املنطقة ضعيفة حىت تصبح إستراتيجيات منها تطوير املنتج، التنويع املتجانس وما إن تصبح منتجات 
 .االنكماش والتجريد أكثر مالئمة للتصرف إزائها

  
  
  
 

                                                 
   وكذلك 250باإلضافة إىل خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  238-237ارجع إىل صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1

Jean Pierre, Anastassopoulos, Georges Blanc et autres, op. cit., p.107.  
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 عالمة اإلستفهام

متتاز هذه املنطقة بامتالكها ملنتجات ذات معدل منو منخفض وحصة سوقية منخفضة وهي أقل  :الكالب  -4
ة، بل إا حتقق خسائر استخداما أو استهالكا لرؤوس األموال، ال تدر تدفقات نقدية ثابتة، ومردوديتها ضعيف

عادة . مادية يف كثري من األحيان، كم أن تدين مسعة املؤسسة جيعل إقبال املستهلكني على منتجاا يكون ضعيفا
ما تلجأ املؤسسة إىل إتباع إستراتيجية االنكماش بأنواعها املختلفة يف هذه احلالة، فقد تلجأ إىل االستسالم إىل 

، كما قد تتحول إىل نشاط آخر تاركة هذا اال برمته، كما أا قد جتد أن مؤسسة أخرى رائدة يف جماهلا
  .إستراتيجية التصفية وبيع منتجاا أفضل من االستمرار يف السوق

  : وميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل
  

  (BCG)هيكل مصفوفة ): 11-2( شكل رقم

  
  

?

    

 

  
  
  

  .177ص مرجع سابق،  زكريا مطلك الدوري،: املصدر
  

كما أنه يعاين الكثري من  ،ميتاز هذا النموذج بالعديد من نقاط القوة: (BCG) تقييم نموذج مصفوفة ـ ثالثا
  :نقاط الضعف وميكن تلخيص ذلك يف

 :1يلي نقاط القوة اليت متيز هذا النموذج ما أهملعل : نقاط القوة  -1
قارنة هذه القطاعات من حيث مسامهة ملى خريطة واحدة وقدرة املؤسسة على تصنيف قطاعات األعمال هبا ع-

 .منها يف املؤسسة ككل وبالتايل فهو يساعد املؤسسة على اختيار اإلستراتيجية املناسبة لكل قطاعكل 

                                                 
  .184افة إىل زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص باإلض 266صاحل بن حبتور مرجع سابق، ص   1
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ىل وحدات أعمال أو منتجات أخرى ينبغي أن إيف معرفة ما إذا كانت املؤسسة حباجة  (BCG)تساهم مصفوفة -
 .اليةتضاف على حمفظتها احل

تركيزها على اإلهتمام بامللتزمات الضرورية اليت تساهم يف خلق التدفقات النقدية ألنواع خمتلفة من وحدات -
 .األعمال من أجل تعظيم القيم حملفظة أعمال املؤسسة

 :1لعل أهم نقاط الضعف اليت يعاين منها هذا النموذج تتمثل يف: نقاط الضعف  -2
السوقية كمعيار جلاذبية الصناعة من شأنه أن حيد من واقعية هذا التحليل اعتماد التحليل على مؤشر احلصة  -

كالعوامل اإلقتصادية، التكنولوجية ىل النمو إوذلك لوجود مؤشرات مهمة أخرى مل تؤخذ بعني اإلعتبار باإلضافة 
 .وعوامل أخرى قادرة على حتديد شدة التنافس يف الصناعة وجاذبيتها

ربح ليست بالضرورة قوية، فهناك أعمال ذات نصيب متدين من السوق ولكنها لة واالعالقة بني احلصة السوقي -
 .مرحبة والعكس وذلك من خالل متيز منتجاا خلدمة قطاعات خاصة يف السوق

تم هذه املصفوفة بالعالقة بني املؤسسة واملنافس األساسي الذي هو زعيم أو قائد السوق ومل املنافسني  -
 .السريع يف نصيب السوقالصغار ذوي النمو 

إن تقسيم املؤسسة إىل أربعة مربعات وحتديد الدرجات على تصنيف ثنائي مرتفع ومنخفض فقط يهمل  -
اليت تكون حصتها السوقية  اإلستراتيجيةعمال األسواق ذات النمو املتوسط، وكذا املنتجات أو وحدات األ

  .  متوسطة
  

  نموذج مصفوفة ماكينزي: الفرع الثاني
جاءت مصفوفة ماكيرتي اليت قدمتها املؤسسة اليت حتمل اإلسم نفسه  :للنموذجالمضامين األساسية  ـ أوال

وطبقتها على شركة جنرال إلكتريك كنموذج لتحليل حمفظة األعمال تفاديا لنقاط الضعف اليت ظهرت يف 
ثل قوة نشاط املؤسسة أو النموذج السابق، وتتشكل هذه املصفوفة من حمورين أفقي وعمودي، بالنسبة لألول فيم

موقعها التنافسي، ويتسلسل من املنخفض إىل املرتفع، أما احملور العمودي فيشري إىل جاذبية القطاع الصناعي 
وميكن . ربعويتسلسل بدوره من املنخفض إىل املرتفع هذا ما جعل املصفوفة تتشكل من تسع خانات عوض األ

 : متثيل هذه املصفوفة يف الشكل التايل
 
 
 
 
 

                                                 
باإلضافة على كاظم نزار الركايب، مرجع سابق،  238باإلضافة على صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص  185إرجع على زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   1

  .212ص 
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  مصفوفة ماكيرتي): 12-2(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .243صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص  :املصدر
  

من جمموعة ) جاذبية الصناعة/املوقف التنافسي(من البعدين املشكلني هلذه املصفوفة بعد كل  كونيت 
القدرة على التنافس يف وقية، كفاية الطاقة اإلنتاجية، احلصة الس: حيث يتحدد املوقف التنافسي ب ،أبعاد ثانوية

إخل، كما ...ميداين اجلودة والسعر، معرفة السوق والزبون، البحث والتطوير، شبكات التوزيع، املقدرة اإلدارية،
معدل منو السوق، رحبية السوق، حجم السوق، متطلبات التكنولوجيا ورأس املال، : تتحدد جاذبية الصناعة ب

  : إخل، كما أن هذه األبعاد تأخذ قيمة تقديرية وفق وزن تقديري ودرجة تقديرية وذلك كاآليت...ملنافسة،شدة ا
  
  

حيث أن هذه القيمة تكون حمصورة بني الواحد واخلمسة، أما قيمة البعد الرئيسي فهي عبارة عن 
تتموقع  ،ناعة واملوقع التنافسيوعلى أساس قيمة كل من جاذبية الص. جمموع قيمة األبعاد الثانوية املكونة له

  .1املنتجات أو وحدات األعمال اإلستراتيجية على املربعات التسع املشكلة للمصفوفة
      

                                                 
  .244صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1
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إن املنتجات أو وحدات األعمال اليت حتتل درجة مرتفعة من جاذبية الصناعة وموقف تنافسي قوي أو 
فائزين وهي املربعات الثالث اليت تقع يف أعلى أحد البعدين متوسط واآلخر مرتفع أو قوي، تقع يف مربعات ال

  .1يسار املصفوفة واإلستراتيجيات املناسبة يف هذه احلالة هي إستراتيجيات النمو والتوسع
إن املنتجات أو وحدات األعمال اليت حتتل درجة عالية من جاذبية الصناعة وتعاين ضعفا يف موقفها 

م، والذي يتموقع يف أعلى ميني املصفوفة ويكون على املؤسسة يف هذه مربع عالمة االستفهاالتنافسي فهي تقع يف 
احلالة انتهاج إستراتيجيات النمو والدخول يف استثمارات، أو منتجات جديدة لتمويل موقعها حىت تصبح ضمن 

  . جراء ذلك ةخانة الفائزين، أو اختيار إستراتيجية التجرد لالستفادة من العوائد املتحقق
نتجات أو وحدات األعمال حتتل موقفا تنافسيا قويا ودرجة منخفضة جلاذبية الصناعة فهي تقع إذا كانت امل

جيات يف مربع البقرة احللوب والذي يقع أسفل يسار املصفوفة ويكون على املؤسسة يف هذه احلالة انتهاج إستراتي
اذبية الصناعة جا وحاجة متوسطة إذا احتلت املنتجات موقعا تنافسيا متوسطأما االنكماش فهي األكثر مالئمة، 

  .2لة هي االستثمار املختار بعناية من أجل احلصول على األرباحافإن اإلستراتيجية املناسبة يف هذه احل
إن املنتجات أو وحدات األعمال اليت تقع يف مستويات منخفضة من املوقف التنافسي وجاذبية الصناعة، 

متوسط يف اآلخر، فهي تتموقع يف مربعات اخلاسرين وهي مها وتقع يف مستوى منخفض من إحداأو تلك اليت 
املربعات الثالث اليت تقع يف أسفل ميني املصفوفة، ويكون على املؤسسة يف مثل هذه احلالة انتهاج اإلستراتيجيات 

ويلها على كإختيار إستراتيجية احلصاد، أو التصفية التدرجيية لإلستفادة من بعض األنشطة املتبقية وحت االنكماشية
   .3مواقع أفضل، أو إنتهاج إستراتيجية التصفية الكلية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه

  :4ذا النموذج يفهلضعف القوة والميكن تلخيص أهم نقاط : نموذجالتقييم  ـ ثانيا
لقد أجرت مؤسسة ماكيرتي من خالل املصفوفة اليت إقترحتها وطبقتها على شركة جنرال : نقاط القوة -1

حبيث تعترب هذه التحسينات كنقاط قوة لنموذج مصفوفة ، (BCG)حتسينات كثرية على مصفوفة إليكرييك 
 :ماكيرتي وميكن إبراز أمهها يف

إىل وذلك إلعتمادها على عوامل أخرى باإلضافة  (BCG)مشولية مصفوفة ماكيرتي باملقارنة مع مصفوفة  -
 .فقطخريين هذين األمعدل منو السوق واحلصة السوقية بدل اإلعتماد على 

، حيث أضافت املستوى ةتسمح هذه املصفوفة بالتحليل بشكل أكثر تفصيال باملقارنة مع املصفوفة السابق -
واليت ربع املتوسط لكن من جاذبية الصناعة واملوقف التنافسي مما جعل املصفوفة تتشكل من تسع خانات بدل األ

 .نيتتموقع فيها وحدات األعمال وفقا لقيمة البعدين السابق
 :لعل أهم نقاط الضعف اليت تتعرض هلا مصفوفة ماكيرتي ميكن تلخيصها يف: نقاط الضعف  -2

                                                 
  .251وائل إدريس، مرجع سابق، ص  خالد بين محدان،  1
  .246صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   2
  .191زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   3
  .254خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   4
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ذبية اإلعتماد على األحكام الشخصية لإلدارة يف حتديد الوزن النسيب للمعايري املعتمدة سواء حتديد قيمة جا -
 .الصناعة أو املوقف التنافسي

نتجات ووحدات األعمال تتطلب البحث عن العديد من إحتواء النموذج على تسع خانات متاحة لتصنيف امل -
ة األبعاد وبالتايل قد يؤدي ذلك إىل مؤشرات متعددالعوامل اليت تساهم يف حتديد املوقف التنافسي لتلك الوحدات 

 .املستخدمة يف املصفوفة
 .تغريةال تأخذ املصفوفة بعني اإلعتبار التغريات اليت من املمكن أن حتدث مستقبال يف البيئة امل -

  رنموذج هوف: الفرع الثالث
رافقت النموذجني السابقني،  وذلك لتفادي العيوب اليت) السوق/املنتج(مصفوفة  1977قدم هوفر سنة 

ضعيف، متوسط : املركز التنافسي والذي يأخذ ثالث مستويات هي: حبيث اعتمد فيها على بعدين أساسني مها
  .1إختراق السوق، النمو، اإلهتزاز، النضج واإلحندار: مثل يفوقوي، ومراحل تطور املنتج السوق واليت تت

خانة تعكس مراحل تطور املنتج،  15تتكون مصفوفة هوفر من : )السوق/ المنتج(هيكل مصفوفة  ـ أوال
ر املوجودة داخل املصفوفة مبيعات الصناعة ككل، أما األجزاء املظللة فهي متثل حصة املؤسسة ئحبيث متثل الدوا

   : وميكن متثيل هذه املصفوفة يف الشكل التايل. 2ملبيعاتمن هذه ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Giorgio Pellicelli, Strategie d’entreprise, 1ère édition, Bruxelles : Boeck et Larcier, 2007, p.397. 

  .396كاظم نزار الركيب، مرجع سابق، ص   2
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  السوق هلوفر/مصفوفة املنتج): 13-2(شكل رقم

  
  

  
  
  
  

            
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

Source : Giorgio Pellicelli, op.cit., p.397. 
 

  :1ميكن مالحظة ما يلي ،انطالقا من الشكل السابق: تراتيجية لنموذج هوفرالمضامين اإلسـ  ثانيا
إن هذه الوحدات تكون ال تزال يف مراحلها األوىل من النمو ومن ): أ(وحدات األعمال اإلستراتيجية  -1

 اتاإلستراتيجيعليه فو .عليها األموال يف املستقبل وأنفقتهبا  االهتماممت  احملتمل أن حتقق قدرة تنافسية عالية إذا
 .النمو اتاملناسبة يف هذه احلالة هي إستراتيجي

 ،تتمتع هذه الوحدات مبركز تنافسي قوي بالرغم من أن حصتها السوقية منخفضة ):ب(وحدات األعمال  -2
املناسبة يف  فاإلستراتيجياتوعليه . باإلنفاق عليها، للرفع من حصتها السوقية توميكن التعامل مع هذه الوحدا

  .إستراتيجيات النموحلالة هي هذه ا
                                                 

وكذلك فالح حسن احلسيين، مرجع سابق،  264باإلضافة إىل خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص  260صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص ارجع إىل   1
  .179ص 
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تتمتع  أا، إال اتتمتع هذه الوحدات حبصة سوقية منخفضة كسابقته): ج(وحدات األعمال اإلستراتيجية  -3
وهذا يتطلب من املؤسسة توفري األموال الستثمارها يف هذه الوحدات وحتويلها إىل مركز  ،مبركز تنافسي ضعيف

واإلستراتيجية املناسبة يف هذه احلالة هي  (BCG)ستفهام يف مصفوفة وعليه فهي تشبه عالمة االتنافسي قوي 
 .إستراتيجيات النمو

وحتتل ) الركود الضعيف(تقع هذه الوحدات يف مرحلة اهتزاز السوق ): د(وحدات األعمال اإلستراتيجية  -4
هاجها يف هذه احلالة وأفضل إستراتيجية ميكن انت. حصة كبرية من السوق، كما أا تقع يف موقع تنافسي معقول

 .هي إستراتيجية النمو احملدود
كوا متثل مرحلة  تتمتع هذه الوحدات مبركز تنافسي قوي نسبيا): و(و) ه(وحدات األعمال اإلستراتيجية  -5
حياة املنتج، فهي تدر عائدا نقديا كبريا للمؤسسة وجند أن أفضل اإلستراتيجيات استعماال يف من دورة نضج ال

 .ني هي إستراتيجيات اإلستقرارهتني احلالت
تقع هذه الوحدات يف مرحلة اإلحندار، كما أا حتتل مركزا تنافسيا ): ز(وحدات األعمال اإلستراتيجية -6

واإلستراتيجيات اليت تناسب مثل هذا الوضع هي ، (BCG)ضعيفا وهي تشبه وضعية الكالب يف مصفوفة
  . إستراتيجيات اإلنكماش

  :1ميكن تلخيص أهم نقاط قوة وضعف هذا النموذج يف: تقييم النموذج ـ ثالثا
 : لعل أهم نقاط القوة اليت متيز هذا النموذج عن غريه هي: نقاط القوة  -1
توزيع وحدات األعمال اإلستراتيجية حسب مراحل  )السوق/املنتج(مصفوفة هذا النموذج من خالل عرض ي  -

خلية  15ن جهة أخرى، حبيث جند املصفوفة مكونة من حياة املنتج من جهة واملركز التنافسي هلذه الوحدات م
 .الوحداتتبني كل منها موقعا هلذه 

ومعرفة املركز النسيب ) األسواق/ املنتجات( وسيلة لتحليل كل عمل من أعمال املؤسسة بشكل منفرد وه  -
 .الذي تتميز به

ة اليت تتالءم مع موقف كل وحدة يساعد هذا التحليل على ختصيص املوارد بطريقة أفضل واختيار اإلستراتيجي  -
 .نشاط

  :هناك العديد من االنتقادات اليت وجهت هلذا النموذج لعل أمهها: العيوب  -2
فبالرغم من  ال يركز على العوامل املتعلقة جباذبية الصناعة كما هو احلال يف مصفوفة ماكيرتي،إن هذا النموذج  -

 .حتمل حمددات جلاذبية الصناعة ال أن مراحل تطور املنتج يف السوق هي مهمة، لكنها
 يوحي هذا النموذج أنه خيضع للدقة العلمية واألحكام املوضوعية، لكنه يف احلقيقة خيضع لألحكام الشخصية   -

 .فيما خيص حتديد معدل منو النشاط

                                                 
  .220كاظم نزار الركايب، مرجع سابق، ص   1
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يؤدي إىل  متر الكثري من وحدات األعمال اإلستراتيجية مبراحل متتابعة تتذبذب فيها املبيعات صعودا ونزوال، مما  -
صعوبة حتديد معدل النمو احلقيقي للوحدة موضع التقييم وهذه املشكلة تؤدي إىل تقدير اإلدارة اخلاطئ هلذا 

 .  املعدل
 

  )التهديدات/ الفرص(و ) نقاط الضعف/ نقاط القوة(نموذج : الفرع الرابع
وذلك سنة  ،)Learned, Christensen, Andrews, Guth(قدم هذا النموذج من طرف الباحثني 

  .∗)S.W.O.T: ( 1كأداة لتحديد املوقف اإلستراتيجي للمؤسسة، وعرف هذا النموذج بنموذج 1965
وإمكانيات املؤسسة معربا عنها بنقاط  ،يتضمن هذا النموذج مقابلة بني فرص وخماطر احمليط من جهة

الختيار  والسليب على املؤسسة والناجتة عن دراسة أثر العوامل الداخلية اإلجيايب القوة والضعف من جهة أخرى
  :، وميكن متثيل ذلك يف الشكل التايل2اإلستراتيجية املناسبة

  
  نتائج أثر العوامل الداخلية واخلارجية للبيئة على املؤسسة): 14-2( الشكل رقم

 العوامل البيئية         
  األثر   

                               

  الداخلية اخلارجية

  نقاط قوة فرص إجيايب
  نقاط ضعف ديدات سليب

Source : Koeing, op.cit., p.56.  
  

  :3ميكن تعريف كل من الفرص والتهديدات كاآليت: تعريف الفرص والتهديدات الخارجية ـ أوال
هي تلك الظروف اليت حتيط باملؤسسة وتؤثر عليها إجيابا، فهي متكنها من حتقيق أهدافها  : الفرص - 1

، وتعمل على ترتيبها أمامهاوعلى كل مؤسسة أن تدرس خمتلف الفرص املتاحة  ،اتيجية إذا ما استغلتاإلستر
 .حسب األولوية واألمهية يف حتقيق النمو، الربح وجاذبية الصناعة

واليت إن حصلت فستؤثر سلبا على املؤسسة وتشكل  ،هي تلك األحداث اخلارجية احملتملة :التهديدات - 2
 .أمامها خماطرا

  :4ميكن تعريف كل من نقاط القوة والضعف كاآليت :تعريف نقاط القوة والضعف ـ ثانيا
                                                 
1 Gérard Koeing, Management Stratégique Projets, Interaction et Contexte, Paris : Dunod, 2002, p.56. 
∗ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

الرابع، جامعة حممد خيضر بسكرة،اجلزائر، ، العدد جملة العلوم اإلنسانية، "نظرية اإلستراتيجية إىل S.W.O.Tالفكر اإلستراتيجي التسيريي من منوذج  "عبد املليك مزهودة،   2
  . 110، ص 2003ماي 

  .158زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   3
  .113-112خالد بين محدان، وائل إدريس، مرجع سابق، ص   4
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 .هي جمموعة الصفات واملؤهالت اليت متتلكها املؤسسة وجتعلها متميزة مقارنة مبنافسيها :تعريف نقاط القوة  - 1
نقص أو الفقر يف هي جمموعة املتغريات املتواجدة داخل املؤسسة واليت تؤشر إىل ال :تعريف نقاط الضعف  - 2

  .إمكاناا، مما مينعها من حتقيق التميز باملقارنة مع املنافسني
ميكن متثيل أهم نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص والتهديدات اليت تؤثر على املوقف اإلستراتيجي للمؤسسة     
  :التايل دوليف اجل

  

  ي للمؤسسةالعناصر الرئيسية لتحديد املوقف اإلستراتيج): 10(اجلدول رقم

  التهديدات الفرص

 أو قطاعات جديدة يف السوق؛ أسواقالدخول إىل   -
القدرة على حتويل املهارات واملعرفة التكنولوجية إىل منتجات  -

 جديدة؛
 إمكانية إحداث تكامل عمودي أو أفقي؛  -
 التوطن بني الشركات املنافسة؛  -
 النمو السريع يف السوق بسبب الزيادة يف الطلب السوقي؛  -
 إظهار تكنولوجيا جديدة؛  -
 ؛القدرة على العمل مع شركاء إستراتيجني يف ميدان الصناعة  -
  .أمور أخرى -

 إحتمال دخول منافسني جدد؛ -
 زيادة مبيعات املنتجات البديلة؛ -
 منو بطيء يف السوق؛ -
 زيادة الضغوط التنافسية؛ -
 منو قوى التفاوض لدى العمالء واملوردين؛ -
 ؛تغري أذواق وحاجات املستهلكني -
 زيادة املخاطرة بسبب الركود يف دورة األعمال؛ -
  .أمور أخرى -

  نقاط الضعف نقاط القوة

 الكفاءة املتميزة؛-
 مصادر مالية متاحة؛-
 مهارات تنافسية جيدة؛-
 معرفة جيدة باملستهلكني؛-
 قيادة جيدة للسوق؛-
 جودة عالية للمنتجات واخلدمات؛-
 خلدمات ؛إمكانية متاحة إلجراء حتسينات على املنتجات وا-
 السبيل يف الوصول إىل إقتصاديات احلجم؛-
 تكنولوجيا إنتاج مالئمة؛-
 ميزة التكاليف اإلنتاجية املنخفضة؛-
 محلة إعالنية جيدة؛-
 مهارت إنتاجية مبدعة؛-
 إمتالك املؤسسة موقع متميز على منحىن اخلربة؛-
  أمور أخرى-

 عدم وضوح التوجه اإلستراتيجي؛-
 موقف تنافسي متدهور؛-
 هبة واخلربة اإلدارية؛نقص املو-
 معدالت إجناز ضعيفة يف تنفيذ اخلطط؛-
 خط إنتاجي ضيق جدا؛-
 تصور سوقي ضعيف؛-
 شبكة توزيع ضعيفة؛-
 مهارات تسويقية دون املستوى؛-
 تكاليف الوحدة املنتجة عالية باملقارنة مع املنافسني؛-
 ضعف القدرة على حتقيق معدالت النمو؛-
  .أمور أخرى-

  .157-156باإلضافة إىل زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص  106-105ثة باإلعتماد على سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص إعداد الباح: املصدر
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  )S.W.O.T( المضامين اإلستراتيجية لمصفوفة ـ  ثالثا
يل اخلارجية للمؤسسة، ال بد من القيام بتحل بعد حتديد عناصر القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات  

  : 1ويف هذا الصدد هناك مدخالن للتقييم مها ،هذه املتغريات األربعة
حسب هذا املدخل نقوم حبساب نقاط القوة ونقاط الضعف يف األداء، فإذا كان عدد  :املدخل التقليدي - 1

 .فاملؤسسة يف موقف قوة والعكس بالعكس ،نقاط القوة أكرب منه بالنسبة لنقاط الضعف
ا املدخل فإنه يتم ختصيص وزن لكل عنصر من العناصر الداخلية واخلارجية على حسب هذ :املدخل احلديث- 2

وفق أمهيته النسبية ويضرب هذا الوزن يف الدرجة التقديرية اليت أعطيت على وفق توافر هذا العنصر  ،حد سواء
يها وميكن متثيل من عدمه ومن خالل دمج تقومي العناصر الداخلية مع اخلارجية يتحدد موقف املؤسسة جتاه منافس

 :ذلك يف الشكل التايل
  

  )S.W.O.T( املوقف التنافسي للمؤسسة يف ظل حتليل): 15- 2(شكل رقمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Jean Charles Marthé ; op.cit., p.15. 
  

  :2ينالحظ أن املوقف التنافسي للمؤسسة يأخذ أربع حاالت وه ،انطالقا من الشكل أعاله    
يف هذه احلالة تتوافر لدى املؤسسة فرص متاحة باإلضافة إىل امتالكها نقاط قوة يف األداء، مما  :S.Oحالة  -1

يدفعها إىل إتباع موقف املهاجم، هبدف تعظيم نقاط القوة واإلستفادة من الفرص للحصول على أفضل موقع يف 
 .السوق

                                                 
  .269صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1
  .161-160إلضافة إىل زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص ، با114-113إرجع إىل خالد بين محدان وائل إدريس، مرجع سابق، ص   2

 

معاجلة نقاط الضعف  -
لدى املؤسسة الستغالل 
.الفرص املتاحة يف حميطها  

)العالج(  

استغالل نقاط القوة لدى -
املؤسسة لالستفادة من 

.الفرص املتاحة  
)اهلجوم(  

 
 

    Oالفرص 
 

ملعاجلة نقاط الضعف  -
اجهة التهديدات اليت ملو

.يفرضها احمليط  
)املدافع(  

استغالل نقاط القوة-
لدى املؤسسة ملواجهة 

.التهديدات  
)التنويع(  

 
 

T   التهديدات
 

Wنقاط الضعف S نقاط القوة
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ئة، فهي متتلك نقاط ضعف من جهة وحتيط هبا املؤسسة تعيش أوضاعا سيفاحلالة يف هذه : W.T حالة -2
 .وتتفادى بذلك التهديدات التهديدات من جهة أخرى، لذا عليها أن تقف موقف املدافع لتعاجل نقاط الضعف

يف هذه احلالة تكون املؤسسة تعاين من نقاط ضعف يف أدائها، ولكن هناك فرص متاحة يف حميطها : W.Oحالة -3
 .عاجل حىت تتمكن من معاجلة نقاط الضعف واستثمار الفرصلذا عليها أن تقف موقف امل

يف هذه احلالة املؤسسة متلك نقاط القوة ولكن التهديدات حتيط هبا من كل جانب، لذا عليها أن : S.Tحالة  -4
 .فتقف موقف التنويع تتعزز وتستثمر نقاط القوة لديها حىت تستطيع مواجهة التهديدا

كن متثيل أهم اإلستراتيجيات املوافقة لكل موقف إستراتيجي يف اجلدول مي ،إنطالقا من احلاالت السابقة
  : التايل

  

  )S.W.O.T(اإلستراتيجيات املوافقة للموقف التنافسي للمؤسسة يف ظل حتليل): 11-2( دول رقماجل

  اإلستراتيجية املوافقة له  املوقف التنافسي
 .إختراق السوق-  اهلجوم

  .تطوير السوق-
  .تطوير املنتج-

  .التنويع املترابط وغري املترابط-  تنويعال
  .اإلندماج-
  .التحالفات اإلستراتيجية-

  .التكامل العمودي واألفقي-  العالج
  .اإلندماج-
  .التحالفات اإلستراتيجية-

  .التجرد-  الدفاع
  .التصفية-

  -بتصرف  –. 271مرجع سابق، ص  ،صاحل رشيد، حسان جالب: املصدر

  

ار اإلستراتيجي املناسب لنتائج التحليل اإلستراتيجي للبيئتني الداخلية انطالقا مما سبق نستنتج أن االختي
  .واخلارجية خيلق لدى املؤسسة مزايا تنافسية متكنها من حتقيق أهدافها وغاياا
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  مداخل بناء المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: سادسالمبحث ال
كيفية متكن املؤسسة من خلق مزاياها التنافسية وميكن تلخيصها لقد قدم الباحثون مسامهات كثرية يف 

  .مدخل املوارد والكفاءات ومدخل نظم املعلومات اإلستراتيجية، املدخل اإلستراتيجي: يف ثالث مداخل هي

  الميزة التنافسية في خلقالبدائل اإلستراتيجية دور : المطلب األول
من خالل إنتهاجها لإلستراتيجيات  ،خلق مزاياها التنافسيةفإن املؤسسة بإمكاا  ،حسب ميكائيل بورتر

  .التنافسية واملتمثلة يف إستراتيجية الريادة يف التكلفة، التمييز والتركيز

  بناء الميزة التنافسية من خالل الريادة في التكلفة: الفرع األول
لفة يف حتقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الريادة يف التكهناك العديد من العوامل اليت تساهم يف جناح إستراتيجية 

  :لعل أمهها

إن تنبؤ املؤسسة بدقة حلجم الطلب على منتجاا يساعدها على استغالل طاقاا : التنبؤ الدقيق للطلب ـ أوال
مما ميكن من توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكرب من الوحدات والذي يترتب عنه  ،اإلنتاجية بصورة كفأة

  .1الوحدة املنتجة من التكلفةاخنفاض نصيب 

على عدد ) حبث، تصور، إشهار( تتعلق إقتصاديات احلجم بتوزيع التكاليف الثابتة :إقتصاديات الحجم ـ ثانيا
كبري من الوحدات املنتجة، فكلما تضاعف حجم اإلنتاج اخنفض نصيب الوحدة املنتجة من التكلفة، وللوصول إىل 

حىت يتم تكلفة تطوير منتج جديد وتكلفة  تندمج لتكوين مؤسسة واحدةفإن بعض املؤسسات  ،وفورات احلجم
كذلك قد تتجه  .يسمح بتحقيق أرباح أو زياداتسويقه على كمية أكرب من املبيعات وبالتايل تقل تكلفة املنتج مبا 

خلام بعض املؤسسات إلنشاء حتالف إستراتيجي مع شركة منافسة لتحقيق مصلحة مشتركة مثل شراء املواد ا
  .2مما يزيد من القدرة التفاوضية مع املورد ،للمؤسستني معا

ومن  ،تتمتع املؤسسة بوفورات اال إذا كانت تعمل يف عدة جماالت متشاهبة: المجال اقتصاديات ـ ثالثا
ىل عدم اقتناع إاجلدير بالذكر أن هذا قد يؤدي إىل عدم التركيز على أي من هذه ااالت، وكذلك قد يؤدي 

وما يعنينا هنا هو أن املؤسسة اليت تريد أن تنافس عن  .لعميل باخلدمات املتنوعة واليت تشعره بعدم التخصصا
عليها أن حتاول استخدام وفرات اال إذا كان لديها منتجات أو خدمات يف نفس  ،طريق التكلفة املنخفضة

يف اإلعالنات مما يؤدي إىل ختفيض تكلفة وهذا قد حيدث من خالل التشارك بني جمموعة من املؤسسات  ،اال
وهذا ما نالحظه يف اإلعالنات التلفزيونية اليت تعلن عن منتجني غري متنافسني ولكن هلما عالقة  ،اإلعالن لكل منها

 ،إن هذا األسلوب يفيد أيضا املؤسسات الصغرية جدا. ببعضهما البعض، كاإلشهار املتعلق بالغساالت واملنظفات

                                                 
  .307صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1
 :على املوقع اإللكتروين 08/04/2009ورقة مت اإلطالع عليها يوم  ،"التخطيط اإلستراتيجي" سامح حممد،   2

http// :Sandar.files.Wordpress.com.2008/11/Strategic.pdf                                                                                                
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باإلضافة إىل املشاركة يف اإلشهار قد تتشارك . الوصول إىل عدد كبري من الناس وبتكلفة معقولةحيث ميكنها 
  .1اخل...املؤسسات يف عمليات التوزيع ، مندويب املبيعات

وبالضبط يف صناعة  Wrightمن طرف املهندس  1930لوحظ أثر اخلربة ألول مرة سنة : أثر الخبرة ـ رابعا
 ،ظته لوجود عالقة عكسية بني حجم اإلنتاج والتكلفة، فكلما إرتفع اإلنتاج وتضاعفحيث متت مالح ،الطائرات

أعادت جمموعة بوسطن االستشارية التجربة  1971فإن تكلفة الطائرة الواحدة ستنخفض بنسبة ثابتة، ويف سنة 
فة الوحدة املنتجة واخترباها على عدد هائل من املنتجات املصنعة واخلدمات، واستخرجت قانونا ينص على أن تكل

ة كلما تضاعف حجم تينخفض بنسبة ثاب) إزالة أثر التضخم(من سلعة أو خدمة معينة مقاسة يف ظل ثبات النقود 
  .2يف كل تضاعف %30و %10اإلنتاج، وتتراوح هذه النسبة عادة ما بني 

  :ميكن متثيل منحىن اخلربة يف الشكل التايلو
  

 منحىن اخلربة): 16-2( الشكل رقم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .246شارلز، جاريث جونز، مرجع سابق، ص : املصدر

  

يؤثر التعلم على التكلفة باالخنفاض حيث أن العامل الذي يزاول نفس املهمة : إقتصاديات التعلمـ خامسا 
لفترة طويلة من الزمن، بعد مرور هذه الفترة يكتسب خربة جتعله أكثر سرعة يف عمله، كما تقلل من إمكانية 

للوحدات املعيبة مما يترتب عنه الزيادة يف اإلنتاجية هذا من جهة واخنفاض نصيب الوحدة املنتجة من تكلفة  إنتاجه
  .3العمل من جهة أخرى

                                                 
                        :على املوقع اإللكتروين 04/04/2009، ورقة مت اإلطالع عليها يوم "ختفيض التكلفة"  1

                                                                                                                           http// :www.SSIC.2008.com/assets/files/pdf. 
2 Jean Pierre, Anastassopoulos, op. cit., p.62. 
3 Ibid, op. cit., 64. 



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 127

إن استخدام املؤسسة لآلالت املتطورة يف العملية اإلنتاجية من شأنه أن  :التطورات التكنولوجية ـ سادسا
  .1ات املعيبة وبالتايل التخفيض من حجم التكلفةينخفض وقت اإلنتاج، أو يقلل من عدد الوحد

إن التكامل الرأسي ميكن من ختفيض التكاليف وبطرق متعددة، فهو جينبها تكاليف  :التكامل الرأسي ـ سابعا
اللجوء إىل األسواق فيما خيص عمليات احلصول على املواد األولية ونقلها إىل املخازن، باإلضافة إىل جتنب موردين 

  .2ذوي قدرة تفاوضية عالية أو زبائن

لعل أبسط تعريف ميكن إعطاؤه للكفاءة هو القدرة على حتقيق نتيجة معينة بأقل قدر ممكن من  :الكفاءة ـ ثامنا
املوارد، وبإسقاط هذا التعريف على املؤسسة ميكننا القول بأا تتصف هبذه اخلاصية إذا ما استطاعت حتقيق الكمية 

قل قدر ممكن من املدخالت، حبيث أن املدخالت تتمثل يف العمالة، األرض، رأس املال املطلوبة من املخرجات بأ
  .3واملهارة التكنولوجية، أما املخرجات فتتمثل يف السلع واخلدمات اليت تنتجها املؤسسة

  

  بناء الميزة التنافسية من خالل التميز: الفرع الثاني
  : ها وذلك يف حالة توافر العديد من العوامل أمههاميكن للمؤسسة حتقيق ميزة التميز مقارنة مبنافسي

اجلودة بأا جمموعة اخلصائص املتعلقة باملنتج، النظام، أو  )ISO(تعرف املنظمة العاملية للمعايرة  :الجودة ـ أوال
  :  4العملية اإلنتاجية واليت تليب حاجات الزبائن، وتتكون اجلدة من ثالث أبعاد هي

 .املواصفات امللموسة يف تصميم املنتج أو اخلدمة وهي بعض :جودة التصميم - 1
وهي التطابق اجليد بني قدرات العملية اإلنتاجية وجمموعة املواصفات املوضوعة للمنتج  :جودة املطابقة - 2

 :وتعتمد على عنصرين مها
  .إمكانية اجلهاز اإلنتاجي من إنتاج السلعة وفق املواصفات املطلوبة -     
  .من اكتشاف االحنرافات يف األداء والتعرف على درجة املطابقة ةط اجلودإمكانية جهاز ضب -     

 .ونعين هبا قدرة املنتج على إمتام املهام اليت أوكلت إليه وفق احتياجات ورغبات الزبائن :جودة األداء - 3
دد تسعى لتلبية رغبات املستهلك مقارنة باملنافسني، وطاملا أن السعر مل يعد هو احملطاملا أن املؤسسة 

 رت اجلودة هي االهتمام األول هلماحملرك األساسي لسلوك املستهلكني يف ظل التغريات اليت عرفتها األسواق وصا
ىل البقاء حتاول إنتاج منتجات ذات جودة عالية، وهلذه األخرية أثر مزدوج إهذا ما جعل املؤسسات اليت تسعى 

ملنتجات ذات اجلودة العالية يف أعني املستهلكني مما يؤدي إىل على املزايا التنافسية، يتمثل األول يف زيادة قيمة ا
أما الثاين فيتمثل يف ختفيض تكلفة الوحدة املنتجة وذلك من خالل  .ؤسسة لفرض أسعار عالية ملنتجااإمكانية امل

                                                 
  .304ص  صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق،  1

2 M.Porter,(1999), op. cit., p.103.  
، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري،  كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، احلوادث املهنية وآثارها على تنافسية املؤسسة دراسة حالة سونلغاز وحدة بسكرةمسري صلحاوي،   3

  . 55ة، ص ، غري منشور2008جامعة احلاج حلضر باتنة، اجلزائر، 
  .10-9، ص 2000مكتبة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية ،10011و  9000اقتصاديات جودة املنتج بني إدارة اجلودة الشاملة واإليزو مسري حممد عبد العزيز،   4
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ري األفضل حتسني العمليات من خالل التسيحتقيق اجلودة عن طريق استخدام التكنولوجيات اجلديدة، باإلضافة إىل 
  .والتدريب اجليد

وذلك من خالل استخدام أساليب إدارة اجلودة الشاملة ملختلف األنشطة التسيريية  :التحسين المستمر ـ ثانيا
يف املؤسسات، وذلك من خالل دعم عمليات البحث والتطوير، تشجيع اإلبداع، تنمية املعرفة واملهارات لدى 

  .1عمليات التدريب، التحفيز وتوفري بيئة العمل املالئمة لإلبداع الكفاءات البشرية يف املؤسسة من خالل

  :2وذلك من خالل :التركيز على الزبون ـ ثالثا
  .التعرف على رغباته واحتياجاته احلالية -
  .إشباع هذه الرغبات واحلاجات من خالل إنتاج السلع واخلدمات حسب الطلب -
 .ملقدمةقياس مدى رضا املستهلك عن جودة السلع واخلدمات ا -

ميكن تعريف اإلبتكار على أنه كل شيء حديث يتعلق بإدارة املؤسسة أو املنتجات اليت : اإلبتكار ـ رابعا
تنتجها، حبيث يشمل كل تقدم يطرأ على أنواع املنتجات، عمليات اإلنتاج، نظم اإلدارة، اهلياكل التنظيمية 

أحد أهم العوامل اليت تساعد على بناء املزايا التنافسية  ولعل التجديد ميثل. واإلستراتيجيات اليت تنتهجها املؤسسة
ميكن النظر إىل املنافسة كعملية موجهة بواسطة اإلبتكار، فبالرغم من كون أنه  ،للمؤسسة وعلى املدى الطويل

ليه ليست كل عمليات اإلبتكار ناجحة، إال أن تلك اليت حيقق هلا النجاح متنح املؤسسة شيئا متفردا، شيئا يفتقر إ
  .  3املنافسون، ويسمح هلا بفرض أسعار عالية ملنتجاا، أو ختفيض تكاليفها بنسبة كبرية مقارنة هبم

وذلك من خالل تصميم فائق  :التركيز على عدم وجود أي عيوب في تصنيع المنتجات ـ خامسا
  .إخل...للغاية من حيث الناحية اهلندسية، الصيانة الدورية واملستمرة، 

  .وذلك من خالل امتالك نظام دقيق إلعداد األوامر والطلبيات :سليم في اقصر زمنالت ـ سادسا

وذلك من خالل تقدمي املساعدة الفنية للمستهلك،  :أنشطة التسويق، المبيعات وخدمة المستهلك ـ سابعا
شروط صيانة أسرع وخدمات إصالح أفضل، توفري املعلومات للمستهلك حول كيفية استخدام املنتجات، تقدير 

  .اخل...إئتمانية أفضل

ميكن للمؤسسة إستغالل إمكاناا املتميزة يف حتقيق القيمة  :زيادة القيمة المدركة لدى الزبون ـ ثامنا
اليت يدركها العميل للسلع واخلدمات اليت تقدمها وبالتايل بناء مزاياها التنافسية وإن فشل املؤسسة يف إستغالل 

   .4ثريهذه اإلمكانيات قد يكلفها الك

                                                 
على املوقع  04/04/2009مت اإلطالع عليها يوم ، ورقة 13.، ص2006، 04، العدد جملة الباحث، "إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسة اخلدمية " أمحد بن عيشاوي،   1

                  :اإللكتروين
                                                                                            http// :rcwed.luedld.net/rc4/01-06.belaichaoui-A.O.K.pdf 

  .املرجع نفسه  2
  .201، مرجع سابق، ص شارلز، جاريث جونز  3
  .14، ص 2008: الدار اجلامعسية: ، اإلسكندريةاملوارد البشرية مدخل حتقيق امليزة التنافسيةمصطفي حممود أبو بكر،   4
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  : 1إن املضامني األساسية خللق القيمة لدى العميل ميكن تلخيصها يف
وهي جمموع الفوائد اليت يتوقع املستهلك احلصول عليها من خالل : املنتج استهالكالفائدة احملصلة من  -1

اليف مطروحا منها التك...شرائه للمنتج، كاخلصائص الفيزيائية للمنتج، تصميمه، صورته، إمكانية استخدامه
 .إخل...املرتبطة باستخدامه، كتكاليف التركيب، تكاليف اإلستعمال

وهو الفرق بني الفائدة احملصلة من إستهالك املنتج وسعر الشراء، حبيث أن املستهلك  :فائدة القيمة للمستهلك -2
 .يشتري املنتج إال يف حالة كون فائض القيمة موجب

للمنتج من طرف املؤسسة هو ناتج الفرق بني الفائدة احملصلة من إن خلق القيمة  :الفائدة املدركة لدى العميل -3
 : وميكن متثيل مكونات خلق القيمة يف الشكل التايل. طرف الزبون وتكلفة عوامل اإلنتاج

  

  مكونات خلق القيمة): 17-2(الشكل رقم 

  
  فائض القيمة للمستهلك

=  
  سعر البيع - الفائدة المحصلة من إستهالك المنتج

  المؤسسة ربح
=  

  تكلفة عوامل اإلنتاج -سعر البيع
  تكلفة عوامل اإلنتاج

 
       

Source : Giorgio Pellicelli, op. cit., 212. 
  

  مدخل الموارد وإدارة اكفاءات: المطلب الثاني

وذلك من خالل  ،تسعى املؤسسات يف ظل بيئتها التنافسية الشرسة إىل احلصول على مزايا تنافسية
  .إمكاناا، مواردها املختلفة وكفاءاااستغالل 

  المزايا التنافسية المسؤولة عن بناءخصائص الموارد البشرية والكفاءات : الفرع األول
تعترب كل من املوارد البشرية والكفاءات موارد إستراتيجية مسؤولة أساسا على خلق مزايا تنافسية 

  :2اخلصائص أمهها عليها أن تتصف مبجموعة من ،مستدامة وحىت حتقق ذلك
طاملا أن املوارد والكفاءات متتاز بالتباين داخل املؤسسة من خالل اإلختالف يف  :املسامهة يف خلق القيمة - 1

املستويات والقدرات، فإن مسامهتها يف خلق القيمة تكون متباينة، فكلما كان العمال أكفأ كان أداؤهم جيدا مما 

                                                 
1 Giorgio Pellicelli, op. cit., p.212. 

امللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف ، "دورها يف حتقيق امليزة التنافسية األمهية اإلستراتيجية املوارد البشرية والكفاءات و" ارجع إىل مساليل حيضيه، باليل أمحد،  2
إدارة املوارد البشرية باإلضافة إىل علي السلمي،  158، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة ورقلة، ص 2004مارس  10-09اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية 

  .113، ص 2001دار غريب، : لقاهرةا اإلستراتيجية،
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 القيمة املدركة لدى العميل
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للمنتجات واخلدمات وبقدر ما متتلك املؤسسة أفرادا ذوي قدرات يترتب عنه زيادة فيما يضيفونه من قيمة 
 .ومهارات عالية، بقدر ما يكون رصيدها من رأس املال البشري قيما ومتميزا

حىت تتمكن املؤسسة من حتقيق مزاياها التنافسية من خالل املوارد والكفاءات جيب  :أن تكون املوارد نادرة - 2
، ففي ظل مناخ اقتصادي يتسم بالتنافس الشديد والنقص الكبري يف املوارد على هذه األخرية أن تتصف بالندرة

 .والكفاءات البشرية املتخصصة واملؤهلة لدى املؤسسة، فاملتاحة منها متثل ملالكها ومستخدمها ميزة تنافسية
الكفاءات صعبة هي إن أهم األمور اليت جتعل عملية تقليد املوارد البشرية و :أن تكون املوارد غري قابلة للتقليد - 3

 :اآلتية
  طبيعة ثقافة املؤسسة ومعايري أدائها واليت ال ميكن جتسيدها يف بيئة مغايرة؛   -
 يف خلق القيمة داخل املؤسسة نتيجة لألنشطة املختلفة؛ وكفاءتهصعوبة حتديد وبدقة مدى مسامهة كل فرد   -
 .خلق القيمة لدى املؤسسةتكرار العالقات االجتماعية خبصائصها اجلوهرية اليت كانت وراء   -
يف حالة ما توصلت مؤسسة ما إىل استقطاب كفاءات املؤسسة املنافسة عن طريق طرح حوافز مغرية فإن هذه   -

الكفاءات ال تتحرك بسهولة وبشكل تام بسبب ارتفاع تكاليف اإلحالل واالستقطاب باإلضافة إىل صعوبة حتقيق 
 .التواؤم والتداؤب داخل املؤسسة املستقطبة

حىت يكون املورد مصدرا للميزة التنافسية جيب أن يكون غري قابل لإلستبدال : عدم قابلية املورد لإلحالل - 4
  .مبورد آخر مماثل، وتعترب املوارد البشرية من املوارد النادرة وغري القابلة للتحويل

  

  خطوات تطبيق مدخل الموارد كأساس للميزة التنافسية :الفرع الثاني
  : 1هناك مخس خطوات لتطبيق هذا املدخل هي ويف هذا الصدد

وتستند املؤسسة يف ذلك على أنظمة املعلومات اإلدارية، ويقسم  :حتديد وتصنيف موارد املؤسسة بدقة -1
Barney املوارد إىل ثالث فئات هي:  

 .وحيتوي على املباين، التجهيزات، التكنولوجيا واملوقع اجلغرايف للمؤسسة :رأس املال املادي 
 .إخل...يضم اخلربة، التكوين، الذكاء، عالقات املسريين :املال البشري رأس 
ويشتمل على اهليكل التنظيمي للمؤسسة والعالقات التنظيمية بينها وبني املؤسسات يف  :رأس املال التنظيمي 

 .بيئتها
ؤسسة بشكل متميز تعرب القدرات أو الكفاءات احملورية عما تقوم به امل: حتديد وتقييم قدرات املؤسسة بدقة -2

من خالل استخدام التبويب  وميكن حتديد القدرات عادة. كاملوفائق نتيجة استخدام املوارد معا وبشكل مت
 .الوظيفي ألنشطة املؤسسة أي اإلنتاج، التسويق، التمويل، إدارة املوارد البشرية وهكذا

                                                 
دور التسيري الفعال ملوارد وكفاءات املؤسسة يف حتقيق امليزة "، باإلضافة إىل داودي الشيخ، -متفرقة-57-45، مرجع سابق، ص )1996(ارجع إىل نبيل خليل مرسي،   1

، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة قاصدي 2004مارس  10-09، فة والكفاءات البشريةامللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص اإلندماج يف اقتصاد املعر، "التنافسية
  .266-265مرباح، ورقلة، ص 
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ملتحققة من موارد وكفاءات املؤسسة على تعتمد األرباح ا: تقييم إمكانية حتقيق املوارد والكفاءات لألرباح -3
 : عاملني أساسيني مها

ل امليزة التنافسية تتضائ ،يف املدى الطويل: مدى استمرارية حتقيق املؤسسة للميزة التنافسية -3-1 
ويرجع السبب يف ذلك إىل أربع خصائص تعد مبثابة حمددات هامة  ،وكذا األرباح احملققة من خالهلا ةللمؤسس
 :هذه اخلصائص هي ،صل امليزة التنافسيةملدى توا

ونعين بذلك سرعة استهالك وتقادم املوارد والكفاءات يف هذا الصدد فنجد أن درجة  :خاصية االستمرارية  -
استمرارية املوارد ختتلف فيما بينها، فسرعة املؤسسة تنفذ بصورة أبطأ من املوارد التكنولوجية بسبب أن هذه 

  .غيري والتطوراألخرية متتاز بسرعة الت
 .كلما زادت سرعة املؤسسات املنافسة يف التقليد قصرت مدة استمرارية امليزة التنافسية :التقليد  -
ونعين بذلك حماولة حصول املؤسسة املقلدة على نفس موارد املؤسسة املتميزة واليت  :إمكانية حتويل املوارد  -

 .استخدمتها يف حتقيق مزاياها التنافسية
يف حالة عدم قدرة املؤسسة على حتويل موارد وكفاءات : ق التنمية الذاتية من املوارد والكفاءاتإمكانية حتقي  -

 . املؤسسات املتميزة حنوها، فإا تعمل على االستثمار الداخلي وتنمية كفاءاا ومواردها
إن األرباح احملققة : قدرة املؤسسة على حتقيق األرباح املكتسبة من مواردها وكفاءاا  - 1-2

ال تعتمد فقط على مدى تواصل موقفها التنافسي عرب الزمن ولكنها تعتمد أيضا  ،للمؤسسة من مواردها وقدراا
 .على مقدرة املؤسسة يف احلصول على تلك العوائد

حيث تتوقف عملية االختيار  :اختيار اإلستراتيجية اليت حتقق االستغالل األمثل ملوارد املؤسسة وكفاءاا -4
املوارد والكفاءات األكثر أمهية من حيث درجة االستمرارية، صعوبة التقليد وعدم إمكانية  على خصائص هذه

 .التحويل
إن احملافظة على امليزة التنافسية تتطلب منها تنمية قاعدة مواردها ليس  :حتديد فجوات املوارد وتنمية قاعدا  -5

كار وحتويل أساس امليزة التنافسية من عوامل فقط حاليا، بل كذلك مستقبال وهذا من خالل االستناد على االبت
، االستمراروعناصر اإلنتاج األساسية إىل عناصر أكثر حداثة وتقدما، حيث تتصف هذه األخرية بقابليتها على 

  .املنافسنيكوا عبارة عن كفاءات وقدرات أكثر ختصصا وأقل قابلية للتقليد واحملاكاة من قبل 
  

  البشرية في تحقيق الميزة التنافسيةدور الموارد : لثالفرع الثا
سيتم التطرق يف هذا املطلب إىل مفهوم إدارة املوارد البشرية، املقومات الواجب توافرها فيها لتحقيق املزايا     

  .التنافسية، باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه لتحقيق هذه املزايا
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البشرية إىل جمموعة املمارسات والسياسات  تشري إدارة املوارد :مفهوم إدارة الموارد البشرية ـ أوال
لتنفيذ خمتلف األنشطة املتعلقة بالنواحي البشرية اليت حتتاج إليها اإلدارة ملمارسة وظائفها على أكمل وجه وتتعدد 
هذه املمارسات لتشمل أنشطة حتليل الوظائف، ختطيط املوارد البشرية، االستقطاب، االختيار والتعيني، التدريب، 

  .1ر والرواتب، احلوافز وتقييم األداءاألجو

حيتاج مسؤولوا املوارد البشرية إىل أربعة : مقومات الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية ـ ثانيا
  : 2، هذه القدرات هييف عملية صناعة املزايا التنافسية أنواع من القدرات حىت يصبحوا شركاء استراتيجيني

يتعني على مدير املوارد البشرية الفهم الواسع لنشاط املؤسسة، منتجاا،  :القدرة على فهم جمال العمل - 1
أسواقها، باإلضافة على الظروف البيئية احمليطة هبا، ألن ذلك يتيح له فرصة اختاذ قرارات منطقية لدعم اخلطة 

 .اإلستراتيجية للمؤسسة يف ضوء املعلومات الدقيقة املتوافرة
إلضافة إىل القدرة على فهم جمال العمل، على مدير املوارد البشرية أن ميتلك معرفة با :املعرفة الفنية واملهنية - 2

... واسعة على أحدث التطورات واملمارسات يف ااالت ذات العالقة مثل اختيار العاملني، التدريب، تقييم األداء
طلب القدرة على تقييمها اخل، ألن بعض هذه الربامج قد تكون مصدرا خللق قيمة إضافية للمؤسسة وهو ما يت

 . واستخدام تلك اليت تستفيد منها املؤسسة
يف كل مرة تقوم املؤسسة بتغيري إستراتيجياا فإن كافة وحدات املؤسسة عليها  :إدارة عمليات التغيري - 3

تنفيذ التغري، لكن هذا األخري قد يترتب عنه نشوء الصراع والغموض يف األدوار واملهام بني األفراد املنوط هبم 
ومن هنا فعلى املسؤول عن املوارد البشرية امتالك الرؤية واملهارة على مراقبة التغيري . اخلطط والربامج اجلديدة

 .ومتابعته باألسلوب الذي حيقق النجاح
ونعين بذلك قدرة مسؤول إدارة املوارد املوارد البشرية على إحداث التكامل بني  :القدرات التكاملية - 4

السابقة الذكر، من خالل املعرفة املتخصصة بكيفية إحداث التوافق بني األنشطة املختلفة للموارد القدرات الثالث 
 .البشرية واإلملام بتأثرياا املتداخلة حىت حتقق هلا الفعالية

توجد ثالث طرق ميكن للمؤسسة من خالهلا  :إدارة الموارد البشرية وتحقيق الميزة التنافسية ـ ثالثا
  :3فسية واحملافظة عليها هيبناء ميزة تنا

إن املؤسسة اليت متلك رؤى إستراتيجية ميكنها حتقيق ميزة تنافسية باملقارنة  :إعداد وتطبيق اإلستراتيجيات  -1
على األفراد املشاركة يف  ،ولكي يتم تطبيق اإلستراتيجية بشكل ناجع لذلكمع غريها من املؤسسات اليت تفتقر 
ة بصورة فعالة، باإلضافة إىل حتقيق التكامل بني اإلدارة اإلستراتيجية للموارد كل املستويات وااالت الوظيفي

                                                 
ية حممد ، باإلضافة إىل راو35-34، ص 2007دار املريخ، : ، ترمجة حممد سيد أمحد عبد املتعال، عبد احملسن جودة، الرياضإدارة املوارد البشريةارجع إىل جاري ديسلر،   1

  . 7، ص 1999املكتب اجلامعي احلديث، : ، اإلسكندريةإدارة املوارد البشريةحسن، 
  .129 -126، ص 2003الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةاملدخل لتحقيق امليزة التنافسية ملنظمة القرن الواحد والعشرينمجال الدين حممد املرسي،   2
  .25-20مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص   3
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البشرية وإستراتيجية املؤسسة، من خالل وضع برامج أنشطة املوارد البشرية املختلفة، واختاذ القرارات املتكاملة يف 
 .إطار رسالة املؤسسة، أهدافها اإلستراتيجية وإمكانياا الداخلية

وذلك من خالل تعيني أفراد يتصفون باملرونة يف التعامل مع املتغريات البيئية  :إدارة التغيري القدرة على  -2
والعمل على تنميتهم وتطويرهم وتدعيم اإلبتكارية لديهم، باإلضافة إىل كيفية التعامل مع مقاومة التغيري من 

 .طرف األفراد
ي للمؤسسة يشري إىل مدى مشاركة اجلمهور يف إن التوحد اإلستراتيج :بناء التوحد اإلستراتيجي للمؤسسة  -3

سواء من داخل املؤسسة كالعمال واإلدارة، أو من خارجها كاملوردين وأصحاب األسهم يف جمموعة القيم املتعلقة 
جيب أن تكون متبناة من طرف اإلدارة، ، باملؤسسة، فإذا كانت خدمة الزبون من القيم األساسية للمؤسسة

ريهم من األطراف ذوي الصلة باملؤسسة على حد سواء، فالتعارض بينهم قد يؤثر على العمال، املوردين، وغ
 .قرارات املؤسسة وبالتايل مصاحلها يف األجل الطويل

  

  إدارة الكفاءات وتحقيق الميزة التنافسية: رابعالفرع ال
  .سيتم التطرق فيه إىل مفهوم الكفاءات ودورها يف خلق القيمة

جمموعة القدرات الفنية : " الكفاءات على أا Le ROMEيعرف قاموس  :مفهوم الكفاءات ـ أوال
  .1"والسلوكات اليت تتجلى يف ممارسة املهنة يف وضعية نشاط حمدد

تركيبة من املعارف، املهارات، اخلربات والسلوكات اليت "  :بأا ∗MDEFكما تعرفها اموعة املهنية الفرنسية    
الحظتها من خالل العمل امليداين والذي يعطيها صفة القبول، ومن مث فإنه على متارس يف إطار حمدد وتتم م

  .2"املؤسسة حتديدها، تقوميها، قبوهلا وتطويرها
إنطالقا مما سبق ميكن تعريف الكفاءة على أا جمموعة قدرات وسلوكات قابلة للقياس والتقومي، واليت 

  .تسعى املؤسسة من خالهلا لتحقيق أهداف معينة

  :3هناك العديد من العوامل اليت ساعدت على ظهور مفهوم الكفاءات أمهها :عوامل ظهور مفهومها ـ نياثا
  

                                                 
1 Jacques Aubert, Patrick Gilber, Frédérique Pigeyre, Management des compétences Réalisations concepts analyses, Paris : 
dunod, 2002, p.19.  
∗ Mouvement des entrprises françaises. 

مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية  تصادية اجلزائرية دراسة حالة مؤسسة سونلغاز بسطيف،دور إدارة الكفاءات يف حتسني امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقأنيس كشاط،   2
  .42، غري منشورة، ص 2006العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس سطيف، اجلزائر، 

مذكرة خترج لنيل ، 1999-2005 األغواط الريفية والتنمية الفالحة بنك حالة دراسة للمؤسسات التنافسية امليزة دعم يف ودورها األفراد كفاءات تنميةمحدي أبو القاسم،   3

  .31- 30ص غري منشورة، ، 2004شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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من طرف العمالء وليس فقط تواجد املؤسسة يف سوق متتاز بالتغري السريع، خاصة مع تزايد حجم الطلب   -1
ىل إملا أن كل مؤسسة تسعى وطا. من حيث الكم بل أيضا النوع، مما جعل املنافسة بني املؤسسات تزداد حدة

 .عليها أن تبحث على يد عاملة كفأة قادرة على حتقيق أهدافها  ،البقاء
اختفاء نظرية التعليم العلمي لفريدريك تايلور والذي كان يعترب العامل جمرد آلة، فاآلن صار ينظر إىل الفرد   -2

 االنتقال من الطرق التنظيمية التقليدية اليت داخل املؤسسة بأنه مورد متميز ينبغي التعامل معه حبذر، إذن فقد مت
 . والكفاءات تتسعى لتوظيف املناصب، إىل الطرق احلديثة اليت تسعى لتوظيف املهارا

يف املوارد البشرية،  االستثماردارة التنبؤية للكفاءات وذلك لتقليص التكاليف املتزايدة يف عمليات اإلهور ظ  -3
اج إليه من أفراد خالل فترة زمنية حمددة، حبيث تتواءم مؤهالت وقدرات فصارت املؤسسة بذلك تتوقع ما حتت

 .هؤالء مع متطلبات شغل الوظيفة
  :  1تتكون الكفاءة من مخس أبعاد هي :أبعادها ـ ثالثا

 . هي جمموعة من املعلومات املنظمة واملرتبة حول موضوع معني واملدجمة يف سياق معني: املعارف  -1
السلوكي خلربة ما، كإدارة اإلجتماعات بطريقة فعالة، أو املؤهالت املتعلقة بتنظيم  وهي التبيني :املؤهالت  -2

 .عتاد أو ورشة بطريقة منطقية
 .وتتعلق باملواقف والقيم، كإدراك الشخص لذاته كقائد أو عضو يف مجاعة عمل: إدراك الذات  -3
 .كاملثابرة، املرونة واملبادرة: صفات العبقرية  -4
وحسب ماك . وى الداخلية اليت تنشأ عنها السلوكات كدوافع اإلجناز أو اإلنتماءهي جمموع الق :الدوافع  -5

فإنه يطلق على املعارف واملؤهالت بالكفاءات األساسية، يف حني يطلق على بقية األبعاد بالكفاءات  ،كيليند
 .التفاضلية، حيث يسمح بالتمييز بني األفراد ذوي األداء املرتفع، واألداء املتوسط

  : هناك ثالث أنواع للكفاءات هي :أنواع الكفاءات ـ رابعا
مهما كان مستوى األفراد يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة فإن املناصب اليت يشغلوا : الكفاءات الفردية  -1

تتطلب كفاءات معينة ألداء مهامهم بصورة حتقق للمؤسسة أهدافها، وفيما يلي للكفاءات اليت ينبغي توافرها يف 
 :2هؤالء

 كون شخصا يعرف كيف يتأقلم مع الظروف املتغرية والغامضة؛أن ي  -
 ا على العمل وحده وتعلم أشياء أخرى عند الضرورة؛أن يكون مثابرا وقادر  -
 أن تكون لديه روح إختاذ القرار؛  -
 أن ميتاز بسرعة التعلم؛  -

                                                 
 10-09 يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جالتنمية البشرية وفرص االندما امللتقى الدويل حول، "تسيري الكفاءات وتطويرها باملؤسسة"براق حممد، رابح بن الشايب،  1

  .243، كلية احلقوق والعلوم اإلقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ص 2004مارس 
  .245-244املرجع نفسه، ص   2
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 أن ميتاز بغدارة وقيادة املرؤوسني بطريقة فعالة؛  -
 على حل املشاكل؛ القدرة على جعل مرؤوسيه قادرين  -
 توظيف أصحاب املواهب يف مجاعة العمل؛  -
 إرساء عالقات جيدة مع املرؤوسني؛  -
 أن يكون إنسانيا، صادقا وحساسا جتاه مرؤوسيه؛  -
 أن يواجه املشاكل بربودة أعصاب، وأال يوبخ اآلخرين يف حالة ارتكاهبم لألخطاء؛  -
 يهمل إحداها على حساب األخرى؛إجياد التوازن بني حياته اخلاصة والعملية حىت ال   -
 ىل جاهزيته لتحسني هذه األخرية؛إمعرفة ذاته من خالل حتديده لنقاط قوته وضعفه، باإلضافة  -
 العمل بطريقة مرنة، من خالل إمكانيته لتبين بعض السلوكات اليت يعارضها؛ -
 .أن يكون متصلبا أو متساهال حيث جيب أن يكون -
...) مصلحة، وحدة، شبكة، جمموعة، مشروع(املهنية بأا الفريق املهين  تعرف الكفاءة: الكفاءة اجلماعية  -2

اجلماعية ال تعين فقط والكفاءة . والذي يكون قادرا على إدارة مهامه بصورة كفأة وحتقيق األهداف احملددة
 .1سهلة جمموع الكفاءات الفردية، بل حمصلة التعاون والتآزر بينها بصورة جتعل عملية حتقيق النتائج عملية

متثل الكفاءة التنظيمية كل ما تكون املؤسسة على علم بأدائه باملقارنة مع ما تعيشه من  :الكفاءة التنظيمية  -3
أوضاع، وإذا كانت الكفاءة الفردية يؤخذ هبا على مستوى إدارة املوارد البشرية، فإن الكفاءات اجلماعية 

لنوع من الكفاءات النادرة وصعبة التقليد تسمح والتنظيمية تكون حمل اهتمام املؤسسة ككل، ومثل هذا ا
للمؤسسة بتحديد املهام اليت ميكنها أن تؤديها على أكمل وجه، مما يسمح هلا من خلق ميزة تنافسية مقارنة 

 .2مبنافسيها
ميكن للمؤسسة من خالل إدارة كفاءاا حتقيق مزايا تنافسية : إدارة الكفاءات وخلق القيمة ـ خامسا

  :مع غريها من املنافسني وذلك كاآليتباملقارنة 
 .حتديد وتطوير األفراد ذوي الكفاءات اإلستراتيجية واملسامهني بصورة أكرب يف خلق القيمة  -
حتفيز الكفاءات الفردية واجلماعية مما يطور مهارام وسلوكام بشكل يزيد من خدمة املستهلكني، وحتسني  -

 .فها التنافسي يف السوقصورة املؤسسة لدى الغري مما يزيد من موق
متكن الفرد من إكتساب مهارات خاصة بالعالقات وخربات من أعضاء اجلماعة مما خيلق هوية تنسجم وهوية   -

اجلماعة واملؤسسة ككل، مما يزيد من نوعية اخلدمة املقدمة للزبائن، كسرعة إجياد حلول مناسبة الحتياجام 

                                                 
 10-09 يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، جامللتقى الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندما، "إدارة املوارد البشرية وتسيري املعارف يف خدمة الكفاءات" صاحل مفتاح،  1

  .21، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، ص 2004مارس 
2Jacques Aubert, Patrick Gilber, Frédérique Pigeyre, op. cit., p.155.   
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من تأدية مهامها بشكل فاعل ميكن من خلق قيمة الزبون، الشيء  العملية، فضال عن تكوين مجاعات عمل تتمكن
 .الذي يزيد من والئه للمؤسسة

 .ةرسم رؤى إستراتيجية للمؤسسة إعتمادا على ما حتوزه وما ستحوزه مستقبال من كفاءات تنظيمي  -
 .بناء إستراتيجيات أعمال ترتكز على الكفاءات التنظيمية اإلستراتيجية  -
 .)ISO(دارة اجلودة الشاملة ومن مث إمكانية احلصول على شهادة التقييس ضمان جناح نظام إ -
تطوير أساليب وطرق متكنها من التحكم اجليد يف مواردها الداخلية الشيء الذي يزيد من فعاليتها فيما خيص  -

 .ختفيض التكاليف أو متييز املنتجات على مستوى السوق
 .ستقبلية املتوقعة يف إطار كفاءات املؤسسة ومنه تعزيز موقفها التنافسيمتكن األفراد من دمج كفاءاا احلالية وامل -
  

  نظم المعلومات اإلستراتيجية مدخل لتحقيق المزايا التنافسية : المطلب الثالث
سنحاول التطرق فيه إىل مفهوم املعلومة، نظم املعلومات اإلستراتيجية، ودور هذه األخرية يف خلق املزايا 

  .التنافسية

  المفهوم، الخصائص والجودة ،ةالمعلوم: األول الفرع
إن إدارة أي مؤسسة أيا كان حجمها، نشاطها أو ملكيتها حتتاج إىل الكثري من املعلومات عن بيئتها 

  .حىت تتمكن من االستجابة للتغريات املتوقع حدوثها، بغرض الوصول إىل األهداف والغايات

رق بني املصطلحني املعلومات والبيانات، وميكن إبراز ذلك من هناك ف: مفهوم البيانات والمعلومات ـ أوال
  :خالل

أمني عبد العزيز  فقد عرفها :ت اليت وردت يف هذا الصدد أمههاهناك العديد من التعريفا: مفهوم البيانات  -1
هي جمموعة من احلقائق اخلام واليت تكون يف شكل صور أو أرقام أو حروف أو رموز، غالبا ما :" بأا حسن

جمموعة : " فريى بااأما حسن عماد مكاوي  ،1"تكون غري مرتبة وغري جيدة لالستخدام ألا مل تتم معاجلتها
األرقام، الكلمات، الرموز، احلقائق واإلحصائيات اخلام اليت ليست هلا عالقة ببعضها البعض واليت مل تفسر أو 

 .2"تستخدم بعد
  :متتاز بكواانطالقا مما سبق ميكن القول بأن البيانات 

 أرقام؛و حقائق يف شكل صور، حروف، أو رموز  -
  
 

                                                 
، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية" قدور بن نافلة،   1

  .1221، ص 2006أفريل  18-17التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، 
، مذكرة العلمة سطيف AMC، دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف الرفع من أداء النظام احملاسيب دراسة حالة املؤسسة الوطنية ألجهزة القياس واملراقبة موراد محادي  2

  .2 ، غري منشورة، ص2009خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة فرحات عباس سطيف اجلزائر، 
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 غري مرتبة وغري مفسرة؛  -
 .قابلة للمعاجلة من طرف اإلنسان أو األجهزة اإللكترونية حىت تتحول إىل نتائج  -
 :هناك العديد من التعريفات اليت وردت يف هذا الصدد أمهها :مفهوم املعلومات  -2
  .1"وهي مستقلة عنها معادلة مكتوبة قادرة على محل معرفة ": املعلومة هي:  J-Arsacتعريف  -
بالنسبة  جمموعة البيانات اليت متت معاجلتها لتصبح ذات معىن ومنفعة: "املعلومات هي : J. C. Emeryتعريف  -

   .2"ملستخدميها
  .3"القراربيانات متت معاجلتها لتصبح معىن ومنفعة بالنسبة ملتخذ : " املعلومات هي: رابح زبريي: تعريف -

هي املواد اخلام  تإذا كانت البيانا: انطالقا من حتديد مفهوم كل من البيانات واملعلومات نستنتج أنه
فاملعلومات هي البيانات اليت متت معاجلتها من . فإن املعلومات هي املادة اجلاهزة لالستخدام ،ألي نظام معلومات

  .خالل مجعها، ترتيبها، تصنيفها وتبويبها

جموعة من اخلصائص ، مبشأا شأن املوارد األخرى للمؤسسة ،تتصف املعلومات :خصائص المعلومات ـ ثانيا
  : 4لعل أمهها

إن املعلومات مثلها مثل السلع واخلدمات فهي قابلة للشراء والبيع يف سوق املعلومات، : قابلية البيع والشراء -1
 .عرها وفقا لقواعد وقوانني حتكم هذا السوقويتحدد س. ذلك املكان أين يتم التقاء العرض والطلب عليها

وأن قياس املنفعة احلقيقة  ،يرى االقتصاديون أن الشيء الذي يشبع حاجة لدى اإلنسان فهو نافع :املنفعة -2
يعترب أمرا صعبا، فهي مقترنة باستخدامها، مما جيعل التنبؤ هبا أمرا يتعذر به، فبدون قراءة كتاب ما ال  تللمعلوما

إن املعلومات ختضع ملبدأ املنفعة احلدية، أي املنفعة اليت حيصل عليها املستفيد من . من تقدير منفعتهميكن للمرء 
تتناقص بزيادة كمية املعلومات احملصل عليها، حيث أن اإلشباع الذي يتحصل عليه املستخدم من  تاملعلوما

ىل إوالسبب يف ذلك يعود . ، فالثالثة وهكذاالوحدة األوىل املستخدمة من املعلومات يكون أكرب من الوحدة الثانية
 صنع إىلشرط حد الكفاف يف املعلومات، فكلما زاد أو نقص حجم املعلومات عن هذا احلد فإن ذلك يؤدي 

 .قرارات غري سليمة
والذي يشري إىل حمدودية ال نقصد بالندرة ذلك املفهوم الشائع لدى الناس  :الندرة النسبية للمعلومات -3

ولكن يقصد هبا الندرة النسبية يف إطار املفهوم االقتصادي والذي يعرب عنه بالعالقة  ،تاحة من شيء ماالكميات امل
 . بني حاجات املستفيدين من املعلومات والكمية الالزمة من هذه األخرية لتحقيق عملية اإلشباع

                                                 
1 Jean Louis Le mogne, les systèmes d’information dans les organisations, Paris : Presses universitaire de France, 1973, p13.   
2 Ibid., p.15. 

، جامعة تصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد، امللتقى الوطين األول حول املؤسسة االق"دور أنظمة املعلومات يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة"رابح زبريي،   3
  40.، ص2003أفريل  23-22ورقلة، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، 

 47-37، ص 2006سرية، دار امل: نحممد الطائي، هدى عبد الرحيم، حسني علي، اقتصاديات املعلوماتالقوة الناعمة يف حتقيق التفوق التنافسي للمؤسسات، الطبعة األوىل، عما  4
  .متفرقة
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للمستفيدين قد تبدو  ةواملتاح أن الكميات املوجودة من املعلوماتديد من االقتصاديني يرى الع ،ويف هذا الصدد
ولكنها باملقارنة مع االحتياجات املتزايدة،  ،كبرية بشكل عام على املستوى الفردي، املنظمي، اإلقليمي أو العاملي

تعترب نسبية وذلك مصداقا لقوله  ،واليت جيب إشباعها ،املتنوعة، املتجددة واملتطورة باستمرار ملختلف املستفيدين
 ".وتيتم من العلم إال قليالوما أ: " تعاىل

ونعين بذلك أن املعلومات ال ميكن السيطرة عليها أو التحكم فيها ومنع اآلخرين من  :عدم االستحواذ الكامل -4
 .الوصول إليها من خالل احتجازها

نقصد بالنضوب النفاذ بسبب االستهالك واالستخدام، إذ تتصف املوارد املادية بالنفاذ مبجرد  :عدم النضوب  -5
ستهالكها، أما املعلومات فإا ال تنفذ فهي تستخدم من طرف الفرد األول، مث مترر إىل الثاين فالثالث وهكذا عرب ا

طاملا أنه ميكن نسخها فإا ال  ،ن املعلوماتإوبتعبري آخر ف .سلسلة األفراد املستفيدين منها وتظل موجودة
  .إىل اآلخرين دون أن تنقص أو أن تفقد ىل أن مالكها ميكنه نقلهاإتستهلك أبدا هذا باإلضافة 

هناك جمموعة من اخلصائص جيب توافرها يف املعلومات حىت تكون جيدة  :شروط جودة المعلومات ـ اثالث
  :1وذات فائدة، لعل أمهها

إن وصول املعلومة ملتخذ القرار يف الوقت املناسب حتقق له العديد من املزايا، كالتمكن من : الوقت املناسب - 1
باملؤسسة، باإلضافة إىل  ةصرف ومعاجلة املشكالت قبل تفاقمها، تقليل اإلسراف يف استخدام املوارد املتاحالت

 . فكار اجلديدة وتنفيذهاالتمكن من متابعة األ
ونعين بذلك ضرورة مالئمة املعلومات الحتياجات املستخدمني، حىت ال يترتب عن مجعها وحتليلها  :املالئمة - 2

 .غ واجلهودتبديد وهدر املبال
 : حىت تكتسب املعلومات صفة الثقة لدى مستخدميها جيب أن تتوافر على العناصر التالية :الثقة - 3
ونعين بذلك أن تكون نسبة املعلومات الصحيحة على املعلومات الكلية مرتفعة جدا، ألن احلصول على  :الدقة-

 .صنع القرارمعلومات غري دقيقة أو غري صحيحة يؤثر على توجيه األعمال وعملية 
 .ونعين بذلك أن تعطي املعلومات صورة صحيحة عن الواقع :املوضوعية-
ونعين بذلك وصول املستفيدين من املعلومات من خالل فحص ومراجعة هذه األخرية على نفس  :قابلية التحقيق-

 .املقاييس أو نفس النتائج
ة من املعلومات واليت متكنه من اإلحاطة جيب أن تتوافر لدى متخذ القرار الكمية املناسب :الكمية املناسبة - 4

بكافة جوانب املشكلة، دون التفصيل الزائد أو اإلجياز الذي يفقدها معناها والكمية املناسبة للمعلومات تتحدد يف 
 :ضوء العاملني التاليني

  

                                                 
  .122قدور بن نافلة، مرجع سابق، ص   1 



 يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف خلق املزايا التنافسيةالبدائل اإلستراتيجية تصميم : الفصل الثاين                                    

 139

 .أي احتواء املعلومات على احلقائق األساسية لكافة جوانب املشكلة: الشمول  -
اليت من شأا تضييع  واإلحصائيات تالبيانافهم الشمول إغراق متخذ القرار يف الكثري من  وال جيب :اإلجياز  -

 .لكن املطلوب توافر معلومات خمتصرة ترتكز على مواضع االحنراف عن اخلطط املوضوعة وقته
على علم  وانن القائمني على اإلدارة جيب أن يكوإطاملا أن بيئة املؤسسة تتسم بالتغريات السريعة، ف: احلداثة - 5

بكل ما يطرأ على هذه البيئة من تغريات أوال بأول، فالقرارات املبنية على معلومات متقادمة عادة ما تفشل 
  .وتسبب ضياع العديد من الفرص الساحنة

  

  المفهوم وعوامل النجاح: نظم المعلومات اإلستراتيجية: الفرع الثاني
رة عن جمموعة من األجزاء اليت تنتظم يف شكل معقد لتحديد عبا نهأيعرف النظام على : مفهوم النظام ـ أوال

   : 1وميكن القول أن مفهوم النظام جيب أن يشتمل على ثالث عوامل هي. هدف سبق حتديده
 األجزاء ذات العالقات املتبادلة؛ أن يتكون من جمموعة من  -
 البعض؛داخلة أو معتمدة على بعضها أن يكون بني هذه األجزاء عالقات متبادلة ومت -
 .أا تعمل معا يف سبيل حتقيق هدف مشترك -

بأا تلك املعلومات املعلومات اإلستراتيجية  Digramيعرف  :مفهوم المعلومات اإلستراتيجية ـ ثانيا
الضرورية لصنع قرارات إستراتيجية على مستوى املؤسسة واليت ميكن أن تكون مصدرا مهما يف حتقيق ميزة 

  .بالشكل املطلوبتنافسية إذا ما استخدمت 
  : 2تأخذ ثالث أشكال هيأن املعلومات اإلستراتيجية   Radfordويرى 

 .وهو يتضمن املعلومات التارخيية :الشكل الوصفي األساسي  -

 .ويتم فيه حتديث معلومات قدمية :الشكل اإلخباري  -

 .ويتم فيه تقرير وجهات نظر حول املعلومات اإلستراتيجية :الشكل التأميلي التقييمي  -

يب فإن نظام املعلومات اإلستراتيجية هو عحسب حسن الز: مفهوم نظام المعلومات اإلستراتيجية ـ ثالثا
دعم أو تشكيل اإلستراتيجية التنافسية وتنفيذها باستخدام ذلك النظام الذي يأمل ملخرجاته أن تسهم يف 

تيجية للحصول على تقدم يف املوقف احلاسوب وإسناد قرارات اإلدارة العليا يف املؤسسة باملعلومات اإلسترا
  .التنافسي أو إدامة التقدم املتحقق أصال أو تقليص الفجوة التنافسية اليت تفصل املؤسسة عن منافسيها

حىت يستطيع نظام املعلومات : عوامل النجاح الرئيسية في نظم المعلومات اإلستراتيجية ـ رابعا
  : ن العوامل أمههااإلستراتيجية النجاح جيب أن يتوفر على عدد م

                                                 
  .83، ص 1999الدار اجلامعية، : ، اإلسكندريةنظم املعلومات اإلدارية املفاهيم االستراتيجيةسونيا حممد البكري،   1
  .34، ص 2005دار وائل، : ، الطبعة األوىل، عماننظم املعلومات اإلستراتيجية مدخل إستراتيجيحسن علي الزعيب،   2
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إن نظم املعلومات التقليدية كانت تركز على العمليات واملسائل داخل : التركيز اخلارجي ال الداخلي  -1
 .املؤسسة، أما نظم املعلومات اإلستراتيجية فعليها التطلع إىل اخلارج من خالل التركيز على الزبائن، املنافسني

ىل زيادة كفاءة املؤسسة أي إجناز إعلومات التقليدية كانت دف إن نظم امل: إضافة القيمة ال تقليل التكلفة -2
األعمال بأقل التكاليف، أما نظم املعلومات اإلستراتيجية فهي دف إىل إضافة القيمة لدى الزبائن وذلك من 

 .وذلك من خالل تقدميها ملنتجات وخدمات أفضل ،خالل متييز املؤسسة لنفسها مقارنة مبنافسيها
وذلك من خالل الكيفية اليت يتحصل من خالهلا الزبائن على  :ئن وما يفعلونه مع املنتج أو اخلدمةفهم الزبا -3

 .املشاكل اليت يواجهوا يف حصوهلم على هذه القيمةذلك كالقيمة من املنتجات واخلدمات املقدمة هلم و
  

  دور نظم المعلومات اإلستراتيجية في خلق المزايا التنافسية : الفرع الثالث
هبدف دعم اإلستراتيجيات التنافسية بغية  :األدوار اإلستراتيجية لنظم المعلومات اإلستراتيجية ـ أوال
أو تطوير املزايا التنافسية يف املؤسسة، يستطيع مديرو هذه األخرية من االستثمار يف تكنولوجيا نظم /بناء و

  :1كن تلخيصها يفمي تيجية هلذه النظم واليترااملعلومات اإلستراتيجية وذلك من خالل القيام باألدوار اإلست
تعيش املؤسسات يف حميط سريع التغري مما يتطلب منها ضرورة التكيف مع : التعرف على الفرص واستغالهلا - 1

هذا التغيري وليست هناك وسيلة أفضل من جهاز اإلعالم اآليل لتحديد التغريات الطفيفة أو االجتاهات غري املرئية 
 .ة املؤسسة يف اختاذ القرارات اليت متكنها من استغالل الفرص اجلديدة بسرعةيف البيئة ومساعد

للمؤسسة جعل عمالئها أكثر قربا وارتباطا هبا من خالل حتسني مستوى ميكن : ؤسسةربط العمالء  بامل - 2
مرا املنافسة أ ؤسساتاخلدمات اليت تقدمها هلم ومن مث كسب رضاهم عنها بالشكل الذي جيعل حتوهلم إىل امل

 .صعبا
نعين بالكفاءة التشغيلية للمؤسسة القدرة اليت تتمتع هبا هذه األخرية يف  :تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة - 3

أداء عملياا التشغيلية املختلفة بأقل الكلف املمكنة يف إطار املوارد املتاحة وصوال إىل مستوى األداء املطلوب 
فإن الكفاءة التشغيلية للمؤسسة يطلق عليها الكفاءة  ،ات اإلستراتيجيةللمؤسسة، ويف إطار تطبيقات نظم املعلوم

ويقصد هبا قدرة املؤسسة على أداء عملياا التشغيلية بصورة أفضل باملقارنة مع أداء منافسيها ومبستوى  ،املقارنة
 :ويف هذا الصدد يتجلى دور النظم يف. حيقق هلا التفوق عليهم

 ني إستراتيجية التكلفة املنخفضة؛بتأهيل املؤسسة وحثها على ت -
باإلضافة إىل جتاوز جوانب  حتقيق مساعدة املؤسسة يف توظيف جوانب القوة الداخلية واليت متيزها عن غريها، -

 ضعفها؛
 .لتهديدات الكائنة فيهاإدارة املؤسسة يف استثمار الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية وجتنب ا مساعدة  -

                                                 
الدار : ، اإلسكندريةنظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسيةباإلضافة إىل معايل فهمي حيدر،  192-190حممد الطائي، نعمة اخلفاجي، مرجع سابق، ص  ارجع إىل  1

   .37، ص 2002اجلامعية، 
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 : من خالل اإلبداعكن جتسيد دور نظم املعلومات اإلستراتيجية يف تعزيز مستوى مي: تعزيز مستوى اإلبداع - 4
 ة وما يترتب عنه من ميزات متنوعة؛تعزيز القاعدة املعرفية يف املؤسسة وتطبيق مفهوم إدارة املعرف-
ات احلاصلة يف والتطورتيسري استجابة املؤسسة وتكيفها مع بيئتها اخلارجية باخلصوص إذا تعلق األمر باإلبداعات -

 هذه البيئة؛
تعزيز قدرة املؤسسة على املساومة مع الزبائن، من خالل تعزيز والئهم ومنعهم من التحول إىل التعامل مع -

 .منتجات املؤسسات املنافسة وخدماا
لقد اختلف الباحثون يف : طرق خلق المزايا التنافسية من خالل نظم المعلومات اإلستراتيجية ـ ثانيا

  : 1الطرائق اليت من خالهلا تتمكن نظم املعلومات اإلستراتيجية من خلق املزايا التنافسية ولعل أمهها مايليحتديد 
وذلك من خالل اإلنتاج بتكاليف معقولة حبيث يتضمن : أو اخلدمات بتكلفة منخفضة/ تقدمي املنتجات و - 1

من حتسني مزاياها التنافسية من خالل  التخفيض مجيع النشاطات املتعلقة باملنتجات واخلدمات وتتمكن املؤسسة
 .زيادة حجم معاجلة املعلومات وتقليل التكاليف املرافقة هلا

وذلك من خالل طرح منتجات أو خدمات متتاز خبصائص فريدة تعطيها  :تقدمي منتج أو خدمة متميزة - 2
الحظ أن أغلب املنتجات ون. جاذبية تنافسية يف األسواق مما يترتب عنها تكاليف مرتفعة وبالتايل سعر مرتفع

حىت  ،ليها املشتريإواخلدمات هلا مكونات مادية وأخرى معلوماتية واملكون الثاين يتعلق بأي معلومات حيتاج 
وميكن للمؤسسة أن تتميز من خالل قاعدة بياناا اليت جتعل خدماا أفضل . يستطيع استخدام املنتج أو اخلدمة

 .باملقارنة مع منافسيها
أو اخلدمات باستخدام النظم املستندة على احلواسيب، حبيث / وهو عملية تطوير املنتجات و :االبتكار  - 3

فمن خالل مجع، حتليل، وتفسري البيانات اخلاصة باألسواق،  .تلفة عن تلك املعروضة يف األسواقتكون خم
ات معينة على منتجاا بالشكل الصحيح، تستطيع املؤسسة إجراء تغري مابتكاراالتغريات البيئية املنافسني و

 .وخدماا بطريقة حتقق هلا ميزة تنافسية
ميكن لنظم املعلومات اإلستراتيجية تنسيق أعمال املؤسسة ليست إقليميا ووطنيا فحسب، بل حىت  :النمو - 4

يف  االستخداموذلك من خالل استخدام اإلنترنت بوصفها شبكة معلومات عاملية تتصف بالسرعة وسهولة  ،عامليا
ال واستقبال املعلومات، كما ميكنها فتح جمال جغرايف أوسع أمام املؤسسة خللق مزاياها التنافسية وذلك من إرس

خالل مساعدا على تغطية مناطق جغرافية أوسع من خالل إيصال السلع واخلدمات إىل تلك املناطق، مما ينعكس 
 .بقية املؤسسات املنافسةعلى توسع حصتها السوقية حبيث يتحقق هلا التفوق التنافسي على 

                                                 
  .184-182حسن علي الزعيب، مرجع سابق، ص   1
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، أو االندماجميكن للمؤسسة التحالف مع مؤسسات أخرى من خالل املشاريع املشتركة،  :التحالفات - 5
 يف االشتراكيكون ذلك من خالل  أنن كمي ااالستحواذ على مؤسسات أخرى من خالل شرائها بالكامل، كم

  .نظم املعلومات اإلستراتيجية
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  الصةخ
لقد تناولنا يف الفصل الثاين تصميم البدائل لقد تناولنا يف الفصل الثاين تصميم البدائل اإلستراتيجية 

  :ودورها يف خلق املزايا التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وقد خلصنا من خالله إىل النقاط التالية
بأربع مراحل، تتمثل املرحلة األوىل يف حتديد  متر عملية التصميم اإلستراتيجي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -

اإلجتاه اإلستراتيجي للمؤسسة من خالل حتديد رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية، ولعل اهلدف األساسي من هذه 
اخلطوة هو رسم املسار الذي جيب أن تسري عليه املؤسسة والذي يساعدها على تربير وجودها، التعرف على 

إلتصال بني مجيع مستوياا، أما املرحلة الثانية فتتمثل يف التحليل اإلستراتيجي للعناصر عناصر بيئتها وكذا ا
املشكلة لبيئة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلارجية والداخلية هبدف الوقوف على الفرص واقتناصها والتهديدات 

من األدوات املستخدمة يف هذا العديد ومواجهتها، ونقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف ومعاجلتها، وهناك 
الصدد أمهها مصفوفة حتليل التأثر، مصفوفة األولويات، منوذج بورتر للصناعة، أسلوب التحليل الوظيفي وحتليل 
سلسلة القيمة، يف حني أن املرحلة الثالثة تتمثل يف حتديد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ملختلف البدائل 

فرص، (الة املؤسسة وأهدافها اإلستراتيجية، وحتقق هلا التواؤم بني الثنائيتني اإلستراتيجية اليت تتماشى مع رس
، ومن بني أهم األساليب املعتمدة يف ذلك جند مصفوفة بوسطن )نقط القوة، نقاط الضعف(، )ديدات

 .االستشارية، مصفوفة ماكرتي، مصفوفة هوفر ومصفوفة سووت
اتيجية هو بناء مزايا تنافسية للمؤسسة جتعلها األفضل يف جمال إن اهلدف األساسي من تصميم البدائل اإلستر -

 .نشاطها وحتقق هلا وفاء ووالء زبائنها
هناك ثالث مداخل لبناء املزايا التنافسية هي املدخل اإلستراتيجي، مدخل املوارد والكفاءات ومدخل نظم  -

 .املعلومات اإلستراتيجية
احلجم واال، أثر  تد على التنبؤ الدقيق حبجم الطلب، اقتصادياميكن بناء ميزة التكلفة املنخفضة باالعتما -

 .اخلربة والتعلم، التطورات التكنولوجية، التكامل الرأسي والكفاءة
ميكن بناء ميزة التمييز من خالل التركيز على اجلودة، التحسني املستمر، التركيز على الزبون، االبتكار، التسليم  -

  .بيعات وخدمة املستهلك وزيادة القيمة املدركة لدى الزبونيف الوقت احملدد، أنشطة امل
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  الفصل الثالث
  دراسة حالة مؤسسة دور البدائل اإلستراتيجية في خلق المزايا التنافسية 

 K-PLAST   
  
  
 

  تمهيد
لتحويل البالستيك يف حميط تسوده املنافسة احلادة والبقاء لألقوى، وطاملا  K-PLASTتعيش مؤسسة 

تجاا واليت جتعلها األفضل يف أعني زبائنها أا تسعى للنمو واالستمرارية فإا حتاول بناء جمموعة من اخلصائص ملن
وختلق لديهم الوفاء والوالء، وذلك من خالل انتهاج مزيج إستراتيجي حيقق هلا التكيف مع بيئتها ويتماشى مع 
رسالتها وأهدافها، ويف هذا الصدد ودف دراسة دور البدائل اإلستراتيجية يف بناء املزايا التنافسية للمؤسسة حمل 

ة قمنا بتقسيم الفصل األخري من البحث إىل ستة مباحث، املبحث األول دف من خالله إىل حتديد الدراس
وإسقاط دراستنا النظرية عليها، باإلضافة إىل األدوات اليت اعتمدنا عليها يف  K-PLASTمربرات اختيارنا ملؤسسة 

فاهلدف منه هو دراسة االجتاه اإلستراتيجي عملية مجع البيانات واملعلومات عن الدراسة، بالنسبة للمبحث الثاين 
للمؤسسة حمل الدراسة من خالل التطرق إىل رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية، أما املبحث الثالث فإننا دف من 
خالله إىل الوقوف على الفرص املتاحة أمام املؤسسات حمل الدراسة يف حميط عملها وكذلك التهديدات اليت 

الل العناصر املشكلة لبيئتها اخلارجية وطبيعة تأثريها عليها، بالنسبة للمبحث الرابع فإننا تواجهها، وذلك من خ
لقوة والضعف يف أداء املؤسسة باالعتماد على أسلوب التحليل دف من خالله إىل الوقوف على أهم نقاط ا

نسبة للمبحث اخلامس فإننا دف من ، املالية وإدارة املوارد البشرية، بالقالوظيفي لكل من وظيفة اإلنتاج، التسوي
، أما املبحث BCGخالله إىل حتديد التموقع اإلستراتيجي ملنتجات املؤسسة حمل الدراسة وذلك باستخدام مصفوفة 

السادس واألخري فإننا دف من خالله إىل الوقوف على أهم اإلستراتيجيات املنتهجة من طرف املؤسسة حمل 
  . والدور الذي تلعبه استراتيجياا يف بناء هذه املزايا الدراسة، مزاياها التنافسية
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  جمع البياناتدوافع اختيار المؤسسة محل الدراسة وأدوات : ولالمبحث األ
وحماولة  K-PLASTإىل خمتلف األسباب اليت دفعتنا إىل اختيار مؤسسة  سنحاول التطرق يف هذا املبحث

  .ملستخدمة يف مجع البيانات عنهادراسة حالتها، باإلضافة إىل الوسائل ا

  محل الدراسة ةمبررات اختيار المؤسس: المطلب األول
سنحاول من خالله إلقاء التطرق إىل مربرات اختيار املؤسسة حمل الدراسة باإلضافة إىل اإلطارين املكاين 

  .والزمين للدراسة

  دوافع إختيار المؤسسة محل الدراسة: الفرع األول
والقيام بإسقاط دراستنا النظرية عليها،  K-PLASTملربرات اليت جعلتنا خنتار مؤسسة هناك العديد من ا 
  :نذكر أمهها

  عمر املؤسسة الذي اكتسبت من ورائه خربة معتربة؛ -
  إستخدامها للتكنولوجيا احلديثة لإلتصال داخل املؤسسة أو خارجها؛ -
إيزو  2009طار جتديدها لتصبح يف اية ، وهي يف إ2003سنة  2000- 19001حصوهلا على شهادة اإليزو -

  ؛9001-2008

  ).من احلصة السوقية للصناعة %50(صفتها الريادية يف سوق منتجاا  -
  .اعتبارها مؤسسة متوسطة وامتالكها ملبادئ التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية -

  

  حدود الدراسة: الفرع الثاني
ىل إإنه ليس من السهل على الباحث أن جيد األبواب أمامه مفتوحة ليلج  :اإلطار المكاني للدراسة ـ أوال

ما تتميز به عالقة هذه األخرية مع اجلامعة من حيث االنغالق وعدم التعاون،  املؤسسات، فال خيفى على أحد
ى ولتفادي هذا املشكل حاولنا إجياد وسيلة متكننا من الدخول إىل إحدى املؤسسات اجلزائرية وحصولنا عل

معلومات ذات أمهية الستكمال خطوات البحث، متثلت هذه الوسيلة يف العالقات الشخصية اليت تربطنا ببعض 
  .اإلطارات العامة يف املؤسسة

أكثر من شهرين،  ات عن املؤسسة حمل الدراسةمت مدة مجع البيانات واملعلواستغرق: اإلطار الزمني ـ ثانيا
وحتليلها، وقد وجهنا اهتماماتنا إىل اإلطارات العليا باملؤسسة عند مجع  يبهاالوقت املخصص لترتيبها، تبو فضال عن

  .القرارات اختاذاملعلومات، وهذا حبكم مراكز مسؤوليام ودورهم يف 
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  أدوات الدراسة: المطلب الثاني
ظة املقابلة الشخصية، املالح: مت إعتمادنا يف عملية مجع البيانات واملعلومات على ثالث أدوات هي

  .املباشرة وسجالت ووثائق املؤسسة

  المقابلة الشخصية: الفرع األول
تعترب املقابلة الشخصية من أهم الوسائل املستخدمة يف مجع البيانات واملعلومات، وقد وجهنا اهتماماتنا 

بشرية، دف إىل خمتلف اإلطارات لدى املؤسسة واملشرفني على كل من وظيفة اإلنتاج، التسويق، املالية واملوارد ال
التعرف خمتلف الوظائف لدى املؤسسة حمل الدراسة وعالقتها ببعضها البعض من جهة، ومبحيط املؤسسة اخلارجي 
من جهة أخرى، من أجل الوقوف على أهم الفرص املتاحة والتهديدات املواجهة وكذلك نقاط القوة والضعف يف 

  .يف خلق املزايا التنافسية األداء، باإلضافة إىل اإلستراتيجيات املنتهجة ودورها

  
  المالحظة المباشرة: الفرع الثاني

مع املسؤولني لدى  إىل لقاءات دون اللجوءلباحث احلصول عليها ل كنهناك العديد من املعلومات اليت مي
كما ميكن استخدام  ،باشرةمالحظة م ويف هذه احلاالت ميكن استخدام العني اردة يف مالحظة األشياءاملؤسسة، 

هذه األخرية أثناء القيام باملقابلة الشخصية وذلك من خالل مالحظة سلوكات وردود أفعال األشخاص الذين 
  .جترى معهم املقابلة واليت قد ال تعكس إجابام عن األسئلة املوجهة إليهم

  

  السجالت والوثائق: الفرع الثالث
ع البيانات واملعلومات ال تعترب كافية، لذلك يف عملية مج املالحظة املباشرة واملقابلة الشخصيةاستخدام إن 

إليه  االستنادطلبنا تزويدنا مبختلف املعطيات اليت حتتويها سجالت ووثائق املؤسسة واليت ختدم البحث، وأهم ما مت 
ئم اهليكل التنظيمي للمؤسسة، قائمة املوردين، قائمة املنافسني يف الصناعة، تشكيلة املنتجات، القوا: يف هذا الصدد

   .وغريها وقد مت احلصول عليها من خمتلف األقسام باملؤسسة...،املالية
  
  

  K-PLAST تحديد االتجاه اإلستراتيجي لمؤسسة: نيالمبحث الثا
إلقاء نظرة أولية عن املؤسسة حمل الدراسة، باإلضافة إىل حتديد رسالتها سنحاول من خالل هذا املبحث 

  .وأهدافها اإلستراتيجية
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  رسالة المؤسسة وأهدافها: ولالمطلب األ
باإلضافة إىل األهداف اليت  مضمون رسالتها، معلومات أولية عن املؤسسة حمل الدراسة،ويتضمن هذا املطلب 

  .تصبو إىل حتقيها يف األجل الطويل

  نبذة عن المؤسسة :الفرع األول
ها يف ديسمرب وبدأت تزاول نشاط 1999سنة  K-PLASTتأسست الشركة ذات املسؤولية احملدودة 

عامال، أما اآلن فقد  35، وهي خمتصة يف حتويل البالستيك، كان عدد عماهلا يف بداية حياا ال يتجاوز 2000
،  PEHD: تنتج املؤسسة العديد من املنتجات أمهها. عامال، مما يدل على منو املؤسسة وتوسعها 246وصل إىل 

PEBD وPVC.  

  
   بطاقة تعريف المؤسسة :الفرع الثاني

  ،SARL K-Plast Sétif :اسم املؤسسة -
 دج، 317.700.000   :رأمساهلا اإلجتماعي -
 ،1999 :تاريخ إنشائها -
 ،عامل 246: عدد عماهلا -
 دج،1.925.157.218: 2008لسنة  رقم أعماهلا -
 دج، 2008: 220.547.976ا لسنة ايرادإ -
 ،متوسطة: نوع املؤسسة -
 ،دودةشركة ذات املسؤولية احمل :طبيعتها القانونية -
 ،سطيف 1954حي بوعروة، ج  :مقرها اإلجتماعي -
 www.Kplast-dz.com:عنواا اإللكتروين -

  الهيكل التنظيمي :الفرع الثالث
  :ميكن متثيل اهليكل التنظيمي للمؤسسة حمل الدراسة يف الشكل التايل
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  K-PLASTاهليكل التنظيمي ملؤسسة ): 1-3( الشكل رقم

  
  
  
  

      
  
  

    
  
  

    
  
  

  
  

  .وثائق املؤسسة: املصدر
  
  
  
  

  :أقسام هينالحظ وجود مخس  ،انطالقا من الشكل أعاله

  :ومن بني ألهم مهام هذا القسم جند: قسم اإلنتاج - أوال
 .ختطيط اإلنتاج -
 .الرقابة على اإلنتاج -
 .متابعة برامج العمل -
ملية اإلنتاجية، باإلضافة إىل مراقبتها من خالل حساب ساعات القيام بأعمال الصيانة لآلالت املستخدمة يف الع -

  .عملها، عدد املرات اليت تتعطل فيها وكذلك الوقت الالزم الصالحها

  :ومن بني أهم مهام هذا القسم جند :قسم التسويق - ثانيا
 .دراسة وتقدير املشتريات من املواد األولية -

 
 املديرية العامة

لتسويققسم ا قسم احملاسبة اإلنتاجقسم   ألمن الصناعيقسم ا  املوارد البشريةقسم    

 مصلحة الرقابة على اجلودة مصلحة املشتريات

مصلحة 
 املبيعات

مصلحة 
 التموين

مصلحة 
ختطيط 
 اإلنتاج

مصلحة 
 الصيانة
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 .دراسة وتقدير املخزون من املواد األولية -
 .قيام بعمليات اجلرد وفحص املواد املشتراة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبةال -
 .دراسة وتقدير املبيعات من خالل دراسة السوق وتقدير الطلب على منتجات املؤسسة واجتاه تطوره مستقبال -
 .دراسة وحتليل املركز التنافسي للمؤسسة من أجل حتديد هدف إنتاجي هلا -

  :ومن بني أهم مهام هذا القسم جند :الموارد البشريةقسم  - ثالثا
 .اإلشراف على عملية احلضور والغياب ودراسة تطوره وأسبابه -
 .وضع معايري الترقية وقياس األداء -
 .دراسة املشاكل اخلاصة بالعمال وحماولة معاجلتها -
 .حتديد وتنفيذ العقوبات ملن يرتكب خمالفات أثناء العمل -
 .نواعهاحساب العطل مبختلف أ -

  :من أهم اختصاصات هذا القسم جند :قسم المحاسبة -رابعا
 .إعداد أجور العمال ومتابعة ما يطرأ عليها من تعديالت -
 .خصم الضرائب املختلفة على أجور العمال -
 .إعداد القوائم املالية -
 .تقدير امليزانيات -
 .مراجعة احلسابات والتكاليف -

  :مهام هذا القسم جندومن بني أهم  :قسم األمن الصناعي - خامسا
 .دراسة واقع األمن الصناعي باملؤسسة -
 .دراسة كيفية حتسني ظروف العمل -
 .توعية العمل بطرق الوقاية -

  

  
  وأهدافها اإلستراتيجية K-PLASTتحديد رسالة مؤسسة : المطلب الثاني

إلضافة إىل التطرق إىل رسالة املؤسسة حمل الدراسة وأهم مكوناا، با سنحاول من خالل هذا املطلب
  .األهداف اإلستراتيجية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها
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  * K-PLASTمضمون رسالة مؤسسة : ولالفرع األ
  :يف الفقرة التالية K-PLASTمؤسسة مدير ميكن تلخيص رسالة 

بعد عشر سنوات من التواجد، أصبحت مؤسستنا اليوم من بني الرواد املتميزين واملعروفني يف " 
ها، سواء يف اهليدروليات، الصناعة، الزراعة، األشغال العمومية وحىت السكن، وشيئا فشيئا صار جماالت نشاط
   .وجودنا مؤكدا

لدينا . هي مؤهالت جعلت عدد زبائننا ووفائهم يف منو مستمراجلدية يف أدائنا وجودة منتجاتنا 
جي لتنمية بلدنا، هلذا وضعنا هدفا القناعة بان النشاط الذي ننشط فيه هو يف ذروة النمو، كما أنه استراتي
 مال يتسمون باجلدية، وطرح منتجاتنصب أعيننا هو أن نكون دائما يف الطليعة، وذلك من خالل جتنيد ع

  ".تتسم باجلودة
  

  K-PLAST مؤسسة أبعاد رسالة : الفرع الثاني
  :الرسالة تتمثل يف انطالقا من مضمون رسالة املؤسسة حمل الدراسة جند أن أهم األبعاد املشكلة هلذه

يتمثل جمال نشاط املؤسسة حمل الدراسة يف اهليدروليات، الصناعة، الزراعة، األشغال  :مجال النشاط - أوال
  .العمومية والسكن

تركز املؤسسة حمل يف رسالتها على أن منتجاا تتسم باجلودة، إذن فهي ختص شرحية  :خصائص سلعها - ثانيا
  .دة املنتج حىت ولو كان سعره عاليااملستهلكني الذين يهتمون جبو

تسعى املؤسسة حمل الدراسة يف رسالتها إىل اعطاء انطباع جيد لدى مستهلكيها من  :الذهني االنطباع - ثالثا
  .كفاءة وجدية عماهلا وجودة ومتيز منتجاا: حيث

  
  أهداف المؤسسة اإلستراتيجية: لثالفرع الثا

ال أن طبيعة األهداف اإلستراتيجية يف املؤسسة معظمها ضمنية، ليه يف هذا اإما جتدر اإلشارة  أولإن 
فإن أهم األهداف اليت يسعون إىل حتقيقها يف  ،أي ال يتم تقييدها كتابيا، وحسب ما أدىل به املسؤول عن املؤسسة

  :املدى الطويل هي
  .التحسني املتواصل لألداء -
 .احملافظة على السمعة الطيبة -
 .واألمان االستمرارية  -
 .تكوين ثقافة ترتكز على خدمة الزبائن -
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 .املزايا التنافسية استمرارية -
 .التأقلم أكثر فأكثر مع مستجدات السوق الوطنية -
  .منافسة املنتجات األجنبية يف األسواق الدولية -

  
  K-PLAST لمؤسسةاإلستراتيجي للبيئة الخارجية تحليل ال: بحث الثالثالم

خمتلف القوى اليت تقع خارج حدود املؤسسة وتتفاعل مع بعضها تتكون البيئة اخلارجية للمؤسسة من 
لتؤثر عليها، وإن اهلدف األساسي من حماولتنا للقيام بعملية التحليل هذه هو رصد ما حيدث من تغريات إجيابية يف 

لمؤسسة واليت لىل رصد التغريات السلبية اليت متثل ديدا إالبيئة واليت ميكن استغالهلا لصاحل املؤسسة، باإلضافة 
  .ميكن مواجهتها أو التقليل من آثارها

  

  تحليل البيئة العامة للمؤسسة: المطلب األول
 السياسية، التكنولوجية والقانونية، االقتصاديةالتطرق إىل املتغريات الدولية، الفرع حاولنا من خالل هذا 

  . والتهديدات اليت تواجه هذه األخريةواليت تؤثر على املؤسسة حمل الدراسة وحماولة الوقوف على أهم الفرص 

  المتغيرات الدولية :الفرع األول
يف ظل انفتاح اجلزائر على العامل اخلارجي من خالل حماولة االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة وحترير 

باإلضافة بذلك املبادالت التجارية بني الدول، حيث يصبح تبادل املنتجات من دولة ألخرى دون قيد أو شرط، 
إىل عقد اتفاقيات شراكة مع اإلحتاد األورويب وكذلك منح تسهيالت للتصدير، كل هذا كان له تأثري على 

األجنبية واليت تنشط  املؤسسات املؤسسة حمل الدراسة، فقد بدأت تقوم باالتصاالت واملفاوضات مع العديد من 
  .يد الشراكة معهاأهم هذه األطراف مؤسسة تركية ترويف نفس جماالت نشاطها، 

رت قادرة على منافسة فقد صا 2003سنة   9001-2000طاملا أن املؤسسة حتصلت على شهادة اإليزو 
بل تسعى جاهدة إىل تصدير منتجاا إىل  ،املنتجات األجنبية، وبذلك مل تعد تفكر فقط يف البيع يف األسواق احمللية

  .اخلارج واكتساب حصص سوقية أكرب

  
  المتغيرات االقتصادية :الفرع الثاني
  :حمل الدراسة يفاليت تؤثر على املؤسسة االقتصادية أهم العوامل  إن

طاملا أن املواد األولية املستخدمة يف إنتاج  :التغير في أسعار المواد األولية بتغير أسعار البترول - أوال
إن التغري يف أسعار هذا األخري تؤثر األنابيب اليت تتمثل يف البالستيك والذي يعترب أحد أهم مشتقات البترول، ف

  .على سعر املادة األولية سواء باالرتفاع أو باالخنفاض
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إن عدم توافر املواد األولية يف األسواق احمللية باحلجم  :عدم توافر المواد الالزمة لإلنتاج محليا - ثانيا 
ىل ارتفاع تكلفة التموين واليت تؤثر والنوع املطلوب جيعل املؤسسة إىل استريادها من اخلارج، هذا ما يؤدي إ

 .بدورها على التكلفة الكلية للمنتج فسعره
إن التغري يف أسعار الفائدة يؤثر تأثريا مباشرا على  :التغيرات في أسعار الفائدة على القروض - ثالثا

 .املؤسسة حمل الدراسة فاالرتفاع فيها يشكل عائقا واالخنفاض فيها يشكل فرصة
  المتغيرات السياسية :الفرع الثالث

  :اليت تؤثر على املؤسسة حمل الدراسة تتمثل يفالسياسية إن أهم املتغريات 

واليت دف إىل تنمية الزراعة من خالل إمدادها باملورد املائي، وهذا  :سياسة الدولة للدعم الفالحي - أوال
ي إىل زيادة ، مما يؤداه ذات اجلودة العاليةيؤثر إجيابا على املؤسسة حمل الدراسة طاملا أا تنتج أنابيب نقل املي

  .وبالتايل زيادة احلصة السوقية فأرباحها هذه املنتجاتالطلب على 

واليت دف إىل إيصال املياه لكل مواطن وهذا ال يكون إال من  :االقتصاديسياسة الدولة للدعم  - ثانيا
  .الدعم الفالحي على املؤسسة حمل الدراسةخالل إستخدام أنابيب املياه، هلذه السياسة نفس تأثري سياسة 

طاملا أن املؤسسة حمل الدراسة تنتج أنابيب  :سياسة الدولة التي تهدف إلى تنمية شبكة اإلنترنت - ثالثا
PVC من أهم أدوات نقل األسالك الكهربائية، فإن انتهاج الدولة هلذه السياسة يوثر تأثري ملا أن هذا املنتج يعد اوط

   .من خالل زيادة حصتها السوقية هلذا املنتج فعوائدها ذه املؤسسةإجيابيا على ه

  
  المتغيرات القانونية :الفرع الرابع

  :اليت تؤثر على املؤسسة حمل الدراسة تتمثل يفالقانونية إن أهم املتغريات 
بدال من  PVC أنابيب تشجع على استخدام 2007صدور تعليمة قانونية من وزارة املوارد املائية يف ديسمرب  -

، وطاملا أن املؤسسة حمل الدراسة ال تعتمد يف إنتاجها على بالستيك )PPR(األنابيب املصنوعة من مواد مستعملة 
مستخدم فإن صدور هذه التعليمة كان له تأثري إجيايب عليها من خالل زيادة الطلب على منتجاا باإلضافة إىل 

      .ارتفاع حجم العوائد املنجرة على بيعها
 FONTEبدال من   PEHDتشجع استخدام   2008رد املائية يف ديسمرب اقانونية من وزارة املوصدور تعليمة  -

تعترب    PEHDنظرا لكون مادة  مما أثر إجيابا على املؤسسة حمل الدراسة من خالل ارتفاع الطلب على منتجاا
على املادة املستوردة من اخلارج واملتمثلة يف الطلب  اخنفض، يف حني صحية يف األنابيب املستعملة لنقل املياه

FONTE ا غري صحيةكو.  
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  المتغيرات التكنولوجية :الفرع الخامس
يف هذا الصدد فإن املؤسسة متتلك جتهيزات متطورة وذات تكنولوجيا عالية، فهي تقوم باستمرار  

خلاصة بالرقابة على جودة املنتجات بتجديد التجهيزات خاصة املستخدمة يف العملية اإلنتاجية، وكذلك تلك ا
  . بالرغم من ارتفاع تكاليفها

 
  تحليل البيئة الصناعية للمؤسسة: الثاني المطلب

لدراسة، وذلك من تطبيق منوذج بورتر لقوى التنافس على املؤسسة حمل ا وقد حاولنا خالل هذا الفرع
ة املوردين التفاوضية، قوة الزبائن التفاوضية املنافسني يف الصناعة، ديد منافسني جدد، قو خالل التطرق إىل

  .بديلةوديدات املنتجات ال

  المنافسون في الصناعة :الفرع األول
تعترب املنافسة من أهم العوامل املؤثرة على جناح املؤسسة، حيث أن كل منافس يعمل على استعمال كل 

  .الوسائل املتاحة لديه ليتفوق على غريه يف الصناعة
سة حمل الدراسة يف حميط تسوده املنافسة احلادة، والبقاء لألقوى، حيث تتعرض عند قيامها تعيش املؤس

  :طرف العديد من املؤسسات احمللية واليت ميكن تلخيصها يف اجلدول التايلمن مبختلف نشاطاا إىل منافسة 
  

  يف الصناعة K-Plastمنافسو ):  1- 3(  جدول رقم

    املوقع املؤسسة  الرقم
01  CANAL PLASTالعاصمة 
02  TUBO PLASTالعاصمة 
03  SOTU PLASTالشلف 
04  BEN A ALLAHالجلفة 
05  PASTI ANNABIBالوادي 
06  SARL PLAST TUBغرداية 
07  DIMO PLASTبرج بوعريريج 
08  NOUMIDIA PLASTقسنطينة 
09  AGOUNE PLASTسطيف 
10  CHIALIسطيف 
11  EALY PLASTسطيف 
12  GK PLASTسطيف 
13  HALIMIسطيف 
14  MANSOURIسطيف 
15  MAPRO GAZسطيف 
16  SETIPLASTسطيف 
17  PLASTIQUE DE LOUESTوهران 
18  TUBEX, METALOR, ITPوهران 
19  CHIALIسيدي بلعباس 
20  T- PLASTسيدي بلعباس 
21  DALIBA PLASTتلمسان 

  .وثائق املؤسسة :املصدر
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  :من خالل اجلدول يتضح مايلي
 املؤسسة تواجه منافسة أكثر من عشرين مؤسسة وهو عدد معترب؛ -
 من منافسيها يتمركزون يف الشرق؛ 50% -
 .*%20وذلك حبصة سوقية قدرها  CHIALIأهم منافسيها هي مؤسسة  -

  :للرفع من حصتها السوقية مايلي CHIALIإن أهم الوسائل املستخدمة من طرف مؤسسة 
 ؛يع بأسعار أقل وهو العامل األكثر أمهيةالب -
القدرة إىل االستجابة للتغريات يف حجم اإلنتاج حسب مستويات الطلب، وذلك من خالل استغالل  -

 الطاقات اإلنتاجية بصورة كفأة؛
 .CHIALIملؤسسة والء أصحاب املشاريع  -

اإلنضمام إىل املنظمة العاملية بالنسبة لنطاق التنافس لدى املؤسسة فهو حملي، ولكن مع حماولة اجلزائر 
للتجارة، وطاملا أن هذه األخرية حتوز على شهادة اإليزو من جهة، باإلضافة إىل امتالكها للقدرات املادية، املالية 

فهي تأمل أن خترج مبنتجاا عن حدود الدولة وتنافس ا املنتجات  ،والبشرية اليت تتيح هلا فرصة التصدير
  .األجنبية

  
   تهديد المنافسين الجدد :ثانيالفرع ال

طاملا أن الدخول إىل الصناعة ال تعتريه أية عراقيل حسب املسؤول عن قسم التسويق، فإنه هناك ديد 
للمؤسسة من طرف مؤسسات أجنبية حىت ولو كان ذلك يف األجل القصري، فقد بدأت تلتمس على أرض الواقع 

فسة الالشرعية، حيث تعمل على بيع منتجاا بأقل األسعار، دخول العديد من املؤسسات األجنبية ذات املنا
وتغطي هوامشها من خالل استخدام املواد األولية املغشوشة ذات السعر املنخفض وبالتايل تقليص تكاليف إنتاج 

  .الوحدات املباعة

  
   التفاوضية الموردينقوة  :الفرع الثالث

د يف حصوهلا على املواد األولية للقيام مبختلف فإن املؤسسة حمل الدراسة تعتم ،اكما ذكرنا سابق
عملياا اإلنتاجية على موردين معظمهم أجانب، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك أن املورد الوحيد احمللي غري 

  . قادر على إشباع طلبات كل املؤسسات اجلزائرية املختصة يف الصناعات اليت تتطلب البالستيك كمادة أولية
  

                                                 
  .قسم التسويق لدى املؤسسة حمل الدراسة  *
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امل اليت جعلت قدرة املوردين التفاوضية مع املؤسسة حمل الدراسة مرتفعة حول أسعار املواد إن أهم العو
  :األولية هي

 ؛)طلب مرتفع(وجود املواد األولية حمليا بصورة ال تليب احتياجات املؤسسة  -
 وجود املواد األولية حمليا بنوعية أقل من تلك اخلاصة باملوردين األجانب؛ -
 .احلصول على التوريد بصورة مستمرةية التوريد من اخلارج تضمن ن عملباإلضافة إىل أ -

  
   قوة المشترين التفاوضية :الفرع الرابع

يشكل زبائن املؤسسة عامل ديد تنافسي وذلك بسبب كوم يسعون إىل احلصول على املنتجات 
  :م التساومية مايلييت تزيد من قو، ومن بني أهم العوامل البأسعار منخفضة بالرغم من جودا العالية

 متثل مشتريام نسبة كبرية من مبيعات املؤسسة؛ -
ىل إكوم ميتلكون معلومات كافية عن  عمليات اإلنتاج لدى املؤسسة، عرضها يف األسواق، باإلضافة  -

 .تكالفيها وحجم الطلب على منتجاا
  

   تهديدات المنتجات البديلة :الفرع الخامس
يف األسواق تشبه منتجات املؤسسة يف االستخدامات، كما أا تليب  إن للمؤسسة منتجات مطروحة

وجود احتياجات الزبائن بصورة أفضل، ومن أهم العوامل اليت جعلت هذه املنتجات تشكل ديدا على املؤسسة 
 .م البديلة إىل البيع بأسعار أقلحيث يسعى املنافسون مبنتجا اختالفات يف السعر،
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 K-PLAST حماولة تطبيق منوذج بورتر للصناعة على مؤسسة) 3-2(قم الشكل ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .إعداد الطالبة: املصدر

  

  
  
  

 

 ديد املنافسني اجلدد
 األجنبية منافسة السلع -
 البيع بأسعار أقل -

 املنافسون يف الصناعة
 .عدد معترب من املنافسني -
منتجات منافسة ذات سعر  -

 .منخفض
قدرة املنافسني على اإلستجابة  -

للتغري يف حجم اإلنتاج حسب 
 .مستويات الطلب

دعم البارونات ألهم منافسي  -
  .املؤسسة يف الصناعة

البديلةديد املنتجات   
  .منتجات ذات سعر منخفض -

 قوة املشترين التفاوضية
مشتريات متثل نسبة  -

كبرية من مبيعات 
 .املؤسسة

إمتالك معلومات عن  -
عمليات اإلنتاج يف 
املؤسسة، تكاليف 
املنتجات، حجم 

 إخل...الطلب

 قوة املوردين التفاوضية
قدرة املورد على  -

تلبية احتياجات 
سة من املادة املؤس
 .األولية

مواد أولية ذات  -
 نوعية جيدة

ضمان التوريد  -
  .املستمر للمؤسسة
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  نتائج التحليل اإلستراتيجي لبيئة المؤسسة الخارجية: الثالث مطلبال
ميكن يف اكتشاف الفرص  كما قلنا سابقا، فإن اهلدف من التحليل اإلستراتيجي للبيئة اخلارجة للمؤسسة

   ة ـؤسسـمل اإلستراتيجي تحليلاملتاحة والتهديدات املواجهة، وعلى هذا األساس ميكن تلخيص أهم نتائج ال
)K-Plast( يف اجلدول التايل:  

  الفرص: الفرع األول
 إمكانية عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات أجنبية؛ -
 إمكانية التصدير؛ -
  فالحي واليت دف إىل تنمية الزراعة من خالل إمدادها باملورد املائي؛سياسة الدولة للدعم ال -
  سياسة الدولة للدعم اإلقتصادي واليت دف إىل إيصال املياه لكل مواطن؛ -
  سياسة الدولة اليت دف إىل تنمية شبكة اإلنترنت؛ -
  ؛PVCى استخدام أنابيب تشجع عل 2007صدور تعليمة قانونية من وزارة املوارد املائية يف ديسمرب  -

  ؛ PEHDتشجع استخدام   2008صدور تعليمة قانونية من وزارة املوارد املائية يف ديسمرب  -
  .جتهيزات متطورة وذات تكنولوجيا عالية -
  

  التهديدات: الفرع الثاني
 عدم توافر املواد الالزمة لإلنتاج حمليا؛ -
  التغريات يف أسعار الفائدة على القروض؛ -
  غري يف أسعار املواد األولية املتمثلة يف البالستيك بتغري أسعار البترول؛الت -
واليت تنتج نفس تشكيلة منتجات املؤسسة حمل الدراسة كما أا  CHIALIمنافسة شديدة من طرف مؤسسة  -

  ختدم نفس أسواقها؛
  إغراق األسواق مبنتجات غري مطابقة للمواصفات وبأسعار منخفضة؛ -
  .ة تباع بأسعار أقلمنتجات بديل -
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  التحليل اإلستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة محل الدراسة : بحث الرابعالم
هم نقاط القوة ىل استخالص أإسنحاول من خالله التطرق إىل أهم الوظائف لدى املؤسسة باإلضافة 

  :ص بالتحليل الوظائف التاليةوالضعف فيها، وسنخ
  الوظيفة اإلنتاجية؛ -  
  الوظيفة التسويقية؛ -  
  الوظيفة احملاسبية؛ -  
   .وظيفة املوارد البشرية -  
    

  تحليل الوظيفة اإلنتاجية: األول مطلبال
  :سنحاول حتليل هذه الوظيفة من خالل التطرق إىل

  طبيعة المواد ومصدرها  :الفرع األول
 أنطاملا . األولية تتمثل يف البالستيكفإن املادة  ،طاملا أن املؤسسة ختتص يف إنتاج األنابيب البالستيكية

من  االستريادىل إ تلجأ عادة ما فإن املؤسسة حمل الدراسة ،مل تعد قادرة على تلبية الطلب احمللي ليةاحملاملؤسسات 
خمتلف دول العامل، وميكن تلخيص أهم مصادر احلصول على املواد األولية حسب كل منتج من منتجات املؤسسة 

  :يف اجلدول التايل
  

  K-Plastمصادر احلصول على املواد األولية يف مؤسسة  ): 2-3(  دول رقماجل

  البلد املورد املنتج
PEHD et PEBD SUEZ  -

ITOCHU -
PROFOND IMPACT  -

  ENIP  -
 SABIC -
     TOTAL- 

  المجر
  فرنسا
  الصين
  الجزائر

  السعودية 
  فرنسا

PVC  P.F - ألمانيا  

- S.T.P  امللحقات
FUSION- 

  إسبانيا
  إنجلترا

  .املسؤول عن قسم املشتريات :املصدر
  

  آلية التموين :الفرع الثاني
يتحرر طلب الشراء، حيث تقوم املؤسسة بدراسة احتياجاا  ،يف خمزون إعادة التموين نقطاعاإليف حالة 

من بينهم األمثل،  اختيارومن حيث كمية ونوعية املواد األولية، وبصدد الشراء تعمل على املقارنة ما بني املوردين 
  :وتعتمد يف ذلك على عدة معايري هي
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  سعر املادة األولية، -  
  طريقة الدفع، -  
  التسليم،آجال  -  
  .باإلضافة إىل التشاور مع مدير املؤسسة يف بعض احلاالت -  

  :وميكن متثيل آلية التموين يف الشكل التايل
  

  K-Plast آلية التموين يف مؤسسة): 3-3(  شكل رقمال

  املدخالت  املخرجات                         

  
    

  
  

  
  
  
  

  .إعداد الباحثة: املصدر

  
   آلية اإلنتاج :الفرع الثالث

متكنا من متابعة  ،من خالل اجلولة اليت قمنا ا يف املؤسسة حمل الدراسة، ومن خالل زيارة قسم اإلنتاج
اإلنتاج عن طريق ( ، واليت متر بالعديد من املراحل  PVCو PEHD  ،PEBD: العملية اإلنتاجية لكل من

  ).السالسل
وصول الطلبية يف  تنتج حسب الطلبيات، فبمجرد ،وحسب املسؤول عن قسم اإلنتاج ،إن املؤسسة

حيول هذا األمر إىل رئيس املخزن الذي يسمح خبروج املادة األولية من خمزن ، bond de commandeشكل 
  .كما يعطي أمرا باإلنتاج للعاملني وذلك حسب الشكل واملواصفات املطلوبة املواد األولية،

  :متر العملية اإلنتاجية هلذين املنتجني باملراحل التالية :PEBDو PEHD آلية إنتاج - أوال
وتسمى مرحلة التجفيف، حيث توضع املادة األولية واملتمثلة يف حبيبات البالستيك يف جهاز  :املرحلة األوىل

هذا من جهة، وخلق نوع من االحتكاك  ،والذي يعمل على إزالة الرطوبة من املادة األولية "le secheur" يدعى
  .والذي يؤدي إىل سخونتها إىل حد تشكيل مزيج لزج قابل للتشكيل ،بني حبيباا

 

اإلحتياجات؛ -   
طلبات الشراء؛ -  
.أهداف اجلودة -  

 آلية التموين
ن؛يدتقييم املور -  
عقد طليبة الشراء؛ -  
إستالم املواد  -

.املطابقة للمواصفات  

ملفات املوردين؛ -  
أجهزة اإلعالم اآليل؛ -  
.البحوث -  

 املخرجات املدخالت
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ومن خالل قيام العامل  "le calibreur"مير املزيج من اآللة األوىل إىل اآللة الثانية واليت تتمثل يف  :املرحلة الثانية
  .املسؤول عنها بإدخال مسك األنبوب إلكترونيا فإن اآللة تعمل مباشرة على  إخراج املنتج باملواصفات املطلوبة

والذي يتمثل  "le bac de calibrage"مير األنبوب الذي شكلته اآللة السابقة إىل جهاز يدعى  :املرحلة الثالثة
لى شكل األنبوب من خالل تعريضه للماء واهلواء يف آن واحد حىت تنخفض درجة هدفه األساسي يف احملافظة ع

  .حرارته
وهو عبارة عن ثالث آنية ا  "le bac de refroidissement"يصل األنبوب يف هذه املرحلة إىل  :املرحلة الرابعة

  .كذلك الداخليليس فقط على مستوى السطح اخلارجي بل  ،ماء بارد دف ختفيض درجة حرارة األنبوب
من خالل برجمتها من واليت  "la marqueuse"مير إىل  ،بعد إنتاج األنبوب بالشكل املطلوب :املرحلة اخلامسة

تاريخ اإلنتاج، العالمة التجارية واللون، فمثال : طرف العامل املسؤول عنها تضع على سطح األنبوب كل من 
  .ياألزرق للماء الشروب، األصفر للغاز واألخضر للر

واليت تربمج آليا  "la scieu"مث مير إىل  "la tireuse"يسحب األنبوب من اآللة السابقة بواسطة : املرحلة السادسة
   .لقطعه حسب الطول املطلوب

مير إنتاج هذا املنتج بنفس املراحل اليت مير ا املنتجان السابقان، واإلختالف الوحيد يتمثل : PVCآلية إنتاج  - 2
يوضع فقط تاريخ الصنع  "la marqueuse"وعلى مستوى  Des aditivesاألولية تضاف إليها  يف كون املادة

  .والعالمة التجارية للمؤسسة

   أنواع منتجات المؤسسة وخصائصها :الفرع الرابع
  :ىل بعض استعماالا يف اجلدول التايلإوأهم خصائصها باإلضافة  ،منتجات املؤسسة متثيلميكن 

  
  وجماالت استعماهلا  K-Plastمؤسسة منتجات : )3-3( دول رقماجل

  استعماالا  خصائصها  املنتجات
Tube en PEHD∗ (eau) -ملم 630إىل20من:السمك.  

  .بار 20و 4،6،10،16: الضغط -
  .نقل املياه -

Tube en PEBD∗ (gaz)  
  

  .ملم 400إىل20من:السمك-
  .بار 20و 4،6،10،16: الضغط -

  .نقل الغاز -
  

Tube en PVC -ملم40إىل20من:السمك.  
  .بار 20و 4،6،10،16: الضغط -

نقل املاء يف الشبكات العامة، اخلاصة  -
  .والصناعية

  .شبكات التطهري -
  .على وثائق املؤسسة باالعتماد طالبةإعداد ال :املصدر

  

                                                 
∗ Tube polyéthylène haute densité. 
∗∗ Tube polyéthylène basse densité.  
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   الرقابة على جودة المنتجات :الفرع الخامس
جودة املنتجات وكذا مطابقة مواصفاا مع املعايري الدولية ملنظمة  حتتوي املؤسسة على خمرب ملراقبة

  :*عليه مثانية إختبارات هياإليزو، حيث تقوم املؤسسة كل ساعة من أخذ أنبوب وإجراء 
  .مع املعايري الدولية مقاومة األنبوب للشدمطابقة يقيس مدى :  ) Teste de traction( إختبار املقاومة - 1
مع  مدى قدرة األنبوب على مقاومة التأكسد مطابقةيقيس : )Teste de DSC (  مة التأكسدإختبار مقاو - 2

  .املعايري الدولية

العدالة يف توزيع  مطابقةيقيس : )  Teste de dispersion de noir de carbone( إختبار توزيع الكربون - 3
  .مع املعايري الدولية األنبوب الكربون على خمتلف النقاط يف

تأثر التحوالت اليت تطرأ على  مطابقةيقيس مدى : )Teste de masse volumique( ختبار الكتلة احلجميةإ - 4
  .مع املعايري الدولية األنبوب على الكتلة احلجمية

  .مع املعايري الدولية سالسة األنبوب يف نقل املياه مطابقةيقيس مدى : ) Teste de MFI(   إختبار السالسة - 5

قدرة األنبوب على حتمل التشققات يف ظل  مطابقةيقيس مدى  ): Teste de fissuration(   شققإختبار الت - 6
  .مع املعايري الدولية املؤثرات اخلارجية

  .مع املعايري الدولية صالبة األنبوب مطابقةيقيس مدى  :)dureté Teste de( إختبار الصالبة- 7

مع  حتمل األنبوب للضغط املائي مطابقةيقيس مدى : )Teste de pression hydraulique( إختبار الضغط املائي - 8
  .املعايري الدولية

  

   نتائج تحليل الوظيفة اإلنتاجية :الفرع الخامس
من خالل مقابلتنا للمسؤولني عن هذه الوظيفية، املالحظة املباشرة، واإلعتماد على الوثائق اخلاصة ا 

  :وانطالقا مما سبق ميكن أن نستخلص مايلي
 ؛ت إنتاج كفأة وذلك لعمليات التجديد املستمر هلاآال -
 طاقة إنتاجية متوفرة ولكنها غري مستغلة بصورة مثلى؛ -
 .طن سنويا 4000حجم إنتاج معترب، حوايل  -
 نظام صيانة كفء؛ -
 كفاءة نظام الرقابة على املخزون؛ -
 مواد أولية حملية غري كافية لتلبية الطلب؛ -
 رتب عنه ارتفاع يف التكاليف؛استرياد املواد من اخلارج مما يت -
  .لدوليةالرقابة على جودة املنتجات ومطابقتها للمعايري ا -

                                                 
  .214ص  )08(امللحق رقم ارجع إىل   *
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  تحليل الوظيفة التسويقية :الثاني مطلبال
وفقا للمسار الطبيعي للعملية اإلنتاجية، فإن كل إنتاج ينتهي بالتسويق، وبذلك سنحاول من خالل 

ألعمال خالل السنوات الثالث األخرية، وحماولة دراسة املزيج ىل تطور رقم اإالتطرق ، ةحتليل الوظيفة التسويقي
  .املنتج، السعر، التوزيع والترويج: التسويقي واملتشكل من

   المنتج :الفرع األول
يعرف املنتج على أنه جمموعة من اخلصائص امللموسة وغري امللموسة، واليت تنطوي على منافع وظيفية، 

  .يقتنيه إلشباع رغباته واحتياجاتهإجتماعية ونفسية، جتعل املستهلك 
إىل التطابق  ، متتاز كلها بالنوعية اجليدة، باإلضافة∗منتج 100تقوم املؤسسة حمل الدراسة بإنتاج أكثر من 

  .**مع معايري اجلودة
  

   السعر :الفرع الثاني
ت اليت تؤثر إن عملية حتديد السعر تعد من أكثر املشكالت التسويقية صعوبة وذلك بسبب كثرة املتغريا

  .يف حتديد أفضل األسعار اليت ينبغي البيع ا
إن السياسة السعرية اليت تنتهجها املؤسسة تتطلب إختاذ قرارات دقيقة للغاية ألن التسعري غري الدقيق يترك 

  .آثارا ليس فقط على اجلوانب التسويقية، بل كذلك مستقبل وبقاء املؤسسة ككل
التسعري على أساس املنافسة والتسعري على : يف تسعري منتجاا على طريقتني مهاإن املؤسسة حمل الدراسة تعتمد 

  .أساس التكلفة
حيث يتم من خالل هذه الطريقة حتديد السعر بناء على أسعار املنتجات  :التسعري على أساس املنافسة - 1

م للبيع منتجا وناملنافسش منخفض يف حالة ما طرح املنافسة، ويف بعض األحيان تضطر املؤسسة إىل القبول ام
 .بسعر منخفض

يتحدد السعر يف هذه احلالة من خالل حساب تكلفة الوحدة القابلة للبيع  :التسعري على أساس التكلفة - 2
ويضاف إليها هامش حمدد باالتفاق بني قسم التسويق وقسم احملاسبة أخذا بعني االعتبار رأي مدير املؤسسة يف 

 :، أي أنه قابل للتفاوض مع الزبائن وفقا للمعايري التاليةبعض احلاالت، وهذا السعر مرن
  .ن ذلك يزيد من قوة التفاوض لدى الزبائنإنقدا أو على احلساب، فإذا كانت نقدا ف :كيفية التسديد -
 .كلما طالت آجال التسديد اخنفضت قوة املساومة لدى الزبائن :آجال التسديد -
 .ه الكمية ارتفعت قوة املساومة لدى الزبائنكلما زادت هذ :الكمية املطلوبة من املنتج -

                                                 
  .على الترتيب 216و 215ص  )10(و) 09(مللحقني رقم اارجع إىل   ∗

  .217ص  )11(امللحق رقم ارجع إىل ** 
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فإن عملية حتديد األسعار فيها ال تعتمد على معايري  طاملا أن املؤسسة حتتوي على نظام كفء للمحاسبة التحليلية
  .شخصية بل علمية دقيقة وحمددة

  
  التوزيع  :الفرع الثالث

كما قد تلجأ إىل موزعني  ،املتاحنيمنتجاا إما على موزعيها  تعتمد املؤسسة يف توزيعها ملختلف
معتمدين من خارج املؤسسة، وذلك حسب طبيعة املنتجات واملناطق املراد الوصول إليها، كما تغطي العديد من 

سطيف، عنابة، قاملة، أم البواقي، تبسة، ورقلة، بسكرة، اجللفة، األغواط، مسيلة، برج بوعريريج، : الواليات أمهها
  .ية، تيزي وزو، بومرداس والعاصمةالبويرة، وهران، جبا

  
  الترويج : الفرع الرابع

نالحظ أن املؤسسة حمل الدراسة تنتهج سياسة إتصال يف جمال ضيق جدا وهذا ما يعكسه عدم قيامها 
بأي نشاط إشهاري يف التلفزة، اإلذاعة أو اجلرائد، وتعتمد فقط على عمال املؤسسة املختصني يف التعريف 

  .يط عملهمباملنتجات ويف حم

   الوظيفة التسويقية حليلنتائج ت :الفرع الخامس
  :ميكن تلخيص أهم نتائج الدراسة اليت توصلنا إليها من خالل حتليل وظيفة التسويق يف

 من احلصة السوقية للصناعة؛ )%50(حصة سوقية معتربة  -
 اتساع تشكيلة املنتجات؛ -
 أسعار مرنة؛ -
 بة والتغطية؛كفاءة نقاط التوزيع من حيث العدد، الرقا -
 املعرفة املستمرة باحتياجات املستهلك؛ -
 ارتفاع إنتاجية رجال البيع؛ -
 ؛)غياب النشاطات اإلشهارية على مستوى التلفزة، اإلذاعة واجلرائد(سياسة اتصال ضيقة جدا  -
 .تسويق مباشر فعال -
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  تحليل الوظيفة المالية: الثالث مطلبال
املؤسسة، نشاطها، مديونيتها ومردوديتها، وقبل ذلك سنحاول من خالله دراسة كل من سيولة 

  .سنحاول عرض أهم قائمتني لدى املؤسسة ومها امليزانية املالية وجدول حسابات النتائج

، 2006 :للسنوات K-PLASTالميزانية المالية المفصلة والمختصرة لمؤسسة عرض : الفرع األول

  2008و  2007

  لةعرض امليزانية املالية املفص -أوال
 دوليف اجل K-Plast مؤسسةميكن متثيل أصول : املالية املفصلة للمؤسسةللميزانية صول األ جانب  عرض - 1

  :التايل
 ]2008 -2006[للفترة   K-PLASTعرض أصول امليزانية املفصلة ملؤسسة ): 4-3(اجلدول رقم  

  2008  2007 2006 البيان

  526.413.274  468.056.068 175.797.458 أصول ثابتة

  98.050.880  98.050.880 8.391.200  األراضي
  190.646.840  201.386.840 3.749.606  املباين

  0  0 157.116  منشآت مركبة
  174.959.162  109.931.288 109.190.550  معدات وأدوات
  29.671.585  28.234.441 28.136.819  معدات نقل

  32.574.556  30.206.369 14.123.293  جتهيزات أخرى
  510.251  246.250 0  ات اجتماعيةجتهيز

  0  0 12.048.878 استثمارات قيد التنفيذ
  683.765.543  620.129.087 421.256.801 أصول متداولة

  118.015.805  237.131.009 228.587.883  قيم اإلستغالل
  118.015.805  237.131.009 228.587.883  قيم اإلستغالل
  334.818.620  146.878.132 71.139.967  قيم حمققة

  0  0 200.667 حسابات اخلصوم املدينة
  23.426.832 3.953.233 4.487.346  حقوق اإلستثمارات

  0  0 585.903 حقوق على املخزونات
  29.123.300 3.000.000 7.037.881 حقوق على الشركاء والشركات احلليفة

  9.196.569  11.615.819 8.893.932 تسبيقات على اإلستغالل
  273.071.919  128.309.080 49.934.232  الزبائنحقوق على 
  230.931.118  236.119.946 121.528.957  قيم جاهزة

  230.931.118  236.119.946 121.528.957  جاهزة أموال

  1.210.178.816  1.088.185.154 597.054.260  جمموع األصول

  .على الترتيب 222و 218،220ص ) 16(و) 14(، )12: (إعداد الطالبة باإلعتماد على املالحق: املصدر
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ميكن متثيل خصوم املؤسسة حمل الدراسة : عرض جانب اخلصوم للميزانية املالية املفصلة للمؤسسة - 2
 :يف اجلدول التايل 2008و 2007، 2006للسنوات 

  

  ]2008 -2006[للفترة   K-PLASTعرض خصوم امليزانية املفصلة ملؤسسة ): 5-3(اجلدول رقم 

  2008  2007 2006  البيان

  848.969.579  667.457.069 25, 208.298.879,25  أموال دائمة

  827.110.892  660.750.487,25 205.927.539,25  أموال خاصة
  371.700.000  371.700.000 73.700.000  رأس مال الشركة

  289.962.997  1.014.603 1.014.602  احتياطات
  36.913  36.913 0  فرق إعادة التقييم

  0  151.103.680 71.973.896  أرباح يعاد استثمارها
  164.410.982  136.895.291,25 59.239.041,25  نتائج رهن التخصيص

  21.858.687  6.706.582 2.371.340 ديون طويلة ومتوسطة األجل

  361.209.236  420.728.083,75 388.755.380,75 ديون قصرية األجل
  221.067.353  217.252.929 174.226.438  موردون

ديون جتاه الشركاء والشركات
  احلليفة

56.864.193 26.448.113  26.705.174  

  58.299.715  73.970.705 119.849.801  ديون اإلستغالل
  0  57.407.274 18.032.503  تسبيقات بنكية

  55.136.994  45.649.062,75 19.782.445,75 ضرائب على أرباح الشركات

  1.210.178.816  1.088.185.154 597.054.260  جمموع اخلصوم
  .على الترتيب 222و 220، 218ص ) 16(و) 14(، )12: (إعداد الطالبة باإلعتماد على املالحق: املصدر

  

  عرض الميزانية المالية المختصرة –ثانيا 
لها بشك K-Plast مؤسسةميكن متثيل أصول : رة للمؤسسةاملختصعرض جانب األصول للميزانية املالية  - 1

   :التايل دوليف اجلاملختصر للفترة 
  

  ]2008 -2006[للفترة   K-PLASTعرض أصول امليزانية املختصرة ملؤسسة ): 6-3(اجلدول رقم 

  2008  2007 2006  البيان

  526.413.274  468.056.068 175.797.458  أصول ثابتة

  683.765.543  620.129.087 421.256.801  أصول متداولة

  118.015.805  237.131.009 228.587.883  قيم اإلستغالل

  334.818.620  146.878.132 71.139.967  قيم حمققة

  230.931.118  236.119.946 121.528.957  قيم جاهزة

  1.210.178.816  1.088.185.154 597.054.260  جمموع األصول
  .على الترتيب 222و 220، 218ص ) 16(و) 14(، )12: (إعداد الطالبة باإلعتماد على املالحق: املصدر
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بشكلها  K-Plast مؤسسة خصومميكن متثيل : رة للمؤسسةاملختصللميزانية املالية  صومعرض جانب اخل - 2
   :التايل دوليف اجلاملختصر للفترة 

  

  ]2008 -2006[للفترة   K-PLASTعرض خصوم امليزانية املختصرة ملؤسسة ): 7-3(اجلدول رقم 

  2008  2007 2006  البيان

  848.969.579 25, 667.457.069 208.298.879,25 وال دائمةأم

  827.110.892 660.750.487,25 205.927.539,25  أموال خاصة

  21.858.687  6.706.582 2.371.340 ديون طويلة ومتوسطة األجل

  361.209.236 420.728.083,75 388.755.380,75 ديون قصرية األجل

  1.210.178.816  1.088.185.154 597.054.260 جمموع األصول
  .على الترتيب 222و 220، 218ص ) 16(و) 14(، )12: (إعداد الطالبة باإلعتماد على املالحق: املصدر

  

   تحليل سيولة المؤسسة: الفرع الثاني
  :ميكن تلخيص أهم نسب السيولة لدى املؤسسة يف اجلدول التايل

  
  ]2008 -2006[لفترة ل  K-PLASTمؤسسة  نسب سيولة ):  8 -3(  دول رقماجل

  2008  2007 2006   البيان

  683.765.543  620.129.087  421.256.801   أصول متداولة

  118.015.805  237.131.009  228.587.883   قيم اإلستغالل

  334.818.620  146.878.132 71.139.967   قيم حمققة

  230.931.118  236.119.946  121.528.957   قيم جاهزة

  361.209.236  420.728.083,75 388.755.380,75   لديون قصرية األج

  األصول املتداولة  نسبة السيولة العامة
  الديون قصرية األجل

1,08 1,47  1,89  

 قيم جاهزة+ قيم حمققة  نسبة السيولة السريعة
  الديون قصرية األجل

0,5 0,91  1,57  

  قيم جاهزة  نسبة السيولة الفورية
  الديون قصرية األجل

0,31 0,56  0,64  

  .على الترتيب 222و 220، 218ص ) 16(و) 14(، )12: (إعداد الطالبة باإلعتماد على املالحق: املصدر
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  :مايلي استخالصميكن  ،السابقمن خالل اجلدول 
قصرية  بالتزامااتقيس نسبة السيولة العامة مدى قدرة املؤسسة على الوفاء  :بالنسبة لسيولة املؤسسة العامة -

فإن املؤسسة قادرة على تغطية ، طيلة فترة الدراسة 1للمؤسسة حمل الدراسة تتجاوز املا أن هذه النسبة األجل، وط
 .موجوداا قصرية األجلديوا قصرية األجل بواسطة 

إن النتائج املتحصل عليها من خالل دراستنا لنسب السويلة السريعة تعترب  :بالنسبة للسيولة السريعة للمؤسسة -
قصرية األجل  امدى قدرة املؤسسة على متويل احتياجاملقارنة مع نسب السويلة العامة، فهي تقيس أكثر دقة با

وقد عرفت هذه النسبة ارتفاعا مستمرا خالل فترة الدراسة، فقد وصلت ، أصوهلا سريعة التحول إىل نقديةبواسطة 
ة واجلاهزة للمؤسسة حمل الدراسة باملقارنة مع ويرجع ذلك إىل الزيادة املعتربة يف القيم احملقق ،2008سنة  1,57إىل 

دل على كفاءة املؤسسة يف تغطية احتياجاا قصرية األجل ي ديوا قصرية األجل، وهذا إن دل على شيء إمنا
 .سطة قيمها احملققة واجلاهزةبوا
فاء بالتزاماا تقيس نسبة السيولة الفورية مدى قدرة املؤسسة على الو :بالنسبة للسيولة الفورية للمؤسسة -

وإنطالقا من النتائج احملصل عليها من اجلدول السابق، نالحظ أن نسبة . قصرية األجل باستخدام أمواهلا اجلاهزة
سنة  0,64الفورية للمؤسسة حمل الدراسة قد عرفت ارتفاعا مستمرا خالل فترة الدراسة فقد وصلت إىل السيولة 

، ويرجع السبب لدى املؤسسة لتغطية مصاريفها وديوا قصرية األجل مما يدل على توافر السيولة الالزمة 2008
وراء اإلرتفاع املستمر هلذه النسبة خالل فترة الدراسة إىل اإلرتفاع يف القيم اجلاهزة للمؤسسة بنسبة تزيد عن نسبة 

اجلاهزة للمؤسسة ، وإىل اإلخنفاض يف القيم 2007و 2006هذا فيما خيص كل من  اإلرتفاع يف ديوا قصرية األجل
  .2008بنسبة تقل عن نسبة اإلخنفاض يف ديوا قصرية األجل فيما خيص سنة 

  
   تحليل نشاط المؤسسة: الفرع الثالث

  .لدى املؤسسة حمل الدراسة دراسة نسب دوران األصول، العمالء واملخزون سنحاول من خالل هذا الفرع

  :يف اجلدول التايلميكن تلخيص هذه النسب  :نسب دوران األصول - أوال
  
  
  
  
  
  
  

  
























































































































































































