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 داءـــــــــــــــــــــــــــإه

 :أهدي عملي هذا

 ياخير عون كان لي عند المحن  الى والدي سندي وقدوتي  

  يا من تملكين جنة تحت القدم  الى أمي مأمني وأماني
 ى زوجي وابني شكيبـــــــــــــال     

 ى كل أفراد العائلة الكريمةـــــــــــــال         
 طلبتي وأساتذتي    أصدقـائي وصديقـاتي  ى زمالئي،ـــــــــــــــال            

 الــــــــــــــــــى كل أم باحثة                           
 الـــــــــــــــى كل طالب علم مجتهد                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلمة شكر
أوال أتوجه بالشكر الى مشرفتي التي منحتني من التشجيع والقوة  

 هذا العمل  إلكمالما يكفي  
 كما أشكر اللجنة الموقرة لقبولها مناقشة هذا العمل

أشكر كل اطارات المؤسسات محل الدراسة وأخص بالذكر السيد  
 Condorمن مؤسسة    شبيري أسماء ةسعودي خالد والسيد

 Maxtorفضيلة من مؤسسة    والسيدة ثيزيري
  شكر كذلك كل أساتذتي على رأسهم األستاذ سبتي عزيزأ

واألستاذ هباش فـارس، واألستاذ مسالتة سفيان على الدعم  
المعنوي والتشجيع وألنهم تركوا األثر الطيب في كل طالب علم  

 .تمدرس على يدهم
كمال هذا العمل من  الشكر موصول الى كل من ساهم في او 

 .ن بعيدقريب أو م
 



 

 مقدمـــــــــــــــــة
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مما يلزم هذه املؤسسات التأقلم و  ،ستمرارابختضع للتغريات  تنافسيةتنشط املؤسسات االقتصادية يف بيئة  :
هذه الطموحات البقاء والنمو يف السوق، ولتحقيق ، ط اسرتاتيجياهتا لضمان االستمرارمواكبة هذه التطورات وضب

يتم وضعها بعد حتليل معمق مجلة من االسرتاتيجيات لكل وظائفها، و  فهي تعمل على صياغةيف البقاء والتميز 
 .بيئتيها على املستويني الداخلي واخلارجي على حد سواءل

االسرتاتيجية تتمكن املؤسسة من القيام بدراسة  شنشطةالتحليل املعروفة ضمن حمفظة األ مناذجوابستخدام 
واليت  (DAS)مبحفظة النشاطات مجلة امليادين اإلسرتاتيجية اليت تنشط هبا املؤسسة وحتليل البيئة، واملقصود 

يف السوق اعتمادا على عدة مؤشرات كمعدل منو السوق وجاذبية  لوضعيتهاتحليل االسرتاتيجي لتستعمل ل
ن املعطيات الصناعة واحلصة السوقية ... اخل، وهذه املؤشرات تستغل أبشكال معينة لتمد املؤسسة مبجموعة م

 يتم صياغة األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف خمتلف شنشاطاهتا. على ذلكبناء ف ،الكيفية والكمية
يتوقف عليه مدى  إذاإلسرتاتيجية التسويقية إحدى أكثر عمليات التسويق تعقيدا،  اختيار شنوعيعد كما 

جناح املؤسسة أو فشلها، فبعد حتديد ميدان أو ميادين النشاط اإلسرتاتيجية اليت تنشط هبا املؤسسة أتيت عملية 
بعد جتزئتها وما يتبع عملية االستهداف من مراحل  ، وذلكحتديد اإلسرتاتيجية التسويقية إلبراز األسواق املستهدفة

 بدائل إسرتاتيجية وفقا ملا يتماشى مع أهداف املؤسسة وإمكاشنياهتا.تيار واخوصوال اىل إعداد اسرتاتيجيات 
يعترب التحليل االسرتاتيجي أحد املداخل الفعالة اليت ميكن للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية االعتماد و 

لنجاح عليها لدراسة وحتليل وضعيتها يف السوق، كذلك من أجل ضبط واختيار اسرتاتيجيات تسويقية تضمن هلا ا
يف القطاع السوقي الذي تنشط به، وتعد املؤسسات الناشطة يف جمال الصناعات االلكرتوشنية والكهرومنزلية األكثر 

 .يف هذا اجملال وحدة املنافسة عتطلبا لتحليل بيئتها شنظرا للتطور السري
 طرح االشكالية: .أوال

إن استخدام مناذج التحليل الختيار االسرتاتيجيات التسويقية للمؤسسة يف جمال الصناعات االلكرتوشنية 
والكهروشنزلية اجلزائرية يعد من أكثر املداخل فعالية لضمان متوقع املؤسسة اسرتاتيجيا، وتعزيز تنافسيتها على 

  الصعيدين احمللي والدويل.
 التايل: ال الرئيسياإلشكالية يف السؤ ومنه ميكن صياغة 

نوع االسرتاتيجية التسويقية يف مؤسسات تحديد ل األنشطة مناذج حتليل حمفظة قيتطب ما مدى إمكانية 
 ؟ابجلزائر والكهرومنزليةصناعة املنتجات االلكرتونية 

 األسئلة الفرعية التالية:وتتفرع عن هذا السؤال 
 ؟ ابجلزائر واقع الصناعات االلكرتوشنية والكهرومنزلية ما .1
ملؤسسات  على مناذج حتليل حمفظة األشنشطة لتحديد االسرتاتيجيات التسويقية اىل أي مدى ميكن االعتماد .2

 صناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية يف اجلزائر؟
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يف املؤسسات  (BCGعامال حمددا إلمكاشنية تطبيق منوذج حتليل حمفظة األشنشطة ) املؤسسة هل ميثل حجم .3
 ؟حمل الدراسة

 الفرضياتاثنيا. 
 الفرضيات التالية :  وضعواشنطالقا من األسئلة الفرعية ميكن  

 : صناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية جمال تنافسي خصب يف بيئة األعمال اجلزائرية.الفرضية األوىل .1
( يف حتليل وضعية مؤسسات BCG) تطبيق أحد مناذج حتليل حمفظة األشنشطة يساهم: ثانيةالفرضية ال .2

 املناسبة. االسرتاتيجيات التسويقية شنوع صناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية اجلزائرية يف اختيار
 (BCG) ذج حتليل حمفظة األشنشطةو مكاشنية تطبيق منعامال حمددا إلاملؤسسة ميثل حجم  :الثالثةالفرضية  .3

 .يف املؤسسات حمل الدراسة
 أهداف البحث: .اثلثا

 يسعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية :
 ؛والتعرف على خمتلف االسرتاتيجيات التسويقية يف جمال األعمال التعريف بنماذج التحليل االسرتاتيجي .1
على يف جمال الصاعة االلكرتوشنية والكهرومنزلية اعتماد املؤسسات االقتصادية اجلزائرية  التعرف على مستوى .2

 التسويقية؛ اسرتاتيجياهتامناذج التحليل االسرتاتيجي لصياغة 
يف جمال الصناعة  حمددات استخدام مناذج التحليل االسرتاتيجي يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية دراسة .3

 ؛االلكرتوشنية والكهرومنزلية
التسويقية وحتديد املوقع التنافسي  يل االسرتاتيجي يف صياغة االسرتاتيجيةاعتماد مناذج التحل ةابراز أمهي .4

 .ملؤسسات صناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية
 أمهية البحث: .رابعا

 تربز أمهية البحث يف جاشنبني رئيسني : 
من جاشنبه العلمي، فهو ميثل إسهاما فكراي يضاف إىل الرتاكم املعريف املوجود يف حقلي اإلدارة 

أهم االسرتاتيجية والتسويق على بصفة خاصة، وميدان إدارة األعمال بصفة عامة. إذ يركز العمل على عرض 
 يف جمال التسويق االسرتاتيجي. واليت تستخدم النماذج اليت حتويها حمفظة األشنشطة كأدوات للتحليل االسرتاتيجي

ومن جاشنبه التطبيقي، فهو يعترب إسقاط هلذه املفاهيم النظرية يف بيئة األعمال اجلزائرية، فيساهم بذلك يف 
إبراز جماالت تطبيق مناذج حتليل حمفظة األشنشطة، ويساعد يف معرفة طبيعة االسرتاتيجيات التسويقية يف الصناعات 

وبذلك جيسد مدخال اسرتاتيجيا فعاال حتتذي به خمتلف املؤسسات االقتصادية  لية اجلزائرية، االلكرتوشنية والكهرومنز 
 لغرض إجناح اسرتاتيجياهتا التسويقية.

 أسباب اختيار املوضوع: .خامسا
 ترجع أسباب اختيار إىل :
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 ؛وحيللهاتغطية اجلاشنب الكمي واالسرتاتيجي يف التسويق وأمهيته كوشنه يدعم املعطيات النوعية  .1
مناذج  اقرتاح سيتمإمكاشنية التطبيق يف الواقع العملي وحىت إن مل يكن هناك استعمال لتحليل حمفظة األشنشطة ف .2

 ؛اعتمادا على املعطيات والتحليل املوضوعي ووضع اسرتاتيجيات تسويقية للمؤسسات حمل الدراسة
 .بصفة عامة زائريةضعف اجلاشنب االسرتاتيجي يف التسويق لدى املؤسسات االقتصادية اجل .3

 منهج البحث: .سادسا
کالكتب   استخدام خمتلف املراجع حسب طبيعة املوضوع فاملنهج املستخدم هو الوصفي التحليلي، إذ مت

 جلمع املعلومات اخلاصة مبجال البحث وتوظيفها. كما مت إجراء دراسة ميداشنيةواملقاالت واملنشورات واحملالت 
، برج بوعريرجاملختصة يف صناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية بوالية  maxtorو  condorملؤسسيت 

وعلى أساس ذلك مت التوصل إىل جمموعة من النتائج ، BCGمن خالل مجع البياانت املطلوبة لتطبيق منوذج 
 .واملقرتحات

 الدراسات السابقة: سابعا.
 ميكن عرض جمموعة من الدراسات السابقة يف املوضوع،  كما يلي :

 الدراسات ابللغة العربية: .1
 ،واقع االستعانة بنماذج حتليل البيئة والتنافسية يف  (2018)دراسة عبد احلق بن تفات، أمحد سالمي

 .) مقال علمي(املؤسسة الصناعية اجلزائرية )دراسة استكشافية(
ىل تسليط الضوء على املؤسسة الصناعية اجلزائرية ملعرفة واقع القيام بتحليل البيئة هدفت هذه الدراسة إ

وخلصت الدراسة اىل أن عدد قليل من  ،PIMS، BCG، SWOTالتنافسية من خالل استخدام مناذج 
النموذجان شنظرا ألن هذان   porter،BCGستعمال رية تقوم ابلتحليل االسرتاتيجي اباملؤسسات الصناعية الكب

 يوائمان حجم املؤسسة.
 ( أدوات التحليل االسرتاتيجي بني النظرية والت2016دراسة وفاء بوقفة، كمال راوينية ،):دراسة  طبيق

 .)مقال علمي( حالة ملبنة ايدوغ عنابة
هدفت الدراسة اىل إظهار فعالية أدوات التحليل االسرتاتيجي يف رسم حالة املؤسسة وتوضيح الرؤية أمام 
صاشنعي القرار فيها، إذا ما مت إستعماهلا بطريقة سليمة داخليا وخارجيا، وخلصت الدراسة إىل أن أدوات التحليل 

على املستويني الداخلي واخلارجي واستعمال النتائج االسرتاتيجي ذات فعالية عالية يف عملية التحليل االسرتاتيجي 
 لتبنيد املعلومات يف مناذج تسمح بتوضيح الرؤية واستخالص النتيجة

متت اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل تطبيق خطوات التحليل االسرتاتيجي أبدواته على كما 
فالتجزئة  ى،ج ليتم حتليل كل خط على حدط إشنتا الدراسة، فتمت جتزئة شنشاط املؤسسة إىل خطو  املؤسسة حمل

تعد قاعدة، أي ترتكز عليها ابقي أدوات التحليل االسرتاتيجي، مث حتليل كل جمال على حدة  االسرتاتيجية كأداة
فداخليا تستعمل عدة أدوات أشهرها منحىن اخلربة، ومنحىن دورة حياة املنتج، وسلسلة القيمة،  ،داخليا وخارجيا
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القوة والضعف يف املؤسسة أي ما تستطيع املؤسسة فعله، أما خارجيا فهناك منوذجان شهريان  طوذلك لتعريف شنقا
للمنافسة، والغرض األساسي من التحليل اخلارجي هو  Porterللبيئة الكلية ومنوذج  PESTEL مها: منوذج

التحليل املزدوج مبعيارين كما يسمح   ،الفرص املتاحة والتهديدات املمكنة أي ما ميكن للمؤسسة فعله التعرف على
والثاين خارجي من متثيل جماالت شنشاط املؤسسة يف مصفوفة تعكس مدى توازن املؤسسة على  األول داخلي
 .والبعيد املدى القريب

( bcg)(، بعنوان منوذج مجاعة بوسنت االستشارية 2007براهيمي حياة و بن اثمر كلتوم ) :دراسة -
 .)مقال علمي( (condorودوره يف اختيار االسرتاتيجية )دراسة ميدانية ل 

ركزت الدراسة على منوذج مجاعة بوسنت االستشارية كأحد أدوات حتليل ميادين النشاط االستشارية وطبق 
هذا من أجل حتديد االسرتاتيجية العامة املناسبة للمؤسسة طبقا لنتائج التحليل حيث خلصت الدراسة اىل أن 

النموذج قدم صورة واضحة عن موقع كل جمال شنشاط اسرتاتيجي، وابلتايل سهولة معرفة االسرتاتيجية املناسبة لكل 
منها سواء االستثمار أو التدعيم أو التخلي، وابلتايل احلصول على معلومات تعترب كمرجع الختاذ القرارات 

 املناسبة.
 الدراسات ابللغات األجنبية: .2
 :دراسة 
  Saïd yami, (2008), les stratégies corporate et les matrices de cabinet de 

consultations ( les outils d'analyse du portefeuille d'activités), article publié sur 

net, université Montpelier, France. 
على جمموعة من  و ماكيرتي BCG et ADLهذه الدراسة على إسقاط و اقرتاح مناذج , تعمل

، وخلصت الدراسة اىل جمموعة من ا للبيات اليت مجعها من العياداتعيادات العالجية، إسقاط ميداين كمي وفقال
 النتائج أمهها أن طبيعة شنشاط املؤسسة حتدد النماذج األمثل لتحليل أشنشطتها.

االسرتاتيجي عامة مع االسرتاتيجية العامة  مناذج التحليلمن الدراسات السابقة املذكورة أعاله يتبني أبهنا تربط بني 
لنطبقه على مجلة من ميادين النشاط االسرتاتيجي لبعض  BCGللمؤسسة، يف حني أن دراستنا ستختار منوذج 

مؤسسات الصناعات االلكرتوشنية والكهرومنزلية بوالية برج بوعريريج واستغالل شنتائج التحليل يف اختيار شنوع 
 املناسب لتموقع كل منتج يف املصفوفة. االسرتاتيجية التسويقية

 دراسة:  
 François moreau, les matrices stratégiques, dynamique industrielles et 

stratégies concurrentielles, article CNAM , France 2007 
 

هدفت الدراسة اىل معرفة الغاية احلقيقية وراء استحداث مناذج التحليل االسرتاتيجي وكيفية تطبيقها يف 
يف اختاذ القرارات االسرتاتيجية ولكنها غالبا ما تستخدم كأدات للتحكم تساعد النماذج املؤسسة وخلصت اىل أن 
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األدوات إما أن تكون النتائج واضحة تساعد يف عند استعمال هذه ، كذلك االسرتاتيجي لألشنشطة يف التسيري
هي الفائدة الرئيسية من املصفوفات  ، وأخريا ذلك فهي تعترب غري ضرورية رياختاذ القرارات الصائبة أو أن أعطت غ

 املعلومات اليت يتم مجعها تنعكس على منو وتنمية املؤسسة.
 
 :لبحثهيكل ا اثمنا. 

 فصول مقسمة اىل جزئني، جزء شنظري يتعلق ابملفاهيم النظرية اليت ختص كل أربعةسيتم معاجلة املوضوع 
حمفظة النشاطات واالسرتاتيجيات التسويقية والعالقة بينهما ، وآخر  كذا من التحليل االسرتاتيجي للمؤسسة

 ابجلزائر . مؤسسات الصناعة الكهرومنزليةتطبيقي خيص الدراسة امليداشنية لبعض 
سيتم التطرق فيه اىل املفاهيم النظرية اليت تتعلق ابإلسرتاتيجية واإلدارة اإلسرتاتيجية والتحليل  الفصل األول: .1

 ؛االسرتاتيجي
 مفاهيمها، طرق جتزئتها وأدوات حتليلها؛ حمفظة النشاطاتسيتناول  الفصل الثاين: .2
: سيتم التطرق فيه اىل االسرتاتيجيات التسويقية املتاحة والبدائل االسرتاتيجية ابالظافة اىل الثالثالفصل   .3

  ؛التخطيط االسرتاتيجي لالشنشطة التسويقية وما يتبعة من تنظيم، توجيه، تنفيذه ورقابة
ؤسستني امل يف ع: سيتم فيه تطبيق املفاهيم النظرية املذكورة يف اجلزء النظري على ميدان الواقرابعالفصل ال .4

condor  وmaxtor حمفظة حتليل أدوات  حدىإ تطبيقو  للصناعة الكهرومنزلية يف والية برج بوعريرج
 من أجل صياغة إسرتاتيجياهتما التسويقية مع اثبات صحة أو شنفي الفرضيات. (BCG) األشنشطة

 اتسعا. صعوابت البحث:
 هي:أهم العراقيل والصعوابت اليت واجهة البحث 

تزامن الدراسة التطبيقية مع فرتة وابء كوروان حيث أن املؤسسات االقتصادية عامة كاشنت ترفض استقبال  .1
 ؛املرتبصني

زايرة أكثر من مخس مؤسسات لصناعة املنتجات االلكرتوشنية والكهرومنزلية بوالية برج بوعريريج وسطيف     .2
(Condor, Iris, Maxtor, Géant, Arcodym)  يداشنية املرفض كان لسبب أن الدراسة اللكن

، لذا مت قبولنا انيابلدراسات اليت تتضمن استب فقط رتحيبيف حني الاملؤسسة اعطاء معلومات وأرقام من تتطلب 
 فقط.على مستوى والية برج بوعريريج من طرف مؤسستني 



 
 الفصل األول

مدخل للتحليل 
 االسرتاتيجي
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 متهيد:

هتمامه بدراسة ال، هذا يعترب التحليل االسرتاتيجي من أهم الركائز لإلدارة اإلسرتاتيجية احلديثة 
كما  معرفة بيئتهاوحتليل التغريات الطارئة على البيئتني الداخلية واخلارجية، مبعىن أنه يساعد اإلدارة على 

يساعد يف حتديد نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات للبيئة احلالية واملستقبلية، ما يؤدي إىل حتديد 
 رفع من كفاءات املؤسسة االقتصادية. الاخليار االسرتاتيجي لتحسني أداء و 

لداخلية واخلارجية، كما تعتمد عملية تقييم أداء املؤسسات بدرجة كبرية على حتليل كل من البيئة ا 
وما يسمى ابلتحليل اإلسرتاتيجي، والذي ميثل عملية حتديد العناصر اإلسرتاتيجية يف البيئتني الداخلية 

 واخلارجية.
حول التحليل االسرتاتيجي مث ماهية التحليل  رأهم املفاهيم اليت تدو إىل  يف هذا الفصل يتم التطرقس  

االسرتاتيجي للبيئة الداخلية وأهم األدوات اليت تساعد يف العملية، بعدها ماهية حتليل البيئة الداخلية وأهم 
 مكوانهتا وطرق حتليلها وكيفية استغالل نتائج التحليل مبا خيدم أهداف املؤسسة.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



لتحليل االسرتاتيجيلمدخل                                                     الفصل األول                

3 
 

 .اهية التحليل االسرتاتيجي املبحث األول: م

، على املستويني الداخلي واخلارجييساعد التحليل االسرتاتيجي على دراسة بيئة املؤسسة االقتصادية 
اىل مفهوم التحليل االسرتاتيجي أمهيته وأهدافه وصوال اىل  سيتم التطرقحىت نتعرف أكثر على هذه العملية و 

 .مبادئه وجماالته

 مفهوم التحليل االسرتاتيجي األول:املطلب 

هلذا  ،تناولهالتخصص الذي ي زاوية أو ابختالف جمال دراستهالتحليل االسرتاتيجي ختتلف تعريفات 
 عطاء صورة واضحة له.إهتدف اىل  جمموعة من التعاريف اليت يتم استعراض سوف 

 الفرع األول : التحليل اإلسرتاتيجي كعملية

 التعريف اإلسرتاتيجي كعملية، نذكر ما يلي :ف نمن بني التعاريف اليت تص

تشخيص منظم لعوامل عملية التحليل االسرتاتيجي على أنه  (pearce & robinson)عرف تعريف األول: ال. 1
جياد التوافق إالقوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات اخلارجية، وعلى القيادة االسرتاتيجية أن تعمل على 

. حسب هذا التعريف فالتحليل اإلسرتاتيجي كعملية من مسؤوليات القيادة العليا هدفه 1األفضل فيما بينهما
 حتديد موقف املؤسسة.

يعرف التحليل االسرتاتيجي أيضا على أنه العملية اليت تسبق صياغة االسرتاتيجية التنافسية  :ثاين. التعريف ال2
 2للمؤسسة، وهو يتضمن جمموعة من اخلطوات:

 الداخلية واخلارجية للمؤسسة؛ حتليل البيئتني . أ
 التجزئة االسرتاتيجية مليادين نشاط املؤسسة؛ . ب
 تقييم وحدات األعمال االسرتاتيجية؛ . ت
 التخطيط االسرتاتيجي لوحدات األعمال؛ . ث
 تشكيل الرؤية االسرتاتيجية. . ج

                                                           
1
، ص 2012، الوراق للنشر والتوزيع،األردن، االسرتاتيجية املستدامة دارةاإلحممد حسني العيساوي، جليل كاظم العارضي، هاشم فوزي العبادي،   

275. 
2
 Gerry johson , kevan scholes, et autres, stratégique, pearson edition, l’Angleterre, 8éme edition, 2008, p669.  
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فحسب هذا التعريف فان التحليل االسرتاتيجي يقوم وفقا خلطوات تبدأ بتحليل البيئتني مرورا ابلتجزئة  
 االسرتاتيجية واملفاضلة بني الوحدات وصوال اىل حتديد الرؤية االسرتاتيجية للمؤسسة. 

 الفرع الثاين : التحليل اإلسرتاتيجي كأداة

ره عملية، يعرف كذلك أبنه أداة أو وسيلة إدارية فعالة، إضافة إىل وصف التحليل اإلسرتاتيجي ابعتبا
 ومن بني هذه التعاريف نذكر ما يلي :

دارة يف حتديد عة من الوسائل اليت تستخدمها اإلنه جممو أب (johson & scholes) هعرف :األولتعريف ال. 1
يف السيطرة على بيئتها الداخلية  وحتديد امليزة التنافسية أو الكفاءة املميزة للمؤسسة ،مدى التغري يف البيئة اخلارجية

فالتحليل اإلسرتاتيجي  .1دارة العليا على حتديد أهدافها ومركزها االسرتاتيجيحبيث يسهم ذلك يف زايدة قدرة اإل
 حسب هذا االجتاه هو أداة تساعد على حتديد املركز التنافسي للمؤسسة.

: عرفه )الزعيب( أبنه أداة اسرتاتيجية لتحليل البيئة الداخلية واخلارجية التنافسية من خالل حتديد الثاينلتعريف ا. 2
نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية بصورة نسبية ولبست مطلقة والفرص والتهديدات يف البيئة اخلارجية التنافسية 

ووفق هذا املنظور، فالتحليل اإلسرتاتيجي وسيلة  . 2اسرتاتيجيتهامما يعطي املؤسسة رؤية اسرتاتيجية يف صياغتها 
 لضبط الرؤاي وصياغة االسرتاتيجية.

نه أداة ختطيطية للنجا  يف التعامل مع البيئة أبالتحليل االسرتاتيجي  (Davides)عرف  :ثالثالتعريف ال. 3
البيئة اخلارجية والداخلية سواء كانت مناسبة أو غري مناسبة، وذلك من خالل  املتغرية، وهو تقييم يتفحص ظروف

. هذا التعريف يعترب التحليل 3نقاط القوة ونقاط الضعف النسبية والفرص والتهديدات اخلارجية املستقبلية
 اإلسرتاتيجي أداة ختطيطية تضمن التفاعل السليم مع املتغريات البيئية.

لتحليل اب استخالص جمموعة من املفاهيم املرتبطةللتحليل االسرتاتيجي ميكن من التعارف السابقة  
 :وهي على التوايل االسرتاتيجي 

                                                           
1
، 2007، دار وائل للنشر، االردن، ور منهجي متكاملاالدارة االسرتاتيجية منظطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ادريس،   

 .253ص
 .276، مرجع سابق، ص االدارة االسرتاتيجية املستدامةحممد حسني العيساوي وآخرون،  2
 .110، ص 2009، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عمان، -مدخل اسرتاتيجي–نظم املعلومات االسرتاتيجية حسن علي الزعيب،   3
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 العوامل وحتليل دراسة إىل هتدف واملتالحقة املراحل املتسلسلة من جمموعة هو التحليل اإلسرتاتيجي . أ
 البيئة إطار ضمن التغريات تلك أتثريات وحتديد املؤسسة االقتصادية، ومستقبل اجتاهات يف املؤثرة والتغريات
 ؛التغريات هذه بني والتفاعلية الداخلية ودراسة طبيعة العالقات اخلارجية والبيئة الداخلية

 البيئة يف احلاصل التغري مدى لتشخيص اإلسرتاتيجية اإلدارة تستخدمها اليت األدوات هو جمموعةك كذل  . ب
السيطرة  جلأ من االقتصادية ؤسسةامل يف أو املميزات السمات وتشخيص ،والتهديدات الفرص وحتديد اخلارجية
 وحتديد للبيئة االسرتاتيجي التحليل بني االجيابية العالقة حتقيق يف اإلدارة يساعد بشكل الداخلية بيئتها على

 املطلوبة. واإلسرتاتيجية االقتصادية الوحدة أهداف

 أمهية وأهداف التحليل االسرتاتيجي املطلب الثاين: 

تتضمن عملية التحليل اإلسرتاتيجي يف املؤسسة جمموعة من األهداف كما أهنا تكتسي أمهية ابلغة ابلنسبة 
 ملستقبلها وتواجدها يف بيئة األعمال.

 الفرع األول: أمهية التحليل االسرتاتيجي

يعترب التحليل اإلسرتاتيجي األداة الرئيسية لتحديد العناصر اإلسرتاتيجية يف البيئة اخلارجية من فرص 
متاحة وهتديدات حتد من قدرة املؤسسة على االستفادة من هذه الفرص، وموازنتها مع عناصر القوة والضعف يف 

ية ابلغة عند تقييم املؤسسة نظرا  ألنه يؤدي إىل عملية التحليل اإلسرتاتيجي أبمهوحتظى  البيئة الداخلية للمؤسسة .
 : 1حتقيق ما يلي 

حتديد الفرص املتاحة امام املؤسسة ، وابلنظر  إىل إمكاانت وخربات وموارد هذه األخرية تتم املفاضلة بني  .1
 ؛الفرص اليت ميكن استغالهلا وأي الفرص املمكنة استبعادها

 ؛وارد املتاحة وحتديد طرق  استخدامهايساعد التحليل اإلسرتاتيجي على ختصيص امل .2
حتديد ما يسمى بـ: القدرة املميزة للمؤسسة واليت تعرف على أهنا القدرات واملوارد اليت متتلكها املؤسسة  .3

 درات واإلمكانيات  إلجناز اهلدف؛والعمليات التنفيذية املستخدمة يف توظيف تلك الق
نه يؤدي إىل الكفاءة يف األداء، وهذا ما جتمع عليه كل ، نظرا ألالتحليل اإلسرتاتيجي ضرورة ملحة يعد .4

 ليت تستخدم التحليل اإلسرتاتيجي؛الشركات  العاملية ا

                                                           
، ملتقى وطين حول تقييم املؤسسات، أمهية التحليل االسرتاتيجي يف تقييم املؤسساتعماري عمار، اهلامشي بن واضح، القري عبد الرمحن،  1

 .38. ص 2014سكيكدة، اجلزائر، 
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اهلدف الرئيسي من التحليل اإلسرتاتيجي هو معرفة أربع مفاهيم أساسية ؛ نقاط القوة والضعف الداخلية،  .5
 ن جوهرها واحمليط الذي هو حوهلا؛ؤسسة مالفرص والتهديدات اخلارجية وهذا التحليل يبىن على دراسة  امل

يتوقف جنا   املؤسسة إىل حد كبري على مدى دراستها للعوامل البيئية املؤثرة ، ومدى  االستفادة  من  .6
اجتاهات  هذه العوامل  ، وبدرجة أتثري كل منهما ، حيث تساعد هذه الدراسة على حتديد  األهداف اليت جيب 

 والعادات والتقاليد السائدة... ؛ ملتاحة ونطاق السوق املرتقب ، وأمناط القيمحتقيقها ، وبيان املوارد ا
، ؤثر بشكل إجيايب  على هذه البيئةسعي الكثري من املؤسسات إىل التأقلم مع عوامل بيئتها املتغرية وجعلها ت .7

 ؛وابلتايل القيام بدور فعال جتاه منو وتطور  اإلقتصاد الوطين
العاملية للتجارة ، وما سينجر عنه من حترير تدرجيي  زمين ونوعي  املؤسسةسعي الدولة اجلزائرية لالنضمام إىل  .8

للتجارة يف السلع  واخلدمات ، وإلغاء إجراءات الدعم للمؤسسات احمللية ن وابلتايل ستجد  املؤسسة االقتصادية 
 اجلزائرية نفسها  أمام منافسة أجنبية شرسة .

 لثاين: أهداف التحليل االسرتاتيجي:الفرع ا
كاحلصة السوقية، مدى جودة   يهدف التحليل االسرتاتيجي اىل معرفة املؤشرات االسرتاتيجية يف املؤسسة

املنتجات، املنافسة وغريها من املؤشرات اليت نعرف أو نشخص من خالهلا وضعية املؤسسة من أجل اختاذ 
ؤسسة. لذلك فقد اتفق الكثري من الكتاب على أن عملية االدارة القرارات الصحيحة اليت ختدم أهداف امل

 االسرتاتيجية مبمجمل وظائفها تبدأ بعملية التحليل االسرتاتيجي من منطلقني مها:
 ات احلالية واملستقبيلية للمؤسسة؛حتديد الفرص والتهديد .1
 تقدير جوانب القوة وجوانب الضعف للمؤسسة. .2

االسرتاتيجي هو تشخيص بيئات املؤسسة واليت بدورها تتطلب فهم املهام ذن فالغرض من التحليل إ
وجيب أن تصب نتائج مجيع التحليالت يف متكني املؤسسة من انشاء جوانب قوهتا  1،األساسية للقيام ابلتحليل

 اليت تتعرض هلا. بدقة، إضافة اىل رفع وتعزيز امليزة التنافسية اليت تنشأ من األنشطة اليت متارسها واستجابة للضغوط
اختيار االسرتاتيجيات على أساس استغالل جوانب القوة وتصحيح  إىلالتحليل االسرتاتيجي  ويسعى

 وتقوية جوانب الضعف لبلوغ ميزة الفرص واالحاطة ابلتهديدات اخلارجية، وهذا يشكل لب مهمة التحليل.

                                                           
 .113، ص2008والنشر والتوزيع، األردن، ، الطبعة األوىل، دار الثقافة االدارة االسرتاتيجية املداخل واملفاهيم والعملياتنعمة عباس اخلفاجي،   1
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ظام بتحليل البيئة وتشخيصها المتالك مربرات التحليل اىل أن املدراء يقومون ابنت ومن جهة أخرى ترجع
ة تطوير يعواملها لتأثريات أولية يف تغيري االسرتاتيجية، مع مراعاة تغريات البيئة االجيابية منها والسلبية بغ

 1اسرتاتيجيات حتقق امليزة للمؤسسة
 املؤسسة تقوم ابلتحليل يف حالتني: ميكن القول أبنهذا األساس  وعلى

يف هذه احلالة يعترب التحليل ضروراي لتشخيص حالة املؤسسة  :من اضطراابت ومشاكل حالة مؤسسة تعاين أ.
وحتديد أسباب واملشاكل اليت تعيشها املؤسسة )مثل: مشاكل مع املوردين، مشاكل يف التويع، مشاكل يف املنتج 

 ني األوضاع....( وحماولة اجياد احللول لتحسني وضعيتها أو تكييف االسرتاتيجية مبا يتماشى مع حتس
فاللجوء اىل التحليل يف هذه احلالة يكون رغبة من املؤسسة يف حتسني  حالة مؤسسة ال تعاين مشاكل:ب. 

أدائها، من أجل أن تصبح يف نفس املستوى مع املنافسني أو جتاوزهم، وذلك ابالعتماد على الفرص احلالية 
 واملستقبلية .

 .سرتاتيجياملطلب الثالث: مبادئ وجماالت التحليل اال
مما ال شك فيه أبن التحليل االسرتاتيجي يرتكز على مجلة من املبادئ واألسس وكذا له عدة جماالت 

 ميكن التطرق اليها يف هذا املطلب.
 .الفرع األول: مبادئ التحليل االسرتاتيجي

 :2أساسية هي يرتكز التحليل االسرتاتيجي على ثالثة مبادئ
 مبدأ السلطة املبدأ األول : .1

تعد السلطة املشكل املركزي للتنظيم متجاوزة املشاكل النامجة عن احلاجات والتحفيزات، نظرًا ألن 
الفرد أو اجلماعة خيتلف من حيث التكوين والوظائف  التحليل االسرتاتيجي ال يتضمن أحكاماً أخالقية، ويؤكد أن

 الرؤى كانت االسرتاتيجيات متنافرة تدلللوسائل اليت تضمن سري الكل، ولتباين  واألهداف فلكل رؤيته اخلاصة
املمارسة هلا  ضرورة مزدوجة للسلطة صراحة على وجود صراع السلطة الذي يستدعي سلطة ضابطة ومن مث وجود

 واليت تضبطها.
إن األسلوب األول يف ممارسة السلطة قائم على الصفات الشخصية للقائد الفاعل؛ مبعىن مجلة من 

اآلخرين. ويكتسب معاملة خاصة ابعتباره موهوابً  الفاعل منفصاًل ومتميزًا عن األفراد السمات اليت جتعل الفرد
فوق إنسانية استثنائية. وميكن أن نالحظ هذه السمات يف القائد الديين أو  بقوى أو صفات فوق طبيعية أو

                                                           
 .114، ص مرجع سبق ذكرهنعمة عباس اخلفجي،   1
 32، ص 2011،  ، سورايجملة جامعة دمشق ،التحليل اإلسرتاتيجي عند ميشال كروزي ،عبد القادر خريبش  2
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اهري. وتبدو هذه السلطة أن وظيفة املديرين تتمثل يف التوسط بني القائد الفاعل واجلم القائد السياسي، يف حني
 قائمة أساساً على املميزات اليت يتمتع هبا الشخص.

 أ. أمناط السلطة:
احمليط املتغري وينمي  منطني من السلطة: البنية اإللزامية الذي يسمح ابلتكيف مع Mintzbergحيدد 

الالمركزية والعالقات الشخصية، والنمط اآلخر هو النسق املغلق الذي يضمن استقرار املؤسسة، ويقوم على املوارد 
تساعد املؤسسة على اكتساب ثقافة خاصة هبا وكيااًن مميزاً يف بيئة ارتيابية، مما جيرب املدبر على اليت املادية والرمزية 

تدبري هذه املوارد وإجياد خمارج ملعيقات ال تنذر بقدومها بل تتعجل يف ضرب التنظيم، الشيء  أن يكون يقظًا يف
ابلغة يف تدبري ذلك وضمان السري العادي للمؤسسة، وال نعين بكلمة عادي  الذي جيعل دور سلطة املدبر ذا أمهية

فيز املؤسسة على جتديد مواردها عدم وجود مشاكل أو عراقيل، بل يسعى بكل اجتهاد إىل ابتداعها من أجل حت
واختبار مدى صحة تدبري إسرتاتيجيتها وكيفية استعمال السلطة يف ضمان ذلك مع هامش أكيد من احلرية وهذا 

 مهم لسري املؤسسة كتنظيم. ما يبني أن السلطة مبنزلة عامل مفسر
 مصادر السلطة:ب. 

حمل ثقة اتبعيه؟ وملاذا يعرتفون بشرعية سلطته؟  يرعن األسباب اليت جتعل املد M. Crozierتساءل 
 جييب: أن مصادر السلطة كفيلة بضمان ذلك، وهي:

ينفرد اخلبري ابملهارة واملعارف وبتجربة السياق الذي يسمح له حبل  الكفاءة أو التخصص الوظيفي العايل: -
يف املفاوضات مع التنظيم أو مع زمالئه، املشاكل الصعبة واملعقدة يف التنظيم، ومن مث فهو يتمتع بوضعية مالئمة 

 ؛املشاكل الصعبة واملتشابكة ميتلك ابلضرورة سلطة معينة فاخلبري القادر على حل
اليت تندرج يف نسج العالقات اليومية حلياة املؤسسة، ويعد هذا املصدر أكثر أمهية  التحكم يف عالقات احمليط: -

عد ضرورة ملحة لتصميم االسرتاتيجية وتط وكيفية تقدميها للمؤسسة، واستقراراً، فقوة التحكم يف عالقات احملي
جد  التدبريية هبا، حبيث الفاعل الذي يستعني يف التنظيم بعالقات اكتسبها من تنظيم آخر يصل إىل هناايت

 ؛اسرتاتيجية
من صعب تنظيم شبكة اتصاالت مناسبة تسهم يف إجنا  القرار ألن فشله ال يتعلق دومًا بنوعية  االتصال: -

ومن مثم سوء تطبيقه. فكل فرد من املؤسسة حيتاج  وقيمة معديه بل بنقص املعلومات أو بسوء إيصال القرار،
 ؛تبعية ملن يتحكم فيها وميتلكها للمعلومات ومن مث فهو يف
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تكون قيمة النتائج ابهرة ألعضاء املؤسسة يف عالقاهتا السلطة ماداموا يتحكمون  استعمال القواعد التنظيمية: -
أعضائها استناداً إىل أن حسن التصرف ينبع دوماً  إبسنادويعون استعمال القواعد، وهلذا قامت التنظيمات الكربى 

وخربات عالية بل  يمات الكربى ال حتتاج إىل مدبرين بكفاءاتالكاملة ابلقواعد. وهذا ما يؤكد أن التنظ من املعرفة
 إىل اإلمتام والفحص واملراقبة الثابتة واملنتظمة.

 املبدأ الثاين: منطقة الشك .2
ال ميكن فهم السلطة إال ابلرجوع إىل مصدرها الرئيسي: االستقاللية سواء أكانت رمسية متعلقة ابملكانة 

العمل حمل كفاءة العامل )دوره( من مكانته، فإذا سلممنا أن االستقاللية موجودة يف اليت حيتلها الفاعل أو منصب 
أسفله كالعمال غري املؤهلني ودون استقاللية. فكل وضعية تنظيمية مهما كانت تضم  أعلى اهلرم فقد تنجم من

ه املنطقة حيصل على دومًا هامشًا من الشك الذي يستغله وينتهزه التحليل االسرتاتيجي، فالذي يتحكم يف هذ
السلطة ويتمثل منبعها يف هامش حرية األفراد أو اجلماعات جتاه بعضهم بعضاً، أي حرية إمكانية الفـرد يف رفـض 
أو مفاوضة ما يطلبه اآلخرون منه، وتتحقق هذه اإلمكانية حاملا يستطيع الفرد أن حيتفظ مبنطقة ال يتحكم فيها 

نظرهم، إذن ال يكفي املدبر أن يتمتع ابستقاللية ليمتلك السلطة بل عليه أن  اآلخرون وجتعل سلوكه غري متوقع يف
جيعلها غري متوقعة ويقوم إبخفاء مناوراته وقد توجد يف تنظيمات البريوقراطية مناورات متجمدة بواسطة دقة 

وجتارية إنسانية القواعد، حبيث خيضع كل تنظيم بشكل دائم إىل مجلة من الشكوك واالرتياابت املرتفعة )تقنية 
ومالية وغريها(، والفاعل األكثر حتكمًا فيها بواسطة كفاءاته وشبكة عالقاته االتصالية يستطيع أن يتنبأ حبدوثها 
ومن مث فإنه يتوفر على أكرب مصدر للسلطة، ومن هنا تصبح سلوكاته غري مقدرة؛ إذن يتبني أن مناطق الشك 

 .ستقاللية الفاعل وتالزمها إىل حد بعيداملستوايت، وتتداول مع ا موجودة يف مجيع
 املبدأ الثالث: نسق الفعل امللموس. 3

ال يتفاعل التنظيم مثل اجلسم اإلنساين وال توجد تعديالت طبيعية بل جيب بناء هذه التعديالت، وجمموع 
قات السلطة يف هذه البناءات الدائمة التعديل يكون نسق الفعل امللموس. وهلذا يدرس التحليل االسرتاتيجي عال

التنظيم من خالل إقرار وجود التعاون بني الفاعلني، مبعىن أن كل فعل مجاعي قائم على حد أدىن من االندماج، 
املدبرين. وإن وجدت  مث ال يعد التنظيم معطى طبيعيًا بل بناء فعل مجاعي الذي ال حيدد كليّة سلوك ومن

ناورات املهيكلة خيتار املدبرون اسرتاتيجيتهم النامجة من ضغوطات تسمح بربوز مناطق الشك، ففي مثل هذه امل
يعتمد نسق الفعل امللموس على فكرة الشبكة ويسري وفق منوذج خاص يسمح  ضمن عدة إمكانيات متاحة.

املعتادة، اليت يتم نسجها واحملافظة عليها  للمدبرين حبل املشاكل امللموسة اليت يواجهها التنظيم حسب العالقات
نسق الفعل امللموس هو ظاهرة  ومن مثم ابحللول اليت يقرتحها املدبرون. فع األفراد وضغوطات احمليط،وفق منا



لتحليل االسرتاتيجيلمدخل                                                     الفصل األول                

10 
 

هو مجلة العالقات اليت تنمي أعضاء تنظيم معني، واليت تساعد على حل املشاكل و  ملموسة قابلة للتحقيق
يف سري  هذه القواعد غري الرمسية ضروريةعد تامللموسة اليومية، والتستطيع املؤسسة التنبؤ هبذه العالقات ولذلك 

املؤسسة. والتغيري الناجح هو نتاج سريورة مجاعية يتم من خالهلا خلق وحتريك املوارد، والقدرات الضرورية 
حبرية التطبيق دون قيود، وجتعل النسق يضبط التوجه أو إعادة التوجيه   لألعضاء، قصد بناء مناورات جديدة تتمتع

الوقت نفسه حتويل  ليس كآلة، وهلذا كان التغيري تعدياًل للوضعية أو وظيفة أو منطاً إجرائياً، ويفكجماعة إنسانية و 
 أمناط ضبط تلك الوضعيات.

 M. Crozier حيـث اعتمد يعد التفكري االسرتاتيجي والتفكري النسقي متكاملني ومتناقضني ومتقاربني،
الضغوطات االجتماعية. وانتقد بشدة النسقية التقليدية اليت  )اجملتمع وابألخص احلرايت الفردية(على صلة الفرد

 االسرتاتيجي للسلوك اإلنساين وقاعدهتا املتمثلة يف توقع البناءات اإلنسانية. جتهل البعد
نسق الفعل امللموس أبنمه مجاعة إنسانية مهيكلة تنسق أفعال أعضائه بفضل آليات  M. Crozierعرف 

والصالت فيما بينها، بواسطة آليات الضبط اليت تبين  اليت تضمن البناء أي ثبات املناوراتاملناورة الثابتة نسبيًا و 
، لعالقات السلطة أي نسق العالقات ضغوطات التنظيم اليت تكون املمر املفروض مناورات أخرى. ويؤكد أن

 فاهيم إىل توضيح وإجالء اجلدلية بني السلطة والتفاوض.هذه املوهتدف 

 جماالت التحليل االسرتاتيجي الفرع الثاين:

مبواردها وعوامل يهتم التحليل اإلسرتاتيجي بدراسة املؤسسة سواء تعلق األمر بعوامل بيئتها اخلارجية أو  
لضعف يف جوانب اقدرهتا على حتديد جوانب القوة و  ، حيث أن فهم املؤسسة لبيئتها الداخلية يعينبيئتها الداخلية

، وأن أفضل تملةالتهديدات احملة يعين قدرهتا على حتديد الفرص و رفتها لبيئتها اخلارجي، و معخمتلف أنشطتها واردها
ستغالل استخدامها يف اسمح بتقوية وتعزيز جوانب القوة و ستجابة للتغريات البيئية هي تلك اليت تالسبل يف اال

الضعف أو حتجيم آاثرها إىل أدىن ، إضافة إىل حماولة التخلص من جوانب املتاحة جتنب التهديدات احملتملةالفرص 
 .1حد ممكن مع تطوير إسرتاتيجيات لبناء املزااي التنافسية يف ظل هذه العوامل

ولغرض معرفة  اجملاالت اليت يشملها التحليل اإلسرتاتيجي سيتم اإلعتماد على آراء و أفكار جمموعة من 
 ابحثي اإلدارة اإلسرتاتيجية وهي موضحة يف اجلدول املوايل : 

                                                           
، رسالة دكتوراه يف العلوم  كمدخل بناء املزااي التنافسية يف املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية  التحليل اإلسرتاتيجين سديرة ، عمر ب  1

 .79ص  .2014اجلزائر ،  )غري منشورة(،( ،1اإلقتصادية ، كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة فرحات عباس )سطيف
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 اإلسرتاتيجية.إلسرتاتيجي حسب بعض كتاب اإلدارة ( : جماالت التحليل ا01اجلدول )

 جماالت التحليل اإلسرتاتيجي السنة الكتاب
JAUCH AND GLUECK 1988 .حتليل البيئة العامة ، حتليل البيئة الصناعية و الدولية ، حتليل العوامل الداخلية 

MINTSBERG AND 
QUIN 1993 النشاط، حتليل املنافسة. حتليل 

DAFT 1995 .البيئة اخلارجية، البيئة الداخلية 
HILL AND JONES 1995 .حتليل البيئة اخلارجية ، حتليل املصادر الداخلية للميزة التنافسية 
WHEEIEN AND 

HUNGER 1995 .حتليل البيئة العامة ، حتليل النشاط 

AKER 1996 ، التحليل الذايت. التحليل الداخلي 
JOHNSON AND  

SCHOLES 2008 ستعدادات اإلسرتاتيجية ، حتليل الثقافة ليل البيئة ، حتليل املوارد و االحت
 التنظيمية ، حتليل توقعات املسامهني.

 ،، اململكة األردنية اهلامشيةالتوزيع، عمانالثقافة للنشر و  ، داراإلدارة اإلسرتاتيجية املداخل و املفاهيم و العمليات : نعمة عباس الكفاحي، املصدر
 .218-217 ص ص ،2004
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 املبحث الثاين: التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية:

خضع مفهوم البيئة اىل تطورات كثرية سواء من جانب مكوانته أو من جانب أبعاده، وكذا تعقد هذه 
مكوانت أخرى انجتة عن التطور التكنولوجي والسياسي واملعلومايت االبعاد واملكوانت وزايدة تفاعلها وظهور 

فيوجد عمليات  واملعريف، فاملؤسسات ال تنشط يف الفراغ فهي تنشط ضمن بيئات متنوعة األشكال واملكوانت،
ءا حييط ابملؤسسة وال يكون جز  تبادل وتفاعل مستمرة جتري بني املؤسسة وبيئتها، ألن هذه األخرية متثل مجيع ما

 منها يف حني الرؤية الفعلية لبيئة املؤسسة متثل جمموعة العوامل واملكوانت واالبعاد اليت تؤثر يف ممارسات املؤسسة . 

وكون البيئة مفهوم مشويل وواسع النطاق، فان أغلب الدراسات تشري اىل تقسيمها اىل بيئة خارجية  
لبيئتني السابقتني حيدد قدرة املؤسسة على النجا  واالستمرار للمؤسسة وبيئة داخلية هلا، وان التفاعل املستمر بني ا

 يف العمل.

وهلدف التعرف وفهم البيئة اخلارجية وكيفية تعامل املؤسسات معها سيتم التطرق يف هذا املبحث اىل  
 ثالث مطالب نعاجل من خالهلا ماهية البيئة اخلارجية 

 رجيةاألول: ماهية البيئة اخلا املطلب

يئة اخلارجية للمؤسسة يعترب شرطا أساسيا لنجاحها واستقرارها، حيث يرتبط هذا الفهم بقدرة ن فهم البإ
يارات املناسبة، هبذا املطلب املؤسسة على جتميع وحتليل وفحص البياانت واملعلومات ذات العالقة لغرض تطوير اخل

 .سنتطرق اىل مجلة التعاريف اليت تطرقت اىل البيئة اخلارجية 

  األول : تعريف البيئة اخلارجيةع الفر 

ومشوليتها، جعل الكثري من الكتاب والباحثني ينظرون اليها من زوااي ن اتساع مفهوم البيئة اخلارجية إ
 خمتلفة وبطرق متعددة وفيما يلي بعض التعاريف للبيئة اخلارجية:

واملتغريات املوجودة خارج املؤسسة كل الثوابت أو  يقصد ابلبيئة اخلارجية هو حميط املؤسسة التعريف األول: . 1
ركز هذا التعريف على أن  1هو كل شيء عدا املؤسسة.أي أن احمليط  حالية أو حمتملة ابملؤسسة وذات عالقة،
 هي كل ماهو خارجي له عالقة ابملؤسسة. البيئة اخلارجية

                                                           
1
H.mentaberg. Structure et dynamique des organisations. éditions des organisations. paris.2002.p245  
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جممل املكوانت واألبعاد والعناصر اليت تقع املؤسسة حتت  هي  (Emery & Trist) حسب التعريف الثاين:. 2
وتشكل من خالل هذا التعامل عالقات سببية مركبة تعطي دالال  ،أتثريها من خالل التعامل املباشر وغري املباشر

 هو خارج املؤسسة يؤثر ويتأثر هبا. هي كل مان  البيئة اخلارجية ن القول أبيمكف .1ونتائج خمتلفة 

كل ما حييط ابملؤسسة من عوامل هلا  فان البيئة اخلارجية للمؤسسة هي  (Daft)حسب التعريف الثالث: . 3
ومن هذا التعريف فان البيئة اخلارجية للمؤسسة  أتثري مباشر أو غري مباشر يف عملية صناعة القرارات االسرتاتيجية.

 هي كل ماهو خارجي يؤثر على عملية صنع القرار.

 تعرف البيئة اخلارجية للمؤسسة أبهنا اإلطار العام الذي تتحرك فيه املؤسسة، و تتعامل معـه  :رابعالتعريف ال. 5
 و تشمل العمالء،و مصادر اإلمداد لكافة احتياجاهتا  إلجناز خطط و برامج العمل و لتحقيق أهدافها

 . 2املنافسني،و مجاعات التأثري ،أو الضغط
اخلارجية ميكن وضع تعريف اجرائي يشمل العناصر السابقة اليت تطرقت هلا من التعاريف السابقة للبيئة 

 التعاريف السابقة وفيما يلي ميكن القول أبن البيئة اخلارجية هي :

حيط الذي تنشط به املؤسسة والذي يؤثر على سريورة نشاطها كما تؤثر هي ناصر املكونة للمجممل الع  
 بني املؤسسة وحميطها اخلارجيمتبادل  فيه، مبعىن وجودة عالقة أتثر وأتثري

 يئة اخلارجية الفرع الثاين: مستوايت الب

إن كون أن البيئة اخلارجية ملؤسسات األعمال شاملة و معقدة ،فقد طورت منهجيات خمتلفـة لعرضها و 
أساسيني هلذه د مستويني و هذه املنهجيات تلك اليت أشارت إىل وجو جند من بني أهم  تبسيطها و التعامل معها

 3.الثاين ابلبيئة الصناعيةو  ،البيئة يتمثل األول منها ابلبيئة الكلية
  :البيئة الكلية. 1

تتكون البيئة الكلية للمؤسسة من جمموعة من القوى االقتصادية و االجتماعية و السياسـية و التكنولوجية 
داخل هذه البيئة و هذه  اليت تؤثر على الصناعة اليت تعمل هبا املؤسسة و على غريها من الصناعات اليت تعمل 

                                                           
 .255، مرجع سابق، ص االدراة االسرتاتيجيةطاهر حمسن الغاليب،   1
 203، ص 2004 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، ، املرجع يف التفكري اإلسرتاتيجي و اإلدارة اإلسرتاتيجيةمصطفى حممود أبو بكر ،  2
-123ص، ص 2002، الدار اجلامعية، االسكندرية، -منهج تطبيقي -التفكري االسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجيةمجال الدين املرسى وآخرون،   3

125. 
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 املؤسسات عليهـا و فيما يلي استعراض ألهم القوى توجد يف البيئة الكلية تؤثر على املؤسسات أكثر من أتثري
  :القوى اليت تعمل يف البيئة الكلية

  :االقتصادية تغرياتامل . أ
و تتأثر  تتعلق القوى االقتصادية حبركة املال يف اجملتمع ،كما تتعلق ابلقرارات اليت تتخذ لتنظيم هذه احلركة

احلكومي ميثل هتديدا  والعاملي، فمثال تقليل اإلنفـاقاملؤسسات ابلقوى االقتصادية على املستويني احمللي 
و اخنفاض سـعر الفائدة فرصة لشركات املقاوالت  للمؤسسات اليت تتعامل مع احلكومة كشركات رصف الطرق،

، امليل لإلنفاق ،معدل الفائدة :وهذه بعض القوى االقتصادية اليت تعمل يف البيئة الكلية   لتمويل عمليات التوسع
  .املاليةالسياسات االقتصادية و ، متوسط الدخل الفردي ،تقلب األسعار ،معدل التضخم ،لالدخار امليل
 :االجتماعية  تغرياتامل . ب

واخلصـائص السـكانية واخلصـائص املكانية واحلضارية  تتعلق القوى االجتماعية ابلقيم والعادات والتقاليد،
أي خيلق فرصة لبعض املؤسسات  ،يف القوى االجتماعية قـد يكـون إجيايبالسائدة يف البيئة احمللية و العاملية و التغري 

مستوى الثقافة  ،معدل الزواج ،عدد املواليد :أو العكس قد يكون سلبيا و من بني هذه القوى االجتماعية ما يلي
 .عادات الشراء ،توزيع السكان ،عدد النساء العامالت، التعليمو 

  السياسية املتغرياتج. 
كمنح احلكومة  السياسية هي تلك القوى اليت حتركها القرارات و القوانني والسياسات احلكومية،القوى 

معوانت لصناعة ما أو إعفاءات ضريبية حىت تتمكن من املنافسة العاملية مما يعترب هتديـدا للمؤسسات األجنبية اليت 
الضرائب  :ذه بعض القوى السياسيةتعمل يف نفس الصناعة، و يف نفس الوقت فرصة للمؤسسات الوطنيـة و ه

 .االستقرار السياسي و القرارات السياسية ،أتثري االنتخاابت ،قوانني محاية البيئة ،اإلعفاءات اجلمركية ،والرسوم
  :التكنولوجيةاملتغريات د. 

تتعلق التكنولوجيا ابلوسائل الفنية املستخدمة يف حتويل املدخالت إىل خمرجـات وتعتبـر التغريات 
التكنولوجية أحد القوى األساسية يف البيئة الكلية فنجد بعض املؤسسات تتعرض لتهديد مباشر نتيجة لتقادم 

نجر عنه اخنفاض يف جودة منتجاهتا وارتفاع التكنولوجيا اليت تستخدمها ابملقارنة مبا يستخدمه املنافسون وهذا ما ي
يف تكلفتها، يف حني أن املؤسسات التـي تعتمـد علـى مسـتوى مـن التكنولوجيا يكون لديها فرصة جلين مثار تقدمها 

 التكنولوجي و من بني القوى التكنولوجية ما يلي: 
 ؛التكنولوجيا اليت يستخدمها املنافسون  
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 ؛طرق احلصول على التكنولوجيا -
  ؛املؤسسات الرائدة يف استخدام التكنولوجيا -
 ؛التكنولوجيا احلديثة يف اإلنتاج -
 ؛معدل التغيري التكنولوجي يف الصناعة -
 .يف التسويق التكنولوجيا احلديثة -
  : البيئة الصناعية.2

تتضمن البيئة الصناعية القوى اليت تؤثر على املؤسسة وعلى غريها من املؤسسات اليت تنتج منتجات 
وميكن أن يطلق عليها البيئـة التنافسية ألهنا متثل ، متشاهبة أو منتجات يعتربها العميل بدائل عن بعضها البعض

البيئة اليت تعمل فيها املؤسسة و تتنافس فيها مع غريها من املؤسسات و تـؤثر القوى املوجودة يف البيئة الصناعية 
ومنوها ومركزها التنافسي وقدرهتا على جذب العمالء و  حبيتهاسلبا و إجيااب على حصة املؤسسة يف السوق وعلى ر 

 :البيئة الصناعية من القوى اآلتيةوتتكون  على قدرهتا على احملافظة على العمالـة اجليدة
 ؛املنافسني احلاليني   . أ
 ؛املنافسني احملتملني . ب
 ؛العمالء . ت
 ؛املوردين . ث
 ؛القوى العاملة  . ج
 .السلع البديلة   .  

 واجلدول املوايل يلخص أهم النقاط اليت تطرقنا هلا فيما خيص متغريات البيئة اخلارجية:

 

 

 

 

 



لتحليل االسرتاتيجيلمدخل                                                     الفصل األول                

16 
 

 (: املتغريات املهمة يف البيئة اخلارجية02دول )اجل  

 املتغريات
 أمثلة على بعض املتغريات البعد

الناتج القومي االمجايل، الدخل القومي، معدل النمو، متوسط دخل الفرد، معدالت الفائدة، معدل  االقتصادي
 البطالة، التضخم والنكماش، توفر الطاقة وتكلفتها

أمناط احلياة االجتماعية، أنشطة االستهالك، معدل منو السكان، معدالت الوالدة والوفاايت، تكوين  االجتماعي
 االسرة.

 والقانوينالسياسي 
قوانني  النظام السياسي، قوانني محية البيئة، قوانني محاية احلرايت، االستهالك، االجتاه حنو االستثمار،

 التوظيف والرتقيات، قوانني الضرائب واجلمارك.
 أنظمة التعليم، اخلربات، القيم الفردية واجلماعية، السلوك التغيري والتطوير. الثقايف

االنفاق على البحث والتطوير، محاية االخرتاعات واالبتكارات، نقل الكنولوجيا، حتسني االنتاجية من  التكنولوجي
 خالل التكنولوجيا

 توفر املوارد املعرفية، توفر القيادات االسرتاتيجية املعرفية، توفر نظم معلومات اسرتاتيجية املعلومايت واملعريف
، دار وائل االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكاملئل حممد صبحي ادريس، طاهر حمسن منصور الغاليب، وا:  املصدر

 258، ص2007للنشر، االردن، 
 :ةاملطلب الثاين: ماهية التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجي

تتسم بيئة املؤسسة اخلارجية حتديدا ابلتعقيد، نظرا ألن البيئة اخلارجية توثر على أداء املؤسسة، فان عليها 
تطوير مهاراهتا لتحديد الفرص والتهديدات املوجودة أو ما يسمى بعملية التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية هذا 

 ليه يف هذا املطلب.ما سيتم التطرق إ

 ليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجيةتعريف التحالفرع األول: 

 تعددت التعاريف حول عملية التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية للمؤسسة وفيما يلي نذكر أمهها:

: يعرف على أنه املرحلة األوىل يف عملية الرصد والتدقيق، وهو يولد املعلومات والتحليالت التعريف األول. 1
 1تبدأ بتحديد العوامل الرئيسة الواجب أتشريها من أجل تطوير اسرتاتيجية انجحة.الضرورية للمؤسسة لكي 

يتمحور هذا التعريف على أن التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية ماهو إال وسيلة تعتمد على املعلومات من أجل 
 وضع االسرتاتيجية.

                                                           
 .298، مرجع سابق، ص االدارة االسرتاتيجية املستدامةحممد حسني العيساوي،   1
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لوجية التكنو ف العوامل واملتغريات االقتصادية و استكشا يقصد بتحليل البيئة اخلارجية عمليةيف الثاين: لتعر . ا2
والتهديدات املوجودة يف بيئة قوى املنافسة وذلك من أجل حتديد الفرص والسياسية واالجتماعية والثقافية و 

، أو أجزاء التهديدات من خالل جتزئتها إىل عناصرالفرص و ؤسسة اخلارجية. و معرفة مصادر و مكوانت هذه امل
هذا كز . ر 1عالقات التأثري و التأثر فيما بينها من جهة و بينها و بني املؤسسة من جهة أخرى.، وفهم فرعية

 على عناصر البيئة اخلارجية وكيفيه استخالص الفرص والتهديدات من خالل دراستها. التعريف

بدرجة د تعتم اتيجي للبيئة اخلارجيرت من التعريفني السابقني ميكن ان نستخلص ابن عملية التحليل االس
عملية اجلمع إىل اجتماع يضم كل إطارات حتتاج و  أوىل على مجع املعلومات املختلفة اخلاصة بعوامل هذه البيئة.

املؤسسة يرأسهم رئيس جملس اإلدارة، وابلتايل من خالل هذه املعلومات يتم احلد من التهديدات املختلفة 
ل اإلحصائيات، ويتم حتديد املعلومات اخلاصة بكل واستغالل الفرص املتاحة ويتم ذلك جبمع معلومات من خال

 عنصر من العناصر االقتصادية واليت يعتقد أن هلا أمهية ابلغة يف اكتشاف الفرص والتهديدات.

بعد مجع املعلومات األساسية وتنظيمها يف شكل مناسب يتم تقدميها إىل املديرين وأصحاب القرار  
هلا ومنه وضع تنبؤات وتصورات ختطيطية، أي حتديد سلوك كل عنصر، وابلتايل ملناقشتها وتقدمي تقارير وحتاليل حو 

 معرفة الفرص املتاحة أمام املؤسسة والتهديدات احمليطة.
 الفرص: هي أوضاع أفضل للمؤسسة النتهازها يف عقد صفقات أو زايدة املبيعات، أو إزاحة منافس. . أ
هي مشاكل أو اضطراابت أو أضرار حمتملة تنشأ جراء تغريات غري حمددة بعناصر البيئة، هذه  :التهديدات  . ب

 التغريات هلا آاثر عكسية على أهداف املشروع مثل ظهور منافسني أقوايء، فرض ضرائب على منتجاهتا.
 الفرع الثاين: سريورة عملية التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية

ي لتحقيق ملؤسسات عملية مهمة لكنها ال تكفمكوانت بيئة األعمال اليت تعمل فيها اإن التعرف على 
املطلوبة لتعظيم املنافع و  ن اخلطـوات األساسـية، إذ مازال هناك العديد مالغرض من وراء التخطيط االسرتاتيجي

 2:و هذه اخلطوات هي  النامجة عن دراسة البيئة اخلارجية
الفرص املوجودة يف البيئة مث العمل على حتليلها بشكل واستكشاف التهديدات و  ،البيئةمجع املعلومـات عن  .1

 .جيد
 : االستخبار الصناعي() مجع املعلومات عن البيئة اخلارجيةأ. 

                                                           
 .65، ص 2002اليازوري للنشر و التوزيع، عمان، اململكة األردنية اهلامشية، ، دار اإلدارة اإلسرتاتيجية، سعد غالب ايسني  1
 .155، ص 2004: ادارة جديدة يف عامل متغري، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، االدارة االسرتاتيجيةعبد العزيز صاحل بن حبتور،   2
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املطلوبـة ألغراض  ختضع عملية مجع املعلومات للجهد املنظم حىت يتسىن احلصول على املعلومات
ى املعلومـات و حتديد الشخص بد من حتديد نوعية و مصادر احلصول علالتخطيط االسرتاتيجي حيث ال 

 عن طريق:ينبغي قبل البدء يف عملية مجع املعلومات حماولة وضع تصور واضح و  ول عن ذلك،املسؤ 
املناقشات بني املدراء خالل ) ويتم ذلك من خالل العديد من األساليب منها حتديد املعلومات املطلوبة، يةكيف -

 (؛يقدمها املدراءالتقارير اليت يعدها و و  عات الرسـمية،االجتما
 :مصادر عديدة ميكن من خالهلا مجع املعلومات مثلمن احلصول على املعلومات  -

مكاتب ، التقارير والنشرات اليت تصدرها اجلهات املختلفة سواء احمللية أو الدولية)الوزارات و اهليئات احلكومية، 
، النشرات عرب شبكة االنرتنت ،اجملالت العاملية واملتخصصة، التجارية و الصناعية الغرف، االستشارات اإلدارية

 (؛أفراد ذوي اختصاص يف هذا امليدان
جيب أن تكون هناك وحدة تنظيم مسؤولة عن اجلمع املنظم و املستمر للمعلومات و تقدميها يف شكل يسهل  -

اخلارجية تتسم ابلديناميكية احليـة ،و جيـب مالحظة و دراسة فهمه، وحتليله و خزنه و تشغيله ،حيث أن البيئة 
 .األمهية النسبية للمعلومات و توقيت مجعها

 :التنبؤ ابلظروف املستقبلية يف الصناعة  ب.
حتليل االجتاهات احلالية  جبمع املعلومات عـن أوضـاع بيئتهـا احلاليـة، املؤسسةتستدعي الضرورة بعد قيام 

هـو عملية مستقبلية متتد سنوات  ذلك ألن التخطيط االسرتاتيجيذا كانت ستستمر يف املستقبل أم ال، لتعلم ما إ
املستقبلية علـى أساس التنبؤ والتنبؤ هو جمموعة  طويلة إىل األمام لذلك جيب أن تضع املؤسسة خططها

 .االفرتاضات ملا سيكون عليه املستقبل
 :حتليل الفرص والتهديدات جـ. 

على املؤسسة أن تستعرض نتاج تقييم البيئة اخلارجية ملعرفة الفرص املوجودة يف الصناعة ويف البيئة الكلية 
وعلى املؤسسة أن  كذلك التهديدات اليت تفرضها البيئة الكلية و البيئة الصناعية على املؤسسةو واملتاحة للمؤسسة، 

تقيـيم البيئة اخلارجية يف العمود األول لقائمة نتائج تضع كل من الفرص والتهديدات اليت مت رصدها من خالل 
 .تقييم البيئة اخلارجية ويف العمود الثاين حتدد املؤسسة األمهية النسبية للفرص والتهديدات يف الصناعة بشكل عام

أي ابلنسبة للفرص األخرى ،على جنا   مبعىن أن هذا العمود يبني مقدار التـأثري االجيايب النسيب،
الصناعة ،ففي صناعة املقاوالت قد تكون قيمة األمهية النسبية اليت تتمثل يف وجود مشروعات توسعية  مؤسسات

من إمجايل الفرص املوجودة يف  %18الفرصة تساوي  ومعىن ذلك أن هذه، 0.18حكومية و األمهية هي 
 % 2مبعىن  0.02لنسبية قيمتها الصناعة،فـي حـني أن توافر القروض قصرية األجل رغم أهنا فرصة إال أن أمهيتها ا
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 وابملثل يتم تقييم قيمة األمهية النسبية للتهديـدات املفروضـة على الصناعة، مـن إمجايل الفرص املوجودة يف الصناعة
أي أن قيمة التهديد  0.12فقد تكون قيمة األمهية النسبية لوجود بدائل قريبة من منتجات الصناعة هي 

ومن املنطقي أال تزيد جمموع األمهية النسبية لكل  ،يدات املفروضة على الصناعةمن إمجايل التهد% 12تساوي
 صحيح.1عناصر الفرص و التهديدات عن 

و  أما العمود الثالث فيخصص لرتبة املؤسسة،أي مكانتها يف الصناعة ابملقارنة ابملنافسني هلـا يف الصناعة
رتبة املؤسسة خبمسة ،فمعناها أهنا من أقوى مؤسسات تتكون درجات الرتب من مخسة درجات. فإذا مت تقييم 

فمعناها أهنا من أكثر مؤسسات  ( 5-أما إذا قيمـت بسـالب مخسـة ). الصناعة احتماال لالستفادة من الفرص
 .الصناعة تعرضا للتهديدات 

صة أو التهديد يف والعمود الرابع خيصص لتقييم املركز التنافسي للمؤسسة ،و ذلك بضرب األمهيـة النسـبية للفر 
 :و ميكن توضيح ما سبق يف اجلدول التايل رتبة املؤسسة يف الصناعة

 قائمة تقييم البيئة اخلارجيةمنوذج ل(: 03اجلدول )
 املركز التنافسي للمؤسسة رتبة املؤسسة األمهية النسبية للعنصر الفرص والتهديدات

 1فرصة 
 2فرصة 
 3فرصة 
 1هتديد 
 2هتديد 
 3هتديد 

   

   1 اجملموع
 : من اعداد الطالبة تلخيصا ملا ورد اعالهاملصدر

 ليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجيةالفرع الثالث: خطوات التح
، أن وإمكاانتن حتليل البيئة اخلارجية ليست ابلعملية السهلة، بل اهنا حتتاج اىل خربات وتراكم معريف إ 

وأساليبها للتعامل مع مفردات ومتغريات البيئية اخلارجية، واذا نعطي املؤسسات لديها منهجيتها اخلاصة وطرقها 
هنا جمموعة من اخلطوات الواجب اتباعها عن القيام ابلتحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية، فان هذه اخلطوط متثل 

 1اخلطوات العامة للتحليل اليت تؤطرها  املؤسسات وفق اعتبارات اخلاصة وطبيعة بيئة عملها.

                                                           
 .279طاهر حمسن الغاليب، مرجع سابق ص   1
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تدقيق وفحص متغريات البيئة اخلارجية وأتثريها هبدف التعرف على أكثر هذه العوامل أتثريا يف امكانيات  .1
 املؤسسة ومستوى أدائها.

من حيث كفاية، ووضو  املعلومات املتوفرة عن  التعرف على طبيعة الثبات والتغري يف قطاعات البيئة اخلارجية .2
اعد ذلك االدارة العليا عن حتديد العوامل البيئية الواجب الرتكيز عليها، هذه البيئة وعواملها املختلفة، حبيث يس

 وتوضيح امكانيات التكيف معها والطرق املناسبة لذلك.
ثريات قوى البيئة الرئيسية وامكاانت اجراء التحليل اهليكلي لعوامل البيئة اخلارجية املباشرة هبدف حتديد أت .3

 ة التنافسية.االدارة يف مواجهتها وخاصة يف البيئ
التعرف على املركز التنافسي للمؤسسة قياسا ابملنافسني هلا يف الصناعة والذين يقدمون منتجات متشاهبة  .4

 ويعملون يف نفس السوق ويستهدفون نفس العمالء.
التحليل االسرتاتيجي ابكتشافها، أي حتديد جماالت االستثمار والربح حتديد الفرص والتهديدات واليت يساهم  .5

 عي لتجنب التهديدات.والس
االسرتاتيجي النهائي للمؤسسة من خالل مقابلة الفرص والتهديدات مع نقاط القوة والضعف اليت حتديد املركز  .6

  يتم حتديدها كنتيجة لتحليل البيئة الداخلية.
 والشكل املوايل يلخص املراحل اليت سبق ذكرها:

 اخلارجية:(: خطوات التحليل االسرتاتيجي للبيئة 1الشكل )

 
، 2007، دار وائل للنشر، االردن، االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكاملطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي ادريس، املصدر : 

 280ص

 فحص وتدقيق أتثريات البيئة اخلرجية

 التعرف على طبيعة البيئة
التعرف على قوى البيئة اخلارجية 

 الرئيسية
حتديد املركز التنافسي 

 للمؤسسة
حتديد الفرص والتهديدات 

 املهمة
املوقف االسرتاتيجي 

 للمؤسسة
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األعلى اىل األسفل ابلرتتيب من للبيئة اخلارجية من الشكل أعاله تندرج خطوات التحليل االسرتاتيجي  
اخلارجية وتبيان املوقف التنافسي للمؤسسة وأهم الفرص والتهديدات مث اختاذ املوقف االسرتاتيجي بتحليل البيئة 

 املناسب للمؤسسة.

 حتليل البيئة اخلارجية:مناذج أساليب و  املطلب الثالث:

ان قدرة املؤسسات على  ،تتعدد وتتنوع أساليب وتقنيات حتليل البيئة اخلارجية ببعديها العامة واخلاصة
كذالك سنحلل أهم مناذج حتليل البيئة   ،سنتطرق هلا يف مايلي استخدام أساليب ترتبط مبجموعة من العوامل

 اخلارجية يف هذا املطلب.

 أساليب حتليل البيئة اخلارجية الفرع األول: 

تتمثل أساليب حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة يف املسح البيئي والتنبؤ البيئي والرقابة البيئية واليت سنتطرق 
 :1هلا ابلتفصيل فيما يلي

ان التغريات اليت حتصل يف البيئة حتتاج من املؤسسة أن جتري مسحا هلا وتتابعها، وان هذا  املسح البيئي: .1
الحداث ومعرفة اجتاهات تطورها الالحقة، لقد طورت املؤسسات الكبرية املسح يتم من خالل متابعة رصد ا

صة يف هيكلها التنظيمي للمسح البيئي، وتقوم هذه الوحدات من خالل خرباهتا  تقدمي دراسات صمتخ وحدات
عامة حول البيئة الشاملة أو تقدمي دراسات متخصصة حول بعض أوجه البيئة اخلارجية، كاجلوانب االقتصادية، 
االجتماعية، الثقافية، التكنولوجية وغريها يف املؤسسات االقل امكانيات وحجم وموارد قد يصار اىل تكليف بعض 

 جراء مسوحات للبيئة.ز البحوث املتخصصة أو الباحثني إبمراك

الفحص البيئي املنهجي واملنظم عادة ما تقوم به املؤسسات متتلك خالاي خاصة للمسح البيئي  إن  
االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي وحتاول هذه اخلالاي تشكيل قواعد معلومات تدعم متخذ القرار وتساهم يف 

 صياغة اسرتاتيجيات مالئمة.

واساليب خمتلفة لغرض التنبؤ ابلوضع املستقبلي للمؤسسة ولكل  : تستخدم املؤسسات طرقالتنبؤ البيئي .2
. ويف الغالب تستخدم املؤسسات النماذج الكمية  استخدامها وعيوهبا واحدة من هذه الطرق ميزاهتا وحمددات

                                                           
 .282-281 ص مرجع سابق ص طاهر حمسن الغاليب،  1
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كأسلوب السالسل الزمنية وأساليب االقتصاد الرايضي وحتليل االحندار والطرق االحصائية واساليب حبوث 
 املختلفة للتنبؤ مبجاالت معينة واجتاهات حمددة خاصة ابملبيعات وااليرادات والتكاليف وغريها.  العمليات

عطاء حلول ومعاجلات دقيقة للعديد يب التنبؤ الكمي ذات الفائدة إلسالمن أ حزمةومتثل هذه وغريها 
التأثري املتقاطع، حتليل أتثري من أوجه عمل املؤسسة، من بني هذه االساليب الكمية العصف الذهين، دلفي، حتليل 

 االجتاه.

دارة العليا للمؤسسة أن تشكل حبكم جتربتها وخربهتا يف منهجيتها اخلاصة للرقابة : ميكن لإلالرقابة البيئية .3
اليت تؤمن هبا وكذلك املدراء الرئيسيون يف  على األحداث البيئية واجتاهات تطورها استنادا اىل رؤيتها وفلسفتها

املؤسسة ميكن أن يعيدوا النظر ابستمرار االستنتاجات والطروحات املقدمة ابلدراسة اخلاصة ابملسح والتنبؤ البيئي، 
املتخصصة ويف  حداث البيئية ميكن أن ينطلق منها العديد من البحوثبة العامة لألويف هذه احلالة غان الرقا

جتاهات لغرض التأكد من صحة ودقة املؤشرات الضعيفة امللتقطة من قبل املدراء من بعض املؤشرات خمتلف اال
 واالحداث البيئية.

 : مناذج التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية الفرع الثاين:

البيئة  وحتليل  PESTELالبيئة الغري مباشرة يتم حتليل البيئة اخلارجية للمؤسسة ابستعمال منوذجي حتليل   
 Porterاملباشرة للقوى اخلمسة ل 

 PESTELحتليل البيئة اخلارجية الغري مباشرة ابستعمال  .1

هي أداة حتليل تستخدم لتحديد القوى اخلارجية الكلية اليت تؤثر على املؤسسة،  PESTEL حتليل  
التغيريات كفرص، أو إجياد حلول للتهديدات والعوامل اخلارجية اليت قد تتغري يف املستقبل، من أجل استغالل هذه 

 .احملتملة بشكل أفضل من املنافسني

 الكلي للدول،ل األساسية املؤثرة على االقتصاد اختصارا، وهي األحرف األوىل للعوام PEST وأتيت كلمة  
بينما يف ، Technologyكنولوجية ، التSocial ، اجملتمعEconomics، االقتصاد Politics وهي: السياسة

وأحياان يضم البعض  Law والقوانني، Environment يضاف معيارين آخرين مها البيئة (PESTEL) مصطلح
 .األربعة PEST هذين احملورين حتت حماور الـ
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يتعني على املديرين مجع أكرب قدر من املعلومات حول البيئة  PESTEL ومن أجل إجراء حتليل الـ  
 .اخلارجية للمؤسسة

يتضمن هذا التحليل جمموعة من اخلطوات اليت تقوم هبا املؤسسة لدراسة البيئة اخلارجية العامة وحتليلها   
 :1وهي كاآليت

 حتديد القطاع البيئي موضوع الدراسة. .أ 
 حتديد املتغريات اخلاصة بكل قطاع. .ب 
 متيري املتغريات املهمة اليت ينبغي الرتكيز عليها لكل قطاع. .ج 
 .احتمالية احلدوث لكل متغري من املتغريات املذكورة ودراسة أثر ذلك على املؤسسة حتديد .د 

 : PESTELوالشكل املوايل ميثل منوذج التحليل ل   

 PESTEL(: منوذج  حتليل 02الشكل )

 
اليازوري للنشر و التوزيع، عمان، اململكة األردنية ، دار اإلدارة اإلسرتاتيجيةسعد غالب ايسني، املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ما ورد يف: 

 68، ص 2002اهلامشية، 
من خالل الشكل السابق يتبني أبن هذا النموذج ماهو اال حتليل للبيئة اخلارجية العامة للمؤسسة واليت 

 تتكون من:
                                                           

 .67سعد غالب ايسني، مرجع سابق ص   1

PESTEL 

العوامل 
 السياسية

العوامل 
 االقتصادية

العوامل 
 االجتماعية

العوامل 
 التكنولوجية

العوامل 
 البيئية

العوامل 
 القانونية
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 ، معدل الدخل القومي، متوسط دخل الفردقتصادي: معدل النمو االقتصاديةالعوامل و املتغريات اال -
 ؛...إخل
 ؛إخل..السياسي، السياسة العامة للدولة  االستقرار السياسي،: النظام العوامل واملتغريات السياسية -
، السكانية-، العوامل الدميوغرافيةالسائدة، التقاليد واألعراف االجتماعية: القيم جتماعيةالعوامل ملتغريات اال -

 ؛الثقافية ....إخلالعوامل 
 ؛: املناخ اجلوي، الطقس، التلوث ....إخلالعوامل واملتغريات البيئية -
 ؛: البنية التحتية التكنلوجية، تدفق األنرتنت، األمتتة .....إخلالعوامل واملتغريات التكنلوجية -
 ...إخل.التشريعات الضريبية، قوانني العمل، قانون العمل . :املتغريات القانونيةالعوامل و  -

 :PORTERحتليل البيئة اخلارجية املباشرة ابستعمال منوذج القوى اخلمسة ل  .2

يعتمد منوذج بورتر على قاعدة أن إسرتاتيجية املؤسسة ينبغي أن تواجه الفرص والتهديدات اليت تنطوي 
 يت تطرأ عليه ، وبناءلتغيريات العليها البيئة اخلارجية للمؤسسة، وبصفة خاصة فهم هيكل الصناعة وكيفية حدوث ا
 منوذج القوى اخلمس()على ذلك طور بورتر منوذجا للقوى اليت تشكل املنافسة داخل الصناعة  أطلق عليه 

 PORTER ـمسة للمنافسة لوالشكل املوايل يوضع القوى اخل

 PORTER ـ(: القوى التنافسية ال اخلمسة ل03الشكل )

 
، 2007، دار وائل للنشر، االردن، االدارة االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل، وائل حممد صبحي ادريس، طاهر حمسن منصور الغاليباملصدر : 

 .270ص 

املنافسون 
 يف الصناعة

 الوافدون اجلدد

القوة التفاوضية 
 للزابئن

 املنتجات البديلة 

قوة التفاوض 
 للموردين
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 ) العنصر احملوري يف منوذج القوى اخلمس (: يف الصناعة:املنافسون  . أ
ضعيفة واذا كانت تلك املنافسة يف صناعة ما للفوز حبصة سوقية .  ؤسساتيقصد بذلك الصراع التنافسي بني امل

أما اذا ما اتسمت املنافسة ابلقوة فقد يرتتب على  ،لرفع األسعار وحتقيق أراب  اكثر مؤسساتفإن الفرصة تتهيأ لل
 ذلك منافسة سعرية حادة قد تصل اىل درجة نشوب حرب أسعار . 

االتفاق على الرتويج  ،يم املنتجتصم ،استخدام السعر نافسي أن يتم ابألشكال التالية :وميكن للصراع الت
 .خدمة ما بعد البيع ،ع املباشرجهود البي ،واإلعالن

 : خطر دخول منافسني حمتملني . ب
اليت ال تتنافس حاليًا يف الصناعة، ولكن لديها القدرة إذا ما رغبت ؤسسات يقصد ابملنافسني احملتملني امل

هؤالء الداخلون حيملون أفكار جديدة وطاقات متجددة تؤثر على طبيعة املنافسة وقد  فعادة مايكون يف ذلك.
تؤدي اىل اخنفاضها مثل الربح للمؤسسات املوجودة، وكأي سوق جديدة هلا حمددات دخول ابلنسبة للمنافسني 

 :1اجلدد نذكر منها

 ؛اقتصادايت احلجم ومنحىن اخلربة  -
 ؛املنتجات وتباينها يف الصفة اجلوهر والصفات الكمالية متايز -
 صعوبة الوصول اىل قنوات التوزيع؛ -
 .احملددات السياسية واحلكومية مثل حقوق التلويث وقوانني السالمة وغريها -
املواقف اليت يكون و  املوردين هم املؤسسات اليت توفر املدخالت يف الصناعة،: لقوة التفاوضية للموردين . ت

 فيها املوردين يف وضع أقوى 
 الصناعة عمياًل مهماً للموردين؛ عندما ال متثل -
 ملنتجات اليت تنجها املؤسسة؛عندما يهدد املوردين ابستخدام مدخالهتم اخلاصة لتصنيع ا -
 دائل قليلة مع أمهية ذلك املنتج؛عندما يكون للمنتج الذي يبيعونه ب -
 رياً اذا ما حتولت اىل مورد اخر؛اليت تكلف املؤسسة كث متيز منتجاهتم ابلدرجة -
 .فري احتياجاهتم أبنفسهمو عندما ال تستطيع املؤسسة املشرتية اللجوء اىل التهديد ابلتكامل الرأسي اخللفي وت-

 :يقصد هبا ،القوة التفاوضية للزابئن . ث
                                                           

1
 samehar.wordpress.com/2015/12/04/a151208/comment-page-1( 14/01/2015) . 
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 ؛املستهلكني األفراد الذين يستهلكون منتجات املؤسسة -
 ائيني مثل جتار التجزئة واجلملة؛توزع منتجات الصناعة على املستخدمني النهاملؤسسات اليت  -
 أكثر قوة يف الظروف التالية:ويكون الزابئن  -
 قليلي العدد ولكنهم كبريي احلجم؛صغري متعددة بينما املشرتون  مؤسساتعندما يتألف عرض الصناعة من  -
 يقوم املشرتون بشراء كمية كبرية؛عندما  -
 بنسبة كبرية من امجايل الطلبيات؛عرض الصناعة على املشرتين عندما يعتمد  -
العارضة بتكلفة منخفضة ومن مث ضرب  ؤسساتعندما يكون مبقدور املشرتين حتويل الطلبات بني امل -
 ضها ببعض لفرض ختفيض يف االسعار؛بع ؤسساتامل
 ة يف آن واحد؛متعدد مؤسساتعندما تكون هناك جدوى اقتصادية للمشرتين لشراء املدخالت من  -
عندما يكون مبقدور املشرتين استخدام لغة التهديد للحصول على احتياجاهتم من خالل عمليات التكامل  -

 .الرأسي كوسيلة للحصول على أسعار منخفضة
 :املنتجات البديلة  . ج

إن النجا  االسرتاتيجي يعتمد بصورة جزئية على وجود أو عدم وجود بدائل بنفس النوعية أو أفضل 
. لذلك قوة أو ضعف كل من املورد أو املشرتي يعتمد مباشرة على  املؤسسةنوعية ولكن اقل تكلفة ملنتجات 

تفضيلية مناسبة ابإلضافة إىل وجود أمهية املواد يف الصناعة وإمكانية تعويضها مبواد أو منتجات أخرى ذات أسعار 
 ضماانت عملية ابستمرار تدفق املواد والسلع أو املنتجات البديلة من مصادر التوريد إىل املؤسسة.
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 : التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية.املبحث الثالث

مبا أن املؤسسات أنظمة معقدة حتتاج اىل حتليل بيئي خارجي لفهم مؤشرات البيئة اخلارجية وكيفية التأثري 
يه من خالل هذا إل سيتم التطرقعليها والتكيف معها، يوجد كذلك دور مهم لتحليل البيئة الداخلية وهذا ما 

 .ج جيمع بني حتليل البيئتني الداخلية واخلارجيةاملبحث بدراسة البيئة الداخلية وأساليب حتليلها وصوال اىل منوذ 

 ماهية البيئة الداخليةاملطلب األول: 

ضافة اىل أهم مكوانهتا وكيفية التعامل اليت تناولت البيئة الداخلية ابإلهذا املطلب أهم التعريفات  يتناول
 مع كل مكون من أجل تبيان املوقف االسرتاتيجي للمؤسسة.

 البيئة الداخليةتعريف الفرع األول: 

حول مفهوم البيئة الداخلية للمؤسسة سنعرض جمموعة من التعاريف اليت من شأهنا أن  ريفاتتتعدد التع
 تلم ابلبيئة الداخلية فيما يلي:

أبن البيئة الداخلية للمؤسسة متثل املستوى البيئي التنظيمي الداخلي  (certo, 1997)يرى التعريف األول:  .1
ودقيق ابلتطبيقات االدارية والتنظيمية للمؤسسة. لذلك فان اختالف البيئة الداخلية للمؤسسة املرتبط بشكل حمدد 

يتجسد ابختالف يف قدرات هذه املؤسسة ونواحي قوهتا اجلوهرية أو ضعفها واليت من املمكن أن تصبح حمددا 
  1اساسيا الستغالل الفرص أو التعامل مع التهديدات يف البيئة اخلارجية للمؤسسة.

وأبن اختالف قدرات املؤسسة هي  هي أحد مستوايت التنظيملبيئة الداخلية ركز هذا التعريف على أن ا  
 من حتدد كيفية التعامل مع فرصها وهتديداهتا.

البيئة الداخلية للمؤسسة على أهنا جمموعة العوامل واملكوانت واملتغريات املادية  يعرف الغاليبالتعريف الثاين:  .2
 2واملعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود املؤسسة الداخلية.

 على أن البيئة الداخلية هي مجيع العناصر الداخلية اليت هلا عالقة مباشرة ابملؤسسة. ركز هذا التعريف
واليت يكون هلا  املؤسسةصد ابلبيئة الداخلية على أهنا مجيع العوامل والقوى اليت تقع داخل قي التعريف الثالث: .3

)اهليكل، األهداف،  أتثري مباشر يف أدائها وتربط مكوانهتا إىل حد كبري أبنشطتها مثل املكوانت التنظيمية
                                                           

 .283طاهر حمسن الغاليب وآخرون، االدارة االسرتاتيجية ، مرجع سابق،ص  1
 .283نفس املرجع السابق، ص   2
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املكوانت اإلنتاجية  ،الرتويج، والتوزيع...اخل( ،التسعري، املنتجاملكوانت التسويقية ) ،السياسات....اخل(
فراد )عالقات العمل، وبرامج )التكنولوجيا، والبحث والتطوير، والسيطرة املخزنية...اخل ( واملكوانت الشخصية /األ

 .1(التدريب ، وتقومي األداء، والثقافة التنظيمية واملوارد البشرية
مباشر  عالقةة واليت هلا سى أهنا مجيع املكوانت الداخلية للمؤسميكن اختصار البيئة الداخلية للمؤسسة عل  

 أتثر وتتأثر هبا. ابملؤسسة 
 التايل:  االجرائيمن التعاريف السابقة ميكن استخالص التعريف 

هي جمموعة العوامل واملتغريات اليت ميكن للمؤسسة التحكم فيها والسيطرة  البيئة الداخلية للمؤسسة  
يتعلق إبمكاانت التنظيم وموارده املالية أو املادية وذلك إضافة إىل موارده البشرية واملعنوية  أمثلها ماومن  عليها,

وتقييم اإلمكاانت الداخلية للمؤسسة يعين  واليت ميكن حتويلها إىل جمموعة أنشطة وأعمال إنتاجية وتسويقية ومالية
 النسبية أي ابلنسبة للمنافسني يف القطاع.جتميع بياانت  وحتليلها للكشف عن نقاط القوة والضعف 

 مكوانت البيئة الداخليةالفرع الثاين: 

لثقافة التنظيمية وموارد يف اهليكل التنظيمي وا ؤسسةميكن إمجاال أن حنصر مكوانت البيئة الداخلية للم 
وذلك ملا  ؤسسةوهو اإلدارة اإلسرتاتيجية للم ملؤسسة، كما يوجد عنصر حديث ذو أمهية ابلغة يف جنا  ااملؤسسة

 :وحتقيق نتائج أفضل وفيما شر  مفصل لكل هذه املكوانت ؤسسةله من دور فاعل ورئيسي يف جنا  امل
 اهليكل التنظيمي : . 1
يبني ، فهو ؤسسةاألجزاء الداخلية للم يقصد ابهليكل التنظيمي البناء أو اإلطار الذي حيدد اإلدارات أو 

، كما أنه حيدد املؤسسةالتقسيمات التنظيمية والوحدات اليت تقوم ابألعمال واألنشطة اليت يتطلبها حتقيق أهداف 
خطوط السلطة ومواقع اختاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية، ونستطيع القول أبنه ميكن تصميم أجزاء أو مكوانت اهليكل 

مي هو حمصلة تفاعل عوامل ومتغريات عديدة ومعقدة ويستطيع التنظيمي أبشكال وطرق خمتلفة، فاهليكل التنظي
 .2أي مدير أن خيتار اهليكل التنظيمي املناسب من بني بدائل كثرية ومتنوعة 

وطبيعة عملها وظروفها  هاألنه يعتمد على أهداف مؤسسةوليس هناك هيكل مثايل صاحل للتطبيق ألية   
أن هناك العديد من العوامل اليت من شأهنا أن تؤثر يف اختيار و البيئية وقد بينت جتارب و دراسات ميدانية 

 ؤسسةومن أهم هذه العوامل هي: إسرتاتيجية امل 1988تصميم اهليكل التنظيمي املناسب وذلك حسب 

                                                           
1
 http://www.uobabylon.edu.iq (02-02-2014) 

 .192، صفحة 2008,دار املسرية للنشر والتوزيع بعمان,  كتاب اإلدارة اإلسرتاتيجيةعبد العزيز صاحل بن حبتور,  2 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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وحجمها ودورة حياهتا، ومدى تركز مكان عملها ودرجة ختصص الالزمة هلا والقدرات اإلنسانية اليت حتتاجها 
اليت  ؤسسة، فاملؤسسةولوجيا اليت تستخدمها والظروف البيئية اليت تعمل هبا والثقافة السائدة يف املونوعية التكن

تسود فيها الثقافة األوتوقراطية مثال يصعب فيها تعويض الصالحيات وهذا يعين نطاقا أضيق لإلشراف، وزايدة يف 
كما أن التنسيق األفقي بني الوحدات اإلدارية   ،راتعدد املستوايت اإلدارية و االجتاه حنو املركزية يف اختاذ القرا

يصبح أكثر صعوبة مما يتطلب جهودا إضافية للتنسيق، ويقل تبادل املعلومات بني املستوايت و الوحدات اإلدارية، 
القرارات ، ومشاركة فاعلة للعاملني يف اختاذ قراطية فنجد فيها تعويضا أوسعالدمياليت تسود فيها الثقافة  املؤسسةأما 

ومرونة  ؤسسةمما يسمح بتبادل املعلومات وبسرعة وانفتا  أكرب على البيئة اخلارجية للم ،وطرق اتصال أكثر تنوعا
 عالية يف االستجابة الحتياجات املتغرية .

 الثقافة التنظيمية:. 2
ات وصفها أبهنا االفرتاضمن الصعب حتديد مفهوم واضح ودقيق وحمدد للثقافة التنظيمية ،فقد 

أبهنا " شيء مشاهبة لثقافة  ؤسسة، فيما عرف الباحث وزمالئه ثقافة املؤسسةاليت تقود وحترك املاألساسية 
معايري، وأشياء من قواعد، افرتاضات،  مدركات،اعتقادات، ، من قيم ؤسسةاجملتمع إذ تتكون ثقافة امل

 .1صنع اإلنسان وأمناط سلوكية مشرتكة
حتدد السلوك والروابط  ، وثقافة املؤسسةهي شخصيتها، ومناخها أو اإلحساس ؤسسةإن ثقافة امل  

، ومن هنا استمد مفهوم الثقافة التنظيمية أسسه ومقوماته، إذ متثل الثقافة التنظيمية ، وحتفز األفراداملناسبة
ما خالل زمن  مؤسسة يف أياملعتقدات والقيم ،ووجهات النظر، التوقعات، الرموز، املمارسات السائدة واملقبولة 

 معني .
 املوارد :. 3
 ؤسسةتطلب أن حتصل املإن صياغة اإلسرتاتيجية وتثبيت رسالتها وأهدافها، ووضعها موضع التنفيذ ي  

، وتشمل املوارد املالية، املوارد الطبيعية، واملوارد الطبيعية، والقدرات التكنولوجية ، هذه املوارد ال بد من على ماردها
، واجناز احها، واستمرار بقائها يف السوق، وإمكاانت جن اهم يف تنشيط ، وتفعيل طاقات املؤسسةتس توفرها، كي

  .الستمراريتهاإهنا الغذاء الفاعل  ،وسرد ديناميكياهتا وحيويتها ،ؤسسةفهي رو  امل أنشطتها املختلفة،
ل التنظيمي، والثقافة واهليك يجياتاالسرتاتوتشمل  ؤسسةلدينا املوارد التنظيمية وهي: أنظمة وعمليات أية م 

أنظمة و  ، وإدارة املوارد، واملشرتايت واإلنتاج و املالية، والبحث والتطوير ونظم املعلومات، والتسويقالتنظيمية

                                                           
 .295، مرجع سابق، ص االدارة االسرتاتيجيةطاهر حمسن الغاليب،   1
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أو اليت حتتاجها  ؤسسةالرقابة، هلذا فإن مفهوم املوارد التنظيمية يعد إطارا مشوليا ومتكامال للموارد اليت متتلكها امل
ورسالتها يف السوق ويف اجملتمع ولذلك فمفهوم املوارد التنظيمية أوسع وأمشل من مفهوم املوارد  از أهدافها،إلجن

 والتكنولوجية.، وشبكة التوزيع واملواد األولية املادية، والذي يشمل على املعدات ووسائل املصنع واملوقع اجلغرايف،
تظم املوارد املالية ابإلضافة إىل املواد األخرى غري املادية لكن السؤال املهم هنا، كيف  فاملوارد التنظيمية  

 نثمن، نقيم ، ونزن، املوارد التنظيمية يف إطار املوارد املتاحة حاليا ومستقبال .
تصنف موارد املؤسسة اىل موارد ملموسة وغري ملموسة وموارد بشرية كما هو مبني يف الشكل و   

 :املوايل
 موارد املؤسسة: ( 04) دولاجل

 موارد املؤسسة
 بشرية غري ملموسة ملموسة

 مالية
 مادية

 التكنولوجيا
 الشهرة
 الثقافة
 املعرفة

 املهارات
 املعارف

 إمكانيات االتصال والتعاون
 التحفيز

 ,Gerry Johnson et autres, stratégique 8éme édition: من اعداد الطالبة ابالعتماد على ماورد يف كتاب املصدر
Pearson’ l’Angleterre, 2008 p 670 

هذا التحليل شامال جململ فحص املوارد من قبل املؤسسة وحتليلها أمرا ذو أمهية كبرية لذلك أييت يعترب   
يرها وعرفة املوارد ويف خمتلف أقسام املؤسسة كادارة االنتاج، والعمليات، وادارة التسويق، وابقي األقسام وهذا لتقد

 1ما يلي : ما عند املؤسسة وما ينقصها، ويكون املورد ذو أمهية اذا توفرت فيه الشروط التالية حسب
 ؛أن يكون املورد ذو قيمة تنافسية للمؤسسة .أ 
 ؛أن يتصف املورد ابلندرة، مبعىن صعوبة حتصل املنافسني عليه، مثال احتكار تكنولوجيا ما .ب 
 ؛غري قابل للتقليد من قبل املنافسني أو ذو تكلفة عالية مرد .ج 
 أن يكون للمؤسسة القدرة على استغالل املوارد. .د 

 :ونذكر منهاها، تؤثر فيو ة من العوامل اليت تتفاعل جمموعباشر للمؤسسة من ويتكون احمليط امل
إلنتاج  لكل جوانب عمليةدف هؤسسة إذ يعترب اإلنسان وسيلة و عنصر يف امل همو أه: و  العنصر البشري -

 ؤسسة إىلما يدفع ابمل هذاؤسسة تتوقف على مدى مهارة العنصر البشري. و فجودة اإلنتاج و ارتفاع مردودية امل
هارة على التأثر يف العملية اإلنتاجية، و يستلزم عن ذلك كشرط ضروري القدرة وامل هجلب كل من لدي حماولة

                                                           
1
 Gerry Johnson et autres, stratégique, op cite, p 670. 
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              .سؤوليةبرو  امل هعنوية الضرورية هبدف حتسيسامل الالزمة والعنايةادية ية املمهالفرد البشري األ عطاءإ
 مبختلفمن خالل عملية التخطيط و التنظيم و التنسيق  هذا العنصر نفسه: إن فرض  اجلهاز البشري -

صحيح أيضا، املؤسسة و مصاحلها سيعطي دفعا قواي جلميع النشاطات، وتزداد الكفاءة والفعالية والعكس 
 . ضعف لإلدارة يف دعامة من دعائمها سيكون سببا يف عجز و نقص اإلدارة ككل فأي
يعرف مبكوانت البيئة الداخلية من ما ، و هلوظيفته : توجد عناصر عديدة حتيط ابلفرد أثناء أدائبيئة العمل -

 .رواالتصال والعالقات، واألجو  ، كنظام احلوافزاجتماعية تنظيمية أفقية عالقات
 العامل التكنولوجي : . 4

حتيط هبذا  يف العملية اإلنتاجية ، إذ كبريةؤسسة تؤثر إىل درجة  تلكها املعدات اليت متإن األجهزة و امل
 : طلوبة ومنهاالفعالية امل هحىت تكون ل هاالعامل بعض العناصر الواجب توفر 

 ؛ التحكم يف األجهزة التكنولوجية -
 ؛الصيانة املستمرة للمعدات -
 .توفر قطع الغيار يف الوقت املناسب -
 النظام القانوين: . 5
إذ  ؤسسةمع امل االقتصادينيتعاملني حيدد هذا العنصر احلقوق والواجبات على العمال واملؤسسة، وملختلف امل 

أكرب  جلب أن االتصاف ابملرونة مع املتغريات الظرفية للقوانني يعطي أكثر كفاءة و مردودية و يساعد كثَتا على
 .عدد ممكن من الزابئن

  :(سلسلة القيمة) البيئة العامة. 6
أنواع معينة من األنشطة اليت حتدد املؤسسة جيب أن  مكانياهتا لكي تنافس،إ ؤسسةت املثبلفهم كيف ت

تنافسيتها يف خدمة  يف العديد من األنشطة واليت حتدد مؤسسةتنخرط كل  .مؤسسةن املركز التنافسي للتكوّ 
وحتليل هذه  اداة التحليل املفيدة العطاء صورة األنشطة قيمة اقتصادية. هبذهختلق و  ،يف أماكن السوق العمالء

 . 1األنشطة تتمثل يف سلسلة القيمة 
 الفرع الثالث: أمهية البيئة الداخلية للمؤسسة:

دون تقدير وحتليل تقييم بنيتها  ، مهما كان حجمها أن تضع إسرتاتيجية ماؤسسةليس بوسع أي م
الداخلية فعلى الرغم أن السوق احلايل أو املستقبلي قد يبدو جذااب وبه فرص تسويقية ميكن انتهازها إال أن 

                                                           
 .204ص، 2008مصر،الطبعة األوىل، ةهر ،دار الفجر للنشر والتوزيع،القايزة التنافسيةبناء املو  سرتاتيجيةاالدارة االديفيد.ىل،-بتس-أ-روبرت 1
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جيب أن تضع يف اعتبارها تلك العوامل واملوارد اخلاصة هبا كذلك مدى كفاءة إدارهتا ومن مث  ؤسسةإسرتاتيجية امل
هتتم  ؤسساتفامل .جية من التقييم املتكامل لكل من القوى والعوامل الداخلية واخلارجيةجيب أن تنبثق اإلسرتاتي

بتحليل وتقيم كافة العوامل الداخلية وذلك لغرض رئيسي يتمثل يف بيان نقاط القوة والضعف اليت يتسم هبا كل 
البدائل املناسبة هلا وبوجه عام فإن عامل من العوامل الداخلية مبا يساعد على اختاذ قراراهتا اإلسرتاتيجية واختيار 
 1 .مؤسسةحتليل البيئة الداخلية ميثل خطوة هامة وضرورية يف اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة لل

تضم بني جناحيها عناصر القوة  أمهية البيئة الداخلية للمؤسسة فالبيئة الداخلية للمؤسسةهنا تكمن 
الن هذا التحليل وحده يساهم  ؤسسةاألرضية القوية النطالقة امل وحتليل هذه العناصر هو الذي يضعهلا والضعف 

ابلنسبة  ؤسسة. وبواسطته يتم إيضا  موقف املؤسسةيف تقييم واإلمكانيات املادية والبشرية واملعنوية املتاحة للم
ق ووسائل يف الصناعة وبه ميكن بيان نقاط القوة وتعزيزها لالستفادة منها والبحث عن طر ؤسسات لغريها من امل

تدعيمها مستقبال وذلك مبا يساعد يف القضاء على املعوقات البيئية أو انتهاز الفرص املوجودة فيها. كما حيدد 
. وأخريا فان هذا التحليل ؤسسةنقاط الضعف حثى ميكن التغلب عليها أو احتوائها ببعض نقاط القوة احلالية للم

نقاط القوة والضعف( والتحليل اخلارجي )جماالت الفرص يؤكد لنا ضرورة الرتابط بني التحليل الداخلي )
أو  مؤسسة( فانه ال فائدة من كشف الفرص واملخاطر البيئية دون الوقوف على النقاط اليت متثل قوة للتهديداتالو 

ضعفا هلا فإذا كان اهلدف من التحليل الداخلي يتمثل يف الوقوف على نقاط القوة أو الضعف فان ذلك ميثل 
أو منشاة نواحي قوهتا  مؤسسةاليت ترشدان النتهاز الفرص التسويقية وجتنب املخاطر وميكن القول إن لكل  الطريقة

اليت ختتلف عن نواحي ضعفها، وجيدر ابملديرين التعرف على نواحي القوة يف منشآهتم حىت يكونوا اقدر على 
التعرف على نواحي الضعف يف منشآهتم استخدامها من خالل انتهاز الفرص السائحة يف السوق اخلارجية وكذا 

 .حىت يكونوا أقدر على مواجهة هتديدات البيئة اخلارجية للمنشأة ابستخدام السياسة املالئمة يف الناحيتني
خطوات رئيسية أمهها: حتديد نوع املعلومات اخلاصة ابألداء الداخلي، ومجع هذه املعلومات وتبويبها ابملؤسسة 

ة هو حتديد مؤسسة....واملقصود بتحليل األداء الداخلي للؤسسعلى مسار ومستقبل امل ومناقشتها وحتديد أثرها
 .يف الوقت احلايل وكيفية التوصل إىل حتقيق األهداف هاموقع

 

 

                                                           
 184عبد العزيز صاحل بن حبتور، مرجع سابق، ص  1
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 لبيئة الداخلية للمؤسسةاالسرتاتيجي لحليل املطلب الثاين: ماهية الت
من  متلكهيعتمد التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة على حتديد املوقف التنافسي للمؤسسة فيما  

اتيجي موارد خمتلفة وامكانيات جتعلها قادرة على جتاوز منافسيها وفيما يلي بعض التعاريف لعملية التحليل االسرت 
 للبيئة الداخلية

 الداخليةحتليل البيئة الفرع األول: تعريف 
 من بني التعاريف اليت خص هبا التحليل الداخلي للبيئة الداخلية من منظر اسرتاتيجي نذكر ما يلي : 

 ريف األول:. التع1
يعرف على أنه حتليل املوارد الضرورية الجناز األهداف واالمكانيات اليت متلكها املؤسسة من خالل استغالل  

 1تنفرد هبا املؤسسة ومتيزها عن املؤسسات املنافسة.القدرات املميزة اليت و تلك املوارد 
 أن عملية حتليل البيئة الداخلية هو حتليل املوارد األساسية واستغالهلا. يركز هذ التعريف على 
 التعريف الثاين:. 2
سرتاتيجية إل، وامليزة اؤسسةللم اإلسرتاتيجيةيطلق بعض الكتاب على عملية حتليل البيئة الداخلية حتليل امليزة  

املالية واملوارد البشرية والتسويقية و  اإلدارات االنتاجيةتعين عملية فحص وحتليل العوامل اخلاصة بوظائف و أنشطة 
الفرص  إلستغاللأن تعمل أبقصى كفاءة  ؤسسة، لتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية لكي تستطيع املوغريها

ية القوة يف كل وظائفها متساو  مؤسسةتوجد ال  أنه ، ومن املنطقي2جية املتاحة ومواجهة التهديدات يف البيئة اخلار 
األمثلة الكبرية والشركات املتعددة اجلنسيات حيث تتباين درجات القوة يف وظائفها، ومن  ؤسساتوحىت امل

 مؤسسة، جنرال موتورز تتميز مبوقع خاص يف تصنيع السيارات الصالون ذات احلجم الكبري مؤسسة املعروفة أن
جنرال إلكرتيك   مؤسسة، األعمالرولز رويس تتميز بتصنيع السيارات الفخمة اخلاصة للسياسيني الكبار ورجال 

 .اإللكرتونياتة يف صناعة أنظمة كانت قوية يف تصنيع احملركات النفاثة ولكنها ضعيف
 ي التايل:للمؤسسة نستنتج التعريف االجرائ من التعاريف السابقة لتحليل البيئة الداخلية 

لكشف عن لوحتليلها  للمؤسسة وخمتلف مكوانهتا جتميع بياانت عن األداء الداخليمبوجبها تتم هو العملية اليت 
 .من أجل استدراكها  الضعفواستغالهلا ونقاط نقاط القوة 

 

                                                           
 .310،مرجع سابق، ص االدارة االسرتاتيجية املستدامةحممد حسني العيساوي،   1

2
 https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/07/30/233858.html(15/04/2014)  

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/07/30/233858.html
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 البيئة الداخلية للمؤسسة: تقييم الفرع الثاين:

، و حىت تقوم بذلك اخلية ملعرفة نقاط القوة و الضعفعلى املؤسسة أن تستعرض نتائج تقييم البيئة الد
وجب عليها وضع كل النتائج يف جدول يدعى قائمة نتائج تقييم البيئة الداخليـة فيـتم وضع كل نقاط القوة و 
الضعف اليت يتم رصدها يف العمود األول أما العمود الثاين حندد فيه األمهية النسبية ملا يتوافر لديها من نقاط 

و قوة للصناعة بشكل عام ، مبعىن أن هذا العمود يبني األثـر االجيايب لتوافر نقطة القوة املعينة يف أي من  ضعف
 مؤسسات الصناعة فالقيمة اليت تعطى يف هذا العمـود تبني األمهية النسبية لنقطة القوة ابلنسبة لنقاط القوة األخرى

س املال هو نقطة قوة هامة يف صناعة املقاوالت قد تقيمها مبا فتوافر رأ و أتثريها على جنا  املؤسسات الصناعية
يف حني أن توافر العمالة املدربة هو أهـم  مـن إمجايل نقاط القوة الالزمة للنجا  يف هذه الصناعة، % 18يساوي 

 قـوة من إمجايل نقاط ال%  70رمبا يتم تقييمه مبا ال يقل عن  نقـاط القوة يف مؤسسة لالستشارات اإلدارية،
و من املنطقي أال يزيد جمموع األمهية النسبية حملـددات القـوة و الضعف عن  الالزمة للنجا  يف هذه الصناعة

 .الواحد صحيح
و تتكون درجات .خيصص العمود الثالث لرتبة املؤسسة يف الصناعة ابملقارنة ابملنافسني هلا يف الصناعة

،فمعناها أن املؤسسـة واحدة من أقوى مؤسسات  (5ؤسسة بـ  ) الرتب من مخسة درجات ،فإذا مت تقييم رتبة امل
 1فمعناها أهنا واحدة من أضعف مؤسسـات الصناعة (5-الصناعة ،أما إذا قيمت بـ )
 حتليل البيئة الداخلية:ومناذج  املطلب الثالث: مداخل 

مما ال شك فيه أبن عملية التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية مداخل أو أساليب تبني كيف يكون هذا 
الذي جيمع بني حتليل   swotالتحليل سنتطرق اليها وكذلك أهم مناذج حللت البيئة الداخلية وصوال اىل حتليل 

   .البيئتني الداخلية واخلارجية

 الداخلية  الفرع األول: مداخل حتليل البيئة

يؤدي حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة اىل معرفة مركز املؤسسة بشكل عام وموقفها التنافسي بشكل 
خاص، لذلك فان التعرف على خمتلف نقاط القوة ونقاط الضعف يف املؤسسة يساعدها على اعادة النظر ببناء 

امجال مداخل حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة اىل قدراهتا، ومبا يؤدي اىل تعزيز مركزها التنافسي، وبشكل عام ميكن 
 أربعة مداخل أساسية هي:

                                                           
 .200، ص 2004، األصول واألسس العلمية، الدار اجلتمعية، مصر، االدارة االسرتاتيجيةحممد أمحد عوض،   1
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 مدخل التحليل متعدد االجتاهات: .1

تلف مكوانت املؤسسة بدءا ابلتحليل العمودي على وفق التسلسل يرتكز هذا املدخل على فحص خم
تحليل ألقسام املؤسسة بشكل منفرد، اهلرمي والتقسيمات التنظيمية واملستوايت االدارية املختلفة، وهنا جيري ال
قسام ملعرفة طبيعة الرتابط ليل افقي لألومن مث بشكل متداخل نزوال اىل املستوايت االدارية األدىن، وميكن اجراء حت

فيما بينها ومعرفة طبيعة األنظمة كنظم املعلومات والنظام املايل ونظام االتصاالت التسويقية وغريها. لغرض 
 :1القوة ونقاط الضعف ميكن استخدام واحد أو أكثر من املعايري التالية التحكم يف نقاط

 املعيار التارخيي، مقارنة املؤسسة بنفسها بقدرات سابقة. .أ 
 املعيار التمييزي، وتتم فيه املقارنة بنماذج معيارية مستهدفة ملعرفة اقرتاب أو ابتعاد املؤسسة من هذه النماذج. .ب 
 التنافسي، وفيه تقارن املؤسسة نفسها ابلقادة من املنافسني يف القطاع. املعيار .ج 
 املعيار احلدي، وفيه تقارن املؤسسة نفسها خبصائص ومؤشرات احلد األدىن أو املستوى احلدي للنجا . .د 

   مدخل التحليل الشامل واجلزئي: . 2

 يف اطار هذا املدخل يكون التحليل على مرحلتني مها:

، وفيه الرتكيز على اجراء تقييم شامل ملوارد املؤسسة وامكاانهتا مقارنة ملؤسسة الشاملحتليل مركز ا .أ 
ابلسنوات السابقة أو مبا يؤدي اىل أتشري مواقع القوة السائدة للمركز التنافسي هلا، وهنا ميكن استخدام ثالث 

املؤسسة يف فرتة مضت عن الفرتة احلالية(، مقاييس  أنواع من املقاييس، وهي مقاييس اخلصائص التميزية )ماميز
)مدى كفاءة املؤسسة يف الفرتة احلالية مقارنة ابلفرتة احملددة يف السابق(، ونفس الشيئ ابلنسبة ملقاييس  الكفاءة
 الفعالية.

ركز ، وهنا جيري التحليل وفق االقسام التخصصية واملستوايت االدارية وينشطتهاأحتليل وظائف املؤسسة و  .ب 
هذا التحليل على ثالث عناصر أساسية هي، حتليل االدارة خبرباهتا ومهاراهتا ومعارفها، كذلك فحص للمناخ 
االداري السائد، حتليل لعمليات املؤسسة التسويقية واالنتاجية واملوارد البشرية وغريها، واخريا التحليل املايل الذي 

 قدي.يستهدف  مصادر التمويل واالستثمار والتدفق الن

 : والكفاءات مدخل حتليل املوارد. 3

                                                           
 .316، مرجع سابق، ص االدارة االسرتاتيجية طاهر حمسن الغاليب، 1
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االجتاهات االكثر حداثة يف هذا املدخل ترى ضرورة توجه التحليل اىل املوارد اليت تتفرد هبا املؤسسة   إن
كاملوارد املعرفية ورأس املال ويف احلقيقة فان حتليل املوارد وفق هذا املدخل ميكن أن يكون مبستويني، األول حتليل 

، الصايف حتليل مركز ومستمر ومعمق للموارد ذات األمهية عام ملوارد املؤسسة جبميع ابعادها ومكوانهتا وأصنافها
 .احلرجة واليت تتشكل منها وسائل حتقيق امليزات التنافسية للمؤسسة 

وجتعل من املوارد مورد مهم العناصر الرئيسة اليت تتكامل  تعريف  (Dejoux, 2000)ولقد حدد الباحث
 :1املوايل اجلدولامليزة التنافسية للمؤسسة، كما هو موضح يف  ستدامةال

 الكفاءاتملوارد و ااهيم متعلقة مبدخل : مف(05) اجلدول

 لحـلمصطا موــــــــــــــفهـــلما
 تتشكل من جمموع األصول اليت متتلكها املؤسسة ، وتتمثل يف :

 مال مادي: التكنولوجيا، املصانع، املعدات، املوقع اجلغرايف، مصادر املواد األولية... رأس -
 رأس مال بشري: الكفاءات املهنية، التكوين، اخلربة، العالقات االجتماعية... -

رأس مال تنظيمي : الكفاءات اجلماعية ، التنظيمية ، نظام التنسيق ، التخطيط ، إدارة املعارف ، 
 ..الرقابة .

 اردوــلما

 تتمثل يف املوارد اليت تتوفر فيها اخلصائص التالية :
القيمة ، الندرة ، غري قابلة للتقليد من طرف املنافسني ، غري قابلة لإلحالل ، حتقق ميزة تنافسية 

 وحيدة )منفردة( على مستوى السوق.

ارد لموا
 تيجيةاإلسترا

 معظمها غري ملموسة ، وتكون ملكا للمؤسسة. هي عبارة عن موارد متميزة ، -
 تعرف على أهنا جمموعة من التدفقات الناجتة عن املوارد، كما متثل خمزون ابلنسبة للمؤسسة. -
تعرف أبهنا الشيء الذي تعترب املؤسسة على دراية بفعله ، على عكس املوارد اليت متثل ما ميكن أن -

 تفعله املؤسسة.
 شبكة معارف املعلومات ، وقاعدة البياانت ، براءات االخرتاع... أمثلة :

ءات لكفاا
 لتنظيميةا

 تتمثل يف الكفاءات التنظيمية اليت تساهم يف حتسني أداء املؤسسة، واليت متدها مبيزة تنافسية. -
 .متوفرة نوعا ما ، و تعزز املوقع التنافسي للمؤسسة يف إطار تشكيلة منتجاهتا أو خدماهتا -

 تكون يف أغلب األحيان غري مكشوفة ابلنسبة للزابئن . -
 تكون وحيدة )منفردة( فيما خيص الصنف املنتمية إليه. -

ءات لكفاا
ة أو  لمتميزا
 تيجيةاإلسترا

Source : Cécile Dejoux, compétences aux cœurs de l’entreprise, Edition d’organisation, 
Paris, 2000, P P. 187-188 (adapté)   .  

 مدخل سلسلة القيمة:. 4
                                                           

1
 Cécile Dejoux, compétences aux cœurs de l’entreprise, Edition d’organisation, Paris, 2000, P. 187-188 

(adapté) 
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يعترب حتليل سلسلة القيمة أحد املداخل اليت ميكن استخدامها يف التأكد من وجود تناسق وأتثري اجيايب 
جيب النظر إليها على كوهنا جمموعة  مؤسسة، ووفقا هلذا املفهوم فإن كل  مؤسسةمشرتك بني األنشطة الداخلية لل
يم وإنتاج وتسويق وتسليم وتدعيم منتجاهتا وخدماهتا ، هذه األنشطة متثل يف من األنشطة اليت تؤدي لتصم

جمموعها سلسلة القيمة ، وهذا االختالف بني املنافسني يف مقدار هذه القيمة ميثل مصدرا رئيسيا للقدرة التنافسية 
أقل من القيمة )نقطة قوة( ، وابلعكس قد تكون سلسلة القيمة نقطة ضعف إذا كانت القيمة اليت تقدمها 

 املعروضة يف السوق.

، والذي مبوجبه تعترب املؤسسة جمموعة كبرية من  (porter)طور هذا األسلوب من طرف الباحث 
األنشطة رئيسية، واثنوية تضيف قيمة للمنتج النهائي، وابلتايل ميكن دراسة جوانب القوة والضعف يف هذه 

 يف بناء ميزات تنافسية للمؤسسة. األنشطة التفصيلية لتحديد قدرهتا على امسامهة

 فان سلسلة القيمة تصنف أنشطة املؤسسة إىل قسمني مها:  Porterحسب حتليل و 

: األنشطة األولية )األساسية( : ترتبط مباشرة ابخللق الفعلي للقيمة املقدمة للزبون ، فهي تضمن  القسم األول أ.
ساسية اليت تؤديها املؤسسة إلنتاج وتوصيل املنتج أو اخلدمة تقدمي املنتجات و اخلدمات لذا فهي متثل املهمة األ

 اإلنتاج، اإلمداد الداخلي و اخلارجي، البيع و التسويق، اخلدمات.  للزبون. تقسم هذه األنشطة إىل:

: األنشطة الداعمة )الثانوية( : تشري إىل األنشطة اليت تساعد األنشطة األولية للمؤسسة فهي  القسم الثاين ب.
ف فعالية و فاعلية للوظائف األخرى ، وهي مقسمة إىل : البنية األساسية للمؤسسة، تسيري املوارد البشرية ، تضي

 ايل :و التطوير التكنولوجي ، التموين. ميكن توضيح هذه الوظائف من خالل الشكل امل
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 (porter)(:  سلسلة القيمة ل 04) الشكل

 

 Jean-Claude Tarondeau ; Stratégie Industrielle . Edition Vuibert . paris . P 38  : املصدر

الشكل أعاله يوضح األنشطة الرئيسية لسلسلة القيمة واملتمثلة يف أهم وظائف املؤسسة على غرار التسويق         
 اخلدمات، واألنشطة الثانوية أو الداعم املتمثلة يف كل ماهو تطور تكنلوجي وتسيري واالنتاج واالمداد وصوال اىل

 املوارد البشرية.

 مناذج حتليل البيئة الداخليةالفرع الثاين: 

 توجد جمموعة من النماذج املعتمدة يف التحليل البيئي الداخلي، أبرزها ما يلي :

 واخلارجية.لتحليل البيئتني الداخلية swot   جمنوذ . 1

ميكن ربط التحليل البيئي الداخلي ابلتحليل البيئي اخلارجي و ذلك من خالل منوذج التحليـل الثنائي 
SWOT  و هو اختصار لألربع مكوانت الرئيسية له ابللغة االجنليزية و هـي نقـاط القـوةStrengths نقاط ،
 .Threats، و التهديدات Opportunities، الفرص Weaknessesالضعف 
القوة والضعف، الفرص والتهديدات. إذ تساعد  يتم الرتكيز يف التحليل الرابعي على العناصر التالية وهي 

هذه العناصر على حتديد العوامل املؤثرة على اخلطط االسرتاتيجية أو العمل أو املبادرة. ومعرفة هذه العناصر اليت 
هلا أتثريات سلبية واجيابية يساعد الشركات يف التواصل بشكل أكثر فعالية لتحديد العناصر يف اخلطة كي يتم 

 عليها.  الرتكيز

 األساسية للمؤسسة البنية -
 تسيري املوارد البشرية -
 التطوير التكنولوجي -
 التموين -

 أنشطة الدعم

اإلمداد 
 الداخلي

 اهلامش

 اإلنتاج
اإلمداد 
 اخلارجي

البيع و 
 التسويق

 اخلدمات

 األنشطة األساسية
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عند كتابة التحليل الرابعي، يعتمد الكاتب يف العادة على جدول مكون من أربعة خاانت، ويتم إدراج  
كل عنصر مؤثر جنبًا إىل جنب للمقارنة. بشكل عام، لن تطابق نقاط القوة والضعف مع الفرص والتهديدات 

 املدرجة على الرغم من انه جيب أن يكون هناك بعض االرتباط بينهم. 

 : 1يتكون هذا االسلوب / التحليل الرابعي من جانبني

 العوامل الداخليةأ. 

والذي جيب أن  تشري العوامل الداخلية إىل نقاط القوة والضعف مبا يف ذلك املوارد واخلربات املتاحة لك،
على سبيل يقتصر على ما هو فعاًل وحقيقة من نقاط قوة وضعف وأن يبتعد التحليل عن التوقعات واالحتماالت 

 املثال ما يلي:

 ؛املوارد املالية مثل التمويل، مصادر الدخل وفرص االستثمار -
 ؛املوارد املادية مثل املواقع ومرافق الشركة واملعدات -
 ؛املوارد البشرية مثل املوظفني، املتطوعني واجلمهور املستهدف -
 .جمياتالعمليات احلالية مثل برامج املوظفني، التسلسالت اهلرمية ونظم الرب  -

 العوامل اخلارجية ب.

ق هذه العوامل وتؤخذ بعني االعتبار تتأثر كل شركة أو مؤسسة أو فرد بعوامل خارجية، ومن املهم أن توثّ 
سواء كانت متصلة بشكل مباشر أو غري مباشر ابلفرص أو التهديدات.  تشري عادة العوامل اخلارجية إىل أمور 

 املثال ما يلي:خارجة عن سيطرة الشركة، على سبيل 

 ؛تغريات السوق، مثل: املنتجات، التكنولوجيا اجلديدة أو التغريات يف احتياجات السوق -
 ؛التغريات االقتصادية، مثل: التغريات املالية أو احمللية أو الدولية -
 ؛التمويل، مثل: التربعات، اهليئات التشريعية واملؤسسات األخرى -
 .والعرق واجلنس والثقافة للجمهور املستهدفالرتكيبة السكانية، مثل: العمر  -

                                                           

 

-1  https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot  موقع موضوع
SWOT االقتصادي، مقال بعنوان حتليل  (18/09/2019للكاتب حممد صفوان الشرابيت، )   

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_swot
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 : swotحتليل منوذج والشكل املوايل ميثل 

 swot(: منوذج حتليل 06) دولاجل

   http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_sowt (18/09/2019) املصدر:

 :SWOT أمهية حتليلجـ. 

املرحلة األّوىل من مراحل من أهّم األدوات اخلاصة ابلتحليل االسرتاتيجّي، ويُعترب   SWOT عّد حتليلي  
ؤثّرة يف حياهتم، املؤسسات، كما ي إعداد وتصميم اخلُطط داخل

ُ
ساعد األشخاص على اخّتاذ وصناعة القرارات امل

حيث ال جيوز جتاهله أو عدم استخدامه يف بيئة العمل،  ،ويُعّد أيضًا من الطُرق السهلة وذات األمهية الكبرية
 قاً للنقاط اآلتية:وف SWOT وتُلخمص أمهية حتليل

على معرفة مجيع عناصر القّوة اليت من املمكن استخدامها للتعامل مع التهديدات  SWOT ُيساعد حتليل -
تاحة، ويُقّلل من السيطرة الناجتة عن عناصر الضعف 

ُ
ناسبة لالستفادة من الفرص امل

ُ
والعقبات، كما يُوّفر الوسائل امل

ؤثّرة يف كفاءة عمل 
ُ
  ؛املؤسسةامل
ناسبة للحاالت االسرتاتيجّية اليت تتميّـُز ابلتعقيد؛ من خالل  SWOT ُيساهم حتليل -

ُ
يف تقدمي العالجات امل

 ؛تقليل حجم املعلومات للمسامهة يف تطوير عملية اخّتاذ القرارات
 الُقدرة على اختيار أفضل الُنظم، ومراجعة مجيع البياانت واملعلومات للمؤسسات SWOT يُوّفر حتليل . -
ؤسسات SWOT عم حتليلدي -

ُ
  .يف الوصول إىل أفضل أنواع التخطيط الذي ُيساعد على حتقيق األهداف امل

ؤثّرة يف عمليات التغيري، وتوضيح طبيعة القيود اليت متنع  SWOT حيرص حتليل -
ُ
على جتاوز احلواجز واملعيقات امل

  .من االستمرار يف التغيري

 نقاط الضعف نقاط القوة 

العوامل 
 الداخلية

قوة يف القيادة ، خربة يف السوق، متويل متوفر
 واإلدارة

قد يكون ، من املرجح أن يكون مكلفا، املشروع معقد جدا
 .املوظفون منهمكون أبعمال أخرى، هناك أثر سليب على البيئة

 التهديدات الفرص 
العوامل 
 اخلارجية
 

حتسني ، السوق احمللي ال يوجد منتجات شبيهه يف
سيعزز املشروع الصورة العامة  السالمة واألمن

 للمؤسسة.

أسعار منخفضة من ، أتخري يف وصول املواد اخلام، قيود بيئية
 املنافسنيقبل 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_sowt
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عناصره اليت تشمل التهديدات، وعناصر القّوة، والفرص، وعناصر معلومات عن مجيع  SWOT يقّدم حتليل -
 مؤسسة.الضعف؛ من أجل تطبيق حتليل مفيد لل

إمكانية احلصول على حلول جديدة وحديثة للُمشكالت، وصناعة القرارات اليت تتميّـُز  SWOT يوّفر حتليل -
 .ابلفعالّية، وتعزيز دور تبادل األفكار والتواصل بني األفراد 

 .التوصيات املناسبة إلعداد دراسات اجلدوى االقتصاديّة للمشروعات SWOT ر حتليلوفّ ي -

  SWOT اسرتاتيجّيات حتليلد. 

، ومعرفة طبيعة التهديدات والفرص املتوفرة، SWOT بعد االنتهاء من حتديد ودراسة مجيع عناصر حتليل
تعتمد على اسرتاتيجّيات متنوعة، وجيب على وتقييم نقاط الضعف ونقاط القوة، تظهر جمموعة من النتائج اليت 

اجتاه أهدافها ومنافسيها، ويف ما  ث تتوافق مع املواقف اخلاصة ابملؤسسةحي ،اإلدارة اختيار أنسب اسرتاتيجّية منها
 SWOT   1لتحليل أييت معلومات عن االسرتاتيجّيات الرئيسّية

عناصر القّوة والعديد من الفرص،  ؤسسةعلى امتالك امل ملعتمدةهي االسرتاتيجّية ا ة:ياالسرتاتيجية اهلجوم -
  .على تطبيق اسرتاتيجّية هجومّية لالستفادة من مجيع الفرص وتعزيز قّوهتاؤسسة فتحرص امل

 متأثرة بعدةالكثري من الفرص، ولكنها  سسةؤ إىل امتالك املة اليت تشري يهي االسرتاتيج ة:ة العالجيياالسرتاتيج -
العالج  تقدمية يف يساهم االسرتاتيجّية العالجعلى االستفادة من هذه الفرص، فت نقاط ضعف جتعلها غري قادرة

  .ؤسسةاملناسب لتصحيح الضعف الذي تعاين منه امل

ستخدم عند ظهور تفاعل بني التهديدات وعناصر القّوة؛ حيث تهي االسرتاتيجية اليت  ة:االسرتاتيجية الدفاعي -
  .على استثمار قّوهتا للدفاع عن نفسها أمام التهديدات اليت تواجهها ؤسسةحترص امل

 لعناصر ضعف صادرة من ؤسسةم عند مواجهة املخدستهي االسرتاتيجية اليت تة: يالسرتاتيجية االنكماشا -
 العالج للضعفة على توفري يداخلها وجمموعة من التهديدات الواردة من خارجها، وحترص االسرتاتيجية االنكماش

 قدر املستطاع من التهديدات.والتقليل 

 

 
                                                           

1
 http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_sowt (19/09/2019موقع موضوع )   

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_sowt
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 :األول خالصة الفصل

 :ما يليخنلص اىل منه  طار النظري لعملية التحليل االسرتاتيجي، و اإلإىل هذا الفصل مت التطرق

وغري اليت تؤثر يف املؤسسة بصفة مباشرة التحليل االسرتاتيجي هو عملية حتديد العوامل الداخلية واخلارجية  .1
 .مباشرة

مجلة العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة ملعرفة بيئتيها الداخلية واخلارجية هو  التحليل االسرتاتيجي خلصنا اىل أن .2
 من أجل وضه االسرتاتيجيات املناسبة بعد حتديد موقفها االسرتاتيجي، هذا ابلشكل اجململ.

حدى من خالل تقدمي التعاريف اليت تلم بعناصر  فصلنا يف حتليل البيئتني اخلارجية والداخلية كل منها على .3
والقوى التنافسية اخلمسة لبورتر(، ابالضافة اىل منوذج   pestelالبيئتني وأهم النماذج اليت درست البيئة اخلارجية ) 

الذي جيمع بني التحليلني للبيئتني الداخلية   swotسلسلة القيمة الذي يدرس البيئة الداخلية وختاما بنموذج 
 واخلارجية مع تبيان أمهية النموذج واستعماالته.

 

 



 

 الثاينالفصل 
أدوات التحليل 

االسرتاتيجي حملفظة 
 األنشطة
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   :متهيد

املؤسسة ، يرجع هذا اىل حجم جماالت نشاط متنوعة يف عدةالعديد من املؤسسات االقتصادية  تنشط 
 ماهية ميدان النشاط املكون حملفظة األنشطة ابلنسبة للمؤسسة.اىل يف هذا الفصل  نتطرقوامكانياهتا وأهدافها، س

ابستعمال أدوات تسمى مناذج حتليل حمفظة كذا كيفية حتديد املوقف االسرتاتيجي لكل ميدان نشاط 
األنشطة، اليت بدورها تعطينا قراءة عن وضعية املؤسسة ابستعمال مجلة من املعايري، أتيت هذه النماذج وفقا 

 للتسلسل الزمين، ووفقا للنقائص اليت بنيت على أساسها النماذج املوالية.

بدائل االسرتاتيجية املتاحة أمام املؤسسة للتصدي للمواقف اليت جتلت اىل أهم السيتم التطرق ويف األخري 
 من حتليل حمفظة أنشطتها، للحفاظ على مكانتها يف السوق وضمان استمراريتها ومنوها. 
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 املبحث األول: حمفظة األنشطة.

خاصة الكبرية منها اليت متلك امكانيات  إنتاجهاعليها تنويع خطوط  توجب البيئة التنافسية للمؤسسات
جتعلها تنتهج اسرتاتيجية توزيع املخاطر من خالل عدة خطوط انتاج تعرف جبملة ميادين نشاط املؤسسة املكونة 

 اليه يف هذا املبحث. سيتم التطرقحملفظة األنشطة هذا ما 

 حمفظة األنشطة. ماهيةاملطلب األول: 

تسويقية مناسبة وفعالة من أجل الوصول إىل أهداف حمددة )على سبيل من أجل حتديد اسرتاتيجية  
 ، جلذب مستهلكني جدد ...(، من الضروري املثال: التطوير، للحصول على حصص جديدة يف السوق

 .DAS ميادين النشاط االسرتاتيجية اليت ستعمل هبا أيللمؤسسة أن تعرف حمفظة أنشطتها أو جمموعة 
 األول: مفهوم حمفظة األنشطة: الفرع

 أمهها : سيتم عرضتتعدد تعاريف حمفظة األنشطة فيما يلي 

 حمفظة األنشطة هي جمموعة األزواج منتج/سوق اليت تتكون منها املؤسـسة، لـذا جنـدالتعريف األول:  .1
 1املؤسسات تسعى دائما للبحث عن تعظيم حمفظة متنوعة ومتوازنة.

 طة هي جممل املنتجات املوزعة على أسواق متفرقة ومتنوعة.حمفظة األنش التعريف يركز على أنهذا 

 2هو جزء من بيئة األعمال التجارية يف الصناعة اليت تعمل فيها املؤسسة. DASالتعريف الثاين:  .2
 حمفظة األنشطة هي جمموعة األزواج منتج/سوق، واليت تتقاسم املوارد واملهارات وعوامل التعريف الثالث: .3

 3وتسمى عملية حتديد االزواج منتج/سوق بعملية التجزئة االسرتاتيجية  األخرى يف املؤسسة. النجاح

اليت   DASمن التعاريف السابقة حملفظة األنشطة يتضح لنا أبهنا جمموعة ميادين األنشطة االسرتاتيجية 
 تستهدها املؤسسة واليت تشرتك يف نفص الصفات اخلاصة ب زوج منتج/ سوق.

 للمؤسسة. اإلشارة هنا إىل أن جمموعة من وحدات النشاط االسـرتاتيجي تكـون حمفظـة األنـشطةوجتدر 

 
                                                           

1
 Marie-Agnès Mortain, dictionnaire du management stratégique, édition belin sup, paris, 2000, pp 140-141. 

2
 François Alène, concept métier et DAS , édition Person, paris, 2008, p 210. 

3
.Gerry Johnson, et autres, stratégique, opcite, p 8. 
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 الفرع الثاين: أمهية حمفظة األنشطة:

ألهنا جمموعة ميادين  DAS  ـمثلما سبق الذكر يف تعاريف حمفظة األنشطة فسيتم الرتميز حملفظة األنشطة ب
 النشاط اإلسرتاتيجية للمؤسسة.

خطوة حامسة يف التحليل االسرتاتيجي ألنه من هذه االتحليالت تعتمد اخليارات   DAS حتليل كليعترب 
 االسرتاتيجية اليت تتخذها املؤسسة.

 1:معرفة ماهلذا، جيب على مدير التسويق اجليد 
املؤسسة ميكن أن  وهنا طرح شكوك ومن مث حتليل ما إذا كان السوق الذي توجد فيه جاذبية السوق: .1

 ؛/ العمالء اجلدديستمر يف النمو/ التطور وجذب االستهالك
عوامل النجاح الرئيسية هي االجيابيات اليت تقدمها املؤسسة  :املزااي التنافسية وعوامل النجاح الرئيسية .2

 ؛ية هذهلعمالئها. جيب على املؤسسة أن تسأل نفسها ما إذا كانت قادرة على إتقان عوامل النجاح الرئيس
 ؛معرفة املؤسسة وخربة موظفيها :امليزات املتقنة .3
، جيب على املؤسسة أن تقرر ما إذا كانت ستطور بعبارة أخرى اكتساب املهارات وكيفية احلصول عليها:  .4

املهارات اليت متتلكها ابلفعل )على سبيل املثال: من خالل تقدمي دورات تدريبية تنشيطية ملوظفيها( أو إذا كان 
 أداء أكثر متيز.   إلعطاءجيب عليها استقطاب موظفني أكثر مهارة لتغطية ما ينقصها 

اخلاصة به  DASمن أجل حتديد أفضل   العناصر السابقةالتحكم يفمدير التسويق على جيب و 
 واالسرتاتيجيات لتطبيقها من أجل تطويرها أبكرب قدر ممكن من الكفاءة بعد ذلك.

توفر فرصا للنمو والرحبية، تتطلب اسرتاتيجيات   DASومنه ميكن القول أبن ميادين النشاط االسرتاتيجية 
معني وفقا ألهداف وقرارات ادارهتا. ألهنا آلية شديدة الدقة،  DASحمددة للمؤسسة لذا عليها اختيار أو حتديد 

 .منظمة ومدروسة
 .من خالل التجزئة االسرتاتيجية حمفظة األنشطة حتديداملطلب الثاين: 

التجزئة االسرتاتيجية هي مرحلة أساسـية ومهمـة عنـد القيـام بعمــلية التحليـل االسرتاتيـجـي، حيث يتم جتزئة        
وفيما يلي سنتطرق   DASاملؤسسة إىل جمموعات متجانسة يطلق عليها اسم جمال أو ميدان النـشاط االسرتاتيجي

 ماهيتها وطرقها وصوال اىل حدود استخدامها.اىل أهم العناصر اليت تلم التجزئة السوقية 

                                                           
1
 François Alène, concept métier et DAS , op.cite, p 214. 
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 الفرع األول: تعريف التجزئة االسرتاتيجية.

تتعدد التعاريف حول التجزئة االسرتاتيجية وكيفيتها والفروقات بينها وبني التجزئة السوقية فيما يلي أهم 
 التعاريف:

هي تقسيم املؤسسة اىل نشاطات او جماالت او وحدات يصطلح عليها وحدات األعمال  التعريف األول: .1
   .DASاالسرتاتيجية 

قد تتبىن  ؤسسةامل ،كل وحدة عمل اسرتاتيجي تنفرد ابسرتاتيجيات أو بربانمج اسرتاتيجي خمصص
 1تعدد وحدات أعماهلا اإلسرتاتيجية. حبسباسرتاتيجيات عديدة 

أن وحدات النشاط االسرتاتيجي هي جماالت متجانسة فيما بينها ولكل منها ركز هذا التعريف على 
 اسرتاتيجيتها اخلاصة.

( تتميز هذه النشاطات DASهي عملية توزيع نشاطات املؤسسة اىل جمموعات أو جماال ) التعريف الثاين: .2
ىل امكانيات املؤسسة ابلتشابه يف عوامل النجاح وموارد وكفاءات مشرتكة، حسب مجلة من املعايري رجوعا ا

 2وأهدافها.

ركز هذا التعريف على مدى تشابه النشاطات املكونة مليدان النشاط الواحد من حيث عدة معايري ختتلف 
 ابختالف قدرات املؤسسة وحجمها.

تشمل عملية التجزئة السوقية تقسيم القطاعات اإلسرتاتيجية اىل قطاعات حتمل نفس التعريف الثالث:  .3
 3واخلدمات اليت تتطلب نفس املهارات ، يف أسواق ذات عوامل جناح رئيسية متماثلة.املنتجات 

من التعاريف السابقة للتجزئة االسرتاتيجية ميكن استخالص أبهنا عملية تقسيم األسواق اىل ميادين  
 ( متشاهبة يف اخلصائص واملهارات تسهل على املؤسسة حتديدها.DASنشاط اسرتاتيجية )

 

 

                                                           
1
 Gerry Johnson, et autres, stratégique, op.cite, p 265. 

2
 P.dussauge et B.ramanantsoa, technologie et stratégie d'entreprise, Mc GROW HILL, paris, p 50 

3
 https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/segmentation-strategique.htm موقع   manager go (15/10/2019) 

https://www.manager-go.com/strategie-entreprise/segmentation-strategique.htm
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 الثاين: الفرق بني التجزئة االسرتاتيجية والتجزئة التسويقية:الفرع 

من خالل الفرع األول من املطلب االول. أما ابلنسبة  قد مت التطرق لهفيما خيص التجزئة االسرتاتيجية،  
للتجزئة التسويقية فهو يرتكز على معاينة لسوق عادة يكون متجانس، والذي يتشكل من جمموع أو مجع من 

 متميزة وبسلوكات خمتلفة. أو املشرتين إلقتناء حاجياهتم، بطرق الزابئن

ميكن تقسيمها إىل عدة أجزاء  DAS فعلى سبيل املثال، فإن تشكلة منتوج السيارات اخلاصة هي  
 تسويقية: سيارات صغرية، متوسطة أو كبرية.

فالتجزئة االسرتاتيجية تقسم ميادين نشط املؤسسة اىل زوج سوق/ منتج أما التجزئة التسويقية فهي تقسم 
   السوق اىل مستهلك/ منتج.   

 ومنه ميكن ابراز أوجه االختالف بني التجزئة السوقية والتجزئة االسرتاتيجية يف اجلدول التايل:          
 (: الفرق بني التجزئة التسويقية والتجزئة االسرتاتيجة.07اجلدول )

 التجزئة االسرتاتيجية التجزئة التسويقية

 هتتم بقطاع نشاط معني يف املؤسسة.
تصبو اىل تقسيم املستهلكني اىل افواج الذي هلم 
نفس اخلصائص، االحتياجات، نفس العادات، 

 سلوك الشراء.
بتكييف املنتجات للمستهلكني من أجل  تسمح

 االختيارات املفضلة، لتحديد التسويق املختلط.
 تثري تغريات على املدى القصري أو املتوسط.

 هتتم أبنشطة املؤسسة مبجملها ) مجيع ميادين نشاط املؤسسة االسرتاتيجية(
 تصبو اىل تقسيم هذه األنشطة اىل أفواج وجمموعات متجانسة هلا:

 التكنولوجيا.نفس 
 نفس االسواق.

 نفس الطموحات.
 تسمح ابظهار أو كشف:

 طموحات خلق أو احلصول على نشاطات جديدة.
 ضرورة التنمية أو التخلي عن أنشطة حالية.
 ااثرة التغريات على املدى املتوسط والبعيد.

http://cte.univ- (16/09/2019دروس على موقع كلية االقتصاد سطيف ) :املصدر
setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre3.html 

 الفرع الثالث: معايري التجزئة االسرتاتيجية.
 Gerryهناك العديد من املعايري اليت تستخدم من أجل عملية التجزئة االسرتاتيجية، حيث قسمها 

Johnson   اىل اربعة معايري هي: العوامل املفتاحية للنجاح، معايري خارجية، معايري داخلية، وسلسلة القيمة من

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre3.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre3.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre3.html
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نفسها أو املتشاهبة ويف حالة ميادين   DASجهة ويف نفس الوقت أبرز أهم االختالفات يف حالة جماالت النشاط 
 النشاط املختلفة خلصها يف اجلدول التايل:

 (: معايري التجزئة االسرتاتيجية.08دول )اجل

 ميادين النشاط خمتلفة نفس ميادين النشاط )متشاهبة( 
 تركيبات خمتلفة نفس الرتكيبة عوامل مفتاحية للنجاح

 معايري خارجية
 الزابئن

 السوق املرتبطة
 التوزيع
 املنافسة

 نفس الزابئن
 نفس السوق

 نفس شبكة التوزيع
 نفس املنافسني

 زابئن خمتلفني
 أسواق خمتلفة

 شبكات توزيع خمتلفة.
 منافسني خمتلفني

 معايري داخلية
 التكنولوجيا

 الكفاءات )املهارات(.
 التنسيق

 هيكلة التكاليف

 متطابقة
 متطابقة
 قوي

 تكاليف مشرتكة مرتفعة

 خمتلفة
 خمتلفة
 ضعيف

 تكاليف خاصة مرتفعة

 عدة سالسل للقيمة سلسلة قيمة واحدة سلسلة القيمة
 .Gerry Johnson et autres, stratégique,8éme édition, pearson, paris, 2008, P266  املصدر

من خالل اجلدول أعاله ويف قراءة له يتضح لنا أبن معايري التجزئة االسرتاتيجية مقسمة على حسب 
 وأبرز هذه املعايري هي املعايري الداخلية واملعايري اخلارجية: مدى جتانس ميادن النشاط واختالفها

 معايري التجزئة اخلارجية:  .1

 1تتمثل معايري التجزئة اخلارجية يف مجلة املعايري اليت هتتم بتجزئة حميط املؤسسة اخلارجي واملتمثلة يف:

: يقصد هبا دراسة سلوك الزابئن ملعرفة احتياجاهتم اليت يصنفون من خالهلا، ونالحظ هنا أبن الزابئن . أ
حني هنا اختالف يف ميادين النشاط خصائص الزابئن يف ميادين النشاط نفسها أو املتشافها هم نفسهم، يف 

 املختلفة.
 : يقصد هبا االتباط املباشر للسوق خبصائص ميدان النشاط.السوق املرتبطة . ب

                                                           
1
 Gerry jhonson, p p 266-267. )بتصرف( ,  op.cite 
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: يقصد به مدى وجود االختالف يف شبكات التوزيع مع اختالف ميدان النشاط حيث لكل ميدان التوزيع . ت
 نشاط شبكة توزيع تتالئم مع خصائصه.

املنافسة يف ميدان النشاط الواحد نفسها يف حني ختتلف بتعدد ميادين النشاط ألن : نالحظ أبن املنافسة . ث
 لكل ميدان نشاط املنافسني اخلاصني به جتمعهم نفس خصائص السوق.

 1ختص البيئة الداخلية للمؤسسة وتتمثل يف:معايري التجزئة الداخلية:  .2
يف كل ميدان نشاط حيث ال ميكن جتزئتها يف : تعين مجلة التكنولوجيا اليت تتبناها املؤسسة التكنولوجيا . أ

 ميدان النشاط الواحد ويظهر اختالفها ابختالف ميادين النشاط.
: تعين أبن ميدان النشاط الواحد حيتاج كفاءات متطابقة حمددة وختتلف بتعدد ميادين النشاط الكفاءات . ب

 حسب احتياجاهتا للكفاءات.
 النشاط الواحد يكون نفسه يف خيتلف بتعدد ميادين النشاط. : يعين مدى التنسيق الداخلي مليدانالتنسيق . ت
: تعين أبن ميدان النشاط الواحد حيدد يف هيكل تكلفة واحد مشرتك يف حني ختتلف بتعدد هياكل التكلفة . ث

 ميادين النشاط يف املؤسسة مما خيلق عبئ تكاليف على املؤسسة.

 املطلب الثالث: حتليل وتسيري حمفظة األنشطة.

متلك املؤسسة حمفظة منوعة وواسعة من النشاطات، يلزمها تسيري حمكم حىت ال تفقد السيطرة يف  عندما
أن تكون مصدر لتوزيع املخاطر لذا سنعرض يف هذا املطلب كيفية اء عوض بالسوق عليها، وتصبح تشكل أع

 وقبل هذا كيفية حتليلها.تسيري حمفظة األنشطة 

 .)املزااي والعيوب( الفرع األول: حتليل حمفظة األنشطة

نشاط من خالل بعدين ومها:   يتمثل اهلدف من حتليل حمفظة األنشطة يف إجياد املوقع االسرتاتيجي لكل      
 جاذبية الصناعة والقوة التنافسية للمؤسسة لكل منتج/سوق.

تستخدم أبعاد  والـيت هناك جمموعة من األساليب املستعملة يف حتليل احملفظة، وأمهها األساليب املصفوفية،      
 .)النماذج )املصفوفات العامة خمتلفة للتعبري عن جاذبية الصناعة، واملوقع التنافسي، واجلدول التايل يوضـح أهـم

 

                                                           
1
 Gerry Johnson, stratégique, op.cite, p 267. )بتصرف( 
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 (:أساليب حتليل حمفظة األنشطة.9اجلدول )
 معيار املؤسسة معيار احمليط  
مصفو 
 فة

 كمية

مصفوفة  
BCG 

 منو القطاع
 حصة سوقية نسبية

 تنافسية وضعية
 وضعية تنافسية نضج القطاع ADLمصفوفة 

مصفو 
 فة كيفية

مصفوفة 
McKinsey 

جاذبية 
 الصناعة

تقييم مؤهالت 
 النجاح

 Gerart garibali, l'Analyse stratégique, Organisation, Paris, 2001, p 266 ::راملصد
 

شبكة ذات أبعاد  علـىDAS  ،اسـرتاتيجييد مركز كل جمال نشاط يساعد أسلوب حتليل احملفظة على حتد
الوحدات وفق هذه األبعاد، مث اختاذ  حمددة تسمى املصفوفات، وابلتايل تسهيل إجراءات عملية املقارنـة بـني هـذه

 القرار بشأن ختصيص املوارد، واختيار االسرتاتيجية املناسبة.
 فيما يلي: لتحليل حمفظة األنشطة مجلة من املزااي والعيوب نذكر أمها

حلة صياغة االسرتاتيجية تستخدم مناذج حتليل حمفظة األنشطة أساسا يف مر  مزااي حتليل حمفظة األنشطة: .1
 1:ألهنا وذلك للمؤسسة،

 تشجع على استخدام البياانت اخلاصة مبحيط املؤسسة بدرجة كبرية؛ . أ
 أو أعماهلا، ووضع األهداف وختصيص املوارد لكل منها؛ اهتتساعد املؤسسة على تقييم منتجا . ب
 تثري قضية التدفق النقدي املتاح املستخدم يف حاالت التوسع والنمو؛ . ت
 .متكن املؤسسة من معرفة موقفها احلايل واملستقبلي . ث
 حتليل حمفظة األنشطة:عيوب  .2

إن أسلوب حتليل احملفظة تعرتيه جمموعة من الصعوابت اليت تطرح أثناء عملية التحليل، ومنها صعوبة         
حتديد جماالت النشاط االسرتاتيجي للمؤسسة، إضافة إىل صعوبة حتديـد املوقـع الـدقيق لـمجال النشاط 

 1 :وب على العيوب التاليةوفضال عن ذلك ميكن أن ينطوي هذا األسل .االسرتاتيجي على املصفوفة

                                                           
 2001-2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، ، اإلدارة االسرتاتيجية: مفاهيم ومناذج تطبيقيةعبد الرمحان االدريسي، مجال مرسي خليلاثبت   1

 305-306ص ص
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عاملية لألوضاع تعتمد أساسا على أحكام شخصية أو  ئأحياان، متمثلة يف مباد غري صحيحةيقدم صورة  . أ
 ذاتية؛

عدم القدرة على تقدمي معلومات كاذبة ومقنعة، تتعلق ابلعوامل اليت ميكن أن جتعـل الـصناعة جذابة، وكذلك  . ب
 مكان أو وضع املنتج يف دورة حياته؛

حيتاج إىل بياانت كثرية ومتنوعة يصعب احلصول على العديد منها إما بسبب عموميتها أو بسبب  . ت
 خصوصيتها للمنافسني؛

 .حيتاج إىل عمليات حسابية ومهارات خاصة، األمر الذي جيعلها تتسم ابلـصعوبة والتعقيـد يف التطبيق العملي . ث

 الفرع الثاين: أسس تسيري حمفظة األنشطة.

 2مراحل حتديد حمفظة األنشطة: من أجل التحديد الدقيق مليادن النشاط للمؤسسة متر ابملراحل التالية: .1
 .حتديد جماالت األنشطة االسرتاتيجية للمؤسسة :املرحلة األوىل . أ

 .تقييم كل نشاط على حدى، أخذا بعني االعتبار بعدين :املرحلة الثانية . ب
اسرتاتيجي بواسطة دائرة نسبية حتدد رقم أعمال كل جمال من رقم حتديد كل جمال نشاط  :املرحلة الثالثة . ت

األعمال الكلي، مث توضع على جدول ثنائي األبعاد يسمى مصفوفة ومـن مث حتديـد مستوى اخلطر والوضعية املالية 
 .لكل جمال، وبعد ذلك معرفة التعليمـات االسـرتاتيجية الواجـب إتباعها

 .احملفظة، وإعداد خطة عامة وشاملةحتليل هيكل  :املرحلة الرابعة . ث

مهما كان عدد اخلاانت املكونة للمصفوفة، هـي أساسـا  كل مناذج حتليل احملفظة السابق ذكرها يف الفرع األول
 :نفسها، حيث أهنا تستخدم نفس البعدين االختالف املوجود بينها هو نوع التقييم واألموال، وهذين البعدين مها

 .لكـل نـشاط اسرتاتيجي معني واليت تسمح بتقييم التنافسية/املردودية، واخلطر التنافسي :الوضعية التنافسية  -
 .واملتمثلة يف الفائدة واخلطر القطاعي واحلاجات املالية :قوة النشاط  -

 تسيري حمفظة األنشطة: .2

                                                           
 
 .307، ص مرجع سابقاثبت عبد الرمحن االدريسي، مجال الدين حممد مرسي،   1

2
 Strategor, politique générale de l'entreprise, 4eme éditons, Dunod, parie, 2007, p112 . 
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هلا أن تتبـــــــــــع تعترب املصفوفة كرقعة شطرنج، وملا حتاول مؤسسة متنوعة اختيار اسرتاتيجية معينة البد 
وهلذا فإن أول خطوة تقـوم هبا املؤسسة هي  DAS  ،م للقطع والذي يقابله يف املؤسسةأسلوب التحريك املنتظ

 1حتليل اهليكل وقيمة اللعب، وابلتايل تقوم على قاعدتني لتسيري حمفظـة األنـشطة املتنوعة:

 ):التحليل الديناميكي للمحفظة )حتليل اهليكل . أ
 :التحليل الديناميكي للمحفظة بتعريف درجة نضج كل جمال نشاط اسرتاتيجي وذلـك عن طريقيتم 
 هي أنشطة يف  "األبقار احللـوب"وهي تتبع دورة احلياة للنشاط، فاألنشطة  :األنشطة املتجددة عرب الزمن

مرحلة النضج،   وال ميكن تطويرها ألهنا أنشطة متيل إىل التدهور عرب الزمن، واملهـم لـــــــــــــــدى املؤسسة أن متلك 
 .على أمل أن تصبح جنوم الغد "عالمات االستفهام"أنشطة مدرة للنقدية لتغذية األنشطة 

وهي إمكانية االستفادة مــن أثــر اخلربة، كما ميكن للمؤسسة متلك األنشطة النامية ميزة  :النمو جالب للحركية -
أن ختلق ميزة تنافسية عن طريق األنشطة يف مرحلة البدء بطريقة غـري مباشرة، وذلك ابالستثمار يف أنشطة جديدة 

هة، ومن )مرحلة البدء( مع االستفادة من الفرصة اليت تقدمها هلا األنشطة الفتية )النامية/ الناضجة( هذا من ج
جهة أخرى هذه األنـشطة الفتيـة مولـدة لألخطار بسبب املنافسة احملتملة، لذا على املؤسسة أن توازن بني األنشطة 

 .اجلديدة واألنشطة الفتية

وهكذا، فإن التسيري اجليــــد حملفظة األنشــــطة هو ذلك الذي يعمـــــل على توازن أنشــــــطة املؤسـسة بصــــــــــفة 
يناميكية، إذ البد من وجود عالمات االستفهام لصنع جنوم الغد، كما أن النجوم احلالية هي اليت تساهم حاليا د

يف النمو ستكون أبقار حلوب مستقبال، واألبقار احللوب احلالية هـي اآلن جتـين األرابح وتساهم يف متويل النجوم، 
يكلـف املؤسسة وال يشوه صورهتا،وحماولة تطويرها إن كان  هبا إذا كان ذلـك ال أما الكالب من املمكن االحتفاظ

  .هذا ممكنا

 :التحليل املايل للمحفظة  . ب

يتم التحليل املايل للمحفظة عن طريق البحث عن التوازن والتخطيط املايل، إذ أن احملفظـة تتكون من  
التدفقات، ويتم التحليل املايل أنشطة مولدة للنقدية وهي مستعملة، وأخرى مهمة جيب تغذيتها عـن طريـق هـذه 

 ـ: للمحفظة ب

                                                           
1
 Gerry johnson et autres, stratégique, opcite, p 270. 
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 وهو هدف أساسي من أهداف املؤسسة، إذ أهنا تبحـث عـن تعظيم أرابحها يف  :البحث عن تعظيم األرابح
املدى الطويل، وذلك عن طريق حمفظة األنشطة احلالية واملتوقعة، وهذا ما جيعـل املؤسسة تستثمر وتنافس يف 

احلصول أو احلفاظ على وضعية تنافـسية قيادية أو قوية مع ضمان احلصول على  األنشطة الناجحة، من أجل
 .مردودية، أما األنشطة األخرى غري املادية فتتخلى عنها

 يكون ذلك عن طريق االستثمار يف أنشطة مهمة، والـيت تتوقـع املؤسسة أن تنجح : تعظيم التدفقات النقدية
 .عالمات االستفهام اليوم ستصبح أبقار الغدفيها يف املدى البعيد، على أمل أن 

 توازن حمفظة األنشطة.الفرع الثالث: 

ال يكفي أن متلك املؤسسة حمفظة واسعة ومنوعة من األنشطة اليت تضمن هبا استمراريتها ومنوها يف 
 السوق لكن جيب أن تتقلد بعوامل لتحافظ على توازهنا دون وجود خلل حيول دون ذلك. 

 : عوامل التوازن .1

حمفظة األنشطة ملؤسسة معينة تعكس هيكلـها، والتمويـل اخلـاص بـاخلطر، والقـدرة التنـافسيـة، وملا نريد 
 1 :معرفة توازن احملفظة أو ال، نستخدم عامالن يـسمحان بقيـاس خمتلـف األنشطة على املصفوفة، ومها

  :وتتمثل يف : العوامل األولية . أ
 على قدرة املؤسسة على ضمان جتديد أنشطتها، واستمرارية يف أنشطتهاوالذي يعرب  :درجة نضج احملفظة. 
 والذي يرتجم قدرة املؤسسة على التنافس :املستوى املتوسط للوضعية التنافسية. 
 .الوضعية التنافسية وقيمة النشاط على املصفوفة :وهي تتعلق بـ :العوامل الثانوية  . ب
 املردودية، الوضـعية التنافـسية وأمهيـة احلاجـة للتـمويل، ومرتبط وهو يتعلق مبستوى  :مستوى تدفق األموال

 .أيضا مبستوى النضج للنشاط، وملقارنة وضعية كل نشاط ميكن تعريف درجة التوازن العام للمحفظة
 قياس اخلطر الصناعي املتعلق ابلنشاط، واخلطر التنافسي، ومن مث قياس اخلطـر العام  :مستوى اخلطر

 .للمحفظة
 :ميكن تقسيم احملفظة إىل ثالث خاانت متمايزة مثلما يوضحها الشكل وهي كالتايل فظة املتوازنة: احمل .2

 
                                                           

1
 Strategor, op.cit, pp 115-118. 
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 (: احملفظة املتوازنة.05الشكل )

 التوازنعوامل 
 درجة النضج=منو/نضج
 الوضعية التنافسية قوية

خلطر  0=تدفق األموال
 ضعيف/متوسط

 Strategor, politique générale de l'entreprise, 4eme éditons, Dunod, parie, 2007, p 114 املصدر:

 من اجلدول أعاله يتبني مايلي:

بدأت يف مرحلة الرتاجـع ووضـعيتها التنافسية قوية، األنشطة اليت وصلت إىل مرحلة النضج، أو 1:اخلانة أ. 
 .املؤسسة هلا رقم أعمال كبري والذي يولد هلا سيولة كبرية

بعض األنشطة املوجودة يف مرحلة النمو واليت تتبع املؤسسة معهـا اسـرتاتيجيات هجومية، من أجل 2:اخلانة ب. 
 .موعةزايدة وضعيتها التنافسية، وزايدة وزهنا مقارنة مع اجمل

األنشطة يف مرحلة البدء، وهلا مستقبل غري أكيد، يف هذه اخلانة جيب تركيز اجلهـود عليها، من أجل 3: اخلانةج. 
 .التعرف على النشاطات اليت جيب حذفها، واألخرى اليت جيب االستثمار فيها مـن أجل مواصلة قاعدة للمحفظة

 

 

 

 

 

 

 النضج    
Pc 

 الرتاجع النضج النمو البدء

   O    مسيطر
   O O    O   O قوي

    O 
 

   O O مالئم
     غري مالئم

    O ضعيف جدا
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 حتليل حمفظة األنشطة: نماذجاملبحث الثاين: دراسة نقدية ل

تطرقنا يف السابق اىل حمفظة األنشطة املكونة من عدة ميادين نشاط اسرتاتيجية، واآلن سنعرض أهم 
النماذج اليت بدورها ستعطي لنا صورة عن وضعية املؤسسة أو ميادين نشاطها وفقا ملعايري معينة، جاءت هذه 

 النقائص اليت على أساسها بنيت النماذج اليت أتت بعدها.النماذج لتسهيل عملية التحليل لكنها ال ختلو من 

 BCGاملطلب األول: منوذج جمموعة بوسنت االستشارية 

النموذج األشهر بني مناذج التحليل االسرتاتيجي بصفة عامة  BCGيعد منوذج بوستون االستشارية 
ومناذج حتليل حمفظة األنشطة بصفة خاصة، فيما يلي سيم التطرق اىل ماهية النموذج املعايري اليت اعتمد عليها يف 

 تصنيف ميادين نشاط املؤسسة وصوال اىل ابراز أهم اجيابيات وسلبيات النموذج.

 . BCG جتقدمي منوذ الفرع األول: 

قامت جمموعة بوسطن االستشارية وهي مؤسسة الستشارات االدارية بتطوير وتبسيط منوذج لصياغة   
، يدعى ابسم مصفوفة معدل النمو وحصة السوق وأيضا تساهم يف 1960سنة  االسرتاتيجية املتعددة األعمال

 1.اختيار االسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملختلف ميادين النشاط االسرتاتيجي 

لدراستها وهذا يف اطار مصفوفة ببعدين  ؤسسةأتخذ بعني االعتبار جمموعة من نشاطات امل BCGان 
بل جيب  ددهاتعال تستطيع أن تفكر يف نشاطاهتا ل ؤسسةمنو القطاع أو الصناعة وحصص السوق ابعتبار أن امل
 .نشاطاهتابني خمتلف  عليها أن تصيغ نظرة حول منتجاهتا قصد حتويل موارد

ال واتفاقا ويتألف هذا النموذج من مصفوفة تعترب هذه املصوفة من أهم وأكثر النماذج قبو ، بصفة عامةو 
 ذات بعدين أوحمورين رئيسيني مها:

 عن حصة السوق النسبية  "البعد األول:احملور األفقي يف املصفوفة ويعرب

 ، كما هو مبني يف الشكل املوايل:البعد الثاين: احملور العمودي وهو منو السوق

 

                                                           
 .247، ص 2007، دار اليازوري للنشر، االردن ، االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجيخالد حممد بين محدان، وائل حممد صبحي ادريس،   1
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 BCG(: مصفوفة 06الشكل رقم)

  
 

 

 Gerry Johnson et autres, stratégique,8éme édition, pearson, paris, 2008, p 339 :املصدر

يتضح لنا الوضعيات املختلفة اليت ميكن أن   BCGانطالقا من الشكل أعاله والذي يوضح بنية مصفوفة 
 1النشاط االسرتاتيجية للمؤسسة، من خالل البعدين :معيار منو السوق، واحلصة السوقية. تكون عليها ميادسن

واليت تتضح ابإلحداثي األفقي والذي ميثل احلصة السوقية مليادين النشاط االسرتاتيجية  احلصة السوقية: .1
يف تلك السوق أو أجزائها قياسا أبكرب املنافسني املوجودين يف السوق، واليت تعرب بذات الوقت عن قوة املؤسسة 

 املستهدفة.
يسمى هذا االحداثي العمودي أيضا مبعدل منو الصناعة والذي يعطي مؤشر للنمو  معدل منو السوق: .2

احلاصل يف السوق )الصناعة(. فكلما ازدادت النسبة كلما أشار ذلك على أن السوق ذو قوة ومشجع 
للمؤسسات يف الدخول اليه وأن فرص النجاح متوفرة به، وعلى العكس اذا ما كانت النسبة منخفضة فان ذلك 

 ل على أن السوق ذو موضع هتديد للمؤسسات العاملة فيه.يد

تنقسم هذا املصفوفة اىل أربعة خالاي وكل واحدة منها تعرب عن شكل وخصوصية ألعمال املؤسسة 
 1هذه اخللية، وهذه اخلالاي هي: ضمنوتعاملها 

                                                           
 .233، ص 2008، دار اليازوري للنشر، األردن، اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،   1

 النجوم
 عالمات االستفهام

(الوضع احملري)  

 األبقار احللوب
 الكالب 

(األوزان امليتة)  

BCG منو السوق 

 احلصة السوقية
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 عالمة االستفهام:أ. 
أو القطة الربية وهي منتجات حصة سوقية منخفضة أي مركز تنافسي لة يطلق عليها كذلك الطفل املشاك

ضعيف ولكن معدل منو عال وقد مسيت ابألطفال املشكلة ألن توجهاهتم حلد اآلن غري معلومة وعلى املؤسسة أن 
 تكثف االستثمار يف هذه املنتجات، حيث أن توقعات مبيعاهتا قد تكون سببا يف إعطائهم فرصة للتغيري ليصبحون

جنوما يف املستقبل، ومن احملتمل أن يصبحوا كالاب ومن مث التوجه إبزالتهم وعليه نقول أن عالمة االستفهام متثل 
 .املرحلة األوىل أو مرحلة التقدمي يف منحىن دورة اإلنتاج

 النجوم:ب. 

ا إمكانية وهي املنتجات ذات معدل النمو العايل وحصة سوق عالية أي مركز تنافسي قوي وهذه املنتجات هل
حتقيق أرابح عالية وابلتايل جيب أن أتخذ األولوية يف التمويل واإلعالن ومركز املنتج والتوزيع وابلتايل فإهنا حتتاج 
إىل أموال بقدر مناسب وذلك لتمويل النمو السريع ويف حالة انقطاع التمويل واالستثمار فإن هذه املنتجات 

 .)النجوم ( يقابل مرحلة النمو يف دورة حياة املنتج زمرك أما يف وضعية الكالبترتاجع لتصبح 

 األبقار احللوب:ج. 

متثل منتجات ذات حصة سوقية عالية أي أن مركزها التنافسي قوي ولكن معدل منوها يف السوق ضعيف، 
جيب أن هذه املنتجات مرحبة لتوليدها تدفقات نقدية أكثر ما حتتاجه لإلنتاج والتسويق إن هذه التدفقات النقدية 

 .تستخدم لتوليد جماالت ذات فرص عالية )جنمة أو عالمات االستفهام(

ة على حصة السوق بدال من توسيعها وهي متثل ظإن اإلسرتاتيجيات هلذه املنتجات جيب أن تصمم للمحاف
 مرحلة النضوج يف منحىن دورة حياة املنتج.

 الكالب )األوزان امليتة(:د. 

اجلانب السفلي األمين للمصفوفة وهي تستهلك استثمارات قليلة ويف نفس وهي املنتجات اليت تكون يف 
 الوقت توفر تدفقات قليلة.

                                                           
 
 .236-234 ص اثمر البكري، نفس املرجع سابق، ص  1
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من الواضح أن هذه املنتجات جيري يف الغالب شطبها، كما أن إزالة الكالب قد التكون ضرورية حيث توجد 
لدعم أو املساعدات التسويقية هناك اسرتاتيجيات ميكن أن حتقق األرابح على املدى القصري حيث تقوم إبزالة ا

واالقتصار على بيع املنتجات إىل املستهلكني ذوي الوالء العايل الذين يرغبون يف شراء منتجات املؤسسة دون 
احلاجة إىل اإلعالانت وميكن على املدى البعيد أن تعمل املؤسسة على إزالتها ومتثل خانة ) الكالب( مرحلة 

 ج.التدهور على منحىن دورة اإلنتا 

 BCG منوذجالفرع الثاين: خطوات تنفيذ 

 يف املؤسسة جيب تطبيق املراحل التالية:  BCG منوذجلتنفيذ 

 حساب معدل منو السوق ابلنسبة لكل ميدان نشاط كما يلي: .1

 

 

 حساب احلصة السوقية ابلنسبة لكل ميدان نشاط كما يلي: .2

 

 
 

 حتديد نسبة مبيعات املؤسسة. .3
رسم موقع كل ميدان نشاط اسرتاتيجي على خمطط املصفوفة ابستخدام احداثيات معدل النمو السوق  .4

 واحلصة السوقية.
 ومنحىن اخلربة.  BCGمنوذجالفرع الثالث: 

قدمت فكرة منحىن اخلربة بواسطة اجملموعة االستشارية ببوسطن يف منتصف الستينات أثناء قيامها  
بدراسات عن التكلفة والسعر ويشتق منحىن اخلربة من الفكرة اليت تنادي أبنه كلما زادت اخلربة بشأن املنتج من 

 اإلنتاج حيث تنخفض تكاليف العمالة املباشرة للوحدة.خالل مزيد ومزيد من 

 امجايل مبيعات الصناعة للسنة )ن( –( 1امجايل مبيعات الصناعة للسنة )ن+

 امجايل مبيعات الصناعة للسنة )ن(

 مبيعات وحدة النشاط االسرتاتيجي

 مبيعات وحدة النشاط ألكرب منافس
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% 20وتدور نظرية اخلربة على الفرض التايل: تنخفض تكاليف إنتاج منتج معني وتكاليف التسويق بني 
 .كلما تضاعفت اخلربة املرتاكمة %30و 

 1وقد أوردت اجملموعة االستشارية ببوسطن أربعة أسباب الخنفاض التكلفة: 
ومعىن ذلك أن العمال يصبحون أكثر إنتاجية كلما تعلموا مهمة معينة من خالل منحىن اخلربة القدمي: أثر .1

 التكرار.
ويشري ذلك إىل أن العمال الذين يتخصصون يف مهمة واحدة بدال من أداء كل املهام يكتسبون  التخصص: .2

ي ينشأ من زايدة احلجم أيخذ أثر اخلربة مهارة أعلى يف هذه املهمة كلما زادت ممارستهم هلا، وهذا التخصص الذ
 .أو التعلم يف احلسبان

إن املؤسسات اليت تستثمر لزايدة الطاقة اإلنتاجية وختفيض التكاليف سوف تتحرك هبوطا  االستثمار: .3
 .وبشكل أسرع يف منحىن اخلربة

 الشروط اليت تسهم يف مبعىن اخنفاض التكاليف الرأمسالية للوحدة اإلضافية كلما زاد احلجم ومن بني احلجم: .4
 حتقيق آاثر منحىن اخلربة جند ما يلي: 

 كلما زادت العمليات اليت تؤدى بواسطة العمال بدال من اآلالت كلما زادت درجة التعلم الناجتة  . أ
 .ثبات واستقرار قوة العمالة يعترب ضروراي وإال فإن تكلفة تدريب عمال جدد سوف تلغي أثر التعلم . ب
 .أو املواردابتكار العملية  

 إعادة تصميم املنتج مبا يضمن ختفيض التكاليف والكفاءة يف التصنيع. . ت

منحىن اخلربة يربز أمهية احلصول على حصة أكرب من السوق يف ظل وجود سوق  وميكن القول أبن :
يتسم ابرتفاع معدل النمو، كذلك ميكن أن يساعد منحىن اخلربة يف حتديد الفرتة اليت يستغرقها أي منافس يف 

ي مؤسسة جديدة الوصول إىل تعادل التكلفة مع املؤسسة الرائدة يف السوق، وكذلك حتديد الفرتة اليت تستغرقها أ
 .يف السوق حىت تلحق هبا

 BCG تقييم منوذج الفرع الرابع:

 أو السلبيات اليت حناول طرحها فيما يلي:نقائص كأي منوذج حتليل له اجيابيات العمل به كما ال خيلو من ال

 مجل من االجيابيات نذكر منها:  BCGلنموذج  جيابيات النموذج:إ .1
                                                           

1
 Gary armstrong, philip kotler , principe de marketing, edition pearson, 10 éme édition, 2010, p 35. 
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للمؤسسة يف أن حتدد مواقع املنتجات اليت تتعامل هبا وأتشري موقفها تتيح الفرصة بشكل سريع ودقيق  . أ
 التنافسي.

تساعد هذه املصفوفة ادارة التسويق واملؤسسة على اختيار االسرتاتيجية التسويقية املناسبة ملواجهة احلاالت  . ب
 وق )الصناعة(.اليت يكون هبا املنتج يف السوق وعلى ضوء تقابل حصتها النسبية يف السوق ومعدل منو الس

نتباه حول ضرورة االهتمام ببعض األنشطة التسويقية كالرتويج، التوزيع، التسعري، البحث والتطوير، تركز اإل . ت
ومدى اسهام كل نشاط يف دعم املنتج يف اخللية املعينة. أو ابلعكس تقليل ذلك النشاط لتحقيق الوفورات املناسبة 

 وتوجيهها حنو منتجات يف خالاي أخرى.
ن ادارة التسويق واملؤسسة، من حتديد فاعلية اسرتاتيجيات النمو )السوق/ املنتج( وكل اسرتاتيجية حبسب متك . ث

خصوصية السوق واملنتج الذي تتعامل به، فضال عن امكانية اعتماد اسرتاتيجية التنويع لتوسيع أنشطتها يف 
 جماالت مضافة للعمل.

بعض القصور مثلها مثل أي أسلوب حتليلي آخر نذكر فيما يلي  BCGصفوفة مب توجد سلبيات النموذج: .2
 1مجلة من هته النقائص:

النظر إىل كل نشاط ابعتباره جنم أو بقرة حلوب أو كلب أو عالمة استفهام يعد تبسيطا مبالغا فيه ألن هناك   . أ
 .كثريا من الوحدات تقع يف منتصف مصفوفة بوسطن وابلتايل ليس من السهل تصنيفها

املصفوفة ال تعكس حركة منو الوحدات املختلفة أو الصناعات املتعددة، على مر الزمن، أي أن املصفوفة  هذه . ب
 .للمؤسسة يف حلظة زمنية معينة صورةمبثابة 

هناك متغريات أخرى زايدة على حصة السوق النسبية ومعدل منو املبيعات يف الصناعة مثل حجم السوق  . ت
 أن تلعب دورا يف اختاذ القرارات اإلسرتاجتيةواملزااي التنافسية الذي ينبغي 

ابإلضافة إىل ذلك تقوم املصفوفة على افرتاض ضمين ابن التكاليف تتناقص مع زايدة اخلربة حيث األعمال  . ث
اليت ختص مبصاريف عالية اليوم تكون أقل كلفة يف املستقبل وهذا يصح يف السوق الشاب سريع النمو، لكن 

 .يف التكلفة نتيجة للخربة ال حيدث كثريا يف األسواق الناضجة وبطيئة النمو اإلحنفاض
امهال طبيعة املنتج، فاملنتجات الفاخرة مثال ال متثل حصة سوقية كبرية ومعدل النمو فيها ضعيف ولكنها تدر  . ج

 أرابح كبرية للمؤسسة.

 
                                                           

1
 Gary armstrong, philip kotler , op.cite, 2010, p 36 
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 GE / McKinseyاملطلب الثاين: منوذج جينريال اليكرتيك 

حيث اعتمد  BCGنقدا على النقائص اليت كانت يف منوذج يف النموذج  GE / McKinseyطور منوذج 
اليه يف هذا املطلب وصوال اىل أهم اجيابيات وسلبيات  يتم التطرقعلى معايري مغايرية، وتقسيمات أخرى هذا ما س

 النموذج.

يعد هذا النموذج اثين منوذج الشهرة يف عملية التحليل والذي  GE / McKinsey الفرع األول: تقدمي منوذج 
ويطلق عليه يف أغلب  McKinseyالعاملية ابلتنسيق مع املستشار  General Electric مؤسسةطور من طرف 

األحيان ابسرتاتيجيات إشارات املرور ويقوم هذا النموذج على تقييم القوة التنافسية لكل وحدة أعمال اسرتاتيجية 
 وكذا تقييم الصناعة اليت تنشط فيه كل وحدة وفيما عرض لشكل النموذج:

 GE / McKinsey(: منوذج ماكينزي 07لشكل )ا

 قوة األعمال 

  

 متثل حجم                                                                                        السوق
 مرتفع

 صةمتثل احل   

 يةالسوق 

                                                                                             وسط

 

                        ضعيف
 منطقة مشجعة على االسثمار            منطقة متوسطة                      منطقة غري مرغوبة        

 .Gerry Johnson et autres, stratégique,8éme édition, pearson, paris, 2008,p 342 :املصدر

7 
 

4 1 
 
 

8 
 

5 2 
 
 

 
9 

6 3 
 
 

قوي        وسط                   ضعيف     

جاذبية 
 الصناعة
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 1يتضح من النموذج أعاله أبنه يتمثل ابآليت:

عدد من املتغريات اليت حتفز االحداثي العمودي هلذه املصفوفة يتمثل يف جاذبية السوق والذي حيتوي على . 1
 ل اىل هذا السوق ومنها حجم السوق، املنافسة، الرحبية،.... اخل.مبجملها املستثمرين أو املؤسسات للدخو 

االحداثي االفقي للمصفوفة يتمثل يف قوة األعمال والذي يتضمن بدوره على عدد من املتغريات ومنها احلصة . 2
 السوقية، جودة املنتج، الكلفة، التوزيع، ... اخل.

يتكون النموذج من تسعة خالاي، كل ثالث منها أتخذ لون معني يؤشر على حالة املنتج يف السوق فاللون . 3
الرمادي القامت )اخلالاي الثالث يف الزاوية السفلى من املصفوفة( تعين أبن املنتجات املوجودة فيها أو ميادين النشاط 

الثالث يف الوسط( تعين ابن املنتجات يف حالة قلق  يف وضع غري مناسب وخطر. اللون الرمادي الباهت )اخلالاي
وأترجح، أما اللون الرمادي )اخلالاي الثالث يف الزاوية العليا من املصفوفة( تعين أبن النتجات أو ميادين النشاط يف 

 وضع قوي ورائد يف السوق.

رة الداخلية متثل حصة ائكل دائرة يف الشكل متثل حجم املبييعات الكلي يف الصناعة )حجم السوق(، والد. 4
 املؤسسة أو ميدان النشاط اىل امجايل املبيعات يف تلك السوق.

 GE / McKinseyتطبيق منوذج خطوات الفرع الثاين: 

 2املراحل التالية:عرب  GE / McKinseyتطبيق منوذج  يتم

 ؛حتديد عوامل جاذبية القطاع واملركز التنافسي  .1
التنافســي: يــتم تقيــيم جاذبيــة القطــاع عــن طريــق التحليــل اخلــارجي يــتم فيــه حتديــد  تقيــيم ذاجبيــة القطــاع واملكــز .2

مجيع النقاط اليت ميكن أن جتعل القطاع جذااب مث يتم ترجيحها بعد إعطاء درجة اإلهتمام واليت حتـدد علـى سـلم مـن 
حليــل الــداخلي عــن طريــق جاذبيــة كبــرية. أمــا املركــز التنافســي يــتم تقييمــه بواســطة الت 5جاذبيــة ضــعيفة، 5،1إىل 1

يف مركـز جيـد،مث يـتم ترجيعهـا بعـد إعطـاء درجـة أمهيتهـا والـيت حتـدد  ؤسسـةحتديد مجيع النقاط اليت ميكـن أن جتعـل امل
 أماقيمة كل عامل فتستخرج وفق املعادلة االتية: 0و  1ويعطى وزن لكل عامل يرتاوح بني  5اىل1على سلم من 

                                                           
 .238، مرجع سابق، ص اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،   1
 .254-251، ص االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجيخالدحممد بين محدان، وائل حممد صبحي ادريس،   2
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 : التايلالل على ذلك ابلعودة إىل اجلدول وميكن االستد

 (: قيمة عوامل جاذبية السوق وقوة الصناعة10اجلدول )

 p.nالقيمة  (N)تقدير االمهية (P)الوزن  العوامل االبعاد

 
 

 جاذبية السوق

 احلجم الكلي للسوق-
 منو السوق سنواي معدل-
 هامش الربح-
 حساسية املنافسة-
 املتطلبات التكنلوجية-
 التضخم-
 متطلبات الطاقة-
 التأثريات البيئية-

0.2 
0.2 

0.15 
0.15 
0.15 
0.05 
0.05 
0.05 

4 
5 
4 
2 
3 
3 
2 
1 

0.80 
1 

0.60 
0.30 
0.45 
0.15 
0.10 
0.05 

 3.45 - 1 تقدير جاذيبية السوق اجملموع

 
 التنافسي املركز

 احلصة السوقية-
 جودة املنتجات-
 شبكات التوزيع-
 كلفة الوحدة-

0.40 
0.30 
0.20 
0.10 

4 
5 
4 
2 

1.6 
1.5 

0.80 
0.20 

 4.1 - 1 تقدير املركز التنافسي اجملموع
 .253، مرجع سابق، ص االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجيخالدحممد بين محدان، وائل حممد صبحي ادريس، : املصدر

سية مطلوبة للنجاح يف :فاملؤسسات تكون انجحة عندما تستطيع دخول أسواق جذابة تناف رسم املصفوفة .3
 ق ويكون مدى البعد كما يلي:هذه األسوا

 ( ،مدى الرتاوح بني األقوى ،املتوسط،الضعيف فسية للمؤسسة)القدرة التنا :املكانة التنافسية احملور األفقي . أ
هذا من خالل  املنخفض، املتوسط، بني املرتفع، جاذبية السوق )الصناعة( مبدى يرتاوح احملور العمودي: . ب

 مصفوفة تتكون من تسع خاانت وثالثة مناطق .

 GE / McKinseyالفرع الثالث: تقييم منوذج  

 درجة أمهيته )تقدير األمهية (× = وزن العامل ضمن اجملموعة  قيمة العامل
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كغريه من النماذج يتميز مبجموعة من اخلصائص، كما أنله نقائص وفيما يلي  GE / McKinseyمنوذج 
 1أهم اجيابيات وسلبيات النموذج:سنعرض 

 اجيابيات النموذج: .1

قياسا مبصفوفة جمموعة بوسطن   GE /McKinseyميكن أتشري أبرز املزااي من استخدام منوذج 
 ألهنا تعترب امتدادا هلا فيما يلي: BCGاالستشارية 

أكثــر الــوال وبــذلك يعتــرب أكثــر دقــة يف التحليــل ومتييــز املنتجــات والوحــدات مــن منــوذج  يعــد النمــوذج املــاكينزي . أ
BCG ويرجع إىل استخدامه للعوامل الكمية والغري الكمية و BCG . الكمية 

يدخل العديد من املتغريات يف حتديد موقع النشاط لالعمال على احملـور االفقـي والعمـودي مـن األقتصـار علـى  . ب
 .BCGالنمو كمؤشر وحيد مثل مصفوفة  صة السوقية وابلتايل هو ال يستعمل فقطمعدل النمو واحل

 يقيس هذا النموذج درجـة القـوة التنافسـية لنشـاط األعمـال وجاذبيـة الصـناعة مبقيـاس مـن ثالثـة درجـات عـايل، . ت
 .BCGمتوسط، منخفض وابلتايل أيخذ املتوسط عكس 

ختضع عملية متثيل الوحدات داخل املصفوفة بنفس النموذج السابق لكن مع إختالف طفيف يظهر يف صـورة  . ث
 تضليل جزء من الدائرة الذي يناسب احلصة السوقية .

 سلبيات النموذج:  .2

 فيما يلي عرض ألهم النقاط السلبية للنموذج:

أحكام ذاتية  املظهر، ولكنـها يف احلقيقيـة إن التقديرات التقييمية جلاذبية الصناعة تبدو موضوعية من حيث . أ
 تتفاوت من فرد آلخر؛

 النامية؛ ال تستطيع أن تصور بدقة األوضاع التنافسية للمنتجات أو األعمال اجلديـدة يف الـصناعات  . ب
 صعوبة تصنيف األنشطة على املصفوفة. . ت

 

                                                           
-302 ص ، ص2002، الدار اجلامعية، مصر، ، اإلدارة االسرتاتيجية: مفاهيم ومناذج تطبيقيةاثبت عبد الرمحان االدريسي، مجال مرسي خليل  1

303. 
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 ADLاملطلب الثالث: منوذج 

النماذج السابقة ابتباعه معايري أخرى هذا ما سيتم التطرق له بين هذا النموذج على النقائص املوجودة يف  
 يف هذا املطلب.

 ADLالفرع األول: تقدمي منوذج 

وهو منوذج لتحليل اإلسرتاتيجي حملفظة النشاطات تسمى أيَضا مصفوفة تطور السوق/ املنتج، مت اقرتاحه           
ل سنوات السبعينيات حيث تقوم املصفوفة على خال Arthur D.Little من طرف مكتب الدراسات األمريكية

 1:متغريين أساسيني مهـا

وهذا املتغري يتأسس من خالل حتديد املرحلة اليت مير هبا املنتوج من مراحل  )النشاط( درجة نضج الصناعة .1
، منو، نضج وتدهور. ويتم حتديد املرحلة من خالل التوازن بني مثانية عوامل املتمثلة دورة حياة املنتج إما إنطالق

فيما يلي: معدل النمو، الطاقة الكامنة يف النمو، إتساع خطوط املنتوج، عدد املنافسني، إنتشار احلصص السوقية 
 بني املنافسني، والء املستهلكني، قيود الدخول للسوق، التكنولوجيـا.

هذا املتغري يسمح بتحديد الوضعية التنافسية للمؤسسة يف الصناعة مقارنة مبنافسيها، وتقييم  :التنافسـي الوضع .2
الوضعية التنافسية ال تكتمل إال إبدراج أمهية النشاط يف التقييم إذ أن كل نشاط ميكن أن يكون ذو أمهية 

هيمنة، قوية، مالئمة، ميكن الدفاع عنها، مستقباًل. حيث ميكن أن أتخذ الوضعية التنافسية شكال مما يلي: م
 ضعيفـة.

 :ADLوفيما يلي عرض لنموذج 

 

 

 

 

                                                           
1
 Stratigor, Politique générale de l'entreprise, 3

ème
 édition, dunod, Paris, 2001, P 108. 
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 ADL(: منوذج 08الشكل )

 

              

 

 .DJITLI Mohamed Séghir, Marketing Stratégique, Editions DJITLI, Alger, 2001,p 52:املصدر

 
 يكمن التمييز بني ثالث حاالت:  ADLمن خالل منوذج 

لكل املوارد الضرورية ملتابعة التنمية، واملوافقة لألنشطة أين تكون  واليت تفرتض إلتزام :النمو الطبيعي . أ
 املؤسسة يف وضعية تنافسية جيدة. إال أهنا تدمج أيضا جمموعة األجزاء املستقبلية )يف مرحلة اإلنطالق(.

وحىت  فبافرتاضنا هلا، فالتنمية االختيارية للنشاطات ذات الوضعية التنافسية املتوسطة، النمو االختياري: . ب
 الضعيفة، فاهلدف هو الوصول إىل أحسن وضعية وابلتايل أحسن مردودية.

إن عملية التخلي تصبح مفضلة ابلنسبة لألنشطة ذات املردودية القليلة أين تكون الوضعية  :التخلي . ت
 التنافسية للمؤسسة ضعيفة.

 ADLالفرع الثاين:خطوات تطبيق منوذج 
 رحلتني كاآليت:ممن خالل   ADLعملية تطبيق منوذج  تتم 

والتعرف ابلوضع التنافسي ككل منها ودرجة نضجها، حسب اجلدول  إسرتاتيجي،تقسيم جماالت نشاط  .1
  التايل:

 
                                                                   

   

 
 

  النمو الطبيعي 

 
 

   

 
 التخلي

   

 التدهور             النضج                النمو            االنطالق)التقدمي(
    

ة  
مهم

  
    

 
قوية

    
  

    
غري

    
ولة 

مقب
 

بولة
مق

 

سية
تناف

ة ال
ضعي

 الو

 نضج النشاط )القطاع(

النمو 
 االختياري
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 ADLخصائص الوضعية التنافسية لنموذج  (:11اجلدول )
 اخلصـائـص الوضعية التنافسية

 .واالسرتاتيجياتقادرة على رقابة سلوك املنافسني فيما خيص طريقة األداء - مسيطر
 . لديها خيارات اسرتاتيجية أكثر اتساعا واستقاللية عن منافسيها-

 قادرة على إتباع سياسة معينة ، دون اخلوف على وضعيتها يف املدى البعيد- قوي

 .اهتوضع مؤهالت لالستغالل من أجل تطبيق إحدى اسرتاتيجيا- مالئم
 .يف املدى البعيد لديها احلظ للمحافظة على وضعيتها التنافسية-

 غري مالئم

 .أداء كايف ومرضي لتربير مواصلة النشاط-
 . وجود عدد مهم من املنافسني-
 لدى املؤسسة حظ متوسط )أو أقل من املتوسط( للمحافظة علـى وضـعيتها-

 .التنافسية يف املدى البعيد

هامشي )ضعيف 
 )جدا

 افسيةأداء غري مرضي حاليا، لكن ميكن حتسني وضعيتها التن-
إمكانية البقاء يف األجل القصري، مع إمكانية حتسني وضعيتها التنافسية، من أجل احلصول على -

 حظوظ البقاء يف األجل الطويل
 ,kamel hamdi, diagnostic et redressement d'entreprise, édition es-selem,cheraga  : املصدر

Alger, 2002, p 101. 

 موقع جمال النشاط االسرتاتيجي على املصفوفة وفقا للجدول املوايل:ختصيص املوارد بعد حتديد  .2
 ADLمعايري حتديد موقع جمال النشاط على منوذج  (:12اجلدول )

 تراجع نضج النمو التقدمي املؤشرات
 منو ضعيف جدا سرعة أقــل سريع أكثر سـرعة معدل النمو

 احتمــال النمــو
 )الزايدة(

 مقبول غري معروف/غـري
 /غري مقبول جزئيا
 غري معروف

 /مقبــول إمجــاال
 معروف

 مقبول/معـروف
 جدا

 عدد املنافسني
عامة/ممكن  ال توجـد قاعـدة
 يرتفع

 أدىن مستقر أو يف تناقص أقصى/يف تناقص

 جد اثبت اثبت ثبات ابلتدريج غري اثبتة احلصة السوقية
 - أقل ثباات أكثر ثباات غري اثبت ثبات العمالء

 احلـصول سهولة
 على القطاع

 هادف قليال جد صعب أكثر صعوبة سهل

 معرفــة وســهل معرفــة وســهل متغري تطور سريع التكنولوجيا



أدوات التحليل االسرتاتيجي حملفظة األنشطة                الفصل الثاين                                      
 

 68  
 

 يهاالوصول إل يهااحلصول عل
Source : kamel hamdi, diagnostic et redressement d'entreprise, édition es-selem,cheraga, 

Alger, 2002, p 102. 

 ADLالثالث: تقييم منوذج  الفرع

على الرغم من أنه أكثر الولية من  ADLمثلما نقدان اجيابيات وسلبيات النماذج اليت سبقته، فبدوره منوذج  
 النموذجني السابقني اال أن له مجلة من السلبيات كذلك، وفيما يلي عرض ألهم النقاط االجيابية والسلبية له:

 ADLاجيابيات منوذج   .1

 1:لة من االجيابيات نذكر للنموذج مج

يقّيم الوضعية التنافسية للمؤسسة بطريقة نوعية.  ADL، فإن منوذج BCGعلى العكس ملا هو عليه منوذج  
فإجابة عن النقد السابق، فهو يفرتض أبن املنافسة ال تبىن فقط على التكاليف واألسعار، ولكن على القوة 

 النسبية للمؤسسة ابلنسبة ملنافسيها.

فاختيار دورة احلياة كمقياس لقطاع يدخل بعد أساسي )وهو جتديد األنشطة( يف حتليل حمفظة األنشطة،  
فهو متغري أكثر جناعة ابلنسبة ملعدل النمو، والذي من املمكن أن يعرف تغريات ظرفية مهمة وأكثر ديناميكية 

مالية، هياكل تنافسية ووسائل تطبيق  واحلاضر الذي يقوم مبقارنة خصائص يعلى أساس أننا ال ننظر فقط للماض
 اسرتاتيجية خاصة، فهو الوحيد الذي يسمح ابألخذ يف احلسبان الديناميكية التنافسية.

فعن طريق مرونته و تكيفه، فإن هذا النموذج يبقى ابلتايل الوسيلة األفضل لتحليل حمفظة أنشطة املؤسسات  
 األكثر تنويع. 

 :ADL سلبيات منوذج  .2
 2املوجهة للنموذج نذكر منها: جمموعة من االنتقاداتفيما يلي 

يعتمد هذا النموذج بدرجة كبرية على الذاتية، ألن معايري التقييم فيه يتم اختيارها من طرف األفراد ولكل  . أ
 رؤيته اخلاصة يف حتديد املوقف التنافسي ودرجة النضج.

                                                           
1
 Djetli med sghir, op cite, p 54. 

2
 ibid, p 54. 
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 يعتمد على التقديرات فقط.الئمة وموضوعية ملتغريات النموذج، ألنه صوبة اعطاء قيم م . ب
 ال يهتم النموذج ابلعوامل االدارية وال ابمكاانت التحالف بني املؤسسات. . ت
 اظهار بعض املعايري وامهال البعض منها مثله مثل ابقي النماذج املذكورة سابقا. . ث

 (BCG2)املطورة   BCGاملطلب الرابع: منوذج 
 ـاألول جلماعة بوسطن االستشارية بنموذجها األول لبعد االنتقادات والصعوابت اليت واجهت النموذج 

BCG  نعرض ، قامت اجملموعة بتطوير منوذج آخر مطور خيتلف عن النموذج األول، سنحاول يف هذا املطلب أن
 النموذج، كيفية تطبيقة، وتقييم النموذج.

  :املطورة BCGمنوذج  الفرع األول: تقدمي
يف  BCG2ارأتت مجاعة بوسـطن تطوير منوذجها، واقرتاح منوذج أكثـر الـوال، فكـان النمـوذج اجلديـد 

يستخدم هذا النموذج أيخذ معامل )معايري( خمتلفة عن تلك املقرتحة يف النموذج األول، فهم هنــاية الثمـانيـنيات، 
 التنافسي للمنتجات، مثلما هو مبني يف الشكل التايل:التنافسية، ومعيار التمايز معيار امليزة  :معيارين مها

 املطورة.  BCG(: مصفوفة 09الشكل )
 
 

    ضعيفة قوية
أنشطة 

 خصصالت
 أنشطة جزئية

 )املشتتة(
 كبري

سي
تناف

ع ال
تنوي

ة ال
كاني

ام
 

أنشطة احلجم 
 )قيادة التكلفة(

 وضعية املأزق
 

 حمدود

-https://fr.scribd.com/doc/172423844/Les-matrices-de-portefeuille-d-activites-Matrices املصدر:
BCG1-BCG2 

 1:من خالل النموذج أعاله منيز بني أربع حاالت هي كاآليت

                                                           
1
 https://fr.scribd.com/doc/172423844/Les-matrices-de-portefeuille-d-activites-Matrices-BCG1-BCG2  موقع 

(22/04/2019سكرايب ) . 

 امليزة التنافسية

https://fr.scribd.com/doc/172423844/Les-matrices-de-portefeuille-d-activites-Matrices-BCG1-BCG2
https://fr.scribd.com/doc/172423844/Les-matrices-de-portefeuille-d-activites-Matrices-BCG1-BCG2
https://fr.scribd.com/doc/172423844/Les-matrices-de-portefeuille-d-activites-Matrices-BCG1-BCG2
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وهي احلالة اليت تعرب على النموذج القدمي، واليت تقوم على أساس منحىن  اخلانة األوىل )أنشطة حلجم(:  .1
اخلربة، يف هذه احلالة ميكن للمؤسسة أن تـسيطر علـى الـسوق بواسـطة التكــاليف املنـخفضة، وهذا ما يعطيها ميزة 

 .الكهرومرتليةتنافسية، وجند هذه احلالة بكثرة يف الصناعات 
يف هذه احلالة تكون التكاليف اثبتة، والسعر يف تزايـد، هلذا فإن التميز ة(: تتاخلانة الثانية األنشطة اجملزئة )املش .2

 .يفتح أمام املؤسسة طريقا للتنافس والكسب، وذلك ابالستفادة من عالوات السعر
سعر وال التكـاليف، أي أن املؤسسة تعمل يف ال توجد أي ميزة ال من خالل الاخلانة الثالثة الوضع املأزق:  .3

 .حميط أين أثر احلجم ال يعطيها أي ميزة
يف هذه احلالة تكـون األسـعار يف تزايـد مـستمر، والتكاليف يف اخنفاض اخلانة الرابعة أنشطة التخصص:  .4

 مستمر، وهلذا لدى املؤسسة خيارين للتميز إما عن طريق السعر أو التكاليف.
 :املطورة BCGمنوذج  الثاين: تقييم الفرع

 نقد هذا النموج من حيث السلبيات نذكر منها: ميكن
جتزئة احمليط التنافسي اىل أربعة أصناف فقط، حيث يرى بورتر أن هناك جزء خامس وهو االنسجام أو  .1

 ؛التنافر بني املنافسني وهو جانب أساسي جيب عدم امهاله
عدم التمييز بني مستوايت االسرتاتيجية اليت من شأهنا أن تبني إختالف يف مستوى املنافسة، فاملنافسة على  .2

املستوى التكتيكي ملؤسسة ال ميكن مقارنته مع املستوى االيرتاتيجي التنافسي ملؤسسة أخرى، ألن املسريين يولون 
 ؛منافسيهمأمهية كبرية هلذا الشيئ، حيث أهنم يتفقون اسرتاتيجيامع 

 ,BCG)فيه اىل أهم مناذج حتليل حمفظة األنشطة املتمثلة يف   التطرقيف هناية هذا املبحث الذي مت  

McKensy, ADL, BCG2)  :خنلص اىل  أن هذه النماذج تقوم أساسا على ، 
 املكونة حملفظة أنشطتها.  DASالتجزئة االسرتاتيجية مليادين النشاط االسرتاتيجي للمؤسسة  -
 موقع املؤسسة يف السوق، كل منوذج على يعتمد على معايري نلخصها يف اجلدول التايل: تقيم -
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 (: معايري اليت تعتمدها مناذج حتليل حمفظة األنشطة.13اجلدول )
 املعايري املعتمدة النموذج
BCG منو السوق/ احلصة السوقية 

McKinsey جاذبية الصناعة/ املركز التنافسي 
ADL نضج الصناعة )النشاط(/ الوضع التنافسي درجة 

BCG2 .امليزة التنافسية/ القدرة على التنويع التنافسي 
 : من اعداد الطالبة اعتمادا على ما ورد سابقا.املصدر

أما فيما خيص ى أساسها النموذج الذي أييت بعده، ويبقى لكل منوذج سلبياته واجيابياته بين عل
ملختلف مواقف النماذج املذكورة سابقا وحدود تطبيقها، هذا ما سنتطرق له يف املبحث االسرتاتيجيات املوافقة 
 الثالث من هذا الفصل.
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 فظة األنشطة.حمل اخليارات االسرتاتيجية املبحث الثالث: 
احملفظة بعد معرفة حمفظة األنشطة وحتديدها من طرف املؤسسة، مث حتديد أدوات أو مناذج لتحليل هذه 

أتيت هنا املرحلة األهم وهي حتديد وجهة املؤسسة من خالل حتديد موقفها االسرتاتيجي وفقا ملعايري أدوات حتليل 
حمفة األنشطة، لذا سنتطرق من خالل هذا املبحث اىل ماهية اخليار االسرتاتيجي وأهم االسرتاتيجيات اليت تواجه 

 يف السوق أو لتحسينها أو لالنسحاب من السوق. هبا املؤسسة موقفها اما لتحافظ على وضعيتها
 اخليارات االسرتاتيجية يف املؤسسة:املطلب األول:

يعترب اخليار اإلسرتاتيجي النتيجة النهائية واحلاصل عن العملية املتسلسلة واملرتابطة اخلطوات والذي ينقل 
ها، سنتطرق يف هذا املطلب اىل أهم املؤسسة االقتصادية إىل وضع أفضل، وميكنها من حتقيق رسالتها وأهداف

 رتاتيجية حملفظة األنشطة.سالتعاريف اليت تناولت اخليار االسرتاتيجي ونركز على اخليارات اال
 الفرع األول: تعريف اخليار االسرتاتيجي.

أن اخليار اإلسرتاتيجي هو حالة انجتة عن املقابلة بني نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية  التعريف األول: .1
 1للمؤسسة من جهة، والفرص والتهديدات اخلارجية هلا من جهة أخرى.

أن اخليار اإلسرتاتيجي هو ذلك اخليار الذي يقابل احتياجات و أولوايت املؤسسة، والقادر  التعريف الثاين: .2
هدافها من وجهة نظر صانعي القرار واملؤثرين فيه أكثر من أي بديل آخر والذي ميكن أن ينفذ على حتقيق أ

 2بنجاح.
ويعرف أيضا أنه عملية اختيار البديل اإلسرتاتيجي األفضل من بني البدائل املتاحة الناجتة  التعريف الثالث: .3

ة وعوامل البيئة الداخلية املتمثلة بنقاط القوة لتفاعل عوامل البيئة اخلارجية املتمثلة الفرص والتهديدات من انحي
 3والضعف من انحية أخرى

يعرف أبنه البديل الذي يتم األخذ به من بني جمموعة من البدائل املمكنة، بعد أن يتم غربلة  التعريف الرابع: .4
 4األهدافالبدائل واإلبقاء على أفضلها، وإجراء عملية تقومي ومقارنة بينها لألخذ ابلبديل الذي حيقق 

                                                           
1
 . 98، ص2000، الطبعة الثانية، دار حامد للنشر، األردن، اسرتاتيجية التسويق مدخل كمي وحتليليحممود جاسم الصميدعي،   

 .400، مرجع سابق، ص اإلدارة اإلسرتاتيجيةطاهر حمسن منصور الغاليب، وائل صبحي إدريس،  2
 .211، ص2005دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، ، اإلدارة اإلسرتاتيجية،زكراي مطلك الدوري،   3
امللتقى الوطين الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية Condorأثر إسرتاتيجية التنويع على تنافسية مؤسسة ،رابح بوقرة، جعيجع نبيلة،   4

 .2، ص2010نوفمرب،10و 9ج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، للمؤسسات الصناعية خار 
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اخليار اإلسرتاتيجي ميثل  من التعاريف السابقة للبديل االسرتاتيجي ميكن استخالص التعريف التايل:
يف بيئتها هو دقتها  مؤسسة، وأن مفتاح حتقيق النجاح والتمييز للؤسسةأفضل البدائل اليت تضمن حتقيق أهداف امل

 .يف حتديد واختيار خيارها اإلسرتاتيجي
 أنواع اخليارات االسرتاتيجية.الفرع الثاين: 

تنقسم اخليارات االسرتاتيجية حملفظة األنشطة اىل ثالث أنواع كل نوع يتفرع اىل مجلة من اخلسارات سنتطرق هلا 
 فيما يلي:

تعترب اسرتاتيجية النمو من أهم وأكثر االسـرتاتيجيات شـيوعا تتبعها املؤسسات، وهذا  اسرتاتيجية النمو: .1
العتقادها أبن األكرب هو األفضل، إضافة إىل أن املؤسسات الناميـة تتمكن من تغطية أخطائها بشكل أيسر من 

 1ملقومات التالية:تتبـع املؤسـسات إحـدى اسرتاتيجيات النمو إذا كان متلك اواملؤسـسات املـستقرة، 
 لديها منتج جديد أو سوق جديد ؛ -
 ؛العمل يف بيئة ديناميكية قابلة للنمو -
 .لديها فرص تريد اغتنامها، ومتتاز بنقاط قوة يف أدائها الداخلي ومتأكدة من فرص النجاح -

 هناك عدة صور وأشكال إلسرتاتيجية النمو ميكن أن نبينها يف الشكل التايل: 
.اسرتاتيجية النمو أشكال (:10) الشكل

 
 .املصدر: من اعداد الطالبة

وهو إضافة منتجات جديدة إىل خط املنتجات، أو إضـافة أصـناف أو أشكال أو أحجام  اسرتاتيجية التنويع: . أ
 .أو ألوان أو مقاسات ملنتج موجود

 1ينقسم التنويع اىل قسمني مها:

                                                           
 .408-407طاهر حمسن الغاليب، مرجع سابق، ص   1

 اسرتاتيجية النمو

 اسرتاتيجية التكامل

 اسرتاتيجية االندماج

 اسرتاتيجية التنويع

 اسرتاتيجية التوسع
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ابلنـشاط أو األنـشطة احلاليـة للـمؤسسة، من خالل هو تنويع داخل نشاط جديـد يـرتبط  : التنويع املرتبط -
  .وجود مسة مشرتكة بينها، وترتكز هذه االرتباطات على عناصر التـصنيع أو التسويق أو التكنولوجيا

هو تنويع يستهدف جماالت عمل جديدة ال ترتبط أبي عالقة واضـحة أبنشطة املؤسسة : التنويع غري املرتبط -
 . القائمة

يكون بغرض التوسع يف حجم اإلنتاج وذلك إبضافة خطوط جديدة لزايدة مبيعات  التوسع:اسرتاتيجية  . ب
 املؤسسة مـن نفس املنتج يف السوق احلايل أو تقدمي منتج جديد لنفس السوق.

 2وتستخدمه املؤسسة عادة عندما يزداد حجم الطلب وهو ينقسم إىل:

ويتم من خالل االبتكارات اجلديدة يف جماالت املنتوج أو األنشطة الوظيفية،   :إسرتاتيجية التوسع النشط -
إخل من شأهنا حتقيق منو األرابح أو التوسع يف الطاقة ...كابتكار أساليب تسويق جديدة أو نظم إنتاج حديثة 

 . اإلنتاجية أو األسواق
إضافة منتجات جديدة مقلدة عن وتتم من خالل عمليات التقليد، أي  :إسرتاتيجية التوسع السليب -

مؤسسات أخرى، وقد يكون التقليد أو إنتاج نفس املنتج بنفس األسلوب مـع بعـض التعديالت البسيطة، وعادة 
ما تتمكن املؤسسات من حتقيق هذا مـن خـالل األسـاليب املختلفـة للتجسس الصناعي، أو عن طريق احلصول 

 على ترخيص إنتاج نفس السلع
 وهو إضافة وحدات جديدة للمشروع وهـو ينقـسم إىل قسمني: التكامل: اسرتاتيجية . ت
وهو يعين إضافة وحدات جديدة خمتلفة يف نشاطاهتا عن الوحدات القدميـة، هذه الوحدات : التكامل الرأسي -

 قد تكون سابقة يف نشاطها عن نشاط الوحدات القدمية، وهو ما يـسمى ابلتكامـل الرأسي اخللفي، واهلدف منها
 أولـية.الدخول إىل جمال توريد بعض ما حتتاج إليه املؤسـسة مــن مـواد 

إذا كانت هذه الوحدات اجلديدة تلي يف نشاطها لنشاط الوحدات القدمية فيطلق علـى هذا النوع من التكامل  أما
الرأسي ابلتكامل الرأسي األمامي، وهو يهدف إىل الدخول يف جمـال توزيـع املنتجات عن طريق السيطرة على منافذ 

 .التوزيع املوصلة إىل املـستهلك النـهائي

                                                           
 
1
 .410نفس املرجع السابق، ص   

واالدارية، جامعة  ، جملة العلوم االقتصاديةجه االجتماعي واسرتاتيجية التنافسو التسعدون محود جثري الربيعاوي، مهدي حنون حسني العالق،   2
 .9-8، ص2012، 22، اجمللد 94بغداد العراق، العدد 
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وهو شراء وحدة إنتاجية تقوم بتصنيع منتجات مشاهبة ملنتجات املـؤسسـة، حبيث يؤدي ذلك  :التكامل األفقي -
 إىل توسيع نطاق نشاطها وزايدة مبيعاهتا وأرابحها، وتغطية أسواق جديدة.

 :ندماج واالستحواذاسرتاتيجية اال . ث
 هو اتفاق مؤسستني أو أكثر متماثلة يف احلجم على تكوين مؤسسة جديدة. :االندماج -
ويكون بني املؤسسات املتفاوتة يف احلجم عن طريق شراء مؤسسة ملؤسسة أخرى، تدار أبسلوب  :االستحواذ -

وتستخدم املؤسسة هذه ) جديد أو تذوب يف املؤسسة املشرتية )يكون االستحواذ بطريقة غري ودية عادة
افع للنمو بسرعة، أو لتخفيض حدة االسرتاتيجية )االندماج واالستحواذ( كبديل عن الشراء، وإذا كـان لديها الد

املنافسة، إضافة إلـى التـكامل وزيــادة كــفاءة األداء، وتستخدم بغرض التوسع يف اإلنتاج أو التسويق )تكامل 
 أفقي(.
 اسرتاتيجية االسقرار:   .2

ي إسرتاتيجية االستقرار هي اهلدف الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه من أجل السيطرة على احمليط الداخل
واخلارجي، واليت تسبب حالـة التذبـذب وعـدم االستقرار يف العمليات فعلى عكس ما يتصوره البعض، فإن 
إسرتاتيجية االستقرار تتناسب مع مؤسسات انجحـة تعمل يف حميط ميكن التنبؤ به، وال تتطلب هذه 

ال احلالية هتدف اىل تقوية وحتسني االسرتاتيجيات تغريات كبرية، حيث تركز املؤسـسة كل مواردها يف جماالت األعم
ما لديها من مزايـا تنافـسية، فهـي ال تعين اجلمود املطلق أو عدم القيام أبي تغيري أو اختاذ أي قرار يرتبط ابلسلع أو 

وبدورها اسرتاتيجية االستقرار تتفرع اىل ثالث أنواع نعرضها يف  1. اخلـدمات املقدمة أو األنشطة أو األسواق
 املوايل:الشكل 

 
 

 
 
 
 

                                                           
، ص 2015، العراق، 43، جملة كلية العلوم االقتصادية، العدد الذكاء االسرتاتيجي ودوره يف حتديد اخليار االسرتاتيجيخالدية مصطفى عطا،   1

14-16. 
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 (: أشكال اسرتاتيجية االستقرار.11الشكل )

 
 : من اعداد الطالبة.املصدر

 1من خالل الشكل نالحظ تفرع اسرتاتيجية االسرتقرار اىل ما يلي:
، حيث أن املؤسسات اليت مرت فرتة ويعين جتميع األنشطة املبعثرة حتت إدارة واحدة قوية اسرتاتيجية الرتكيز: . أ

تفتت  علـى إنشائها أواليت ضمت إليها وحدات جديدة عرب عدة سنوات تواجه مشاكل تقـادم األداء فيهـا، أو
الوحدات أو عدم التنسيق بينها، وعليه يلزم األمر مجع وتوحيد هذه الوحـدات حتـت إدارة واحدة حىت ميكن زايدة 

 فين جديد.قوة املؤسسة وجماهبة املنافسة، واستخدام ما يتوفر من تقدم 
 هـذا قد ساعد التقدم يف أساليب االتصاالت ونقل املعلومات على إمكانية قيام إدارة واحدة قوية إبصدار

التعليمات بصورة مركزية إىل كل الوحدات املعنية، حيث ميكن إحداث التعاون والتنسيق بينها، وقد يتم من خالل 
املتحـدة، أو مـن خـالل مركزية القرارات التسويقية أو جملس إدارة عام يشرف على إدارة املؤسسات والوحدات 

التمويلية أو التخزين أو البحوث وفق هذه اإلسرتاتيجية يتم جتميع وتوحيد األعمال املتعددة يف وحـدات مــركزة 
ي ، حيث تكون هناك حاجـة لتوحيـد العمل الكل(االكتساب)أكثــر اتسـاقا، وغالبا ما تعتمد إسرتاتيجية التملك 

يف إطار جديد من أجل زايدة كفاءة العمليات عن طريق التجميـع والـيت تـؤدي إىل استغالل اآلالت بشكل 
 أفضل. 

                                                           
 .15خلدية مصطفى عطا، مرجع سابق، ص   1

 اسرتاتيجية االستقرار

 اسرتاتيجية الرتكيز

 اسرتاتيجية التجديد

اسرتاتيجية اعادة 
 التكوين
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يعين إعادة حتديد حجم املوارد املستخدمة ابملؤسسة، وإعادة توزيعها علـى : اسرتاتيجية التجديد واالنتعاش . ب
هبوط يف حجم األعمـال، وتـدهور فــي األداء االسـتخدامات املختلفة بطريقة جديدة، وذلك لعالج أعراض 

الداخلي، وترجع املشكلة يف جذورها إما إىل أحجام غري سليمة من املوارد، أو اسـتخدامات غـري سليمة هلذه 
  . املوارد

يف نفس الظروف السابقة اليت ميكن أن حيدث فيها التجديد واالنتعاش فهناك  اسرتاتيجية اعادة التكوين: . ت
وهو إعادة التكوين، والذي يعين ممارسة نشاط املؤسسة وإعادة تكوينه بشكل جديد، واهلدف من هذه بديل آخر 

املؤسسة، و من  هبـا  االسرتاتيجية هو التغلب على صعوابت حالية إبجياد طرق بديلة ملمارسة األعمال اليت تقـوم
ىل شـركة تضامن أو مسامهة، أو أن تدمج يف صورها ما يتعلق بتغيري الشكل القانوين، كأن تتغري من شركة أفراد إ

مؤسسة أخرى أو يعاد توزيع مصادر األموال، ويعاد تغـيري صورة توزيع األرابح، ورمبا يزداد رأس املال وتتغري 
مصادره، أو تكوينها من الناحيـة اإلداريـة والتنظيمية وذلك من حيث اإلدارة العليـا، اهلياكـل التنظيميـة، األهـداف، 

ـسيـاسات اإلجـراءات، توزيع السلطات ونظم التخطيط والرقابة، وأخريا قد يكون من الضروري إعـادة التكوين ال
السرتاتيجيات السوق مع الرتكيز على تنويع املنتجات والتمركز يف األنشطة والقرارات التسويقية والتحول إىل سلع 

 وأسواق جديدة.
 اسرتاتيجية االنكماش:   .3

اجتاه املؤسسة حنو ختفيض عدد األنشطة أو األعمال أو املنتجـات الــيت تقدمــها للسوق، كما تعين أيضا  هي
 1. ختفيض عدد األسواق اليت ختدمها املؤسسة أو عدد قنوات التوزيـع الـيت تستخدمها...اخل

ـؤدي تبنيها إىل ضغوط وهي ليست شائعة ألهنا تدل على الفشل، أي هناك خطأ يف االسرتاتيجيات السابقة ي
 مكثفة لتحسني األداء.

اإلفالس أو سوء يف حالة إما  اتيجياتمن األسباب اليت جتعل املؤسسة تلجأ إىل مثل هذه االسرت و
الضغوط التنافسية اليت تواجهها، والظروف االقتصادية وضعف الكفاءة التشغيلية  أو اإلدارات أو الكساد

 أشكال كما هو مبني يف الشكل التايل: وكأي اسرتاتيجية هلا واإلنتاجية.
 
 

                                                           
، خالصات كتب املدير ورجل االعمال، اصدار الشركة العربية لالعالم العلمي شعاع، مصر، اهلروب من دائرة االنكماشوجا اببتيستا، دواري جتبري   1

 .8، السنة غري مذكورة، ص 14العدد 
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 (: أشكال اسرتاتيجية االنكماش.12الشكل )

 
 املصدر: من اعداد الطالبة.

: أحياان يصبح احلجم الكبري للمؤسسة عبئا عليها، فقد يتعقـد النظـام اإلداري هلا، اسرتاتيجية االنقباض . أ
التسويق واملشاكل الفنية، وبعد حجم معني تصبح أي زايدة يف وتتعقد العالقة بني العمال واإلدارة وتزداد تكاليف 

احلجم مؤدية إىل وضع مزري، حيث تزداد التكاليف مبعدل أكرب من زايدة اإليرادات، وهلذا السبب جيب أن على 
املؤسسة أن تدرس سلوك التكاليف، وإذا وجدت أن حجمها قد زاد عن املعدل املطلوب وجب عليه أن تنقبض، 

 النقباض تصغري حجم املؤسسة ،ويـأيت ذلك يف عدة صور أمهها:ويعين ا
 ختفيض حجم اإلنتاج أو املبيعات؛ -
ختفيض عدد اخلدمات املكلفة مثل البحوث، الصيانة، النقـل، واخلـدمات االجتــماعية للعاملني، وأيضا  -

 ختفيض االلتزامات الثابتة على املؤسسة مثل اإلجيارات...اخل
من املناسب إتباع هذه اإلسرتاتيجية إذا أمكن إرجاع مشكالت املؤسسة إىل تدين أداء  :إسرتاتيجية التجرد . ب

إحدى الوحدات اإلسرتاتيجية أو أحد خطوط اإلنتاج، أو يف حالة عدم انـسجام أحـد القطاعات مع ابقي 
إما اختيار اجلزء الذي تلقي  القطاعات فيها، وإبتباع املؤسسة هلذه اإلسرتاتيجية فإهنا حتقـق أحـد اهلـدفني التاليني:

على عاتقه كل متاعبها، وإما حتقيق سيولة كبرية من عمــلية البيع، واستخدام هذه اإليرادات يف سداد الديون 
 .وكسب الوقت

اسرتاتيجية 
 االنكماش

اسرتاتيجية 
 االنقباض

اسرتاتيجية 
 التجرد

اسرتاتيجية 
 البيع

اسرتاتيجية 
 التصفية
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تعين خروج املؤسسة من السوق، وذلك بنقل ملكية املؤسسة كليا إىل مؤسسة أخرى، وال  :إسرتاتيجية البيع . ت
البيع إال يف حالة العجز عن االسـتمرار أو وفـاة صـاحب ومـدير املـؤسسة، أويف حالة وجود جيب أن تلجأ إىل 

فرص بديلة أجنح من احلالية، أو لوجود أحد املـستثمرين املـستعدين للدفع بسخاء وهو أمر شائع لرغبة البعض يف 
نقدا، البيع عن طريق قروض وسندات  توسيع أعماله أو لتحقيق نوع التكامل، وهنـاك عـدة صور للبيع منها البيع

 طويلة األجل، أو عن طريق اسـتبدال أسهم املؤسسة القدمية أبسهم يف مؤسسة جديد.
متثل إسرتاتيجية التصفية امللجأ األخري عندما تفشل بـاقي اسـرتاتيجيات االنكماش،  :إسرتاتيجية التصفية . ث

ل من اإلفالس يف النهاية، ويفسر قرار التصفية أبنه وقد تكون التصفية املبكرة من وجهة نظر املسامهني أفض
 اعرتاف ابلفشل من قبل اإلدارة العليا للمؤسسة مادامت هـذه اإلدارة يف موقـع القيادة.

 حتليل حمفظة األنشطة. نماذجل املضامني االسرتاتيجية املطلب الثاين:
األنشطة اليت سبق تناوهلا يف املبحث الثاين من هذا  حيدد استخدام كل منوذج من مناذج حتليل حمفضة

الفصل اىل اعطاء صورة عن وضعية املؤسسة وفقا ملعايري معينة، ولكل وضعية اسرتاتيجية حمددة تتبعها املؤسسة اما 
 للبقاء يف ذلك الوضع أو التحسني فيه أو النسحاب منه وفيما يلي عرض السرتاتيجيات كل منوذج على حدى.

 BCGاملضامني االسرتاتيجية لنموذج  األول:ع ر الف
من أهم األساليب املستخدمة يف تكوين حمفظة األنشطة، تساعد املدراء على  BCGتعترب مصفوفة 

اختيار األسلوب االسرتاتيجي األنسب ابلنسبة لكل نشاط من النشاطات اليت متارسها املؤسسة، أو لكل جمال أو 
ي متارسه سوق تعمل فيه، أو لكل منتج تقوم إبنتاجه، وذلك ابالعتماد على حتليل موضوعي لسوق النشاط الذ

املؤسسة، وإمكاانت املؤسسة يف هذا السوق، وفيما يلي عرض ألهم االسرتاتيجيات حسب وضع املؤسسة 
 .BCG منوذجابستخدام 

 : BCGالشكل املوايل أهم االسرتاتيجيات اليت يقرتحها منوذج يلخص و 
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 BCGنموذج (: املضامني االسرتاتيجية ل13)الشكل 

 
 

 .177ص، 2005، مفاهيم عمليات وحاالت دراسية، اليازوري للنشر، االردن، االدارة االسرتاتيجيةاملصدر: زكراي مطلب الدوري، 

أعاله منيز بني أربع حاالت لكل حالة اسرتاتيجية أو أكثر ميكن للمؤسسة   BCGمن خالل منوذج 
 1اتباعها:

 (:  منو عايل /حصة سوقية منخفضة خانة الوضع احملري )معدل .1
يشري هذا املربع إىل حصة سوقية منخفضة، يف حني يتميز معدل النمو يف السوق ابالرتفاع، مما يعين ضعف املركز 
التنافسي للمؤسسة مقارنة بغريها من املؤسسات اليت تعمل يف نفـس جمـال نشاطها، ويف الوقت الذي يتسم فيه 

 والنمو، ومن أهم مميزات هذا املربع ما يلي:النشاط ابالنتعاش 
 اخنفاض مبيعات املؤسسة مقارنة بغريها من املؤسسات يف نفس النشاط؛ . أ

 تناقص األرابح نتيجة اخنفاض املبيعات؛ . ب
 إقبال العمالء على منتجات املنافسني بصورة أفضل من إقباهلم على منتجات املؤسسة؛ . ت
 .سوقعدم استقرار مسعة ومكانة املؤسسة يف ال . ث

                                                           
، جملة ودوره يف اختيار القرارات االسرتاتيجية ابلتطبيق على مؤسسة كوندور (BCG)منوذج مجاعة بوستون ابراهيمي حياة، بن اثمر كلتوم،   1

 .5، ص 2006العلوم االقتصادية مسيلة، اجلزائر، 

 النجوم
احدى 

 اسرتاتيجيات النمو

لوضع احملريا  
احدى 

/  اسرتاتيجيات النمو
 أو االنكماش

 البقرة احللوب
اسرتاتيجية 

.االستقرار  

)  األوزان امليتة 
(الكالب  

اسرتاتيجية 
 االنكماش

معدل 
منو 
 السوق

 احلصة السوقية النسبية
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لذا على املؤسسة أن حتاول تدعيم مركزها، مبا يؤدي إىل االنتقـال بنـشاطها إىل املربـع الثـاين، الذي يشري إىل 
 .االستثمار بدرجة كبرية لكي جتين املؤسسة مميزات هذا املربع

ن معدل منو النشاط حماولة املؤسسة للرفع من حصتها السوقية، االستفادة م: االسرتاتيجية املناسبة يف هذا الوضعو 
يف السوق، وذلك إبتباع إحدى اسرتاتيجيات النمو، هذا إذا كانت املؤسسة متر بظروف مواتية، أما إذا كانت 

 .الظروف غري مواتية فيفضل إتباع إحدى اسرتاتيجيات االنكماش
 : )وضعية النجوم )معدل منو عايل /حصة سوقية مرتفعة .2

تنافسي قوي من جهة، ومعدل منـو متزايـد يف النشاط من جهة أخرى، مما  يشري هذا املربع إىل أنشطة ذات مركز
يعين كرب حصة املؤسسة يف السوق مقارنة مبنافسيها، بل قد يكون هلا مركز القيادة لغريها من املؤسسات، ومن أهم 

 مميزات هذا املربع:
 مبيعاهتا بـصورة منتظمة؛ تتمتع املنتجات يف هذه احلالة بدرجة عالية من القبول يف السوق، وزايدة . أ

 . تتسم املؤسسات اليت حتظى ابلوجود يف هذا املربع مبكانة ومسعة طيبة . ب
يف هذه احلالة هي إحدى اسرتاتيجيات النمو لكي حتافظ على مركزها : االسرتاتيجية املناسبة يف هذا الوضعو 

والتوسع يف التوزيع، وحماوالت ختفيض التنافسي وذلك ابإلنفاق على البحث والتطوير، واستمرار اإلعالن، 
 التكاليف وغريها.

 :)معدل منو منخفض /حصة سوقية مرتفعة)البقرة احللوب وضعية  .3
يشري هذا املربع إىل مركز تنافسي قوي للمؤسسة من جهة، ومعدل النمو للنـشاط يتميـز ابالخنفاض والتدهور من 

 :جهة أخرى، من أهم مميزات هذا املربع ما يلي
 حجم التدفق النقدي واستمراره؛كرب  . أ

 غالبا ما جتتمع الظروف للوصول إىل هذه احلالة عندما تصل املنتجات ملرحلة النضج من دورة حياة املنتج؛ . ب
 .ال ترتبط الرحبية ابستمرار قيادة السوق فقط، بل جيب أن يستمر التدفق النقدي إجيابيا وبقوة . ت
هذه احلالة هي ضرورة البحث عن استثمارات يف جماالت متعـددة يف  االسرتاتيجية املناسبة يف هذه الوضعية:و 

 .جديدة، أو أخرى مساعدة، مما يتطلب إتباع احدى اسرتاتيجيات االستقرار
 : )وضعية األوزان امليتة )الكالب()معدل منو منخفض /حصة سوقية منخفضة .4
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هذا املربع إىل حصة سوقية منخفضة، ومعدل منو منخفض، واألنشطة اليت تنتمـي إىل هذا املربع تكون يف  يشري
حالة تدهور وال فائدة ترجى من االستثمار فيها، وعادة ما تكون يف هناية دورة حياهتا، ومن أهم مميزات هذا املربع 

 ما يلي:
 اخنفاض املبيعات إىل أقل قدر ممكن؛

 ح، بل قد حتقق املؤسسة بعض اخلسائر؛تناقص األراب . أ
 عدم اإلقبال على املنتجات حمل التعامل يف السوق بصفة عامة؛ . ب
 تقادم املنتجات وعدم حتقيقها للمنافع املرجوة منها. . ت
هي اتباع املؤسسة احدى أشكال اسرتاتيجية االنكماش اليت سبق ذكرها  االسرتاتيجية املناسبة يف هذه الوضعية:و 

  األول.يف املطلب 
 McKinseyنموذج الثاين: املضامني االسرتاتيجية لالفرع 

حيث أظهر اجلانب الوسطي، وكذا اعتمد على بعدين  BCG، انقدا لنموذج  McKinseyطور منوذج 
، ومها الوضعية التنافسية ودرجة جاذبية الصناعة،  BCGخمتلفني على البعدين الذين بنيت على أساسهما منوذج 

وضعيات املؤسسة ابستخدام البعدين السابقني وفيما يلي  McKinseyوكسابقها من النماذج يصنف منوذج 
 عرض ألهم االسرتاتيجيات اليت تتبعها املؤسسة ابستخدام هذا النموذج.

 McKinsey(: املضامني االسرتاتيجية لنموذج 14) الشكل

 استفهام
 

 فائزون فائزون

فعة
مرت

 

اعة
صن

ة ال
اذبي

ج
 

 خاسرون
 

 فائزون متوسط

سطة
متو

 

 خاسرون
 

 بقرة حلوب خاسرون

ضة
خف

من
 

   قوي متوسط ضعيف

   الوضعية التنافسية

 .243، ص 2008: صاحل رشيد، حسان جالب، االدارة االسرتاتيجية مدخل تكاملي، دار املناهج، األردن، املصدر
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لكل لون ثالث خاانت متثل وضعيات خمتلفة ابسرتاتيجيات خمتلفة هي   النموذج أعاله منيز بني ثالثة ألوانمن 
 1كالتايل:

إن املنتجات أو ميادين النشاط اليت حتتل درجة مرتفعة من جاذبية الصناعة وموقف  مربعات الفائزون: .1
تنافسي قوي أو أحد البعدين متوسط واآلخر مرتفع أو قوي، تقع يف مربعات الفائزين وهي املربعات الثالث اليت 

 لنمو والتوسع.يف هذه احلالة هي إسرتاتيجيات ا واإلسرتاتيجيات املناسبةتقع يف أعلى يسار املصفوفة 
إن املنتجات أو ميادين النشاط اليت حتتل درجة عالية من جاذبية الصناعة وتعاين ضعفا يف  مربع االستفهام: .2

موقفها التنافسي فهي تقع يف مربع عالمة االستفهام، والذي يتموقع يف أعلى ميني املصفوفة ويكون على املؤسسة 
هي اما النمو والدخول يف استثمارات، أو منتجات جديدة لتمويل  ناسبةمإسرتاتيجيات يف هذه احلالة انتهاج 

 .، أو اختيار إسرتاتيجية التجرد لالستفادة من العوائد املتحققة جراء ذلكفائزينموقعها حىت تصبح ضمن خانة ال
 : إذا كانت املنتجات أو ميادين النشاط حتتل موقفا تنافسيا قواي ودرجةمربعي البقرة احللوب واملتوسط .3

واإلسرتاتيجية منخفضة جلاذبية الصناعة فهي تقع يف مربع البقرة احللوب والذي يقع أسفل يسار املصفوفة، 
ويكون على املؤسسة يف هذه احلالة انتهاج إسرتاتيجيات االنكماش فهي األكثر مالئمة، أما إذا احتلت  املناسبة

يف هذه احلالة هي  اإلسرتاتيجية املناسبة ة فإناملنتجات موقعا تنافسيا متوسطا وحاجة متوسطة جاذبية الصناع
 .االستثمار املختار بعناية من أجل احلصول على األرابح

إن املنتجات أو ميادين النشاط اليت تقع يف مستوايت منخفضة من املوقف التنافسي وجاذبية الصناعة، أو تلك 
تتموقع يف مربعات اخلاسرين وهي املربعات اليت تقع يف مستوى منخفض من إحدامها ومتوسط يف اآلخر، فهي 

الثالث اليت تقع يف أسفل ميني املصفوفة، االسرتاتيجية املناسبة للمؤسسة يف هذه احلالة انتهاج اإلسرتاتيجيات 
االنكماشية كإختيار إسرتاتيجية احلصاد، أو التصفية التدرجيية لإلستفادة من بعض األنشطة املتبقية وحتويلها على 

 فضل، أو إنتهاج إسرتاتيجية التصفية الكلية إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.مواقع أ
 ADLالفرع الثالث: املضامني االسرتاتيجية لنموذج 

النموذج األكثر تنويعامن حيث االسرتاتيجييات وذلك ألنه يقسم ميادين النشاط املؤسسة على   ADLيعد منوذج 
درجة نضج الصناعة ومعيار الوضعية التنافسية، وكل معيار يقسم حسب درجة قوته اىل أربع  حسب معساري

وضعية للمؤسسة، ختتار يف كل وضعية أو جمموعة من الوضعيات  20درجات ميكن تقسيم املنتجات اىل 
 اسرتاتيجية أو أكثر.

                                                           
 .244صاحل رشيد، حسان جالب، مرجع سابق، ص   1
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 ADLايري منوذج والشكل املوايل يوضح خمتلف االسرتاتيجيات حسب وضعية املؤسسة وفقا ملع
 ADL(: املضامني االسرتاتيجية لنموذج 14) دولاجل

 درجة نضج الصناعة  
 تدهور نضج منو انطالق  

سية
تناف

ة ال
ضعي

الو
 

منة
مهي

 

 منو سريع
التجديد  –قيادة التكلفة 

الدفاع عن املركز  –
 احلايل

 الدفاع عن املركز احلايل
 احملافظة على قيادة التكلفة

 النمو السريع

 الدفاع عن املركز احلايل
النمو مع الصناعة يف 

 السوق

 قوية

 التميز
 منو سريع

 منو سريع
 متيز

 قيادة التكلفة

 التميز
 الرتكيز
 التجديد –قيادة التكلفة 

التخلي عن األنشطة اليت 
 تعيق أنشطة أخرى

النمو مع الصناعة يف 
 احلصاد -السوق 

ئمة
مال

 

 التميز
 الرتكيز

 منو سريع

الرتكيز مع  –التمييز 
 الصناعة يف السوق

الدفاع واجياد موقع  –احلصاد 
–التحول  –التجديد  –مالئم

النمو مع  -الرتكيز  –التميز 
 الصناعة يف السوق

 التحول
 ختفيض النفقات

 

عنها
اع 

لدف
ن ا

ميك
 

الرتكيز للحاق 
بنمو الصناعة يف 

 السوق

 اللحاق ابحلصاد
 اجياد موقع مالئم

 الرتكيز

 اجياد موقع مالئم -احلصاد
 ختفيض النفقات

االنكماش  -التجديد
 ختفسض النفقات

يفة 
ضع

 
اجياد بيئة مالئمة 

للحاق بنمو 
الصناعة يف 

 السوق

 التحول
 ختفيض النفقات

 االنكماش

 االنسحاب
 االنسحاب التجريد

 .136ص ، 1999: سعد غالب ايسني، االدارة االسرتاتيجية، دار اليازوري، األردن، املصدر

من اجلدول أعاله والذي يفصل احلاالت اليت ميكن أن تكون عليها املؤسسة وفقا ملعايري النموذج منيز بني 
عشرين حالة مشروحة يف كل خانة دون الرجوع اىل التطرق اليها، لكن ابلرجوع اىل النموذج األصلي الذي سبق 

 1ث حاالت هي كاآليت:التطرق اليه يف املبحث الثاين فاننا ميكن أن منيز بني ثال
تتبع هذه االسرتاتيجية من أجل مواصلة االستثمارات واحملافظة على وضعيتها منطقة النمو الطبيعي:  .1

التنافسية، هذه االسرتاتيجية قابلة للتطبيق يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة النشاط، وخصوصا عندما تكـون 

                                                           
1
 Stratégor, op.cite, p 108-109. 
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ووضعيتها ما تنافسية قيادية، وحىت على األنشطة األكثر قداملؤسسة تعمل يف سوق يتميز ابلنمو، ويف وضعية 
 وذات وضعية تنافسية ضعيفة. التنافسية قوية، من املهم أن تتبع هذه االسرتاتيجية، وأيضا األنشطة يف مرحلـة البـدء

تتبع هذه االسرتاتيجية األنشطة اليت هلا وضعية تنافسية متوسطة وحىت  النمو االختياري )االنتقائي(: .2
 الضعيفة، واهلدف منه هو الوصول إىل وضعية تنافسية أحسن وابلتايل عائد أحسن.

أين يزداد اخلطر وتقل ، وهو يفضل لألنشطة ذات العائد الضعيف، والوضعية التنافسية الضعيفةاحلذف:  .3
 .املردودية ملا حتاول املؤسسة املواصلة يف هذه األنشطة

 BCGموذج املطور ل النالتحليل املوقفي و اتيجيات منوذج املطلب الثالث: اسرت 
يف الفصل األول اىل ماهية حتليل البيئتني الداخلية واخلارجية للمؤسسة دون أن نذكر أهم  مت التطرق

األكثر  SWOTاالسرتاتيجيات املوافقة ملواقف التحليل الرابعي اليت نستعملها يف هذا التحليل، اخرتان منوذج 
  BCGالنموذج، لكن قبل هذا يعترب منوذج   استعماال ، وفيما يلي عرض ألهم االسرتاتيجيات اليت تناوهلا هذا

 املطورة أداة حديثة للتحليل سنعرض أهم املضامني االسرتاتيجية للنموذج أوال.
 املطورة. BCG: املضامني االسرتاتيجية لنموذج ولالفرع اال

كما سبق الذكر يف املبحث الثاين أبن هذا النموذج طور من طرف مجاعة بوستون، اليت بدورها أعطت 
بعدين مغايريين عن البعدين اللذان استخدما يف النموذج األول، هذان البعدان مها حجم املزااي التنافسية ومصادر 

 للنموذج مرفق ابالسرتاتيجية املناسبة. املزااي التنافسية، فيما يلي شكل يوضح كل وضع من األوضاع األربعة
 املطورة. BCG(: املضامني االسرتاتيجية لنموذج 15) اجلدول

 الفضاءات االسرتاتيجية التوصيات االسرتاتيجة املناسبة

 اسرتاتيجية الرتكيز .
 اجتناب الصراعات السعرية. .4
 تنمية التكنولوجيا اليت حبوزهتا وتقنيات االنتاج. .5
 االستثمار يف األنشطة ذات التكاليف املنخفظة .6

 املأزق التنافسي:
 ال وجود للقائد .7
 احلذر من االنتاج فوق احلاجة. .8
أكثر حتديث يؤدي اىل أكثر استدانة ويؤدي بدوره اىل  .9

 أكثر عقاب.
 زايدة األحجام أكثر سرعة من اآلخرين. .10
 تقليص التكامل يف األنشطة املكلفة. .11
 األنشطة املرتبطة. اسرتاتيجية التنويع يف .12
 مراقبة التغريات التقنية / املستهلكني .13

 احلجم:
 .املنافسون جد مركزين 
 .مردودية القادة يف فرتات االنتعاش االقتصادي 
 .احلصة السوقية واملكانة التنافسية يف أقصى حدها 

 .رد الفعل يكون سريع وقوي 
 .احلصة السوقية غري مضمونة 

 املشتتة:
 .كثرة املنافسني الصغار وحواجز الدخول قليلة 
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 اقتناص الفرص. البقاء للمؤسسات الكبرية، فيجب   املؤسسات الكبرية غري مرغوب فيها ألن اهلوامش تسمح
 ابلتنويع.

 .اختيار وكذا الرتكيز على املزااي التنافسية القوية 
 .الرتكيز على األنشطة ذات التكاليف املنخفضة 
 بني "املمكن" و"املستحب" ملواجهة التكاليف. االختيار 
  تقسيم التكاليف لتنشيط القطاعات وميادين النشاط

 املرتابطة.

 املتخصصة:
 .املردودية املوجودة كبرية 
  املالحقون ميلكون فرص من التطور يف حدود األجزاء

 السوقية.

Source : Gérard Garibaldi, l’analyse stratégique, éditions d’organisation, France, 2002, p 403. 

 
 SWOT: اسرتاتيجيات التحليل الرابعي الفرع الثاين

املؤسسة من معرفة املوقف احلقيقي هلا   SWOTمتكن عملية التحليل االسرتاتيجي ابستخدام منوذج 
واالسرتاتيجيات اليت ميكن اختاذها، آخذة بعني االعتبار نقاط قوهتا وضعفها، والفرص والتهديدات اليت تواجهها، 

 والشكل املوايل يوضح كل موقف مع االسرتاتيجية املالئمة.
 SWOT : اسرتاتيجيات التحليل الرابعي ل(16) اجلدول

O.T                 
S.W التهديدات الفرص 

 التكيف بني نقاط القوة والفرص. نقاط القوة
 اسرتاتيجية هجومية

 التكيف بني نقاط القوة والتهديدات.
 اسرتاتيجية االستقرار

 التكيف بني نقاط الضعف والفرص. نقاط الضعف
 اسرتاتيجية تنافسية

 التكيف بني نقاط الضعف والتهديدات.
 اسرتاتيجية االنكماش.

 .116، ص 2004التخطيط االسرتاتيجي، الدار اجلامعية، مصر، : عايدة خطاب، املصدر

من خالل الشكل أعاله الذي يبني مواقف ميادين النشاط للمؤسسة األربعة يف ظل نقاط القوة والضعف 
 1قراءهتا كاآليت:مواجهة مع الفرص والتهديدات مع االسرتاتيجية املالئمة لكل موقف ميكن 

تعكس أفضل املواقف للمؤسسة اليت ترغب هبا، حيث تستفيد من الكثري من الفرص  اسرتاتيجية هجومية: .1
من خالل ما متلكه من نقاط قوة تشجعها على ذلك، وكذلك تعظيم هذه الفرص ونقاط القوة لتحقيق منو 

 وتوسيع يف حصتها السوقية.

                                                           
 )بتصرف(. 243، ص 2002نبيل حممد مرسي، مصطفى حممود أبو بكر، التفكري االسرتاتيجي واالدارة االسرتاتيجية، الدار اجلامعية، مصر،   1
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تكون فيه املؤسسة متلك قدرات ونواحي قوة مميزة تواجه هبا هتديدات : وهذا املوقف اسرتاتيجية االستقرار .2
تعمل االسرتاتيجية املنتهجة يف هذه احلالة على تعظيم نقاط القوة وجتنب التهديدات، وبناء  غري مرغوب فيها

 فرص يف جماالت أخرى ذات جاذبية أعلى.
املؤسسة يف هذا املوقف أمام فرص مناسبة لكن تعاين من نقاط ضعف تقف تكون  اسرتاتيجية تنافسية: .3

بينها وبني استغالل تلك الفرص، لذا فاالسرتاتيجية املنتهجة تعمل على احلد من جوانب الضعف، وتطوير وتنمية 
 امكانياهتا لتستطيع االستفادة من الفرص املتاحة أمامها.

واقف اليت ال ترغب املؤسسة هبا، ملا تعانيه من نقاط ضعف يف ظل )دفاعية(: أكثر املاسرتاتيجية االنكماش  .4
التهديدات اليت تواجهها، االسرتاتيجيات املختارة يف هذا املوقف تتضمن التقليل من التهديدات ومعاجلة نقاط 

 فق مع وضعية، امكانيا وأهداف املؤسسة.االضعف ابختاذ أحد أشكال اسرتاتيجية االنكماش مبا يتو 
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 :الثاين خالصة الفصل
 :  من خالل التطرق ملفاهيم هذا الفصل ميكن استخالص االستنتاجات التالية

  وكذا كيفية الوصول اىل األجزاء املتناسقة املكونة مليدان  ،أهم اجلوانب النظرية حملفظة األنشطةمتت تغطية
  ؛ومعايريهاعن طريق التجزئة االسرتاتيجية النشاط االسرتاتيجي 

 اىل أهم األدوات اليت حتلل حمفظة األنشطة بدراسة نقدية لنموذج  مت التطرق BCG  وMcKinsey   و
ADL   وصوال اىل منوذجBCG ؛املطورة 

 كيفية اختيار البديل االسرتاتيجي املالئم لكل موقف اسرتاتيجي تصنفه مناذج حتليل حمفظة   مت تناول
هلا يف متت االشارة اليت   SWOTاىل البدائل االسرتاتيجية ملصفوفة  ابإلضافةاألنشطة السابق ذكرها 

 الفصل األول دون ذكر االسرتاتيجيات املالئمة ملواقفها. 
 
 



 
 لثالثاالفصل 

االسرتاتيجيات 
 التسويقية
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 متهيد

ما أن تتطور وتبقى واما أن تندثر، خاصة يف املؤسسات اليت إتشهد بيئة املؤسسات تغريا كبريا ومستمرا، ف
اىل ذلك حدة املنافسة وكثرة العروض للمستهلكني، أصبح  ابإلضافةتعتمد تكنولوجيات عالية يف تصنيعها، 

يشكل حاجزا أمام املؤسسات، لذا تلجأ هذه األخرية اىل العمل على املدى البعيد أو االسرتاتيجي وتكييف 
وظائفها على هذا املنطلق، فالتسويق مثال يكتسي االسرتاتيجية فعوض التفكري يف أرابح شهر واجنازات سنة، متتد 

وذلك ببناء اسرتاتيجيات تسويقية مرنة  ،اإلسرتاتيجياملؤسسة اىل أكثر من سنة وهذا ما يطلق عليه التسويق رؤية 
وانجعة جتابه هبا تغريات البيئة التنافسية للمؤسسة، سنتناول يف هذا الفصل أهم املفاهيم اليت تطرقت اىل التسويق 

 أنواع هذه األخرية  االسرتاتيجي واالسرتاتيجيات التسويقية وصوال اىل أهم
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  :التسويقية واإلسرتاتيجيةالتسويق االسرتاتيجي املبحث األول. 

ت يعد بناء اسرتاتيجية تسويقية انجعة خطوة مهمة تقوم هبا املؤسسة، نظرا للكم اهلائل من التحليال
 ألجل بناء إسرتاتيجية تسويقية مرنة ختدم أهداف املؤسسة.واألدوات املستعملة 

 .التسويق االسرتاتيجي حولنظرة  :املطلب األول

 مجلة املفاهيم اليت تناولت التسويق االسرتاتيجية وأمهيته كما يلي: تناولمن خالل هذا املطلب  سيتم

 :مراحل تطور الفكر التسويقي األول:الفرع 

انطالقا من مفهومه كغريه من املفاهيم االقتصادية، مر مفهوم التسويق عرب التاريخ جبملة من التعاريف 
 1:االنتاجي أي كل ما ينتج يباع وصوال اىل التوجه االسرتاتيجي كما هو مبني يف التسلسل التعريفي املوايل

متتد من بداية الثورة الصناعية إىل غاية أزمة الكساد الكبرية, من مميزاهتا كل ما ينتج  توجه ابملفهوم اإلنتاجي: .1
 يباع.

: يف هذه املرحلة بقيت املؤسسة تركز على اإلنتاج والتوزيع مع االهتمام أكثر عيمرحلة التوجه ابملفهوم السل .2
خبصائص املنتجات وجودهتا, وذلك نتيجة لوجود العديد من اخليارات املتاحة أمام املستهلك القائمة على 

 السعر واجلودة.
ممارسات عمليات البيع يف : يف هذه املرحلة كانت املؤسسة ترتكز على ابملفهوم البيعي  مرحلة التوجه .3

 نشاطها التسويقي كحل لكساد املنتجات.
: وهي الفرتة اليت أصبح فيها الزابئن أكثر اجتاها من حيث التفضيل بني مرحلة التوجه ابملفهوم التسويقي .4

املنتجات مما املؤسسات هتتم مبفهوم عمليات التسويق الذي يعتمد على عناصر املزيج التسويقي من أجل 
 ابة حلاجيات املستهلكني ومتطلباهتم.االستج

حيث تطور فيها مفهوم التسويق من املفهوم العمليايت  إىل مستوى  مرحلة التوجه ابملفهوم اإلسرتاتيجي: .5
حيث زادت أمهية املستهلك وحا حمل املنتوج أو السلعة يف األنشطة التسويقية ، أعلى هو املفهوم اإلسرتاتيجي

 صبح للتسويق بعد إسرتاتيجي هدفه خلق قيمة للعمالء. هبدف خلق أو توليد الطلب وأ

                                                           

.  13،ص2010،عمان، 1، دار البداية للنشر والتوزيع، طمفاهيم حديثة يف التسويق البنكيحممود يوسف عقلة،   1  
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 تعريف التسويق:.الثاينالفرع 

 يعين السوق وكذلك تشتق من الكلمة والذي Marcatus التيينكلمة مشتقة من مصطلح  هي التسويق إن كلمة 
 1.واليت تعين املتجر  Mercari الالتينية

  :فيما يلي بعض تعاريف التسويق

التسويق أبنه: نظام متكامل تتفاعل فيه جمموعة من األنشطة اليت تعمل هبدف ختطيط  يعرف ستانتون .1
 2وتسعري وترويج السلع واخلدمات للمستهلكني احلاليني واملرتقبني.

يعرف التسويق أيضا أبنه عملية التخطيط والتنفيذ اخلاصة بتسعري وترويج وتوزيع األفكار والسلع  .2
 3 يشبع احتياجات األفراد وحيقق أهداف املؤسسة. لتوفري التبادل الذي واخلدمات

يشري التعريف إىل السياسات التسويقية اليت بتفاعلها وتكاملها تتحقق أهداف املؤسسة، كما يشري التعريف 
  .إىل أهم عنصر يف النشاط التسويقي أال وهو املستهلك

إشباع احلاجات  أبنه "نشاط األفراد املوجه إىل  التسويق  Duboisو Kotler من جهتهما يعرف كل من
 4والرغبات من خالل عملية املبادلة.

التسويق من األنشطة اإلنسانية حيث ينظر إليه البعض على أنه القيام من التعاريف السابقة ميكن القول أبن  
إىل إيصال املنتج سلعة كانت بعمليات البيع والشراء، وينظر البعض اآلخر على أنه جمموعة األنشطة اليت تؤديها 

أو خدمة يف املؤسسة أو مكان اإلنتاج إىل الزبون يف الوقت واملكان املناسبني، وهناك من ينظر إىل التسويق على 
أنه عبارة عن تلك األنشطة واملمارسات اليت تعرف الزبون مبميزات وخصائص واجيابيات هدا املنتج عن طريق 

 الرتويج.
 :التسويق اإلسرتاتيجيتعريف .الثالثالفرع 

 يوجد العديد من التعاريف اليت تناولت مفهوم التسويق االسرتاتيجي نذكر منها:

                                                           
 . 13حممود يوسف عقلة، مرجع سابق،ص  1
 .25،ص  1995، املكتب العريب احلديث ،الطبعة اخلامسة، اإلسكندرية،  التسويقحممد سعيد عبد الفتاح ،   2
3
 .6،ص  2001، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية، اإلدارة التسويقية احلديثةصالح الشنواين،   

4
 Kotler. P et autres ,Marketing management, edition Publi -union , 10eme edition., Paris ,1997, p 40.  
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أنه نشاط تتبناه املؤسسة املوجهة ابلسوق هبدف حتقيق كفاءة اقتصادية سرتاتيجي على يعرف التسويق اال .1
أعلى من عروض من خالل سياسة مستمرة ترتكز على خلق منتجات وخدمات تقدم للمستهلك قيمة 

 .1املنافسني
يعرف التسويق االسرتاتيجي أيضا على أنه فلسفة وتركيز وأتكيد على حتديد الفرص التسويقية إضافة اىل  .2

 2س التخطيط التسويقي والنمو للمؤسسة.كونه أسا
لذلك ميثل التسويق االسرتاتيجي نظرة مشولية ملا سوف تكون عليه املؤسسة يف املستقبل البعيد، وانقيادا  .3

تقوم إدارة التسويق بتحديد ووضع االسرتاتيجيات أو اخلطط التسويقية االسرتاتيجية الالزمة للوصول 
 3لتحقيق هذه النظرة الشمولية

كل اإلجراءات من التعاريف السابقة للتسويق االسرتاتيجي ميكن القول أبن التسويق االسرتاتيجي هو  
وكافة العوامل املؤثرة على اإلسرتاتيجية بشكل عام ، سواق ،املنافسةاأل“اهلادفة لتقييم خمتلف العوامل البيئية

 .ووحدات العمل كل على حد بغرض خلق قيمة للعميل

تلك النشاطات اإلدارية اليت هتدف إىل التنفيذ اإلسرتاتيجي للمهام املتعلقة إبدارة التسويق أو أنه 
  .ءة وفعاليةواإلشراف عليها وصوال لتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية بكفا

 مستوايت التسويق االسرتاتيجي:.الرابعالفرع 

إن التسويق االسرتاتيجي يُعىن بثالث مستوايت ابملؤسسة املستوى الكلي للمؤسسة مث بكل نشاط 
اسرتاتيجي على حدى، مث يف النهاية بفئة معينة من الزابئن متثل سوقا ملنتج ما وفيما يلي نلقي نظرة على 

 4االسرتاتيجي:مستوايت التسويق 

 إن التسويق االسرتاتيجي يفرتض قبل أي :التسويق االسرتاتيجي على املستوى الكلي للمؤسسة .1
 شيء الوقوف على السياسة الكلية للمؤسسة من خالل إعطاءها تعريفا واضحا ومناسبا ملهمتها مما

                                                           

  1 22-20،ص 2011ه/1432،عمان،1،دار املسرية للنشر والتوزيع، طالتسويق اإلسرتاتيجيحممود جاسم الصميدعي،
.14، ص2011، دار امليسرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن، التسويق االسرتاتيجيردينة عثمان يوسف وحممود جاسم الصميدعي،  
2
  

 .16، ص نفس املرجع السابقردينة عثمان يوسف وحممود جاسم الصميدعي،   3
 .20، ص 2003، الدار اجلامعية للنشر، مصر، االدارة االسرتاتيجيةاندية العارف،   4
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 طريق حتليلها وتشخيصهاميكنها من إعداد حافظة أنشطة متعددة تسعى إىل حتقيق التوازن فيما بينها عن 
 .ابنتظام وابستخدام األدوات املتاحة من أجل ذلك

إن تعريف مهمة ورسالة املؤسسة ال جماالت النشاط االسرتاتيجية: التسويق االسرتاتيجي علة مستوى  .2
يكفي وحده لتقييم الوضعية التنافسية للمؤسسة يف السوق وتبيان االسرتاتيجية التسويقية هلا، ولذلك فإن 

لتسويق االسرتاتيجي ينتقل إىل مستوى أدىن من السابق بغية حتديد أكثر لنشاطات املؤسسة من خالل اعتباره ا
ملهمة املؤسسة كمجموعة من النشاطات املختلفة واليت تكون ما يسمى حبافظة األنشطة، إن التحليل اجليد 

لوضعيتها يف السوق، ومن أجل ذلك لألبعاد املتعلقة هبذه احلافظة هو الذي يسمح للمؤسسة بتقييم أفضل 
فإنه من الضروري اللجوء إىل جتزئة اسرتاتيجية تعتمد على تقسيم أنشطة املؤسسة إىل أجزاء وأقسام متجانسة، 
تسمى وحدات النشاط االسرتاتيجية إن هذا التقسيم سيسمح بعد ذلك بتبين االسرتاتيجية املناسبة لكل جمال 

 يص املوارد املالية والبشرية والتقنية الكافية لكل نشاط أوكل جمال نشاط.نشاط، كذلك فإنه يساعد يف ختص

حتسني الوضعية التنافسية ملنتجات أو خدمات املؤسسة  فإن التقسيم االسرتاتيجي يساعد على يساعد
كل جمال أو قسم اسرتاتيجي على أنه يضم جمموعة من املنتجات  اليت تنتمي إىل هذا القسم أو ذاك، فقد مت تنظيم

األعمال  )جمال(املتشاهبة مثال: األدوات املرتلية، أواألجهزة الكهرابئية...، وعادة ما تعامل اإلدارة العليا وحدة 
إطار  سرتاتيجيتها اخلاصة وذلك يفاالسرتاتيجية ابعتبارها وحدة مستقلة بذاهتا متتلك السلطة يف تنمية ا

 1االسرتاتيجية العامة للمؤسسة.

فئة الزابئن الذين يتم خدمتهم مبنتج  :إن حتديد جماالت النشاط االسرتاتيجية يتم من خالل ثالثة أبعاد
إن املؤسسات غالبا ما تعمل يف جماالت  .ما، احلاجة اليت يشبعها هذا املنتج، والتكنولوجيا املستعملة يف إنتاجه

فإهنا تكون مضطرة ويف إطار مواردها احملدودة إىل ختصيص تلك املوارد بتوازن على كل أنشطة متعددة ولذلك 
الوحدات االسرتاتيجية، وقبل أن تقوم املؤسسة بوضع االسرتاتيجية املالئمة لكل قسم وما يلزمها من موارد فإنه من 

 .يجي هلذا الغرضاملهم حتليل هذا القسم من خالل خمتلف األدوات اليت قدمها التسويق االسرتات

بعد حتديد جماالت النشاط االسرتاتيجية املختلفة واختاذ القرارات الالزمة بشأن كل نشاط فإن املؤسسة تسعى 
بعد ذلك إىل حتليل أعمق لوضعية كل نشاط على حدة، مبا يضمن تشخيص الفرص والتهديدات، وحتديد نقاط 

 املرجوة. القوة و الضعف اليت قد تعني أو تعيق حتقيق األهداف
                                                           

 .45، ص2002، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، التفكري االسرتاتيجي واالدارة االسرتاتيجيةمجال الدين مرسي،   1
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بعد حتديد األهداف اليت تسعى إدارة التسويق إىل حتقيقها فإن  التسويق االسرتاتيجي على مستوى املنتج:  .3
إن اسرتاتيجية  مدير التسويق يكون مستعدا لوضع اخلطة االسرتاتيجية اليت ميكن أن حتقق تلك األهداف،

حتقيق أهداف املؤسسة من خالل إشباع أفضل التسويق هي خطة بعيدة املدى لتنمية مزيج تسويقي يساعد يف 
حلاجات السوق املستهدف ويعين ذلك أن وضع االسرتاتيجية التسويقية البد وأن يبدأ بتحديد ذلك السوق 

 املستهدف من طرف املؤسسة.

و  إن التسويق االسرتاتيجي البد وأن يركز على تفاعل ثالث قوى إسرتاتيجية املعروفة )الزبون، املنافسة
أن متيز نفسها بشكل فعال  املؤسسةؤسسة فاسرتاتيجيات التسويق تركز  على الوسائل اليت تستطيع بواسطتها امل

ة دلزابئنها ،لذلك فإن اإلسرتاتيجية التسويقية اجلي دمي قيمةعن منافسيها و االستفادة من نقاط قوهتا املتميزة لتق
 1من:كون تت

 .حاجا الزابئن وحترير األسواق بشكل واضح ودقيق التعرف اجلري على . أ
 التعرف على ديناميكية السوق وقوى املنافسة. . ب
مي قيمة عليا دواستغالهلا يف حتقيق األداء املتميز من خالل  تق املؤسسة تالتعرف اجلري على قررا وكفاءا  . ت

 .ئة النشاط واألسواقللزابئن ومتميزة عن املنافسني، مع األخذ بعني االعتبار تغريا وتعقيدا بي

 مجع هذه العوامل الثالث معا  و اليت تشكل ربإن عوامل النجاح االساسية و الرئيسية لعمل الوظيفة التسويقية ع
3CS السرتاتيجية اليت متثل مثلث التسويق االسرتاتيجي اليت يوضحها الشكل املوايل:ا 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 36-35ص ، ص مرجع سابق،، التسويق االسرتاتيجيجاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسفحممود   1
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 (: مثلث التسويق االسرتاتيجي.14الشكل )

 
 .35مود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان، التسويق االسرتاتيجي، مرجع سابق، صحماملصدر: 

سيؤدي ذلك إىل أن تكون قابلية النمو  املؤسسةاف دوأه تفإذا مل يتالءم ما حيتاجه الزبون مع احتياجا
لكلى الطرفني مطلوبني  افواألهد تمة االجيابية  الحتياجائيف خطر. ويعترب التوافق و املال طويل االمر للمنظمة

ل ضكانت املنافسة قادرة على عرض توافق أف مة نسبية، وإذائمن أجل عالقة جرية ومستمرة ولكن مثل هذه املال
خل املنافسة فإن دللزبون مشاهبا مل املؤسسةخل دما يكون مدمتيزها مبرور الوقت، مبعىن آخر عن دتفق املؤسسةفإن 

،كما أنه ميكن أن تكون النتيجة حرب أسعار ميكن أن ترضي الزبون وليس الزبون لن يستطيع التمييز بينهما
 .املؤسسة

متييز نفسها   املؤسسةلتستطيع 3Cѕة هي كمعادلة للعناصر الثالثة الرئيسية دإذن االسرتاتيجية اجلي
لتلبية يها بشكل مناسب نسبيا دام نقاط القوة الكلية املتوفرة لدبشكل اجيايب عن منافسيها، و ذلك ابستخ

يتطلب صياغة وتشكيل  3Cѕ، وإن اعتماد عناصر معنيبيئي  طل يف حميظالزبون بشكل أف تورغبا تحاجا
 1رئيسية: تاسرتاتيجية تسويقية مبنية على ثالث قرارا

 فه منه(؛دمعينة ومسته ت)خصائص السوق كله أو قطاعا دالسوق بشكل جي ديدأي حتمكان التنافس  . أ

                                                           
 37-36 ص ، مرجع سابق، صالتسويق االسراتيجيحممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان،   1

 الزبون

 املؤسسة

التسويق 
 االسرتاتيجي

 املنافسة
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سوق أو تنتظر حلني ال االوىل يف املؤسسةخول لألسواق )مثل أن تكون دوقت التنافس: أي توقيت ال . ب
 ساسي(؛يثبت الطلب األ

 دالزابئن أو تكوين تصور جي تلتلبية حاجا دمي منتج جيدمثل تق كيفية التنافس: أي وسيلة التنافس . ت
 .للمنتج

 :اإلسرتاتيجية التسويقية اهيةم الثاين.املطلب 

التسويق االسرتاتيجي، سنتطرق اىل ماهية االسرتاتيجية التسويقية  وأمهيتها بعد التعرف على عموميات 
 وما اهلدف من وضعها يف املؤسسة من خالل العناصر التالية:

 تعريف االسرتاتيجية التسويقية: األول:الفرع 

فهوم يتطلب اجياد تعريف دقيق لالسرتاتيجية التسويقية فلسفة تنطلق من وجهة نظر كل كاتب و رؤيته مل
االسرتاتيجية، مما جعل كل ما يتعلق مبصطلح االسرتاتيجية يتم تعريفه وفق وجهة نظر الباحث ملفهوم االسرتاتيجية 

أهم التعريفات اليت تناولت مفهوم  سيتم عرضوفيما يلي بصفة عامة من جهة،و مفهوم التسويق من جهة أخرى، 
 االسرتاتيجية التسويقية:

 ،على أهنا السريورة اليت حتتوي على حتليل الفرص املوجودة يف السوق واختيار اهلدف يعرفها:تعريف كوتلر .1
  .1خمططات العمل ونظام الرقابة ،التموقع

 مستوايت: 3:عرفها على Andre boyerتعريف  .2
 ؛يتم إثبات ومصادقة اإلسرتاتيجية األساسية املعدة من طرف التسويق على مستوى املؤسسة: . أ

مستوى وحدات األعمال:يلعب التسويق الدور املهم يف مشاركة خيارات حمفظة األنشطة وتعريف  على . ب
 ؛امليزة التنافسية وتكون وظيفة التسويق مكلفة بسياسة العالمة مثال اليت تعد اليوم عنصر هام يف املؤسسة

و صنف معني من جزء السوق أ ،ستوى الوظيفي: إسرتاتيجية التسويق ختتص بتشكيل املنتجاتاملعلى  . ت
العمالء الذين يهمون املؤسسة بوجه عملي أتخذ شكل خيارات استهداف, متوضع مزيج تسويقي 

  .2ملنتجاهتا

                                                           
Philip Kotler,kevin Keller,bernard Dubois et auter, Marketing Management, Edition spéciale 12,p 120. 

.99،ص 1999،دار اجلامعة للطباعة والنشروالتوزيع،اإلسكندرية، مصر التسويقامساعيل السيد،  2  
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ا ووضع االهداف و تطويرها و هب  تمهت االسواق اليت "تطوير لرؤاي املؤسسة حول تعرف كذلك على أهنا .3
ملتطلبات قيمة املستهلك يف السوق  اعداد الربامج التسويقية مبا حيقق مكانة للمؤسسة وتستجيب

 1.املستهدف
اما إذا كانت فلسفة االسرتاتيجية تنطلق من أن االسرتاتيجية عملية ختطيط، فاالسرتاتيجية التسويقية هي  .4

أو االجتاه أو منهج العمل املوضوع لتحقيق هدف ما، وهي احملرك األكرب الذي أيخذها من هنا  "اخلطة
 2".إىل هناك

دف من خالهلا هت  كانت االسرتاتيجية عملية متوقع، فاالسرتاتيجية التسويقية تعترب "عملية أما إذا .5
 3 "املستهلك وحتقيق عالقات مستهلك مرحبة املؤسسة خلق قيمة

فخلق قيمة للمستهلك تبدأ أوال بتحديد  هذا التعريف حيمل يف طياته مفهوم واسع لالسرتاتيجية التسويقية، 
والتموقع ابلسوق املستهدف، و من مث  ه املؤسسة و هذا من خالل تقسيم، استهداف،املستهلك الذي ختدم

 .)املنتج، السعر، الرتويج،التوزيع)تشيكل مزيج تسويقي متكون من أربعة عناصر 

انطالقا من وجهات نظر خمتلفة ملفهوم االسرتاتيجية التسويقية، نستخلص أبن االسرتاتيجية التسويقية هي       
دف إىل اجياد و احلفاظ على االسواق و تقدمي قيمة هلا". فاالسرتاتيجية التسويقية هي خطة هت اسرتاتيجية "خطة
 ا االدارية، حيث البد أن تتناسق االسرتاتيجية التسويقيةهتاملدى هلا أهداف ختدم املؤسسة على مجيع مستواي طويلة

 .االسرتاتيجيات ابالسرتاتيجية الكلية للمؤسسة لبلوغ أهدافها و جناح تلك

من التعاريف السابقة نستنتج أن: إسرتاتيجية التسويق تعرف على أهنا تطوير لرؤى املؤسسة حول 
األسواق اليت هتتم هبا ووضع األهداف وتطويرها وإعداد الربامج التسويقية مبا حيقق مكانة للمؤسسة وتستجيب 

 ملتطلبات قيمة الزبون يف السوق املستهدفة.

 .أهداف االسرتاتيجية التسويقية الثاين:الفرع 

 ا، وذلك عن طريق البحث عنهتدف االسرتاتيجية التسويقية اىل اجياد االسواق "املستهلكني" و تلبية رغباهت
 .الفرص التسويقية بتقسيم، استهداف، مث التموقع ابألسواق، عن طريق تقدمي و ايصال القيمة لألسواق املستهدفة

                                                           
1
 David W. Cravens, F. Pierey Nigal, Strategic Marketing, 8th edition, MC Graw-Hill, USA, 2006, p: 23.   

  . 86ص2000للنشروالتوزيع، األردن، ،، دار الزهران مدخل التسويق املتقدمحامت علي الصميدعي،   2
3
 Philip Kotler, Gary Armstrong, op. cit, p: 48 
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املتمثل يف خلق و تقدمي القيمة،  الرئيسي لالسرتاتيجية التسويقية هو نفسه هدف التسويق ووعليه اهلدف 
االسرتاتيجية التسويقية هو  أما هدف، الفرق بينهما يتمثل يف كون هدف التسويق هو تقدمي قيمة للمجتمع لكن

ما هي إال وسيلة  ويقيةذا تصبح االسرتاتيجية التسهك(. و )استهداف األسواقتقدمي قيمة للسوق املستهدف 
 ميكن أن نلخصها فيما يلي: تستخدمها املؤسسة لبلوغ أهدافها

  حتقيق األهداف العامة واألهداف اخلاصة؛ .1
  تقدمي سلعة أو خدمة على ذوق املستهلك؛ .2
 حتديد السعر واجلودة اليت يتوقعها املستهلك؛ .3
 ؛املؤسسةحتقيق التوازن بني حاجات السوق وبني إمكاانت  .4
 السلعة واخلدمة اليت يتوقع املستهلك أن جيدها فيها؛ توفري .5
 .1حتديد وسائل االتصال للوصول إىل املستهلك األخري .6

هداف االسرتاتيجية التسويقية على أهنا جزء أساسي يف بناء االسرتاتيجية العامة األ خالليتبني من  
ى استعماهلا استعماال جيدا مبا خيدم أهداف اىل الوقوف عل ابإلضافةللمؤسسة، ملا فيه من حتديد ملوارد املؤسسة 

 املؤسسة واحلفاظ على دميومتها.

 .رتاتيجية التسويقيةاالسمتطلبات صياغة  الفرع الثالث:

 تتضمن صياغة اإلسرتاتيجية التسويقية جمموعة معقدة من األنشطة والعمليات واإلجراءات اليت تسهم يف  
التسويقية،  تصميم واجناز اخلطط التسويقية، كما أهنا متثل اخلطط لبناء أو أتسيس األهداف وصياغة اإلسرتاتيجية

 2فاإلسرتاتيجية تقرتح كيف سيتم بلوغ هذه األهداف وما هي الطرق املناسب لذلك.

ؤسسة جيب مراعاة ولصياغة اسرتاتيجية تسويقية انجعة، ومرنة تتكيف مع التغريات احلاصلة يف حميط امل 
 3مايلي:

 تطوير العالقة احلميمة مع العمالء: .1

                                                           

96ص 2008،عمان االردن،1،اثراء للنشر والتوزيع،طإدارة التسويقانجي معال،  1  
 .22، ص 2012األردن،  ، دار حامد للنشر، عماناسرتاتيجيات التسويق منظور متكاملحممد عواد الزايدات، حممد عبد هللا العوامرة،   2
3

 :عوامل جيب مراعاهتا قبل صياغة اسرتاتيجية التسويق"، مقال منشور على املوقع  

strategy/-marketing-formulating-https://www.marketing91.com/factorsvisité le (15/05/2019)   

https://www.marketing91.com/factors-formulating-marketing-strategy/
https://www.marketing91.com/factors-formulating-marketing-strategy/
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تتحدث عدة اسرتاتيجيات تسويقية عن رضا العمالء واالحتفاظ هبم بشكل منفصل. ولكن ميكن 
أن تكسب الكثري من  مؤسسة، ميكن للوطيدة معهتصنيف كل األشياء املتعلقة ابلعميل على أهنا عالقة 

يكرهون، لتطوير العالقة مع العمالء، جيب أن يكون لدى  وما تفضيالهتم،التعرف على عمالئهاخالل 
 :إجابة على األسئلة التالية املؤسسة

 كم ينفق على أحباث السوق مع الرتكيز على رضا العمالء أو االحتفاظ ابلعمالء؟ . أ
 هل لدينا رؤية العمالء املناسبة يف أي وقت من األوقات؟  . ب
 لضبط اسرتاتيجية التسويق لدينا؟هل نالحظ اجتاهات املستهلكني   . ت
 أمام العمالء الختاذ مالحظات مباشرة؟ املؤسسةهل هناك من ميثل   . ث

يف وقت ما جمموعة من املهندسني لقطاع املركبات الثقيلة  لصناعة السيارات Tata مؤسسةمثال: لدى 
يوعا هو احلمولة الزائدة لفهم املشكالت اليت يواجهها العمالء بعد شراء السيارات، مشكلة واحدة األكثر ش

للمركبات، قامت جمموعة اتات على الفور إبجراء تغيريات على حمور املركبات اليت أعطت سياراهتا املزيد من القدرة 
 على التحميل وحتسني رضا العمالء إىل حد كبري، وكما نعلم ، فقد احتفظت ابلعمالء لفرتة طويلة مع جمموعة

TATA. 

 :صحة العالمة التجارية .2

العامل الثاين األكثر أمهية أثناء صياغة اسرتاتيجية التسويق هو حتديد صحة العالمة التجارية، هذا أيخذ البيئة 
منتظمة ألحباث السوق ملعرفة ما يفكر فيه  املؤسسات ابجراء دراساتاخلارجية يف االعتبار، تقوم العديد من 

 .ة أو العالمة التجاريةمؤسسبيئة األعمال اخلارجية للأصحاب املصلحة والعمالء والكياانت األخرى املشاركة يف 
 نفسها اليت لديها دارسة مستمرة ألحباث السوقTATA مؤسسةمن األمثلة املثالية يف هذه احلالة أن 

 مؤسسةأشهر، هذا يوفر لل6والعمالء كل  من وجهة نظر أصحاب املصلحةTataتدرس املكانة السوقية جملموعة 
وشخصية العالمة التجارية وألفة العالمة التجارية.  للعالمة التجارية من حيث صورة العالمة التجارية اخارجيرا تصو 

العالمة التجارية ابملنافسة يف نفس الصناعة ويتم حتديد  تتم مقارنة التصنيفات اليت مت احلصول عليها من دراسة
 .صحة العالمة التجارية

 :من هذه الدراسات صحة العالمة التجارية حنصل على إجابة على العديد من األسئلة
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 مدى قوة االسرتاتيجية التنافسية. . أ
 صورة العمالء عن املؤسسة. . ب
 مدى اهتمام  املؤسسة آبراء العمالء.  . ت

 :االبتكار .3

 أساليب إدارة االبتكار أو املوت" هو اقتباس شهري كتبه توم بيرتز، الكاتب األمريكي األسطوري حول
 عندما كانت1997األعمال. وكرر بيل غيتس نفس الشيء ملوظفيه يف مؤسسة مايكروسوفت يف عام 

 املنافسة يف ارتفاع، الثقافة املبتكرة يف املؤسسة هو نصف العمل املنجز، هذا هو السبب يف أن مؤسسات مثل
Facebook وGoogle وApple الوقت يف  سماح هلم بقضاء بعضتشجع موظفيها على االبتكار من خالل ال

 .املكاتب ملشاريعهم اخلاصة

مراعاته قبل صياغة االسرتاتيجية التسويقية اليت تستطيع من خالهلا املؤسسة  مما سبق ذكره حول ماجيب 
املنافسة، تظهر أمهية وقيمة أن تكون للمؤسسة عالمة جتارية قوية جتابه املنافسة واحملافظة على عالقة طيبة مع 

وجيا دورا كبريا يف اصياغة العمالء للحفاظ على السمعة الطيبة لديهم، كما أن لالبتكار والتطوير وجمارات التكنول
االسرتاتيجية التسويقية، فاما مواكبة التطورات احلاصلة خاصة يف املؤسسات اليت تتبىن تكنلوجيات عالية وسريعة 

 التطور، واما اخلروج وترك السوق لألقوى.

 املطلب الثالث. التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية:

ر حول التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية، أما يف صاىل أهم العنا تطرقنا يف املطلبني السابقني
هذا املطلب سنحاول ابراز أهم الفروقات بني التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية، من جزء من من؟ 

 ومن يكمل من؟، هذا ما سنبينه من خالل هذا املطلب.

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                                                االسرتاتيجيات التسويقية
 

101 
 

 .االسرتاتيجية التسويقية والتسويق االسرتاتيجيالفرق بني األول:  الفرع

تتطلب التفرقة بني االسرتاتيجية التسويقية و التسويق االسرتاتيجي فهم و حتليل كل منهما على حدى، 
السريورة اليت حتتوي على حتليل الفرص املو جودة يف السوق و اختيار  فإذا كانت االسرتاتيجية التسويقية هي

 1 .ملسؤول عن التخطيط هلذه العملياتن اوالتموقع فم اهلدف،

ان التخطيط متارسه اإلدارة، و اإلدارة التسويقية هي فن و علم اختيار االسواق املستهدفة و بناء عالقة 
 مرحبة معها. إذن اإلدارة التسويقية غرضها تصميم اسرتاتيجيات هادفة يف إطار "التسويق"، و ابلتايل االسرتاتيجية

 ء من التخطيط االسرتاتيجي للتسويق، و هذا األخري هو كل املراحل اليت مترهبا اإلدارة التسويقيةالتسويقية هي جز 
قبل التنفيذ أي أهنا جزء من اإلدارة التسويقية، و هي املسؤولة عن حتديد األهداف التسويقية، التشخيص البيئي 
العام )الداخلي، اخلارجي(، حتليل الفرص التسويقية، و من مث صياغة االسرتاتيجية التسويقية عن طريق تقسيم 

ستهداف، التموقع، مث تشكيل املزيج التسويقي الذي األسواق وحتليلها كنقطة انطالق التسويق االسرتاتيجي، اال
 كما هو مبني يف الشكل التايل: ميثل التسويق العملي هدفه تقدمي و ايصال القيمة لألسواق

   نشاط العملي )التكتيكي(، والتسويق االسرتاتيجي.ال(: 15الشكل رقم )

 
 Philip Kotler, Bernard Dubois, D. B. Manceau, Marketing management, 11éme  المصدر:

édition, Pearson éducation,Paris, France, 2004, p: 124  

إذن كل اخلطوات ابتداءً  من حتديد األهداف التسويقية إىل غاية تشكيل املزيج التسويقي تتم يف إطار 
ن مسؤولية التخطيط االسرتاتيجي ابلتشارك مع أهداف، رؤاي، رسالة و اسرتاتيجية املؤسسة العامة اليت هي م

 اإلدارة التسويقية. 
                                                           

أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة تطبيق االسرتاتيجيات التسويقية لتحسني التموقع التنافسي للعالمات التجارية اجلزائرية، هشام مكي،   1
 .17-16ص الشلف، اجلزائر، )السنة غري مذكورة(، ص
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وعليه فإن جوهر عملية التخطيط االسرتاتيجي يكمن يف حماولة اإلدارة إحداث نوع من املطابقة واملواءمة 
 هبا.  بني اإلمكاانت املتاحة و الظروف البيئية احمليطة

 :التسويقية و التسويق االسرتاتيجيالعالقة بني االسرتاتيجية الثاين: الفرع 

يف احلقيقة ال ميكن الفصل عمليا بني االسرتاتيجية التسويقية و التسويق االسرتاتيجي نظرا لتشابك و 
توافق املراحل اليت متر هبا كل من املمارسة التسويقية و االسرتاتيجية بل أن كل املراحل تتم يف آن واحد، فال ميكن 

تشخيص للبيئة و قدرات املؤسسة، و ال ميكن حتديد الرسالة دون حتديد األسواق أن حتدد األهداف دون 
املستهدفة ..اخل، اال أنه يتم التمييز بينهما نظراي من أجل التحليل و دراسة حيثيات املوضوع من طرف املهتمني  

 كما هو موضح يف الشكل التايل:

 واالسرتاتيجية التسويقية(: العالقة بني التسويق االسرتاتيجي 16الشكل رقم )

 
أطروحة دكتوراه غري منشورة، تطبيق االسرتاتيجيات التسويقية لتحسني التموقع التنافسي للعالمات التجارية اجلزائرية، هشام مكي، املصدر: 

 .18، ص جامعة الشلف، اجلزائر، )السنة غري مذكورة(
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من الشكل أعاله و مما مت حتليله سابقا، ميكن نظراي التمييز بني االسرتاتيجية التسويقية و التسويق 
االسرتاتيجي، إذ تعد األوىل تلك املرحلة اليت تقوم املؤسسة فيها بصياغة خطتها املتعلقة بتقسيم و حتديد والتموقع 

جزء من مرحلة صياغة االسرتاتيجية التسويقية، فهي تبدأ ابألسواق، وتقدمي املزيج التسويقي هلا، أما الثانية فهي 
بتقسيم السوق وحتليله، و تنتهي ابلتموقع أي أن مسؤولية التسويق االسرتاتيجي هي اختيار القيمة، و االسرتاتيجية 

 التسويقية هي اختيار وتقدمي و ايصال القيمة.

 .سريورة االسرتاتيجية التسويقية: املبحث الثاين

اسرتاتيجية تسويقية بثالث مراحل ميكن أن خنتزهلا يف الشكل املوايل والذي سنشرحه يف املطالب التابعة  مير اعداد
 هلذا املبحث:

 (: سريورة االسرتاتيجية التسويقية.17الشكل رقم )

 
 56، ص2008(، دار اليازوري للنشر، األردن، اسرتاتيجيات التسويق، )بتصرف اثمر البكري،املصدر: 

 . اجلانب التخطيطي لالسرتاتيجية التسويقية:األول املطلب

يعد اجلانب التخطيطي كمرحلة أوىل وأساسية لصياغة االسرتاتيجية، حيث يتم فيها وضع اخلطوط  
 العريضة لبناء اسرتاتيجية تسويقية تنافسية، وهي بدورها تنقسم اىل ثالث مراحل سيتم التطرق هلا فيما يلي.

 سريورة االسرتاتيجية التسويقية

 اجلانب الرقايب

مقارنة النتائج مع 
 اخلطة

اختاذ الفعل 
 لتصحيح اخلطأ

 اجلانب التنفيذي

تصميم التنظيم 
 التسويقي

جدولة التطوير 
واجناز الربانمج 

 التسويقي 

 حتديد املوارد احملققة

 اجلانب التخطيطي

التحليل املوقفي 
 والبيئي للمؤسسة

التجزئة، 
االستهداف، 

 التموقع

اعداد الربانمج 
 التسويقي واملوازنة
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 .SWOTاملوقفي التحليل  األول:الفرع 

كما سبق وتطرقنا اىل هذه األداة اليت تقوم من خالهلا املؤسسة بتحليل بيئتيها الداخلية واخلارجية، مير  
 هبذه املراحل: SWOTالتحليل املوقفي للمؤسسة ابستعمال أداء 

للمؤسسة، على القائمني على  كأول خطوة يف التحليل املوقفيحتديد مكانة املؤسسة التنافسية:  .1
املؤسسة حتديد موضعها التنافسي، مبعىن حتديد مكاهنا ابلنسبة للرائد يف السوق، اما أن تكون متحداي، 

 أو اتبعا.
يكون من خالل معرفة املنافسني احلاليني واحملتملني يف القطاع وحتديد حجم احلصة  حتليل املنافسني: .2

فسني، كذا قدرة التأثري يف السوق مبعىن معرفة ثقل املؤسسة من حيث السوقية للمؤسسة مقارنة مع املنا
 التواجد يف السوق.

الذي مت التطرق له يف الفصلني السابقني، يتم  SWOTابستخدام منوذج حتديد نقاط القوة والضعف:  .3
فيتم حتديد نقاط القوة والضعف للمؤسسة انطالقا من حتليل بيئتها الداخلية، أما الفرص والتهديدات 

 حتديدها انطالقا من حتليل املنافسني والسوق.
بيئة التسويقية من عوامل مرتابطة تتكون الحتليل البيئة التسويقية للمؤسسة ابستخدام مناذج التحليل:  .4

يف مدى قدرهتا على االستجابة الفعالة للتغريات اليت حتدث  املؤسسة، ويتعلق جناح املؤسسةتؤثر يف أداء 
يف بيئتها، وهلذا جيب على املسوقني حتليل تلك العوامل والتعرف على اجتاهات تطورها عند وضع 

 اسرتاتيجية التسويق.

 رف بيئة التسويق أبهنا عوامل أو قوى متنوعة يتعني على مدير التسويق أن يتخذ قراراته يف إطارها،تع
 أو هتديدات، جيب على املؤسسة. ؤسسةومتثل يف الوقت نفسه فرصا للم

التنبؤات  يظهر الدور االسرتاتيجي لدراسة عوامل البيئة التسويقية من خالل حاجة إدارة التسويق إلجراء
كن التعبري عنها اسرتاتيجياهتا واليت مي و املؤسسةابلتغريات يف البيئة، واجتاهاهتا املستقبلية، واليت ترتبط هبا أهداف 

ملواجهة التغريات احملتملة ووضع االسرتاتيجيات املناسبة  بصيغة أخرى: توفري القدرة على االستعداد املسبق
 . الستغالل الفرص وجتنب التهديدات

 مجلة من املفاتيح ميكن تلخيصها يف الشكل املوال: ىهلذا ترتكز صياغة االسرتاتيجية التسويقية ع
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 مفاتيح صياغة االسرتاتيجية التسويقية(: 18الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 38، ص2011، دار امليسرة، األردن، التسويق االسرتاتيجياملصدر: حممود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان، 

يوضح االسرتاتيجية التسويقية يف ظل بيئتيها املباشرة وغري املباشرة والذي يبني ي من الشكل أعاله الذ
 ؤسسةاإلسرتاتيجية .فعلى مستوى امل تدور التسويق يف التخطيط اإلسرتاتيجي يتضح من خالل خمتلف مستواي

مرحبة  تيقرم التسويق فلسفة توجيه" املفهوم التسويقي "اليت تقرتح على إسرتاتيجية املؤسسة العمل حول بناء عالقا
اإلسرتاتيجي خاصة ابلتحليل  طالتخطي للقائمني بعملية تخالدم التسويق مدكما يق،  فةداملسته تمع القطاعا

السوق، تطوير السوق، منو األسواق( وغريها  ةحص) وقالس تالبيئية ومتغريا تالتنافسي وحركية السوق والتحوال
 ،يف االستفادة منها ؤسسةفرص السوق اجلذابة وتقييم إمكانية امل املخططني يف تعريف داليت تساع تمن املعلوما

للوصول إىل امليزة التنافسية يف  ؤسسةرة املدالعميل وق تعلى احتياجا ضافة إىل ذلك ومبا أن التسويق يركزإلاب
للوصول  تبينما يصمم التسويق إسرتاتيجيا، افهادوأه ؤسسةكمرحلة يف رسالة امل فة، فإنه يعتربداألسواق املسته

 .العمل اإلسرتاتيجية داتاف وحدإىل أه

 

 

 

 البيئة السياسية

 

 

 

 البيئة االجتماعية والثقافية

 البيئة

 االقتصادية
 البيئة

 التكنولوجية

 الزبون

 املنافسة املؤسسة
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 التجزئة، االستهداف والتموقع. الثاين:الفرع 

التحليل املوقفي، تتحصل املؤسسة على مجلة من خطوة بعد مجلة التحليالت اليت قامت هبا املؤسسة يف 
اليت تضبط مكانة املؤسسة يف السوق واليت حول نقاط قوهتا وضعفها وماحوهلا من فرص وهتديدات املعلومات 

املؤسسة بعملية التجزئة واالستهداف  تستغلها الحقا يف  بناء اسرتاتيجيتها التسويقية أما يف هذه اخلطوة تقوم
، ومن مث استهداف تستند جتزئة السوق إىل مفهوم التشابه بني املستهلكني واالختالف فيما بينهموالتموقع، حيث 

جزء سوق أو عدة أجزاء مبزيج تسويقي واحد أو عدة أمزجة تسويقية، حسب امكانيات املؤسسة وأهدافها، أتيت 
يت تضبط انعكاس املنتج أو منتجات املؤسسة يف أذهان املستهلكني، كل هذا سنتطرق له بعدها مرحلة التموقع ال

 فيما يلي:

 سنتطرف فيما يلي اىل عموميات حول التجزئة دون التفصيل. :التجزئة  .1
توجد تعريفات عديدة لتجزئة السوق، وتتشابه تلك التعريفات من انحية تركيزها على  تعريف التجزئة: . أ

 املستهلكني إىل جمموعات وفق معايري معينة، نذكر منها: تقسيم
  :عملية تقسيم السوق إىل جمموعات زابئن هلم حاجات ومتطلبات متماثلة تعرف التجزئة على أهنا

 1السلعة/اخلدمة )جمموعات متجانسة(.
 مبعىن آخر جتزئة السوق هي تقسيم سوق كبري إىل جمموعات )شرائح( مميزة وحمّددة ومتتلك خصائص  أو

وحاجات مشرتكة، حبيث ميكن اعتبار كل قطاع على أنه السوق املستهدفة وميكن الوصول إليها بواسطة 
 2مزيج تسويقي معني. 

 س( ومن مث تصميم إسرتاتيجية للتواجد حتديد األسواق اليت ستشغله املؤسسة )أين تريد املؤسسة التناف
 واستغالل السوق املختار.

من التعاريف السابقة للتجزئة السوقية ميكن القول أبهنا تقسيم املستهلكني اىل جمموعات متجانسة، ألجل 
 سهولة استهدافها عن طريف مزيج تسويقي يتماشى مع رغباهتم، مبا خيدم أهداف وإمكانيات املؤسسة.

تكمن أمهية التجزئة يف العموم اىل التحديد اجليد للمستهلكني ابالضافة اىل عدم هدر  التجزئة:أمهية  . ب
 1موارد املؤسسة، وميكن فيما يلي أن نوضح أمهية التجزئة يف النقاط التالية:

                                                           
 117،ص 2000والتوزيع عمان ،الطبعة االوىل ،سنة دار النشر التسويق مدخل اسرتاتيجي ،امحد شاكر العسكري ،  1

 .66اثمر البكري، اسرتاتيجيات التسويق، مرجع سابق، ص  2
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 املساعدة على زايدة االهتمام إبشباع حاجات املستهلك؛ 
  تقسم السوق إىل قطاعات يسهل الوصول هلا؛ 
 معلومات جيدة من حيث الكم والنوع عن كل قطاع عن السوق؛ توفري 
 ؛ حسن توزيع املوارد التسويقية 
 املسامهة يف رفع كفاءة وفعالية الربانمج التسويقي للمؤسسة ككل؛ 
 متكن الؤسسة من زايدة كفاءة أداء الوظائف التسويقية؛  
 يت كانت سائدة سابقا؛حدوث تغيري يف اإلسرتاتيجيات التسويقية للكثري من املؤسسات ال  
  حليل املنافسة اليت تسود األسواق ودراستها؛ 
 جعل عملية شراء املستهلك الحتياجاته من املنتجات عملية سهلة وبسيطة؛  
  متكن املؤسسات من حتقيق نتائج تسويقية تفوق تلك النتائج اليت حتققها املؤسسات اليت تسري على

  سياسة السوق الكلي ؛
 :جتزء األسواق وفقا جلملة من املعايري سنذكر أمهها ابختصار فيما يلي ق:جتزئة السو  أسس . ت

 (: أسس تقييم أسواق املنتجات.16اجلدول رقم )

 التقسيم اجلغرايف:
 الدول. -
 األقاليم -
 املدن -
 الكثافة السكانية -
 املناخ -

 التقسيم الدميغرايف:
 السن، حجم األسرة -
 اجلنس، دورة حياة األسرة. -
 االجتماعية الدخل، الطبقة -
 التعليم، الدين -
 املهنة، األصل العرقي. -

 التقسيم السلوكي:
 الفوائد املنشودة. -
 معدل االستعمال -
 وضع املستعمل -
 درجة الوالء -
 درجة استعداد املشرتي للشراء -

 التقسيم السيكوغرايف:
 منط احلياة. -
 السمات الشخصية -

                                                           
 
1
 JohnT.Bowen, Market segmentation in hospitality research, , international journal of contemporary 

hospitality management, MCB University Press USA, Vol10/ N°7, 1998, p: 289.   
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 احلساسية للجهود التسويقية -
 .78، ص1995التسويق املفاهيم واالسرتاتيجيات، مكتبة عني الشمس، مصر، عمرو حسن خري الدين، املصدر: 

 أي تقسيم السوق إىل مناطق جغرافية خمتلفة: دول، أقاليم، مدن أو أحياء مثال: :اجلغرايف قسيمالت 
، أو األلواح الشمسية تستخدم الغذاء الذي خيتلف من منطقة إىل أخرى واملشروابت )حسب املناخ(

  اجلنوب. بصفة أكثر يف
 يرتكز هذا النوع على معايري سوسيودميغرافية كاجلنس، العمر، حجم العائلة، العائد، : لدميغرايفا قسيمالت

 اجلنسية، مستوى التعليم، االنتمائية الدينية والطبقة االجتماعية. 
 :ياهتم.  وشخص هنا املعايري البسيكوغرافية، بنمط احلياة، قيم األشخاص تتعلق التقسيم السيكوغرايف

الشراء وفقا لقيمهم  أشخاص من نفس اجلنس، العمر والعائد قد خيتلفون يف كثري من األشياء كسلوك
  وشخصياهتم.

 :تعمل على تقسيم السوق ال على أساس خصائصهم اجلوهرية وإمنا على أساس   التجزئة السلوكية
من املسؤولني يعتقدون أن السلوك هو نقطة  مشرتايهتم، دوافعهم مواقفهم وجتربتهم جتاه املنتج.الكثري

 البداية لتجزئة السوق، تستعمل هنا العديد من املعايري وهي: 
  ابلنسبة للمؤسسات إذ  أصبح هذا النوع من التجزئة جد مهم :وضعية الشراء أو االستهالك

 أهنا تبحث عن معرفة أي عالمة يستهلكها الزابئن ويف أي وقت ومناسبة.
 يسعى اليها يف املنتج: تكون هنا الدوافع خمتلفة و متعددة و هذا لنفس املنتج،  الفوائد اليت

فاملؤسسة ختتار الدافع اليت تريد الرتكيز عليه وتصّمم املنتوج الذي سيليب احلاجات و الرسالة 
 اليت تريد إيصاهلا للزابئن الذين يسعون هلذه الفوائد.

 :حالة االستخدام:  ميكن تقسيم السوق إىل 
غري املستعملني، املستعملني احملتملني واملستعملني املنتظمني للمنتوج، واملؤسسات الرائدة هتتم كثري ابملستخدمني    

 .    1احملتملني بدال من املؤسسات املنافسة األخرى اليت هتتم ابملستخدمني املنتظمني

السوق هلا أيضا شروط لكي كأي معايري توضع، فان أسس جتزئة  شروط )متطلبات( التجزئة الفعالة: . ث
 تكون أسس فعالة لتقسيم السوق نذكر من هذه املتطلبات ما يلي:

                                                           
 13-12 ص ،ص 2009اصدارللنشر والتوزيع، األردن،  مارس التسويق للجميع ،رؤوف شبايك ،  1
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 :أي إمكانية تقييم حجم والقدرة الشرائية للزابئن...اخل؛ قابلة للقياس  
 على املؤسسة إمكانية توجيه جهودها حنو األجزاء املختارة، ابلتايل من املهم معرفة  :إمكانية الوصول

  من انحية نقاط البيع ووسائل اإلعالم املعتمدة وشبكات التوزيع؛خصائص اجلزء 
 )على كل جزء أن يكون واسع ومربح لكي نضع له إسرتاتيجية خاصة، مثال: : حجم كايف )األمهية

 صانع سيارة ليس له أي فائدة لتصميم سيارة موجه لألشخاص اليت يفوق طوهلم مرتين؛  
 على األجزاء السوقية أن تكون خمتلفة ومتمايزة وأن تستجيب بطريقة خمتلفة إىل خمتلف : التمايز

  عناصر املزيج التسويقي؛
 أي على املؤسسة إمكانية تصميم برامج فعالة من أجل إرضاء الشرائح املختارة، إذ  :التحقيق إمكانية

  .1جزاءعليها امتالك املوارد البشرية واملادية الكافية للتوجه هلته األ
بعد حتديد أجزاء السوق اليت ميكن للمؤسسة النشاط هبا يتعني حتديد : اسرتاتيجيات جتزئة السوق . ج

 اسرتاتيجية كل جزء سوق وفقا خلصائصه كما يلي:
  ،إسرتاتيجية التسويق الغري متمايز)التسويق الكلي(: ويقصد هبا توجيه مزيج تسويقي واحد للسوق كله

 حبيث نفرتض أن مجيع الزابئن يف السوق املستهدفة  لديهم حاجات متماثلة حنو منتج معني؛
 إىل قطاع واحد  إسرتاتيجية التسويق املتمايز املتنوع: وفق هذه اإلسرتاتيجية يتم وضع مزيج تسويقي واحد

أو عدد قليل من القطاعات السوقية هنا تقوم املؤسسة ابستغالل شرحيتني على األقل و إعداد برامج 
 ومنتجات خمتلفة لكل شرحية؛ 

  إسرتاتيجية التسويق املركز: حياول  رجل التسويق من خالل هذه اإلسرتاتيجية وضع مزيج تسويقي فريد
 2ع من القطاعات املختلفة سوقا مستهدفة ابلنسبة للمؤسسة.لكل قطاع سوقي، حبيث يعترب كل قطا 

فيما يلي شرح اخلطوة الثانية اليت تلي التجزئة وهي االستهداف أو اختيار أجزاء  يتم: ساالستهداف .2
 السوق املناسبة:

  : هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم االستهداف بشكل ملم نذكر منها:تعريف االستهداف . أ

                                                           
، اجلزائر، جوان 14، العدد 2جملة األحباث جامعة البليدةالتسويق االسرتاتيجي ومكانته ضمن االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة، حممد عبيلة،   1

 .6، ص2016
119امحد شاكر العسكري، مرجع سبق ذكره ،ص   2  
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االستهداف أبنه السعي وراء املبادلة مع جمموعة خاصة وحمددة من خالل اإلعالن واألنشطة  يعرف -
التسويقية األخرى، وتقدمي نشاطات استهداف مصممة خصيصا لتكون أكثر جاذبية ألفراد القطاع 

 املستهدف مقارنة بغريها من القطاعات األخرى".
ات املستهلكني املشرتكني يف نفس اخلصائص، نقصد ابستهداف األسواق أو القطاعات حتديد جمموع -

قصد اختيار جمموعة أو أكثر من املنتجات وتصميم املزيج التسويقي املالئم لكل جمموعة من هؤالء 
 1 املستهلكني.

هي خطوة اتلية لتجزئة السوق حيث يقوم رجال التسويق بعد التعرف على اجملموعات املختلفة يف  -
جملموعات اليت سوف يتم تصميم وإنتاج وتسويق السلع هلا. وهناك عدة السوق ابختيار اجملموعة أو ا

مناذج يف اختيار السوق املستهدف، فقد يكون من خالل الرتكيز على جزء من السوق، الرتكيز على 
 2منتج معني، أو التغطية الشاملة للسوق. 

سوق أو عدة أجزاء للنشاط من التعاريف السابقة ميكن القول أبن االستهداف هو عملية اختيار جزء   
هبا، وختصيص مزيج تسويقي واحد أو عدة أمزجة تسويقية حسب طبيعة جمال النشاط املختار وحسب املنتج 

 وحسب رغبات املستهلك املستهدف مبا خيدم أهداف املؤسسة.
 يتجبملة من املراحل وهي كاآل فمتر عملية اختيار السوق املستهدمراحل اختيار السوق املستهدف:   . ب
 حتديد النطاق السوقي؛ -
 حتديد أسس التجزئة؛ -
 حتديد الفئات أو القطاعات املمكنة؛ -
 التنبؤ حبجم الطلب يف كل قطاع؛ -
 تقدير التكاليف والعائد املتوقع لكل قطاع؛ -
 3تقييم مدى مالئمة كل قطاع لألهداف؛ -
 اختيار القطاع املستهدف. -
 : هناك مخسة معايري الستهداف الفعال واجليدمعايري االستهداف الفعال:  . ت

                                                           
رسالة دكتوراه ،جامعة مصطفى اسطمبويل إسرتاتيجية التموقع وتنافسية املؤسسات يف قطاع املنتجات الغذائية ،بوغاري فاطنة الزهرة ،  1

 47ص  2017معسكر،
 13مرجع سبق ذكره ،ص رؤوف شبايك ،   2
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جيب أن يكون اهلدف حمددا، وهذا يعين أن املسوق يتمكن من رؤية وإجياد اخلصائص اليت مت اختيارها  -
 للتجزئة.

  . القطاع جيب أن يكون كبريا بدرجة كافية لينتج أرابحا -
 . متغريينالقطاع املستهدف املستقر يعين أن املستهلكني ليسوا خمتلفني وال  -
 .جيب أن يكون من السهل الوصول إىل الفئة املستهدفة من املستهلكني -
 1ومصادرها و إمكانياهتا. املؤسسةجيب أن يكون القطاع املستهدف متناسبا مع أهداف  -
 اسرتاتيجيات االستهداف . ث

بـعد تقييم جاذبية القطاعات السوقية، يقوم املسوق اإلسرتاتيجي بتنمية البدائل اإلسرتاتيجية اليت تسمح 
  2للمؤسسة ابلوصول إىل األسواق املستهدفة وهي مخسةكاآليت:

 اسرتاتيجية التسويق املركز: -
، وفيها تقوم املؤسسة برتكيز كل تعترب اسرتاتيجية التسويق املركز خليطا بني اسرتاتيجية التمايز والالمتايز

 :(على قسم واحد من السوق كما هو مبني يف الشكل)املزيج التسويقياألنشطة التسويقية 
M3 M2 M1  

   P1 
   P2 
   P3 

       :M الشـرحية الـسوقية ؛ : Pأو الـمزيج التسويقي املنتج 
هذه اإلسرتاتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ذات املوارد احملدودة، خاصة إذا كان القسم  تناسب

املستهدف ال يشكل اهتمام املؤسسات الرائدة. ومن مزااي هذه اإلسرتاتيجية، إكتساب ميزة التخصص واإلطالع 
خماطرها تغري أمناط الطلب على حاجات ورغبات الزابئن، ابإلضافة إىل اإلخنفاض النسيب للتكاليف. لكن من 

، مثال عن ذلك يف سوق األدوات على املنتج، بسبب تغري أذواق املستهلكني أو دخول منافس جديد إىل القطاع
الكهرومنزلية، صناعة األلواح الشمسية تستهدف شرحية سوقية واحدة ومبزيج سوقي واحد، ألن املنتج يف بداايته 

 نزلية.ابملقانة مع ابقي املنتجات الكهروم

                                                           
 .99،105 ص طارق بلحاج ، مرجع سبق ذكره ،ص  1 

 .9، مرجع سابق ص التسويق االسرتاتيجي وكانته ضمن االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسةحممد عبيلة،   2

 التسويق املركز
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 : اسرتاتيجية التخصص اإلنتقائي -
فقط، فإن التخصص اإلنتقائي تقوم على رتكيز تقوم على استهداف قسم واحد إذا كانت اسرتاتيجية ال

فكرة استهداف عدد من األقسام اليت ترى املؤسسة أبهنا جذابة وتتوافق مع إمكانياهتا املادية والبشرية كما يبينه 
 :الشكل

M3 M2 M1  
   P1 
   P2 
   P3 

       :M الشـرحية الـسوقية ؛ : Pأو الـمزيج التسويقي املنتج 
من مزااي هذه اإلسرتاتيجية ختفيض املخاطر عن طريق التنويع يف األجزاء املستهدفة، مبعىن استهداف عدة 
أجزاء سوق كل جزء مبزيج تسويقي معني، مثال عن ذلك نبقى يف الصناعات الكهرومنزلية، ونتحدث هنا مثال 

تج يستهدف شرحية سوقية معينة ومبزيج وأجهزة احلاسوب وكذا أجهزة اهلواتف النقالة، كل من ربيدأجهزة التعن 
 تسويقي معني.

 اسرتاتيجية التخصص حسب السوق:  -
تقوم املؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية ابستهداف قطاع سوقي واحد فقط، لكن بتقدمي عدد من املنتجات 

 اليت تليب حاجات خمتلفة يف ذلك القطاع
M3 M2 M1  

   P1 
   P2 
   P3 

       :M الشـرحية الـسوقية ؛ : Pأو الـمزيج التسويقي املنتج 
لنشرح أكثر هذه االسرتاتيجية نبقى يف مثال، مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية مثال: صناعة املنتجات 
البيضاء واملتمثلة يف الثالثجات وآالت الغسيل، والطباخات هذه األجهزة لكل منها خصائصه وشرحية السوقية له 

 ضافة اىل املزيج التسويقي الذي تستهدف بيه هذه املؤسسات مستهلكيها.ابال
 اسرتاتيجية التخصص حسب املنتج  -

 التسويق اإلنتقائي

 التخصص حسب السوق
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على العكس من اسرتاتيجية التخصص حسب السوق، تقوم املؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية بتقدمي منتج 
 :واحد إىل عدة أقسام خمتلفة كما يبينه الشكل أدانه

M3 M2 M1  
   P1 
   P2 
   P3 

       :M الشـرحية الـسوقية ؛ : Pأو الـمزيج التسويقي املنتج 
كمثال على اسرتاتيجية التخصص حسب املنتج، نبقى مع مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية، حيث 

 تقدم املنتج املتمثل يف أجهزة التلفاز وهو منتج واحد موجه لعدة شرائح سوقية.
 التغطية الشاملة للسوقاسرتاتيجية  -

الكربى واليت اإلسرتاتيجية  تقوم املؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية خبدمة السوق أبكمله، وغالبا ما تتبع هذه
فهي  تنشط بشىت األسواق ومبنتجات كثرية تشمل عدة اسرتاتيجيات كمؤسسات الصناعات الكهرومنزلية

، وهذه وبشرية معتربة إمكانيات مادية تستهدف عدة ميادين نشاط اسرتاتيجية مبحفظة أعمال ثرية تتطلب
 االسرتاتيجية ممثلة يف الشكل املوايل:

 
M3 M2 M1  

   P1 
   P2 
   P3 

       :M الشـرحية الـسوقية ؛ : Pأو الـمزيج التسويقي املنتج 
بعد جتزئة السوق اىل اجزاء متجانسة واختيار األجزاء اليت تود املؤسسة العمل هبا، أتيت : التموقع الذهين .3

مرحلة اختيار متوقع ذهين للعالمة التجارية وللمنتجات يف ذهن املستهلك، وفيما يلي سنعرض أهم النقاط التيي 
 تتناول التموقع.

 :تعاريف للتموقع الذهين نذكر منهايوجد العديد من ال: تعريف التموقع الذهين  . أ

املنتج التخصص حسب  

 التغطية الشاملة للسوق
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و  Trout Jackعلى يد مسؤولني يف وكالة إشهارية مها: 1972يعود ظهور مصطلح التوقع يف سنة  -
Alries أبنه إعداد تصور معني  (1982 سنة التموقع : معركة احتالل الذهن) حيث عرفاه يف كتاهبما

املنافسون داخل ذهن فضل ويتميز عن املكان الذي حيتله عن املنتج وعالمته هبدف إعطائه مكاان ي
 1وتفكري املستهلك.

ميكن تعريفه على أنه: كيفية إدراك املستهلكني املستهدفني للربانمج التسويقي للمنتج أو املاركة حتت  -
 2الدراسة مقارنة ابملدركات احلسية جملموعات أخرى من املستهلكني وملاركات أخرى منافسة.

تكوين مفهوم عن املنتج وعالمته من أجل إكسابه مكاان متميزا يف ذهن ” :يب كوتلر أبنهيعرفه فيل -
 3“السوق املستهدف

ن أمام أعني العمالء إىل أذهاهنم، بتكوين صورة من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التموقع هو نقل املنتج م
 حسنة ألبرز خصائص املنتج أو العالمة التجارية.

 4التموقع بدوره إىل قسمني:وينقسم 

وذلك  وهو املركز الذهين الذي هتدف وأتمل املؤسسة إىل حتقيقه يف ذهن املستهلك :التموقع اإلرادي -
 .مقارنة مع بقية املنافسني

املنتجات  وهو املركز الذهين الذي حيتله املنتج يف ذهن املستهلك ابملقارنة مع :التموقع الالإرادي -
 .املنافسة

ع اإلرادي أو احملقق، هي الصورة اليت يكتسبها الزبون حول منتج قنستنتج من هذا التصنيف أبن التمو 
املؤسسة، وابلتايل فهو خيضع حلكم املستهلك وخيرج عن نطاق سيطرة املؤسسة، أما التموقع الالإرادي فيمكن 

 للمؤسسة السيطرة والتحكم فيه وذلك عن طريق التخطيط اإلسرتاتيجي.

ع الذي أدركه املستهلك، مما يعين أن قه ميكن أن يكون هنالك احنراف بني التموقع املخطط والتمو وعلي
 .التموضع الذي تريد املؤسسة وصفه قد ال يتوافق مع الصورة اليت أيخذها الزبون عن املؤسسة

                                                           
 14مرجع سبق ذكره ،ص  رؤوف شبايك،  1

2
  MARTIN Sylvie & VEDRINE Jean-Pierre, « Marketing : Les concepts clés », ed. chihab, Eyrolles, Paris, 

1996, p. 178 

 .46، مرجع سابق ص اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،   3 
 .15حممد عبيلة،مرجع سابق، )بتصرف( ص   4
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كاستجابة اسرتاتيجية لكثافة األسواق وتنوعها وكثرهتا؛ األمر الذي يدفع ابملؤسسة   وأتيت مرحلة التموقع
إىل التفـكري يف إجياد وسـيلة للتميز عن سائر املنافسيـن، وذلك هبدف وضع انطباع خاص يف ذهن املستهلك تنفرد 

 لة مدة حياة املنتج.به املؤسسة عن خصومها يف نفس السوق، ومن املهم أن نشري إىل أن التموقع يبقى طي

 أمهية التموقع الذهين  . ب

إن خلق تصور ذهين ملنتج املؤسسة لدى املستهلك واختيار متوقع جيد يف السوق املستهدف له أمهية كبرية يف  
 كسب ميزة تنافسية مستدامة وحتقيق والء العمالء، وهذا ما ينجم عنه عدة مزااي واملتمثلة يف:

 التميز يف سوق كثري املنافسة؛  -
 التموقع يضمن تناسق املزيج التسويقي؛  -
 يعترب التموقع أحد الدعائم اليت تقوم عليها اخلطة التسويقية؛  -
 تسهيل اختاذ القرار التسويقي . -

  :حمددات التموقع الذهين . ت
عرض املؤسسة فإن رجل التسويق عليه أن أيخذ يف  من أجل اختيار اخلصائص اليت ستكون قاعدة متوقع

 ،متوقع منتجات النافسني ت اجلمهور،تطلعا“)املثلث الذهيب”االعتبار ثالثة عوامل حمددة ما يسميه بعضهم 
 وهو أداة جيدة من أجل أتليف وتثبيت التموقع، ذلك أنه يطرح ثالثة أسئلة أساسية:  خصائص املنتج(

 تجيب بشكل جيد لتطلعات اجلمهور املستهدف؟هل التموقع املختار يس -
 هل التموقع املختار متوافق مع املؤهالت احلقيقية للعرض املقدم لذلك اجلمهور؟ -
  هل التموقع املختار سيسمح للمؤسسة ابلتميز عن املنافسني؟ -
 
 اسرتاتيجيات التموقع الذهين:  . ث

ميكن استخدامها لتصميم ووضع برانمج تروجيي، وسنتعرض ست اسرتاجتيات   هناك عدة اسرتاتيجيات للتموقع
 كما يلي :

حتديد اخلصائص اهلامة والبارزة اليت إسرتاتيجية التمركز الذهين من خالل خصائص املنتج ومنافعه:  -
 تعد هامة ابلنسبة للمستهلكني وتعترب أساسا لقرار الشراء؛
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تستخدم السعر وجودة املنتج  لتحديد املوقع هين للمنتج: اسرتاتيجية السعر/اجلودة للتمركز الذ -
 التنافسي للماركة يف السوق،

تستخدم لتوصيل تصور حمدد عن املاركة وذلك بربط املنتج اسرتاتيجية التموقع من خالل االستخدام:  -
 ابستخدام حمدد، أو لتوسيع استخدام املنتج،

يتم حتدي املوقع التنافسي للمنتج ليس مقاربة مع الذهين من خالل فئة املنتج:  إسرتاتيجية التموقع -
 املنتج املنافس فقط بل مع فئة املنتجات؛

يتم الرتكيز على املنافس من أجل القيام ابألفضل إسرتاتيجية التمركز الذهين من خالل املنافس:  -
استخدام إسرتاتيجية أخرى معها إلبراز وإعطاء منتج مميز مقارنة مبنتج املنافس، ولكن يقتضي ذلك 

 خصائص املنتج؛
: القيام بتغيريات يف املنتج وخصائصه ولكنه تعترب إسرتاتيجية التموقع الذهين من خالل التغيري -

 اإلسرتاتيجية األصعب بسبب اإلدراك احلايل اليت كوهنا املستهلك عن املنتج.
 .ةالتسويقي واملوازنمانمج ب اعداد ال الثالث: الفرع

ة ابلنسبة للمؤسسة، على املؤسسة اعداد برانمج تسويقي فبعد حتليل املوقفي واختيار أجزاء السوق املستهد
) اسرتاتيجيات املزيج التسويقي(واليت سنتطرق هلا ابلتفصيل يف املبحث  متمثل يف حتديد االسرتاتيجيات التسويقيىة

 1ة اعداد املوازة واليت تقدر أتيت على شكل:األخري مبا أهنا احملور األساسي لبحثنا، مث أتيت مرحل
مبيعات اليت ستحققها املؤسسة ) شهراي، فصليا ختطيط املبيعات املتوقعة: حيث يتم وضع تقدير لل .1

 وسنواي(.
حيث يتم تقدير كل تكاليف الربانمج التسويقي تقدير مستوى املصاريف املرتتبة على املزيج التسويقي:  .2

 الذي تضعه املؤسسة للسري على ميزانية معينة مبا خيدم أهداف املؤسسة.
حتديد مستوى أو حجم العائد واألرابح احملتمل حتقيقة: مبعىن وضع سقف العوائد على النشاط التسويقي  .3

 ؤسسة خالل فرتة ما لتسهل عملية الرقابة فيما بعد، مبقارنة املخط واحملقق.للم
 املطلب الثاين: اجلانب التنفيذي لالسرتاتيجية التسويقية

                                                           
 .61ص  مرجع سابق، "اسرتاتيجيات التسويق"،اثمر ايسر البكري،   1
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، ان مل مير لالسرتاتيجية التسويقية اجلانب التخطيطيفقط له يف املطلب األول يعد   التطرق كل مامت
ألهم العناصر يف هذه  سيتم التطرق، سيبقى دون أمهية وحربا على ورق، فيما يلي مبرحلة التنفيذ على أرض الواقع

 املرحلة من أجل اسرتاتيجية تسويقية انجعة.
 1حيث متر هذه املرحلة مبا يلي:

نقصد هنا ابملوارد اليت تساعد على حتويل األفكار املخطط هلا يف اجلانب التخطيطي أو املوارد احملققة:   .1
نفيذ، مبعىن ضبط كم املوارد املادية والبشرية اليت متلكها املؤسسة من أجل تنفيذ اخلطة )اخلطة( اىل ت

 التسويقية.
تصميم التنظيم التسويقي: ابراز وظيفة التسويق يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة بتفصيل مجلة األنشطة  .2

لالسرتاتيجية التسويقية املسندة للوظيفة، من أجل ضمان تنفيذ مرتابط ومتناسق خيدم السري احلسن 
 والشكل املوايل يبني ذلك.

 ( تصميم التنظيم التسويقي19الشكل )

 
، عمان األردن 2008 الطبعة امللونةدار اليازوري العاملية للنشر والتوزيع،  "اسرتاتيجيات التسويق"،اثمر ايسر البكري،  املصدر:

 62.ص 

                                                           
 .62نفس املرجع السابق، ص   1

 الدارة العليا

وظيفة املالية 
 وظيفة التسويق وظيفة املوارد البشرية واحملاسبة

 املبيعات حبوث التسويق التسعري

 قوة البيع

 قوة بيع مساندة

 تطوير قوة البيع

 الرتويج

 وظيفة االنتاج وظيفة التمويل
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نالحظ من الشكل أعاله أبن التنظيم التسويقي الظاهر يف اهليكل التنظيمي االفرتاضي، أبن تفصيل  
األنشطة التسويقية، ووضع الكوادر البشرية الالزمة الجناز ما مت االختطيط له يف االسرتاتيجية التسويقية يسمح 

 ضمان سري حسن لالسرتاتيجية، وكمثال كان قوة البيع.ب
مبعىن وضع فرتات زمنية حرجة لتنفيذ اخلطط والربامج التسويقية لكي يكون للتنفيذ  :جدولة التطوير .3

 مرجعية زمنية، )التقيد ابلوقت(.
اجناز الربانمج التسويقي: تعد آخر مرحلة يف اجلانب التنفيذي لالسرتاتيجية التسويقية، حيث يتم فيها  .4

على املستوى التكتيكي، بشكل يومي لكي ال  اعداد وكتابة كل مايتعلق ابألسواق املستهدفة من قرارات
 تكرر املؤسسة الوقوع يف نفس األخطاء.

 املطلب الثالث. اجلانب الرقايب لالسرتاتيجية التسويقية:
بعد التخطيط والتنفيذ لالسرتاتيجية التسويقية أتيت املرحلة األخرية لسريورة االسرتاتيجية التسويقية وهي 

وتعد األهم ألهنا تكتشف االحنارافات اليت سيتم معاجلتها الحقا، واليت مرحلة الرقابة على سري اخلطة التسويقية، 
 بدورها متر مبراحل كاآليت:

لتحديد االحنراف: يف هذه املرحلة ووفقا ملعايري معينة توضع يف مرحلة التخطيط مقارنة النتائج مع اخلطة  .1
ملقارنة ماخطط له وما اجنز يف كل مرحلة من مراحل سري االسرتاتيجية التسويقية، يتم اكتشاف الفجوات 
التخطيطية ان وجدت، وهي عبارة عن الفرق السالب بني املخطط واملنفذ وال بد هنا من البحث عن 

 ألسباب ومعاجلتها فقد تكون:ا
 خطأ يف التنفيذ. -
 أو عدم واقعية األهداف. -
 املبالغة يف األهداف املوضوعة. -

احنراف اجيايب )ماحقق أكرب مما خطط له(، هنا يكون اخلطأ يف تشاؤم املعايري أو خطأ أما يف حالة اجياد 
 يف تقدير موارد املؤسسة.

يف هذه املرحلة املهمة تتم كل االجراءات التصحيحية الرقابية   اختاذ األفعال الالزمة لتصحيح اخلطأ: .2
 كمايلي:

الرقابة الوقائية: وتكون قبل حدوث اخلطأ، وذلك ابلرجوع اىل نفس املشاكل أو األخطاء ليت مرت هبا  -
 املؤسسة سابقا وحماولة تفاديها.
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 الرقابة العالجية: تقوم بتصحيح اخلطأ والعمل على عدم تكراره. -
هناية مرحلة الرقابة لسريورة اخلطة التسويقية، ميكننا القول أبن على املؤسسات السري على اخلطوات يف 

 األكادميية لبناء اسرتاتيجية تسويقية سليمة وانجعة، حسب امكانيات املؤسسة ومبا خيدم أهدافها.
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 املبحث الثالث: أنواع االسرتاتيجيات التسويقية :
تطرقنا يف املبحث الثاين اىل املراحل اليت متر هبا اعداد االسرتاتيجية التسويقية كما بينا أن يف املرحلة  

لذا ارتئينا التفصيل يف أنواع  ،ملزيج التسويقي، وتعد املرحلة األهما اسرتاتيجياتيتم وضع وضبط التنفيذية، 
 تطبيق نتائجحيث  االسرتاتيجيات املتاحة من حيثألن االسرتاتيجيات التسويقية من حيث املزيج التسويقي، 

)أنظر املضامني االسرتاتيجية لنماذج حتليل حمفظة األنشطة يف الفصل الثاين من  مناذج حتليل حمفظة األنشطة
 سنفصل يف العناصر السابق ذكرها يف املطالب املوالية.، وفيما يلي األطروحة(

يف تنفيذ اسرتاتيجية التسويق وكذلك أتثريه الواضح على  داعإن املزيج التسويقي يعترب االداة اليت تس
صياغة االسرتاتيجية التسويقية وارتباطه الوثيق هبذه االسرتاتيجية ابعتبار أن  اسرتاتيجيات املزيج التسويقي ماهي 

 .إال الوسيلة اليت ترتجم اسرتاتيجية التسويق على واقع التطبيق والتنفيذ
 دا صحيحا فإهنا حتما سوف تؤثر على جناح دإن اسرتاتيجيات املزيج التسويقي إذا ما اعر هلا إع

تنفيذ اسرتاتيجية التسويق إبعتبار أن هذه العناصر تشكل وحرا العمل االسرتاتيجية اليت تتوىل نقل  التوجهات 
 .االسرتاتيجية التسويقية اىل حيز العمل الفعلي والواقعي

 لتسويق اليت تتضمن توزيع االنفاق و التكاليف على عناصر املزيج التسويقي وفقا لرؤايإن ميزانية ا
االسرتاتيجية املتوازنة بني طبيعة املهام و متطلبا عملية التنفيذ. كذلك فإن عملية وضع ميزانية  التسويق ال ميكن أن 

ويقي،  وفقا لذلك فإن اسرتاتيجية تتم إال من خالل التحرير الرقيق لدور كل عنصدر من عناصر املزيج التس
التسويق ال بر هلا من أن حترد مؤشرا وطبيعة عمل كل عنصر سواء على االمر الطويل، القصدير أو املتوسط ، 

لكل عنصر من عناصر املزيج  ومبعىن آخر فإن اسرتاتيجية التسويق جيب أن حتدد الدور االسرتاتيجي و التكتيكي
 .التسويقي

سويقي من أهم مفاتيح التسويق احلريث وهو عبارة عن جمموعة األدوات اليت تستخرمها يعترب املزيج الت
 .املؤسسات يف عمليات تسويق منتجاهتا وحتقيق أهرافها التسويقية

التسويق ، إال  تيف عمليا املؤسسات مهادتستخاليت  األدواتمن  ديدمن الناحية النظرية فإن هناك الع
وهي داللة على املزيج التسويقي ماركاريت هو 4PS مصطلحو أطلق عليها  تاألدواأن أول من مجع تلك 

  التقليدي الذي يتألف من:
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 ملنتج ا:Productإبنتاجها  ؤسسةامل، و االفكار اليت تقوم ماتوقصدر به السلع املادية، واخلد
الزابئن ت معينة تليب حاجا ورغبا وخصائصوجودة  تللمواصفاا لألسواق املختلفة وفقا هبوتقر 

 .وحتقق هلم االشباع و الرضا
  القيمة املادية ملبادلة املنتج املعروض للبيع، لذلك فإن القيمة املرفوعة  اردمقميثل السعر  :السعر

عليها الزبون، فهو من احملددات  حيصللشراء املنتج جيب أن تكون انعكاسا جململ املنافع اليت 
 .للزبون، كما انه يعرب عن كلفة املنتوج املادية وغري املادية ئياالشار االساسية يف القرار 

 :)من املنتج اىل  اخلدماتوهو ذلك النشاط الذي يساعر على انسياب السلع و التوزيع )املكان
املستهلك أو املستعمل بكفاءة و فاعلية و ابلكمية و النوعية و الوقت املالئم ومن خالل قنوات 

 .نقاط االستهالك املنتجات اىل يصالاالتوزيع، مبعىن أوسع هو 
  :وهو ميثل االتصال ابآلخرين وتعريفهم ابملنتج وحثهم للحصول عليه و ابلتايل تنشيط وزايدة الرتويج

 املبيعات وحتقيق االرابح للمؤسسة ويتم ذلك بوسائل االتصال املختلفة.
 :إسرتاتيجيات املنتجاملطلب األول. 

االسرتاتيجية، الوضع  جيب أن تراعي أمهية هذه تاملنتجااسرتاتيجية  اددابععندما تقوم إدارة التسويق 
السريعة يف بيئة االعمال  تللتغريا ، ونتيجةاملؤسسةو أتثرياهتا املستقبلية على منو و تطور أرابح  للمؤسسةاحلايل 

ز يف سوق يتسم اجلودة العالية و التمييت و خاصة ذا تاملنتجاعلى خمتلف  داملتزايبكل جوانبها و الطلب 
إن هذا النوع من  ابألسعارابالسرتاتيجية املتعلقة  مما أدى اىل زايدة اهتمام االدارة التسويقية ديدةابملنافسة الش
لتصميم وحترير األحجام واألشكال والتمييز ا من حيث تاليت ختص املنتجا تالقرارامتعلق جبمل  تاالسرتاتيجيا
 1.سيتم تناوهلا تمن هذه االسرتاتيجيا ديد....اخل، وهناك العاجلودة، االصالح والرمان والتغليف،

تسويقية تبعا  تة اسرتاتيجيادع، د كوتلردح :"اسرتاتيجيات التسويق خالل "دورة حياة املنتج الفرع األول:
 :ورة حياة املنتج كالتايلدل

املرحلة إبمكان املؤسسة إتباع االسرتاتيجيات  يف هذه :إسرتاتيجيات التسويق خالل مرحلة التقدمي  .1
 :األربعة التالية

 بسعر مرتفع ومبستوى تروجيي ديدء مبنتج جدتتألف من الب :إسرتاتيجية االستخالص السريع . أ
 . ةدعال وتتقاضى املؤسسة سعرا مرتفعا لغرض استعادة ما ميكن من األرابح لكل وح

                                                           
 .264-262ص ، مرجع سابق ص اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،   1
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 بسعر مرتفع تروجيي منخفض ديدء مبنتج جدالبوتتألف من  :إسرتاتيجية االستخالص البطيء . ب
الرتويج تكاليف  ويشجع السعر املرتفع يف استعادة ما ميكن من األرابح ويبقي املستوى املنخفض من

 .السوق التسويق منخفرة ومن املتوقع أن تستخلص هذه الرتكيبة الكثري من األرابح من
، ض عن اإلنفاق إبسراف على الرتويجابملنتج بسعر منخفتتألف من البدء  : إسرتاتيجية التغلغل السريع . ت

تقوم هذه اإلسرتاتيجية بتحقيق أسرع تغلغل يف السوق وأكرب حصة يف السوق حيث أن السعر املنخفض 
 يؤدي إىل جذب العمالء واملنافسة بقوة مع املنافسني.

توى منخفض من الرتويج بسعر منخفض ومس ديدتتألف من الربء مبنتج ج :إسرتاتيجية التغلغل البطيء . ث
يشجع السعر املنخفض على القبول السريع للمنتج وتؤدي تكاليف التشجيع املنخفضة إىل رفع األرابح 

 .حيث يكون االعتماد على السعر املنخفض يف جذب العمالء
للحفاظ على منو  مؤسساتخالل مرحلة النمو تسعى امل: إسرتاتيجيات التسويق خالل مرحلة النمو .2

 : سريع للسوق قرر اإلمكان عن طريق
 حتسني وتطوير نوعية املنتج و إضافة مناذج جديدة وحتسني االسلوب. . أ

 إضافة مناذج جريرة من املنتج؛ . ب
 ة للسوق؛ديدج تخول يف قطاعادال . ت
 إضافة قنوا توزيع جديدة؛ . ث
 الرتكيز على وسائل الرتويج وخاصة االعالن التنافسي؛ . ج
ختفيض األسعار يف الوقت املناسب جلذب الطبقة التالية من املشرتين احلساسني للسعر  وذلك إلرضاء  . ح

  على املنافسة مع املنافسني. والقدرةأذواق العمالء اليت تتغري ابستمرار 
يف هذه املرحلة تتخلى بعض املؤسسات عن املنتجات  إسرتاتيجيات التسويق خالل مرحلة النضج: .3

 املتبعة هنا هي: تة ، واالسرتاتيجياديدالربح العايل واجل تضل املنتجات ذاالضعيفة وتف
 :أن توسع السوق ملنتجاهتا وذلك من خالل املؤسسةعلى  :تطوير السوق . أ

  للمنتج؛ منيداملستخجذب غري  ةؤسسامل: ميكن أن حتاول منيداملستخحتويل غري 
   وديدةدخول قطاعا السوق اجل املؤسسةدخول قطاعا السوق اجلريرة: فذ حتاول ، 

 املنتج ولكن ليس العالمة؛م دتستخاليت 
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  زابئن املنافسني حملاولة شراء املؤسسةاملنافسة: قر جتذب  املؤسسةعلى زابئن  احلصول 
 .أو تبين منتجاهتا

قيامها  طريق احلالية عن  تاملبيعامبحاولة احلفاظ على  املؤسسةيف هذه اإلسرتاتيجية تقوم  :تطوير املنتج . ب
ت تطور منتجا على املنافسة مع رةدالقيل املنتج حىت جتتذب مستهلكني جرد للمنتج ومتلك دبتع

 .املنافسني
ميكن أن حياول مدراء املنتج حتفيز املبيعات عن طريق تعديل العناصر األخرى  :تطوير املزيج التسويق . ت

نفذ توزيعي معني أو الدخول يف منافذ ملزيج التسويق كأن يكون ختفيض أو زايدة السعر أو البقاء على م
 . أخرى جديدة

 :إسرتاتيجيات التسويق يف مرحلة االحندار  .4
ما إذا كانت  هنا املؤسسةوتقرر  االنتاجيف هذه املرحلة إن اإلسرتاتيجية املتبعة هي إسرتاتيجية وقف 

رضي احتياجات العمالء ي أن منتجها ال املؤسسة دما جتديج عندر أو ابلت ببطئبسرعة أو  هذا املنتجستوقف إنتاج 
 .وال تستطيع املنافسة يف السوق

 1وهي كاآليت: االعتيادية تاملنتجا تإسرتاتيجية متثل اسرتاتيجيا تبشكل عام هناك أربع خيارا
والتمييز  ،أخرى من نفس النوعت متييز منتجاهتا عن منتجا ؤسسةبواسطتها حتاول امل :إسرتاتيجية التمييز -

تستطيع أن ترضي عمالئها وتتفوق  األغلفة...ومن خالل هذا التمييز يكون عن طريق التصميم، العالمة،
 .على منافس

احلالية واليت ختتلف  ة إىل خطوط منتجاهتا ديديعين ذلك إضافة خطوط ج ع:إسرتاتيجية تنوي -
 واعتمادعمالئها  ترغبا توسع معمتاشيا األخرى ولكن حتت نفس العالمة  تاماهتا عن املنتجاداستخ

  .ة اليت تشبع رغباهتم وذلك جلذهبمديداجل تعلى املنتجااملنافسني 
د من دالقائمة مع بقاء ع تللمنتجاد هبا تطوير أو تغيري بعض الصفات يقص إسرتاتيجية التعديل:  -

ت املستهلكني أو ملسايرة ورغبا تيل إىل تغري أذواق أو حاجاديرجع السبب يف التع قداثبتة، و  تاملنتجا
 . ابملنافسة رة و واالستمراردال ضرورية للقدياحلاصلة وهي تعالتطورات 

                                                           
 212-211 ص ، ص2000، دار حامد للنشر، األردن،اسرتاتيجية التسويق مدخل كمي وحتليليالصميدعي، حممود جاسم   1
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بعض  يطقائمة أو تبس تتعين هذه اإلسرتاتيجية استبعاد خطوط منتجا :إسرتاتيجية االنكماش -
غري مرحبة  توإسقاط منتجا تاملنتجا طيف خ طف التبسيدهب تداخل خطوط املنتجا تالتشكيال

 ط.املرحبة فق توالرتكيز على املنتجا
يف هناية عرض االسرتاتيجيات التسويقية املرتبطة ابملنتج، يتوجب على القائمني على وضع االسرتاتيجيات  

 اختيار أحد االسرتاتيجيات على حسب املرحلة اليت مير هبا املنتج من دورة حياته.
 :اسرتاتيجيات التسعري: املطلب الثاين

تظهر أمهية التسعري يف أنه خطوة من خطوا املؤسسة يف إعداد السياسة أو اإلسرتاتيجية للمستقبل وابلتايل 
 .فهو يؤثر على إيرادا املؤسسة وأرابحها

التسويقية  ف دامن اسرتاتيجيا التسويق ذا التأثري الكبري يف حتقيق األه دةوتعترب إسرتاتيجية التسعري واح
  والتنظيمية، ومن أبرز إسرتاتيجيات التسعري:

 :إسرتاتيجيات تسعري املنتجات اجلديدة الفرع األول: 
 1: ما يلي وتشمل 

يتم حترير سعر مرتفع للسلعة  اجلريرة حبيث يوجه هذا السعر إىل الفئة األوىل يف  :إسرتاتيجية قشط السوق  .1
أو  ديدةما تقل الفرص البيعية اجلدمهما كان السعر مرتفعا ، وعنالسوق واليت يهمها احلصول على السلعة 

م ابلنسبة هلذه الفئة، يتم ختفيض السعر ابستمرار لكسب فئات جديدة وإرضاء العمالء الذين ال دتنع
يستطيعون دفع أسعار مرتفعة للحصول على املنتج وإذا مل تفعل ذلك فإن العمالء سوف يتوجهون 

  للمنافسني
ف هذه اإلسرتاتيجية للحصول على حجم كبري من السوق دهت :ة التمكن أو التغلغل السوقي إسرتاتيجي .2

حساسية السوق للسعر أي أن  دما تزيدعننتجاهتا، ة ملضمنخف غري اجملزأ وذلك عن طريق حترير أسعار
 نتجكان املإذا    ارتفع السعر قل الشراء والعكس صحيح إذااملنتج  ون يف الشراء على سعردالعمالء يعتم

 التالية: هذه اإلسرتاتيجيةاحدى ويفضل استخدام  ة،واجه منافسة حمتملة قويي
 .السوق ة يفداألسعار من قبل منظمة ما تعترب القائ ديدمن خالل حت دوتتجس :إسرتاتيجية قيادة السعر . أ

 2:هذه االسرتاتيجيات مايلي وتشمل :إسرتاتيجيات تسعري املنتجات احلالية . ب

                                                           
 .226سابق، ص الرجع نفس الحممود جاسم الصميدعي،   1

 .193، ص2009، اليازوري، عمان، األردن، التسويق منظور تطبيقي اسرتاتيجيعلي فالح الزعيب،   2
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للسوق ألول مرة  طرحه دد للمنتج عندمبوجبها ال جيري تغيري السعر احمل : إسرتاتيجية ثبات السعر . ت
السوقية ورحبيته وتعزيز صورته  ف هذه اإلسرتاتيجية إىل احملافظة على مركز املنتج التنافسي وحصتهدوهت

 .النسيب تالعمالء يف بيئة تتسم ابلثبا دالذهنية عن
عليهم وهتتم هذه  وتعترب إسرتاتيجية دفاعية ملواجهة املنافسني أو القراء  : السعرإسرتاتيجية ختفيض  . ث

اخنفاض هامش الربح إال   اإلسرتاتيجية بتحقيق االستجابة حلاجا العمالء يف بيئة متغرية ، وهي تقود إىل
 .على املنافسني من الفوز املؤسسةأهنا تسهم يف بناء حصة سوقية كبرية إذا متكنت 

جيري تقسيم  التضخم وفيها  تف إىل احملافظة على الرحبية خالل فرتادهت :إسرتاتيجية زايدة السعر . ج
ة أن تثبت صورهتا ؤسسا تستطيع املدمعن، يتم التوجه إىل كل منها بسعر خمتلف تالسوق إىل قطاعا

 . تقوم بزايدة سعرها مادالعمالء فأهنا تستطيع املنافسة يف السوق حىت عن دالذهنية عن
ة، يرجع حتديد اسرتاتيجية ة املتاحة أمام املؤسسيمن خالل ما مت عرضه حول اسرتاتيجيات التسعري 

 التسعريية اىل طبيعة املنتج، وحدة املنافسة، وحساسية املستهلك اىل السعر.
 : إسرتاتيجيات التوزيعاملطلب الثالث. 

أماكن االستهالك مع  من أماكن اإلنتاج إىل تماواخلدشطة املتعلقة ابنتقال السلع التوزيع هو جمموعة من األن
 تمن التصنيفا ديدحمكمة، وهناك الع مراعاة الوقت واملكان املناسبني وهذا لن يتحقق إال بوضع إسرتاتيجيا توزيعية

 :التوزيعية نذكر منها تلالسرتاتيجيا
فني ابملنتج من قبل داملستهلكني املستهى دم ديدويقصد هبا حت: سرتاتيجيات جمال )نطاق( التوزيعإالفرع األول.

ومن أبرز أنواع هذه اإلسرتاتيجية  ،ى التغطية اليت يوفرها نظام التوزيع للسوق أو املنطقة اجلغرافيةدأي م ؤسسةامل
 :ما يلي
 تاملنتجا تتطلب تغطية شاملة للسوق وختص : إسرتاتيجية التوزيع املكثف أو الشامل أو االنتشاري .1

احلصول عليها يف  د ممكن من منافذ التوزيع وذلك لكي يستطيع العميلدخالل أكرب ع رة وعرضهايسامل
 .أي مكان موجود فيها وحتقيق ميزة يتميز هبا عن املنافسني

شراء متكرر  اليت تعرف طلبا واسعا يف السوق أو تكون ذا تابلتايل فإن التوزيع املكثف ميس املنتجا
ما  تمادصغرية أو سعرها منخفض نوعا ما، إضافة إىل أهنا ال تتطلب متخصصة بيعها وال تتطلب خ توبكميا

 .البيعد بع
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د دتقوم هذه اإلسرتاتيجية على أساس اختيار ع :إسرتاتيجية التوزيع االنتقايل أو احلصري أو االختياري .2
 فة .دمعني من الوسطاء لتوزيع السلعة يف نقاط البيع املسته

 . اخلاصة تم هذه اإلسرتاتيجية بشكل عام يف منتجا التسويق املعمرة وكذلك املنتجادوتستخ 
املوزعني يف د تقوم هذه اإلسرتاتيجية على أح :إسرتاتيجية التوزيع الوحيد أو املطلق أو االحتكاري .3

طويلة يتطلب ة منطقة معينة أو سوق معني لتوزيع سلع ال يتكرر شراؤها، واليت تستهلك على فرت 
 . ةتخصصم تومعلوما تمادامها خداستخ
 إسرتاتيجيات تعديل )تكييف( قناة التوزيعالفرع الثاين. 

 1:وتشمل مايلي 
وذلك بقيامها  زايدة كثافة التغطية من خالل وسطائها احلاليني د تقرر املؤسسةق : إسرتاتيجية التوسع .1

 .ابلتوزيع مباشرة إىل جتار التجزئة
ام وسطاء دبزايدة كثافة التغطية من خالل استخ املؤسسةهنا تقوم  :والتطويرإسرتاتيجيات السيطرة  .2

 . احلالية تجرد إما من خالل امتالك منظمة أخرى أو من خالل تطوير القنوا
يف نوع  يف التغيري سواء يف كثافة التوزيع أو املؤسسةال ترغب  دفق :(إسرتاتيجية احملافظة )الثبات .3

األحيان تقويتها لتطوير  تقوم ابحملافظة على شبكة توزيعها احلالية ويف بعض مني ،وهنادالوسطاء املستخ
احلفاظ على العمالء إبتباع هذه  ما ترى أهنا تستطيع املنافسة يف السوق وتستطيعدأدائها وذلك عن

 .اإلسرتاتيجية
تؤدي إىل  دق حيث يتم ختفيض درجة التوزيع وهذه اإلسرتاتيجية :إسرتاتيجية التخفيض أو االستبدال .4

د داالنتقايل ابالستغناء عن ع ل ابالنتقال من نظام التوزيع املكثف إىل نظام التوزيعضأف تحتقيق مبيعا
 .من الوسطاء لغرض زايدة السيطرة على األسعار 

لقناتني أو أكثر لتوزيع منتجاهتا  ؤسسةم املداويقصد هبا استخ:إسرتاتيجية قنوات التوزيع املتعددة  .5
التوزيع أيخذ منطا تكميليا حيث تقوم كل قناة بتوزيع منتج مغاير وغري وات فالنوع الرئيسي األول من قن

فة، أما النوع اآلخر فهو تنافس ي دل صورة لألسواق املستهضتصل أبف ف أندمنافس للمنتج اآلخر هب
ومن مزااي هذه اإلسرتاتيجية  تع نفس املنتج لزايدة حجم املبيعاوخمتلفة بتوزي ما حيث تقوم قنوا توزيعية

                                                           
 .123، ص 2008الفكر اجلامعي، مصر، ، دار ادارة التسويقطارق طه،   1
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تؤدي إىل اخنفاض يف  د، لكنها قتة وزايدة املبيعاضة سوقية عريدوأسعار خمتلفة وقاعدمات هو توفري خ
 .الرقابة تمع مشكال دى البعيدمة وتراجع يف الربح على املداملق تمادنوعية اخل مستوى

ف هذه اإلسرتاتيجية إىل زايدة مستوى الرقابة على هيكل التوزيع دهت: التوزيعإسرتاتيجية رقابة قناة  .6
 زايدة فاعلية الكلفة وذلك مبتابعة أعمال يف واالستفادة من منحىن اخلربة والتعلم  املؤداة بشكل ضعيف

ابملنافسة  الوسطاء وتعزية الرقابة عليهم من خالل برجمة أنشطة التوزيع بشكل مركزي وذلك لكي تستمر
 .يف السوق

  إسرتاتيجيات الرتويج. املطلب الرابع
فة، داملسته تب أساسا ابألسواقرت ت ؤسسةالتسويقية يف امل تالرتوجيية اليت تتبعها اإلدارا تاالسرتاتيجيا

  :إىل توبشكل عام ميكن تقسيم هذه االسرتاتيجيا ...وسعره، ونطاق توزيعه، وشكل التوزيع نتجوطبيعة امل
 إسرتاتيجيات الدفع واجلذباألول.  الفرع

 1:وتشمل مجلة من االسرتاتيجيات هي كاآليت 
 تمة من خالل قنوادأو اخل سلعةفع الدفع ألهنا تقوم بدوتسمى إبسرتاتيجية ال :إسرتاتيجية الدفع  .1

الذي يعترب العنصر األساسي يف  صية يف ذلك على البيع الشخدالتوزيع وصوال للمستهلك النهائي معتم
  .هذه اإلسرتاتيجية

وفق هذه اإلسرتاتيجية يقوم املنتج خبلق الطلب املباشر من املستهلك عن طريق  :إسرتاتيجية اجلذب .2
عن  تمادوتشجيعه للقيام بتوفري السلع واخل على اتجر التجزئة  ضغطاألنشطة الرتوجيية، وابلتايل يتم ال

وره بتمرير الطلب إىل ملفا التوزيع )اتجر اجلملة أو داملستهلك الذي يقوم ب طريق الطلب املباشر من
 .التجزئة( مث إىل املنتج

 .(ع واجلذبدفوالشكل التايل يوضح كال اإلسرتاتيجيتني )ال
 
 
 
 
 

                                                           
 .305-304 ص ، مرجع سابق، صاسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،   1
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 (. اسرتاتيجيات الدفع واجلذب22الشكل رقم )

 
 305-304البكري )بتصرف(، اسرتاتيجيات التسويق، مرجع سابق، صاملصدر: اثمر 

 1تشمل هاتني االسرتاتيجيتني ما يلي: :حياءإسرتاتيجية الضغط واإل . أ
ائي القوي يف اإلقناع وهو دتعتمر هذه اإلسرتاتيجية على تبين األسلوب الع :إسرتاتيجية الضغط  -

 توتعريفهم ابملنافع لتلك املنتجا ؤسسةامل مة منداملق تمادواخل تاألسلوب األمثل إقناع األفراد ابملنتجا
  .والتميز الذي يتمتع به هذا املنتج عن منتج املنافسني

القائم على احلقائق وهي ليست  طهذه اإلسرتاتيجية على أسلوب اإلقناع املبس دتعتم :حياءإسرتاجتية اإل -
وتعتمر هذه اإلسرتاتيجية على جذب ، تاملنتجا ضيةافعة واملثبطة يف قدعلى اجلوانب ال ضغطابل

 .وجعلهم يتخذون قرار الشراء بقناعة اتمة داملستهلكني من خالل لغة احلوار طويل األم

يف هناية الطرح حول االسرتاتيجية املمكنة للمؤسسة اتباعها حسب مزجيها التسويقي، ميكن تلخيص   
 سب دورة حياة املنتج يف اجلدول املوايل:سبق التطرق اليه من اسرتاتيجيات املزيج التسويقي، ح كل ما

 

 

 

                                                           
 .166، ص 2004، عمان، مفاهيم وأسس ووظائف اسرتاتيجيات التسويقنزار عبد اجمليد الرباري، أمحد فهمي الربزجني،    1
 

 املنتج

 اتجر اجلملة

 اتجر التجزئة

 املستهلك

دفع
ة ال

يجي
سرتات

 ا

ذب
 اجل

جية
رتاتي

 اس



 الفصل الثالث                                                                االسرتاتيجيات التسويقية
 

129 
 

 (. اسرتاتيجيات املزيج التسويقي حسب دورة حياة املنتج.17اجلدول رقم)

 اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــص
  مرحلة التقدمي مرحلة النمو مرحلة النضج مرحلة التدهور

 املبيعات منخفضة ارتفاع حمسوس الذروة تبدأ يف االخنفاض
 التكلفة مرتفعة على اجلميع معتدلة منخفضة منخفضة
 األرابح امكانية تكبد خسائر تبدأ يف االرتفاع تصل اىل القمة تنخفض
 زابئنال متجددون اختيار مبكر سوق شامل قليلون

 املنافسون حمدودون عددهم يتنامى عددهم مستقر عددهم يف تراجع
 يةــــــــــــــــــــــــــــداف التسويقــــــــــــــاأله

ختفيض النفقات 
 وحصد األرابح

تعظيم الرحبية مع زايدة 
خلق الوعي ابلعالمة  زايدة احلصة السوقية احلصة السوقية

  وتفضيل استخدامه

 اتـــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجيـــــــــــاالس

التخلص من املنتجات 
 ضعيفةال

تقدمي تشكيلة من 
العالمات واألنواع من 

 املنتجات

مع إطالة عمر املنتج 
 املنتج املنتج أساسي ضمان تقدمي اخلدمة له

 السعر التنافسي ختفيض األسعار
 

اسرتاتيجية اخرتاق 
 السوق

 السعر تكلفة + هامش الربح

حتديد مناطق معينة 
اختيار مناطق معينة  متديد التوزيع متديد وتكثيف التوزيع دون أخرى

 التوزيع للتوزيع دون أخرى

التقليص اىل احلد 
األدىن لالحتفاظ فقط 

 الزابئن األكثر والء

التأكيد على التميز يف 
 العالمة التجارية

خلق الوعي ابملنافع 
 احملققة

التعريف ابملنتج خللق 
الوعي بني املتبنني 

 للعالمة مبكرا
 االشهار

 التقليص للحد األدىن
زايدة احلمالت الرتوجيية 

البراز قوة العالمة 
 التجارية

التخفيض لالستفادة 
من الطلب الكبري 

 للمستهلك

اسرتاتيجية الدفع جلذب 
 ترويج املبيعات املستهلك لتجريب املنتج

Source : julien Bousquet , Yves Lachance et autres, marketing stratégique, 
cheneliére éducation, Montréal (Québec), canada, 2007, p223 
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:الثالث صة الفصلخال  

 من خالل التفصيل يف مفاهيم الفصل الثالث، مت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات، وهي كما يلي :

يعد التسويق االسرتاتيجي أهم االجتاهات احلديثة للتسويق يف املؤسسات، ملا له من أمهية للرؤية بعيدة  -
 ؛املدى ملكانة املؤسسة وضمان استمرايتها يف ظل املنافسة الشرسة

أهم املفاهيم االسرتاتيجية للتسويق وبينها  االختالفات بينه وبني  اىل من خالل هذا الفصل مت التطرق  -
سرتاتيجية التسويقية حيث أن أبرز اختالف هو أن االسرتاتيجيات التسويقية ماهي املخططات طويلة اال

 ؛ لتحقيق التسويق االسرتاتيجي املدى
مراحل األوىل ختطيطية يتم فيها وضع اخلطة التسويقية،  3ر االسرتاتيجية التسويقية يف صياغتها على مت -

الوقوف على تنفيذ ما خطط له يف املرحلة السابقة وآخر مرحلة هي واملرحلة الثانية تنفيذية حيث يتم 
ف االحنرافات والعمل على املرحلة الرقابية يتم فيها وضع معايري للرقابة على ما مت اجنازه الكتشا

 ؛تصحيحها
يج، اسراتيجيات كل من املنتج والتوزيع والسعر والرتو  وأبنأنواع االسرتاتيجيات التسويقية اىل  مت التطرق -

 تدور يف جمملها على املرحلة اليت مير هبا املنتج من دورة حياته.

 



 
 الرابعالفصل 

 الدراسة امليدانية
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  :متهيد

بني النماذج النظرية وتطبيقها على أرض الواقع، فقلما جند مؤسسات تعمل  كبري  هناك دائما تصادم
ابألطر العلمية النظرية يف حتديد موضعها التنافسي أو متوقع منتجاهتا يف مناذج التحليل االسرتاتيجية عامة ومناذج 

 تيجيات ملواجهتها.حتليل حمفظة األنشطة خاصة، أو البحث يف أسباب مشاكلها والعمل على اجياد حلول واسرتا

سيتم تسليط الضوء على القطاع الصناعي عامة وعلى قطاع الصناعات  هلذا ففي الفصل التطبيقي
على مؤسستني اقتصاديتني يف مدينة برج بوعريريج تعىن بصناعة  BCGسيتم تطبيق منوذج مث  الكهرومنزلية خاصة،
 ، مها:االدوات الكهرومنزلية

 maxtorو مؤسسة  condorمؤسسة 

النموذج على خمتلف جماالت نشاط املؤسستني يف حماولة لتقريب النظري للتطبيقي  يتم تطبيقحيث س
 املالئمة ملوقع كل منتج على حدى. التسوقيةوصوال اىل حتديد نوع االسرتاتيجية 
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 الكهرومنزلية يف اجلزائرااللكرتونية و  ةقطاع الصناعة والصناع املبحث األول:

ولوتات يف أي دولة ملل  ملل القطاع الزراعي، وكبديل اسرتاتيجي األيعترب القطاع الصناعي أحد أهم 
للقطاع الريعي القائم على احملروقات، خصوصا يف ظل التغريات اليت يعرفها االقتصاد الوطين، منها االخنفاض 

 املشهود يف أسعار البرتول من جهة ،و لكون  ثروة زائلة من جهة أخرى.

جهزة تسليط الضوء على القطاع الصناعي بصفة عامة وقطاع صناعة األو هذا املبحث يف  سيتم التطرق
 .حمور الدراسة امليدانية  الكهرومنزلية بصفة خاصة كون

 .يف اجلزائر الصناعةمدخل اىل قطاع  املطلب األول:

كبري يف حتقيق التنمية يعترب القطاع الصناعي من أهم القطاعات االقتصادية اليت سامهت بشكل  
االقتصادية واالجتماعية للدول الصناعية الكربى والدول النامية، حيث كان لللورة الصناعية اليت ظهرت يف الدول 
الغربية مطلع القرن التاسع عشر الفضل الكبري يف التطور االقتصادي الذي حققت  هذه الدول يف خمتلف 

لوجي واملستوى املتقدم للرفاهية االجتماعية واالقتصادية اليت تشهده القطاعات األخرى، كما أن التطور التكنو 
ونتيجة لكون قطاع الصناعة من بني  .شعوب العديد من الدول الصناعية ما هو إال نتيجة لتطور قطاعها الصناعي

ابق وتتنافس القطاعات املهمة واملسامهة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية ألي بلد، أصبحت مجيع دول العامل تتس
على تطويره من أجل زتادة مسامهت  يف الناتج احمللي اإلمجايل، حيث أصبح املؤشر األساسي واملتعارف علي  دوليا 
يف قياس التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي ألي دولة هو مدى مسامهة القطاع الصناعي يف انجتها احمللي 

 1والقومي.

 

 

 

                                    
ايب بكر بلقايد، تلمسان،  ة دكتوراه علوم، جامعةح(، أطرو دراسة حتليلية لتنافسية القطاع الصناعي يف اجلزائر )مقارنة ببعض الدولخمضار سليم،  1

 98-97 ص ، ص2017/2018اجلزائر، غري منشورة، 
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 .الصناعي يف اجلزائرخصائص القطاع الفرع األول. 

يتسم التصنيع يف اجلزائر جبملة من اخلصائص تتعلق ابلعملية التصنيعية، و منها بعض الصفات اليت 
بدايتها فأصبحت و كأهنا من ضمن اخلصائص اليت تتميز هبا الصناعة يف اجلزائر و  رافقت عملية التصنيع منذ
 1:تتجلى هذه اخلصائص يف

 :ضعف اإلنتاج الصناعي .1

تزال مسامهة الصناعة التحويلية متواضعة يف الناتج احمللي اإلمجايل، و أتيت يف املرتبة اللاللة أو الرابعة بعد ال 
االستخراجية و قطاع اخلدمات والتجارة، إضافة إىل هذا الضعف الكمي مل تستطع أن تصنع  الزراعة و الصناعات

لسوق الدولية، حىت يف تلك الصناعات اليت زاولتها منذ مركزا خاصا يف ا إسرتاتيجية تسمح هلا ابن حتتل منتجات
 .كبرية و أذواق متطورة و جودة متميزة فرتة طويلة مل تستطع التخصص فيها و إنتاجها بكميات

بل احنصر تطور هذه الصناعات بتطور االستهالك السائد يف السوق احمللية وهكذا اضطرت الصناعة 
السوق الذي تعمل ل  وحمدودة حسب الطلب املتواجد داخل  حبيسةون إىل أن تك  احمللية خاصة التحويلية

حىت بعض الصناعات التصديرية بقيت ، يف ظل الدعاية اليت تتمتع هبا حدوده حماولة فرض نفسها على املستهلك
ة غالبا بقيت تنتج بناء على الطلب املتوفر في  مستفيد رهينة السوق الذي تعمل ل  وتصارع في  ألجل بقائها، ألهنا

 يتكون لديها احلافز لزتادة إنتاجها ملمن بعض االتفاقيات اللنائية أو الدخول إىل األسواق السهلة، وابلتايل 
 .وتطويره كما ونوعا

 :ضعف القدرة على املنافسةاحلماية و  .2

لقد نشأت الصناعة اجلزائرية ضمن أسوار من احلماية املطلقة أو شب  املطلقة، و احنصر عملها بشكل 
ضمن السياسات الصناعية السابقة، و عملها يف ظل هذه الظروف لفرتة طويلة نسبيا  أساسي لتلبية الطلب احمللي

 وخري ،على طبيعتها والتعرفالقدرة على التعامل نع األسواق اخلارجية  فقدتو جعلها تتأقلم مع السوق الداخلية، 
اخنفاض حجم صادرات ، وزتادة حدة و م الصناعي، العا تزايد مستوردات القطاع وغريهاما يعكس هذه املشاكل 

توقف بعض املؤسسات عن اإلنتاج  املنافسة يف السوق احمللية و العاملية أظهر بعض السلبيات غري املشجعة ملل

                                    
 .143-142ص ، ص2018، 13، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، العدد واقع القطاع الصناعي يف اجلزائر وسبل تطويرهسالمة وفاء، وهلة وردة،   1
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لإلنتاج احمللي من  املتاحة، واملطالبة ابستمرار احلمايةوإجراء ختفيض إرادي ملستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية 
على  قدرهتا وعدماملنتجني، كل ذلك يؤكد ضعف القدرة التنافسية ملنتجات الصناعة التحويلية اجلزائرية  قبل بعض
 1يف مواجهة املنافسة اخلارجي. مرارواالستالصمود 

 :العالقة مع السوق اخلارجية .3

ما يتعلق منها  وخباصةإن التوسع يف السياسة الصناعية اليت تبنتها اجلزائر منذ انطالق العملية التنموية 
زاد حجم املستوردات، كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العاملية لتأمني  ابلصناعات املقامة، قد

تكنولوجيا اإلنتاج  وتطويرواملساعدة األجنبية، وكذلك يف جمال جتديد  والتجهيزاتمستلزماهتا من مواد أولية 
 .اجملحفة يف كلري من األحيان وشروطهابتقلبات أسعارها  ه السوقاخلاصة هبا، مما زاد من مشاكل التعامل مع هذ

 :كلفة اإلنتاج و عدم االهتمام ابلنوعيةتارتفاع  .4

كلفة منتجاهتا من مليالهتا يف السوق العاملية و حىت املنتجات تتتميز الصناعة اجلزائرية بشكل عام ابرتفاع 
صعبة أمام وصوهلا إىل األسواق اخلارجية، بل و حىت املنافسة  النامية، و هذا ما يشكل عقبة املشاهبة هلا يف الدول

 :املرتفعة للمنتجات اجلزائرية إىل عدة أسباب أهنها يف سوقها الداخلية، و تعود التكلفة

من  قلأعدم التمكن من استخدام كامل الطاقات اإلنتاجية املتاحة، حيث تصل نسبة االستخدام إىل  . أ
 .الصناعيةاملؤسسات  النصف يف بعض

 .اختيار أحجام غري مالئمة للمؤسسات الصناعية خباصة يف القطاع العام . ب
 .اإلنتاجية الضعيفة للعمالة  . ت
 .االرتفاع املصطنع يف أسعار بعض املواد األولية الداخلة يف العملية الصناعية نتيجة سياسة األسعار  . ث
 :االعتماد على التكنولوجيا املستوردة .5

أجرت اللورة التكنولوجية تغيريا جذرتا يف عامل الصناعة، فأدخلت عليها أساليب حديلة يف عملية اإلنتاج 
فحسب، بل تغريات أخرى  واجتماعيةوال يقتصر دور التكنولوجيا يف إحداث تغريات بنيوية  ،واإلدارة والتسويق

حدثت  وحتدث  التكنولوجيا يف عامل الصناعة من يهم هو ما أ ومااإلنسانية وأسلوب عملهم  وعالقاهتممتس األفراد 

                                    
 .144سالمة وفاء، وهلة وردة، مرجع سابق ص   1



 الكهرومنزلية ة االلكرتونية ومؤسسات الصناع راسة ميدانية لبعضد             الفصل الرابع              

135 
 

وحبث بل مرهون بتقدم التكنولوجيا، وما يرتبط هبا من معرفة  تغريات جذرية، وبذلك فان تقدم الصناعة مرتبط
التكنولوجيا واملطبقة يف البلدان الصناعية، اليت  علمي، لكن الصناعة يف البلدان النامية مدينة إىل عملية نقل

التكنولوجيا للحصول على عوائد  يات نقلها اىل قنوات خمتلفة تستطيع عن طريقها استغالل هذهأخضعت عمل
اآلالت واملعدات  ومكاسب عديدة ومكلفة جدا للبلدان املستوردة اليت تنقل التكنولوجيا عن طريق احلصول على

مرهونة  لصناعية، وبذلك بقيت الصناعةوالتجهيزات احلديلة أو واثئق براءة االخرتاع والعالمات التجارية والنماذج ا
كما يتميز القطاع الصناعي اجلزائري ،  للتكنولوجيات املستوردة بكل تطور جتري  أو حىت عملية االستبدال والصيانة

  :ب

 ؛تبعية كبري لقطاع احملروقات، أدت اىل نقص يف تنوع الصادرات . أ
 ؛قدرات انتاجية هائلة غري مستغلة بشكل كلي . ب
تتميز الصناعة اجلزائرية هبيمنة الصناعات اخلفيفة ليالحظ غياب شب  اتم للصناعات اللقيلة اليت تعترب  . ت

 ؛اقتصادي قوي أساس بناء هيكل
 ؛عدم مرونة اجلهاز االنتاجي  . ث
 ؛العملية الصناعية املتجزئة  . ج

 :الثاين تصنيفات الصناعةالفرع 

 :يوجد العديد من التصنيفات للصناعة نذكر منها 

 تصنيف الصناعات حسب أمهية املنتوج: .1

 1:فإن  ميكننا التمييز بني نوعني ومها إذا كان تصنيف الصناعات على أساس أمهية املنتوج 

وتشمل صناعة السلع اإلنتاجية واالستهالكية املتطورة كالكيماوتات واملنتجات  الصناعات الثقيلة: . أ
  املعدنية ومنتجات البرتول واآلالت واملركبات

وتتملل يف صناعة السلع االستهالكية األساسية كالصناعات الغذائية، والتبغ  الصناعات اخلفيفة: . ب
  .واملنسوجات واألاثث واخلشب

                                    
   .98خمضار سليم، هذا مرجع سابق ، أنظري إىل األعلى ، ص   1
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حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  :تصنيف الصناعات حسب التكنولوجيا املستخدمة .2
(2005)OCDE   ميكن تصنيف خمتلف الصناعات حسب التكنولوجيا املستخدمة إىل ثالث أصناف  فإن

 :وهي
واليت تتميز بعمليات اإلنتاج كليفة العمالة واخنفاض كلافة رأس  :الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة . أ

صناعات ذات املال والصناعات متوسطة التكنولوجيا واليت تتميز بكلافة رأس املال ومهارة اليد العاملة، وال
التكنولوجيا املتطورة ومن أهم مميزاهتا أهنا تعترب من الصناعات كليفة رأس املال والتكنولوجيا معا 
الصناعات منخفضة التكنولوجيا: وتشمل الصناعة الغذائية واملشروابت، صناعة منتجات التبغ، الصناعة 

الورق واملنتجات الورقية، مصنوعات  النسيجية، صناعة املالبس واملنتجات اجللدية واألحذية، مصنوعات
 األاثث واملنتجات اخلشبية إضافة إىل الصناعات املتعلقة ابلطبع والنشر

: وتضم صناعة تكرير النفط والوقود النووي، صناعة املطاط، الصناعة الصناعات متوسطة التكنولوجيا . ب
 املعدنية األساسية واملنتجات املعدنية املصنعة

يائية، وصناعة اآلالت واملعدات : ويتملل هذا النوع يف الصناعات الكيمولوجياالصناعات عالية التكن . ت
لكرتونية واحلواسيب، وصناعة األجهزة واملعدات الكهرابئية وأجهزة االتصاالت، والصناعات املتعلقة إلا

ورات ابألجهزة واملعدات الطبية واألجهزة الدقيقة البصرية، إضافة إىل صناعة املركبات اآللية واملقط
 .ومعدات النقل

يتم حتديد بنية القطاع الصناعي يف  : ONS تصنيف الصناعات حسب الديوان الوطين لإلحصائيات .3
 الطاقة واحملروقات - اجلزائر حسب الديوان الوطين لإلحصائيات على أساس تسع جمموعات رئيسية وهي

مواد البناء، - ةامليكانيكية والكهرابئيوالصناعة صناعة احلديد والصلب، والتعدين - املناجم واحملاجر -
 - الصناعات الغذائية، التبغ والكربيت - الصناعة الكيميائية، املطاط والبالستيك - الفخار والزجاج

 .صناعة اخلشب والورق - صناعة اجللود واألحذية - الصناعات النسيجية

 :مشاكل الصناعة يف اجلزائرث الفرع الثال

جعلت  يبقى دائما  واليتتقف عائقا أمام تطور القطاع الصناعي يف اجلزائر،  وعراقيلعدة معوقات  توجد
  :مرتبط اخلارج، منها
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 :املمارسات التجارية .1

 إن أسلوب احلماية الذي تتخذه الدول املتقدمة يف تعامالهتا التجارية خاصة فرض التعريفات اجلمركية،
 :احلماية هي وطرقالتصنيع ابلدول النامية،  اليت تؤثر سلبا على مستقبل

 ؛رفع قيمة التعريفة اجلمركية حبيث يرتفع سعر املنتج املستورد . أ
 .حتديد احلصص االستريادية  . ب
 ؛التصاريح حبيث ميكن التحكم يف معدالت االسترياد  . ت
 ؛التشديد يف مواصفات البضائع املصدرة  . ث
 :املؤسسات املتعددة اجلنسيات .2

دورا كبريا يف تنمية الصناعة أو إعاقتها، ألن هذه املؤسسات متلك من القوة ما  تؤدي هذه املؤسسات
السياسات االقتصادية للدول النامية، ذلك عن طريق االتفاقيات السياسية، أو ممارسة  ميكنها من التأثري على

 .الضغوطات من قبل الدول التابعة هلا

 :التجاري واالتفاقياتاإلعاانت  .3

دور هذه اإلعاانت  ويكونإقامة املشروعات الصناعية،  جلأالنامية تتلقى اإلعاانت من  فالعديد من الدول
 :لسببني مها عائقا لعملية التنمية

جمموعة الشروط اليت تفرضها الدول املقدمة للمعوانت، قد تصل إىل املساس ابستقالل  :السبب األول  . أ
 ؛ككل الدولة وسيادة

 .استغالل هذه املساعدات لدعم عملية التنميةيكون يف حالة عدم  : السبب الثاين . ب
 :تذبذب أسعار الصادرات .4

يعود و تدين العائد من هذه الصادرات،  وابلتايلإن تذبذب أسعار الصادرات املصنعة من طرف الدولة 
صادرات الدولة ابلعمالت األجنبية، إضافة لنظام احلماية الذي تفرض  الدول املصنعة على  ذلك الرتباط تقومي

تزداد القدرة على و أسعار هذه املنتجات ينتعش اقتصاد هذه الدول  صادرات الدول النامية، ألن  عند ارتفاع
 .املنتجات التصنيع، وحيدث العكس يف حالة اخنفاض أسعار تلك
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 .القروض األجنبية .5

التصنيع، من مفهومها الظاهري أن هذه القروض تدعم اقتصاد الدولة، إال أن هلا أاثر عكسية على عملية 
تقف حجرة علرة أمام التطور الصناعي للدولة كضعف كفاءة اليد العاملة و نقص اخلربات  إضافة إىل العوامل اليت

 .الفنية القادرة على حتمل عبء التصنيع

 :سبل تطوير القطاع الصناعي يف اجلزائرالفرع الرابع 

عدة اسرتاتيجيات لتطوير هذا تسعى اجلزائر إىل تطوير القطاع الصناعي، ومن أجل ذلك وضعت و 
 :سبل تطوير القطاع الصناعي يف اجلزائر فيما يلي القطاع و النهوض ب ، و تتملل

 :تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية  .1

وذلك من خالل تشجيع الشركات مبا يف ذلك القطاع اخلاص للمواد املشاركة بشكل أكرب يف التنمية 
 :الوطنية من خالل

 ؛املختلفة لدعم املؤسسات الصناعية والدعمكل التسهيل إنشاء و تطوير هيا  . أ
 ؛ضمان االنتشار املكاين لألنشطة الصناعية . ب
 ، خاصة من الناحية التكنولوجيةؤسساتتنفيذ السياسات العامة لدعم الرتقية والتحديث هلذه امل  . ت

 .املوارد البشرية وتدريباإلدارية و 
 :إعادة هيكلة القطاع الصناعي الوطين  .2

البد من إعادة هيكلة قطاع الصناعة نتيجة للمشاكل اليت يعرفها هذا األخري نتيجة للتحوالت الدولية 
تكتالت إقليمية دولية أدت إىل زتادة حدة املنافسة  وظهورالكبري للدول الناشئة،  التنافسية والقدراتالراهنة 
االنتقال من جمرد مصدر و ية اليت تتوفر عليها الدولة اللروات الطبيع ابستغالل وذلكاملنتجات احمللية،  وتدينالدولية 

مضافة أكرب هبدف حتقيق القدرة على املنافسة  وقيمة حمولة بتكنولوجيا أكلر تقدما ومصدرللمواد األولية إىل منتج 
لك يف النظام التجاري العاملي، وذ الدولية، فال بد من إعادة هيكلة اجلهاز اإلنتاجي لتحقيق اكرب اندماج ممكن

وتوجي   وحماولة إنشاء سالسل إنتاجيةعن طريق التخصص يف السلع اليت تتمتع فيها اجلزائر مبيزة نسبية 
 .االستلمارات الصناعية وتكوين األيدي العاملة الوطنية الفنية واملتخصصة
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 :املهارات وتنميةأتهيل املوارد البشرية   .3

االقتصادي لذا ال بد من عدم السياسات اليت ترسى إن رأس املال البشري هو حمرك ابلغ األمهية للنمو 
لتلبية الطلب على املهارات  والتقيناملستقبلية، لذا جيب الرتكيز على التدريب املهين  أسس التعلم للقوى العاملة

 .واخلاصالقطاع اجلامعي  وتعاون ؤسساتمن خالل الروابط بني امل الصناعية ومن الضروري إشراك القطاع اخلاص

 :يز على صناعات معينة للتصديرالرتك .4

الصناعة  ودعممن خالل إعداد برامج لتشجيع  وذلكالبد من تنويع اهليكل الصناعي ورفع كفاءت  
يف األسواق اخلارجية من خالل الرتكيز على الصناعات  واملنافسةالقادرة على حتقيق النمو  على الصناعات والرتكيز

 تصدير املواد الطاقوية على شكلها اخلام يتم حتويلها إىل منتجات اتمة الصنع اليت تعتمد على الطاقة بكلافة بدل

 :وضع املؤسسات يف مستواها احلقيقي .5

 :و ذلك عن طريق

 تشجيع اإلبداع؛ . أ
 تطوير املوارد البشرية و ترقية االستلمار اخلارجي املباشر؛  . ب
 ؛تطويرهالقطاع الصناعي يف اجلزائر وسبل  واقع . ت
 .اليت تسجل أهدافها و طرق تسيريها يف إطار إسرتاتيجية التصنيععصرنة املؤسسات،    . ث
 :ترقية االستثمار األجنيب املباشر  .6

لذلك تسعى اجلزائر إىل وضع  ،تتصدر االستلمارات مكانة ابرزة ضمن أولوتات صانعي السياسات
لمار يف اجلزائر مل خاصة و أن مؤشرات مناخ االست ،على جدب االستلمار األجنيب االسرتاجتيات اليت تساعد

لذلك يستدعي تطوير  ،املشروع إىل غاية التصفية النهائية عرف حتسنا بدا من التسهيالت املقدمة إلنشاءي
فان إسرتاجتية ترقية  ،وعلية .حتفيزا للحماية ونظامااالستلمار حميط فعاال يوفر للمستلمرين إطارا مؤسساتيا مالئما 

لالستلمار مت إدخال عدة  وحتفيزا .االستلمار تعدى جزء ال ميكن فصل  عن إسرتاجتية النظام االقتصادي يف جممل 
 :ا للنظام القائم من بينهاباملتعلق بتطوير االستلمار حتس 08/06تعديالت على األمر 
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مارسات الدولية يف اجملال ؛ تقليص مدة معاجلة إعادة هتيئة مسار منح املزاتا و تسريها ملطابقتها و امل . أ
 ؛ملفات االستلمار

 ؛إلغاء أتشرية الدخول ابلنسبة لألجانب  . ب
 ؛محاية حقوق املستلمرتني الذين لديهم احلق يف الطعن يف اللجنة املتخصصة هلذا الغرض  . ت
 ؛مراجعة قانون اجلمارك  . ث
 فيض التكاليف اجلبائية و االجتماعيةخت . ج
 :عنصر مهم لتطور الصناعة التكنولوجيا .7

من طبيعة هذا  وهذاهو جديد يف تفعيل أدائها الوظيفي  الصناعة من أكلر القطاعات لكل ماتعد 
ولذلك برز أتثري التطور املدخالت إىل خمرجات جديدة ابستعماالت متعددة،  النشاط القائم أصال على حتويل

الكبري الذي شهدن  الدول املتقدمة ما هو إال دليل واضح على  التقين أكلر وضوحا يف عمليات التصنيع، والتطور
العمل الصناعي هلا، حيث أصبح نقل التكنولوجيا  انعكاس التقدم التكنولوجي الذي احرزت  هذه الدول يف ميدان

 .مفهوم مرتبط بضرورات التصنيع يف البلدان النامية من بينها اجلزائر

 ة يف اجلزائرالكهرومنزلي ةلصناعاملطلب الثاين: ا

 , مـن اللـورة التكنولوجيـة لالستفادةشهدت الصناعة احلديلة مرحلة أكلر تقدما يف القـرن العشـرين 
على  عتمـادتنظـيم سـرعتها ممـا قلـل مـن االفقد أصبحت اآلالت اإللكرتونية هـي املتحكمـة يف إدارة املكينـات و 

 :الصناعات احلديلة جند ومناليت أصبحت تدار آليا  اآلالتالعمالة البشرية يف إدارة 

 :الفرع األول: أنواع الصناعة الكهرومنزلية

 وإسـتخراجوهي اليت تستخرج من املواد اخلام ملل التعدين وقطع األحجار  :الصناعة اإلستخراجية .1
 ؛األمالح من مياه البحر واحمليطات

 عـن طبيعتهـا األوىلو  وتغريها عن شكلهاوهي اليت تتحول من اخلامات  الصناعات التحويلية: .2
واحلصــول علــى مــادة أخــرى تالئــم إحتياجــات اإلنســان ورغباتــ  ملــل املــواد الغذائيــة واملنســوجات 

 ؛واآلالت واألدوات املعدنية و األجهزة
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والتلفـاز و  نقالســوب واهلــاتف الاكاحل  اإللكرتونيةوتتملــل يف صــناعة األجهــزة  :الصــناعات األلكرتونيـــة .3
حتاول الكلري من ، ـال هـي اليابـان وكورتاجمومـن أكلـر الـدول متيـزا وتفوقـا يف هـذا ا ،كرتونيـةالشـرائح اإل 

شــهدت هــذه الصــناعة  ويف األونـة األخـرية ، يف الصـناعات احلديلـة احلاصلالدول العامل أن تساير التطور 
الصناعات احلديلة واملتقدمة  كبــرية يف كلــرية مــن دول العــامل الــيت قــررت أن تصــنع هلــا إمســا بــني دولطفــرة  

ا اليت تتميز هتأسواق العامل مبنتجا أن تسـتحوذ علـى استطاعتومن تلك الدول ماليزتا واهلند والصـني الـيت 
 .يف آن واحد ابلسعر املنخفض واجلودة

 اين: الصناعة الكهرومنزلية بوالية برج بوعريريجالفرع الث

تعد والية برج بوعريريج مركزا صناعيا على مستوى الوطن لتعدد املستلمرين فيها، سواء من أبناء الوطن أو  
اإلستلمار األجنيب، يف العديد من اجملاالت على رأسها جمال الصناعات الكهرومنزلية اليت تشتهر هبا املنطقة وفيما 

 عرض لكل املؤسسات الناشطة يف القطاع على قطر الوالية:يلي 

 (: أبرز مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية وااللكرتونية بوالية برج بوعريريج.18اجلدول رقم)

 مسري املؤسسة خطوط انتاج املؤسسة عدد العمال سنة النشأة الشكل القانوين املؤسسة

Condor 
شركة ذات أسهم 
 اتبعة جملموعة بن

 محادي
أكلر من  2002

5000 

أالت  –ثالجة  –مكيفات هوائية 
تلفاز وأجهزة  –املطبخ الصغرية 

ألواح –هواتف نقالة  –استقبال 
 –مدفئة  –آالت الغسيل  –مشسية 

 -ألواح ذكية 

عبد الرمحن بن 
 محادي

Arcodym  شركة ذات
 20 2002 الشخص الوحيد

 مكيفات هوائية
 أالت املطبخ الصغرية

 آالت غسيل- ثالجات
 رابح داود

Géant 

شركة ذات املسؤولية 
احملدودة التابعة 
جملموعة لطفي 
 الكرتونيكس

أكلر من  2005
200 

 أجهزة االستقبال
 آالت الغسيل واللالجات
 أجهزة التلفاز ولواحق 

 أجهزة الفيديو والقوارئ الرقمية
 آالت الطبخ

 مربوك مباركية

Pacific  شركة ذات
و  50بني  1998 الشخص الوحيد

 عامل 99
 أجهزة التكييف
 توفيق عبد الرحيم أجهزة الطبخ
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Maxtor  شركة ذات
 100 2010 الشخص الوحيد

 مكيف ومروحة- ثالجة وغسالة
 فرن طبخ ومدفئة

 تلفاز وأجهزة استقبال
 فيصل شنوف

Upac 
شركة ذات مسؤولية 

 120 2000 حمدودة

 مكنسة كهرابئية
 معدات غسيل املالبس

 مكيفات هوائية -ثالجة
 أجهزة التلفاز -هواتف نقالة

عبد احلميد 
 عالب

Brand 
Arina 

شركة ذات مسؤولية 
  2007 حمدودة

 أالت العجن الكهرابئية
 ميكرويف

 كهرابئي فرن
 فرن مدمج ابلغاز

 غسالة-ثالجة  –شفاط 
 مكيف هوائي-أجهزة التلفاز 

 مدفئة

 

 https://dz.kompass.com ( 10/03/2021) املصدر: من اعداد الطالبة بناءا على موقع 

الذي يبني أبرز مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية وااللكرتونية يف والية برج بوعريريج، من اجلدول أعاله  
خبطوط انتاجية واسعة ومتنوعة  condorنالحظ أبن املؤسسة الكربى واملهيمنة بوالية برج بوعريريج هي مؤسسة 

كما   يف حني حتظى ابقي املؤسسات على حصص سوقية أقل وهذا يرجع اىل حجمها وقلة تنوع خطوط انتاجها،
املتخصصة يف انتاج أجهزة اإلستقبال واليت تعترب  Géantنالحظ بروز بعض خطوط االنتاج لدى مؤسسات ملال 

أمهية أكرب خمطوط  و اعطائهاmaxtorال حمليا، كذا ختصص مؤسسة يف هذا اجمل condorاملنافس الوحيد ملؤسسة 
فهي تعد  pacificو arcodymو  brandانتاج املدفئة مبختلف أنواعها جيعلها ابرزة يف هذا اجملال، أما كل من ل

 يف جمال آالت املطبخ وأفران الطبخ واللالجات والغساالت.  condorمنافس مباشر ملؤسسة 
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 condorو  maxtorاملبحث الثاين: سريورة الدراسة امليدانية ملؤسسيت 

 تقسيم  اىل مطلبني:من خالل هذا املبحث سيتم 

وجمال الدراسة أما  من منهج للدراسة وطريقة مجع البياانتفيها منهجية البحث مبا فيما بشرح  األول يعىن
 املطلب اللاين فخصص لتقدمي املؤسستني حمل الدراسة وشرح خمتلف منتجاهتما وتطور أرقام أعماهلما.

 املطلب األول: منهجية الدراسة امليدانية.

 املنهجي للدراسة التطبيقية  اإلطارسيتم التطرق اىل من خالل 

 . املنهج املتبع يف الدراسة:الفرع األول

اىل منهج دراسة و املنهج الوصفي والتحليلي يف اجلانب النظري  سيتم اتباعألن الدراسة تطبيقية ميدانية 
احلالة يف اجلانب التطبيقي، وذلك ألن الدراسة التطبيقية تستوجب هذا النوع من املناهج العتماده على تطبيق 

 مناذج وحتليل النتائج املستخلصة وصوال اىل النتائج.

 :اجملال الزماين واملكاين للدراسة  اينالفرع الث

(، 2018اىل  2017الزمنية املمتدة بني ) الفرتةامتدت الدراسة امليدانية للمؤسسني حمل الدراسة لدراسة 
املكاين للدراسة وكما هو حمدد يف عنوان األطروحة فهو  اجملالتعكس  األرقام املعمول هبا يف الدراسة، أما  وهذا ما

 يف املنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريج. تقعاناملؤسستني حمل الدراسة برج بوعريريج و 

 :طريقة مجع البياانت لفرع الثالثا

على مجلة واسعة من الكتب مبختلف اللغات واملقاالت  مت االعتمادفيما خيص اجلانب النظري للدراسة 
واملواقع االلكرتونية جلمع املعلومات الالزمة، أما يف اجلانب التطبيقي فاعتمدان على املالحظة والبياانت اللانوية 

 وأمها املقابلة مع مديري التسويق جللب األرقام الالزمة لتطبيق النماذج على املؤسستني حمل الدراسة.

منها للصناعات الكهرومنزلية ختلف أحجامها وختصصاهتا  سةمؤس 11وي والية برج بوعريريج على حتت
(... condor ،géant( ،arcodym (midéa ،maxtor،kridor )  اخرتان مؤسستني األوىل

condor  مؤسسة كبرية واللانية مؤسسةmaxtor  ألن هذا ما تتطلب  اثبات أو نفي فرضيات  ةمؤسسة صغري
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على املؤسسات  تعذر )وابء كوروان( من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لألزمة الصحية اليت متر هبا البالد سةالدرا
استقبال املرتبصني، فقد وافقت هتني املؤسستني فقط على استقبال املرتبصني، لذا احنصرت الدراسة امليدانية 

 عليهما فقط.

 املطلب الثاين: مدخل اىل املؤسسات حمل الدراسة

خالل هذا املطلب سيتم تقدمي املؤسستني حمل الدراسة امليدانية مع عرض ملختلف اجملاالت من 
االسرتاتيجية اليت تنشط هبا مث عرض أرقام أعماهلا لكل ميدان ختصص ومن مث لكل منتج على حدى ومتليلها 

 بيانيا لتسهيل قرائتها.

 .حمل الدراسة MAXTORو  CONDORمؤسسيت الفرع األول: تقدمي 

ومؤسسة  condorكما سبق الذكر فاملؤسسات حمل الدراسة اليت وقع االختيار عليها هي مؤسسة كبرية 
 تنشطان يف نفس ميادين النشاط االسرتاتيجي تقريبا مع وجود تفاواتت طبعا.  maxtorصغرية هي 

 للصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية.  condorتقدمي مؤسسة   .1

ســـويق األجهـــزة اإللكرتونيـــة اقتصـــادية خاصـــة ختـــتص  نتـــاج وت مؤسســـةهـــي  CONDORكونـــدور  مؤسســـة
ومنزليــة، نشــاطها الرئيســي هــو إنتــاج هــذه األجهــزة اإللكرتونيــة والكهــر ومنزليــة، وأيضــا لــديها أنشــطة أخــرى: والكهر 

نشــــاط االســــترياد والتصــــدير، نشــــاط أشــــغال عموميــــة، نشــــاط البيــــع علــــى احلــــال، تنتمــــي إىل جمموعــــة بــــن محــــادي 
GROUPE BEN HAMADI  هــو   2012شــكلها القــانوين أصــبح يفSPA  ة خاصــة ذات األســهم مؤسســ

 ذات مسؤولية حمدودة عنرت تراد. مؤسسةبعدما كانت 
، 2002وفقا ألحكـام القـانون التجـاري، حيـث حتصـلت علـى السـجل التجـاري يف أفريـل  ؤسسةتنشط امل

، يتواجـــد مقرهـــا التجـــاري ابملنطقـــة الصـــناعية بـــربج بـــوعريريج، ترتبـــع علـــى 2003نشـــاطها الفعلـــي يف فيفـــري  وبـــدأ
إىل أكلـر  2018مرت مربع وهـي مبلكيـة كاملـة للمؤسسـة، يبلـغ عـدد عماهلـا سـنة 80104مساحة إمجالية تقدر بـ: 

ة  مؤسسـإطـار إداري  478عامل موزعني على الوحدات واملصاحل حسب التخصص، ومنهم أكلر من  6397من 
 املكونة جملموعة بن محادي. ؤسساتر هي إحدى املكوندو 
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أما ابلنسبة إلسـم كونـدور فيعتـرب العالمـة املسـجلة للمؤسسـة، حيـث مت تسـجيلها هبـذا االسـم لـدى الـديوان 
وكلمــة كونــدور تعــين طــائر مــن أكــرب الطيــور يف العــامل  ،2003أفريــل  30الــوطين حلمايــة املؤلفــات واالبتكــارات يف 

  واللـون املميــز INNOVATION IS LIFE  جلنوبيــة، وشـعار املؤسســة هـو  احليــاة.... ابتكـار يعـيش يف أمريكـا ا
 ة هو اللون األزرق.مؤسسلل

 ، نشـــاطها يف VERSION2000ISOنســـخة  9001علـــى شـــهادة اإليـــزو  2007يف جـــافين  ؤسســـةحتصـــلت امل
 ومنزلية.اإللكرتونية والكهر  ويق وخدمات ما بعد البيع لألجهزةاإلنتاج والتس

كونـدور عـدة مراحـل حـىت وصـلت إىل مـاهي عليـ  اآلن، وأول املراحـل هـي مرحلـة الشـراء   مؤسسـةشهدت 
اللانيــة هــي مرحلــة شــراء املنــتج مفــك كليــا ومــن مث إعــادة تركيبــ  ممــا  للبيــع أي شــراء املنــتج وإعــادة بيعــ ، أمــا املرحلــة

ريـــة هـــي مرحلـــة اإلنتـــاج يف هـــذه املرحلـــة اســــتفادت خفـــض مـــن ســـعر منتجاهتـــا يف الســـوق، واملرحلـــة اللاللــــة واجلوه
املؤسسة من املراحل السابقة فأصبحت تتحكم يف تقنيات الرتكيـب، فحـددت املكـوانت الـيت ميكـن شـرائها حمليـا أو 

 إنتاجها ذاتيا، وبدأت يف اإلنتاج احمللي.
لرتاخـــيص، وهـــذا مـــا ومل يتبقـــى هلـــا ســـوى أن تســـجل  بعالمتهـــا التجاريـــة اخلاصـــة، وذلـــك عـــن طريـــق شـــراء ا

الصينية، فأصبحت اليوم عالمـة مسـجلة وذو  HISENSقامت ب  فعال حيث قامت بشراء الرتاخيص من مؤسسة 
 مسعة دولية.

أمــا االســرتاتيجية الــيت اختارهتــا املؤسســة فهــي التنويــع يف منتجاهتــا، وتقــوم ابلتعريــف  فاقهــا وغاتاهتــا حتــت 
 تسعى لتحقيق الرؤى التالية:شعار )رسالة(:  احلياة .... ابتكار  و 

 تعظيم الربح عن طريق ختفيض األسعار، التواجد عرب كامل الوطن، التصدير.
ابلفعل املؤسسة حققت تقدما كبـريا فيمـا خيـص ختفـيض األسـعار، وذلـك مـن خـالل اسـتفادهتا مـن الـتعلم، 

واليـة، سـواء عـن طريـق نقـاط البيـع أو املعـارض.... وكـذلك امتـد صـيتها  48واكتساب اخلربة، كما أهنـا تتواجـد يف 
 إىل بعض دول العامل ملل )مصر تونس فرنسا اإلمارات( واليت تصدر هلا منتجاهتا.

 condorوالبطاقة الفنية املوالية ختتصر أهم املعلومات اخلاصة مبؤسسة 
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 condor(: بطاقة فنية ملؤسسة 21الشكل رقم )

 SPA CONDOR ELECTRONICSة ذات األسهم كوندور إلكرتونيك مؤسسة:ؤسساسم امل
 الرمز التجاري:
 ذات أسهم مؤسسة: الشكل القانوين

 0462772B02: رقم السجل التجاري
 000234046277228رقم التعريف اجلبائي:

     09/02/2002: املؤسسةاتريخ أتسيس 
 23/11/2002 اتريخ الدخول يف اإلنتاج:

 2003أفريل  30مت تسجيلها يف العالمة املسجلة: 
 4.277.000.000,00 قيمة رأمسال:

   بن محادي عبد الرمحانرئيس جملس اإلدارة: 
 بن محادي عمراملدير العام: 

 .اجلزائر-34000برج بوعريريج  161قسم  70املنطقة الصناعية طريق مسيلة هنجالعنوان: 
 info@condor.dzالربيد اإللكرتوين: 
 .²م828359املساحة اإلمجالية: 

 condorواثئق مؤسسة  املصدر :

 للصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية  maxtorتقدمي مؤسسة  .2

املؤسسة ذات الشخص الوحيد، برأس  EURL، بشكلها القانوين 2010سنة  maxtorأنشأت مؤسسة 
دج، تنشط املؤسسة يف جمال الصناعات الكهرومنزلية، نشاطها الرئيسي هو تركيب  51000000مال يقدر ب 

 وتصنيع وتسويق املنتجات الكهرومنزلية، مقرها ابملنطقة الصناعية بربج بوعريريج

املؤسسة وحدة للتخزين ترتبع على مساحة  أول نشاطتها كان املكيف اهلوائي واملدفئة الكهرابئية،  متلك
عامل مؤقت، تسعى املؤسسة لتوسيع خطوط انتاجها  30موظف دائم و  75، توظف املؤسسة  ²م 17000

 للظفر حبصة سوقية أكرب مستقبال.

mailto:info@condor.dz
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وملدة أكلر من عشر سنوات تقوم املؤسسة ابلتقييم املستمر مليادين نشاطها،  2010منذ إنشائها سنة 
جودة منتجاهتا ومواكبة املنافسة، وتسعى املؤسسة لتطوير شبكة توزيعها من خالل فتح صاالت  للتحسني من

 عرض خاصة هبا كخطوة أولية.

 MAXTOR: بطاقة فنية ملؤسسة (22)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 maxtor: واثئق مؤسسة املصدر

 MAXTORو  CONDORالفرع الثاين: عرض جملاالت النشاط االسرتاتيجي للمؤسسيت 

  EURL Maxtor الشكل القانوين واسم العالمة:

 العنوان االجتماعي: املنطقة الصناعية برج بوعريريج.

 .2010النشأة:  سنة

 رمز العالمة التجارية: 

 مالك ومدير املؤسسة: فيصل شنوف

 دج. 51000000الرأس املال االجتماعي: 

 وحدات املؤسسة: وحدة االنتاج والرتكيب ابلربج ووحدة التخزين والرتكيب برأس الوادي.

 القدرة االنتاجية احلالية للمؤسسة:

  :وحدة/السنة 20000ابلنسبة للمكيفات 
  وحدة/السنة 15000ن الطبخ: فر 
  :)وحدة/السنة 20000املدفئة بنوعيها )غاز/كهرابء 
  :وحدة/السنة 10000اللالجة 
  :وحدة/السنة. 10000اجملمد 
  :وحدة/السنة 10000الغسالة 
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ض اجملالت أو امليادين االسرتاتيجية اليت تنشط هبا املؤسستني ليتم فيما بعد اختيار اجملاالت املتشاهبة سيتم عر 
 عليها. bcgلتطبيق منوذج 

 :وعرض ملنتجاته CONDORجماالت النشاط االسرتاتيجية ملؤسسة  .1

لكلري من املنتجات يف العديد من امليادين حيث أهنا تغطي السوق اجلزائرية اب CONDORتنشط مؤسسة 
 ملنتجات التابعة لكل ميدان نشاطمع سرد ا نشاطها االت التجزئة االسرتاتيجية جملومن خالل ما يلي سيتم عرض 

 (01امللحق رقم)منتجات املؤسسة أنظر ولإلطالع على  والشكل املوايل يوضح التجزئة االسرتاتيجية للمؤسسة

 CONDOR: التجزئة االسرتاتيجية مليادين نشاط مؤسسة (23)الشكل رقم 

 
 1املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على واثئق املؤسسة 

تتوزع على شكل وحدات انتاج  condorمن الشكل أعاله يتبني أبن ميادين النشاط االسرتاتيجية ملؤسسة 
 كما يلي:  وكل وحدة هتتم ابنتاج عدة منتجات

                                    
 (02املعلومات املعتمد عليها مبينة يف امللحق رقم ) 1

مؤسسة 
CONDOR 

 وحدة انتاج البوليستريان

 وحدة أجهزة االعالم اآليل

 وحدة اآلالت الكهرابئية الصغرية

 وحدة األلواح الشمسية

 وحدة انتاج أجهزة التلفاز

 وحدة املنتجات السمراء

 وحدة املنتجات البيضاء

 وحدة انتاج اهلواتف النقالة
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جات التربيد من تمنكذلك  غساالت الكهرابئيةوحدة املنتجات البيضاء: وختتص بتصنيع اللالجات وال . أ
 .اخلاصة ابملؤسسات والفنادق املركزية تكييفمكيفات هوائية ومروحات كهرابئية وأجهزة ال

ومدافئ الغاز ومدافئ  وحدة املنتجات السمراء: وختتص بتصنيع أفران الغاز وسخان املاء وأفران الكهرابء . ب
 ، ومروحات سحب اهلواء )املدخنة(، أفران التسخني )ميكرويف(. الكهرابء

 أنواع عديدة من التلفاز  واهلوائيات املقعرة وأجهزة االستقبال.  نتاجوحدة انتاج التلفاز ولواحق  ختتص  . ت
 ابلطاقة الشمسية. رةواإلانوحدة األلواح الشمسية: وختتص بتصنيع كل ماهو ألواح الطاقة الشمسية  . ث
وحدة اآلالت الكهرابئية الصغرية: يتم على مستوى هذه الوحدة تصنيع انواع اخلالط الكهرابئي، الغالية  . ج

 الكهرابئية، مكواة، جمفف الشعر ... اخل
 أجهزة االعالم اآليل: تضم انتاج احلواسيب احملمولة منها واملكتبية واأللواح الرقمية. . ح
 لنقالة: منها ما يتم تركيبة حمليا ومنها ما يتم استرياده كمنتج جاهز ليعاد تسويق .وحدة انتاج اهلواتف ا . خ
وحدة انتاج البوليستريان: ختتص ابنتاج البوليستريان الذي حتتاج  املؤسسة لتغليف املنتجات الكهرومنزلية  . د

  وكذا تزويد املؤسسات اجملاورة وحىت املنافسة ب  كمنتج يباع.
  2018-2017سنيت بني   CONDORؤسسة تطور رقم األعمال مل .2

يف خمتلف ميادين نشاطها  2018-2017اجلدول املوايل ميلل تطور رقم أعمال املؤسسة بني سنيت 
 االسرتاتيجي واملفصل حسب منتجات كل جمال نشاط اسرتاتيجي.

  2018-2017حسب جمال النشاط االسرتاتيجي يف سنيت  condor(: تطور رقم أعمال مؤسسة 19اجلدول رقم)

 )دج( 2018رقم االعمال سنة  )دج( 2017رقم األعمال سنة  املنتج االسرتاتيجيميدان النشاط 

 املنتجات البيضاء

 902,23 823 839 11 524,52 303 462 11 اللالجة

 517,44 808 545 10 777,71 520 292 9 مكيف اهلواء

 247,52 969 688 5 022,00 051 099 5 الغسالة

 املنتجات السمراء

 641,13 051 258 الغاز مدفأة
 

3 037 456 764,24 

 313,74 502 668 192,69 520 227 مايكرويف

 875,03 036 489 4 434,48 095 534 2 فرن الطبخ

 392,43 236 235 310,88 337 101 مدفئة الكهرابء
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 التلفاز
 796,32 467 994 21 253,85 958 501 17 التلفاز

 062,67 663 255 1 947,15 087 536 جهاز االستقبال

 12465330,19 331,90 323 11 اهلوائي املقعر

 األلواح الشمسية
 450,85 960 22 618,84 506 179 ألواح مشسية

مصابيح الطاقة 
 826,70 378 518 1 477,00 273 630 1 الشمسية

جممل اآلالت  آالت كهرابئية صغرية
 271,02 375 032 2 406,85 750 341 2 الصغرية

 أجهزة االعالم اآليل
 541,07 343 886 2 829,17 870 360 2 لوح رقمي

 071,97 685 700 232,46 651 382 1 جهاز احلاسوب

 457,77 052 572 26 974,11 531 031 29 هاتف نقال اهلاتف النقال

 613,03 601 265 613,12 736 456 بوليستريان البوليستريان

 1املقدمة من طرف املؤسسة 2018-2017املصدر: من اعداد الطالبة بناءا على التقارير املالية لسنيت 

من اجلدول أعاله يتضح أبن املؤسسة ترتبع على جماالت نشاط عديدة وواسعة متس خمتلف أجزاء سوقي 
أبن  وما يالحظ اليت حتظى على أكرب حصة سوقية يف اجلزائر،االلكرتونيات والكهرومنزيليات وهذا كوهنا املؤسسة 

 خاصة جمال املنتجات البيضاء واهلاتف النقال. 2018-2017رقم األعمال يف تزايد حمسوس بني سنيت 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 condorاخلاص مبؤسسة  02أنظر امللحق رقم  1
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 condorملؤسسة  2018-2017(: متثيل بياين لتطور رقم األعمال حسب ميدان النشاط بني سنيت 24الشكل )

 
 اعداد الطالبة بناءا على ما ورد يف اجلدول السابق: من املصدر

يبني جليا املنتجات اليت تكتسح السوق اجلزائرية  condorالتمليل البياين لتطور رقم أعمال مؤسسة 
واملتمللة يف اهلاتف النقال ابلدرجة األوىل تليها املنتجات البيضاء )اللالجة، املكيف، الغسالة( مت والتلفاز مع 

أما ابقي املنتجات فأرقام أعماهلا منخفضة مقارنة ابملنتجات األخرى كاآلالت الكهرابئية الصغرية واأللواح لواحق ، 
 الشمسية.

 MAXTORؤسسة مل االسرتاتيجي نشاطالجماالت   .3

تنشط يف العديد   MAXTORال الصناعات الكهرومنزلية فمؤسسةكسابقتها من املؤسسات اليت تنشط يف جم
)لتفاصي أكلر حول منتجات مؤسسة  االسرتاتيجية ميكن توضيحها يف الشكل املوايل من ميادين النشاط

maxtor   04أنظر امللحق رقم: 
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ملؤسسة  2018-2017تطور رقم األعمال حسب ميدان النشاط بني سنيت 
CONDOR 

 2018رقم األعمال لسنة 

 2017رقم االعمال سنة 
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 MAXTOR(: التجزئة االسرتاتيجية مليادين النشاط االسرتاتيجي ملؤسسة 25الشكل رقم )

  
 .(4املبينة يف امللحق ) املصدر: من اعداد الطالبة استنادا على معلومات املؤسسة

من ميادين نشاط   MAXTORالشكل السابق خيتصر أبرز ما نتج عن التجزئة االسرتاتيجية ملؤسسة 
 سنفصل يف كل ميدان املنتجات اليت حتتويها كما يلي:اسرتاتيجي وتنقسم اىل ثالث ميادين 

اللالجات، املكيفات، اجملمدات، مزوع املياه، غسالة املالبس، تصنيع ضمن تاملنتجات البيضاء: توحدة  . أ
 الكهرابئية. روحةامل

 وحدة املنتجات السمراء: تتضمن تصنيع مدفئة الغاز، فرن الطبخ، مدفئة كهرابئية. . ب
جهاز  وحدة انتاج التلفاز ولواحق : تتضمن انتاج انواع عديدة من أجهزة التلفاز، اهلوائيات املقعرة، . ت

DVXاالستقبال. ، جهاز 
 :2018-2017بني سنيت  maxtorتطور رقم أعمال مؤسسة  .4

يف خمتلف ميادين نشاطها  2018-2017اجلدول املوايل ميلل تطور رقم أعمال املؤسسة بني سنيت 
 االسرتاتيجي واملفصل حسب منتجات كل جمال نشاط اسرتاتيجي.

 

 

 مؤسسة

MAXTOR 

 املنتجات البيضاء

 املنتجات السمراء

 التلفاز
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  2018-2017(: تطور رقم أعمال مؤسسة ماكستور حسب جمال النشاط االسرتاتيجي يف سنيت 20اجلدول رقم)

 )دج(2018رقم األعمال لسنة  )دج( 2017رقم األعمال لسنة  املنتج ميدان النشاط االسرتاتيجي

 وحدة املنتجات البيضاء

 600,00 62127 480,00 46321 اللالجات
 240,00 173806 220,00 109477 اجملمد

 000,00 15267 120,00 22342 موزع املياه
 980,00 88920 360,00 45097 غسالة املالبس

 000,00 202027 550,00 154022 املكيف
املروحة 
 900,00 86092 320,00 16012 الكهرابئية

 وحدة املنتجات السمراء

 463,00 525799 266,50 384750 مدفئة الغاز
 800,00 66662 740,00 81068 فرن الطبخ
  مدفئة كهرابئية

 055,00 554 400,00 30 مركزية

 وحدة انتاج التلفاز وملحقات 

 240,00 123186 992,00 101839 التلفاز
جهاز 
 880,00 28044 560,00 1162 االستقبال

 410,00 57233 885,00 29068 اهلوائي املقعر
DVX 1809 400,00 7466 800,00 

 .051املبينة يف امللحق رقم  من اعداد الطالبة اعتمادا على التقارير املالية للمؤسسةاملصدر: 

من اجلدول أعاله نالحظ أبن ميادين نشاط املؤسسة تقتصر على الكهرومنزلية فقط مقارنة مع مؤسسة 
condor  فمؤسسةmaxtor  ونظرا حلجمها الصغري فمجاالت نشاطها ثالثة فقط لكن الزتادة يف رقم

األعمال بني السنتني هي زتادة حمسوسة ال أبس هبا خاصة يف منتجات التدفئة من وحدة املنتجات السمراء 
 واللالجات من وحدة املنتجات البيضاء.

 

 

                                    
 maxtor( خاص مبعلومات املؤسسة 05امللحق رقم )  1
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 حسب ميادين النشاط االسرتاتيجية 2018-2017بني سنيت  MAXTOR(: تطور رقم أعمل مؤسسة 26الشكل رقم )

 
 املصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معلومات املؤسسة

من التمليل البياين أعاله يتبني بن املنتجات السمراء واملنتجات البيضاء تشكل اجلزء األكرب من رقم 
 2018-2017الزتادة يف رقم األعمال خالل فرتة األعمال تليها وحدة انتاج التلفاز وملحقات ، أما فيما خيص 

 فقد مست اجملاالت اللالث.

 :BCGوخطوات تطبيق منوذج  MAXTORو  CONDORجماالت النشاط املتشاهبة بني  .5
 هي: MAXTORو  CONDORجماالت النشاط املتشاهبة بني املؤسستني  . أ

املنتجات البيضاء واليت سنأخذ منها وحدة انتاج املنتجات البيضاء: كال املؤسستني تقوم بتصنيع  -
 املنتجات التالية )اللالجات، املكيفات اهلوائية، غساالت املالبس(

وحدة انتاج املنتجات السمراء: كال املؤسستني تقوم بتصنيع املنتجات السمراء واليت سنأخذ منها  -
 لكهرابئية(املنتجات املتشاهبة يف كل منهاما وهي )فرن الطبخ، مدفئة الغاز واملدفئة ا

وحدة انتاج التلفاز: كال املؤسستني تنتج التلفاز مع لواحق  واليت سنأخذ منها املنتجات املتشاهبة وهي )  -
 التلفاز، اهلوائي املقعر، جهاز االستقبال(

0,00

100 000 000,00

200 000 000,00

300 000 000,00

400 000 000,00

500 000 000,00
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700 000 000,00

 التلفاز وملحقاته المنتجات السمراء المنتجات البيضاء

 2017رقم األعمال لسنة 

 2018رقم األعمال لسنة 
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على أي جمال نشاط اسرتاتيجي ألي مؤسسة  BCGلتطبيق منوذج :  BCGخطوات تطبيق منوذج  . ب
 ية:إقتصادية نتبع اخلطوات التال

 ؛لكل ميدان نشاط النسبية حساب احلصة السوقية -
 ؛حساب معدل النمو يف الصناعة التابعة لكل ميدان نشاط -
لكل حصة سوقية لتمليلها يف دوائر خاصة بكل ميدان نشاط النسبية حساب مقدار زواتا احلصص السوقية  -

 .يف النموذج

دون غريه من النماذج اليت تعىن بتحليل حمفظة األنشطة ألن هذا النموذج  BCGمت اختيار منوذج قد و   
خيتص بنشاطات احلجم مبعىن احلجم االنتاجي للمؤسسة يكون كبري ومتنوع، والدراسة امليدانية للبحث تقتضي 

ونية هذا النموذج عن غريه ألن منتجات املؤسسة رغم اختالفها اال أهنا تنتمي اىل نفس العائلة )االلكرت 
 .والكهرومنزلية(

يف املؤسسات ذات النشاطات املرتابطة )خمرجات عملية هي مدخالت أخرى(،   Mckenseyفتطبق   
 فتطبق على النشاطات املتفرعة وغري املرتابطة. ADLأما 
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على املؤسسات حمل الدراسة واختيار نوع االسرتاتيجية التسويقية   BCGاملبحث الثالث:  تطبيق منوذج 
 .املوافقة لكل جمال نشاط

جماالت النشاط االسرتاتيجي املتشاهبة لكل من على   BCGسيتم من خالل هذا املبحث تطبيق منوذج 
يليها ليتم بعد ذلك املقارنة بني نتائج التطبيق لكال املؤسستني، مث   MAXTORو  CONDORمؤسسيت 

اختيار نوع االسرتاتيجية التسويقية املوافقة لنتائج حتليل حمفظيت االنشطة التابعة للمؤسستني، بعد ذلك سنقوم 
 ابختبار فرضيات الدراسة وصوال اىل نتائج الدراسة.

جات البيضاء للمؤسستني واالسرتاتيجيات التسويقية على وحدة املنت  BCGتطبيق  :األول املطلب
 املالئمة هلا

يف ميدان النشاط االسرتاتيجي األول  MAXTORو  CONDORعلى مؤسسة  BCGسنطبق منوذج 
غساالت  املكيفات اهلوائية؛ اللالجات؛واملتملل يف وحدة انتاج املنتجات البيضاء واليت تضم املنتجات التالية: 

 املالبس.

 .على خمرجات املصفوفة بناءامث نضع االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة هذه املنتجات 

 CONDORوحدة انتاج املنتجات البيضاء ل  على BCGتطبيق منوذج  الفرع األول :
 MAXTORو

 :حساب احلصة السوقية. 1

كما سبق التطرق إىل كيفية حساب احلصة السوقية النسبية للمؤسسة سوف حنسب كل حصة سوقية على 
 :الرائد يف السوقحدى ابلرجوع إىل احلصة السوقية األكرب للمنافس 

حسب  %35هي حوايل  CONDOR احلصة السوقية االمجالية لكامل القطاعات السوقية ملؤسسة 
، أما وهي املؤسسة الرائدة يف سوق الصناعات الكهرومنزلية يف اجلزائر ،معطيات التقرير املايل للمؤسسة

MAXTOR   كذلك حسب معطيات املؤسسة.  % 10فال تتجاوز حصتها السوقية 
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وتنقسم هذه احلصص السوقية ضمنيا اىل حصص سوقية جزئية تقديرية حسب كل ميدان نشاط مللما هو 
 ، حيث مت حساهبا ابلطريقة التالية:مبني يف اجلدول أدانه

 

 

 

 ميادين النشاط السابق ذكرها نتحصل على اجلدول التايل:رقم أعمال  بتطبيق هذه العملية على

 MAXTORو  CONDOR(: توزيع احلصص السوقية اجلزئية ملؤسسيت 21اجلدول )

ميدان النشاط 
 االسرتاتيجي

DAS 

احلصة السوقية اجلزئية 
 condorيف 

احلصة السوقية الكلية 
 condorل 

احلصة السوقية اجلزئية 
 maxtorل 

احلصة السوقية الكلية 
 maxtorل 

 % 31.6 املنتجات البيضاء
35% 

21.8 % 
 % 45.3 % 27.4 املنتجات السمراء % 15

 % 23.9 % 41 التلفاز ولواحقه
 ( 4و  2) أنظر امللحق .: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسستنياملصدر 

 maxtorو  condorاملنتجات البيضاء يف حساب احلصة السوقية النسبية لوحدة  . أ

 حتسب احلصة السوقية النسبية بتطبيق القانون التايل:

 

 

املطلقة لكل منتج ضمن ميدان لكن قبل تطبيق هذه القاعدة نطبق القاعدة اللالثية حلساب احلصة السوقية 
 النشاط االسرتاتيجي )منتجات بيضاء(

 : condor ابلنسبة ل -

 nرقم األعمال احملقق يف ميدان النشاط يف سنة 

 nرقم األعمال االمجايل احملقق يف سنة 

 احلصة السوقية املطلقة مليدان نشاط املؤسسة

 احلصة السوقية املطلق  لنفس ميدان النشاط ألكرب منافس
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 يف هذا اجملال من امجايل احلصة السوقية للمؤسسة %31.6احلصة السوقية املطلقة للمنتجات البيضاء هي 
 من سوق الصناعات الكهرومنزلية ابجلزائر . %9 =100( * 35 ÷ 31.6) وبنسبة %35اليت تقدر ب 

 بتطبيق الطريقة اللالثية الحتساب احلصة السوقية لكل منتج من وحدة املنتجات البيضاء على حدى.

 % 31.6 -------------رقم أعمال وحدة انتاج املنتجات البيضاء 

  x ------------------رقم أعمال كل منتج على حدى 

على اجلول  ن حتصلmaxtor و  condorاالسرتاتيجية للمؤسستنيبتطبيق هذا القانون على ميادين النشاط 
 التايل:

  condor ة(: احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسس22اجلدول )

وحدة املنتجات 
احلصة السوقية  أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة البيضاء

 احلصة السوقية النسبية ألكرب منافس

 2.33 %15 منتجات املستوردة** % 35 اللالجة
 LG 20% 1.35 % 27 غسالة املالبس
 SAMSUNG 23% 1.65 % 38 املكيف اهلوائي

احلصول على قيمة املنتجات املستوردة تضم جممل العالمات التجارية املصنوعة خارج الوطن كوهنا تشكل املنافس املباشر للمؤسسة الرائدة، ولصعوبة ** 
 احلصة السوقية الدقيقة ألكرب منافس، ارأتى رئيس قسم التسويق يف املؤسسة اعطاءان أرقام تقديرية.

 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.املصدر

 : maxtorابلنسبة ملؤسسة  -

 على اجلدول التايل: تحصلن maxtorوبتطبيق نفس القواعد السابقة على معطيات مؤسسة 

 maxtor(: احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة 23اجلدول )

وحدة املنتجات 
احلصة السوقية  أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة البيضاء

 احلصة السوقية النسبية ألكرب منافس

 Condor 35 % 0.34 % 12 اللالجة
 Condor 27 % 0.29 % 08 غسالة املالبس
 Condor 38% 0.39 % 15 املكيف اهلوائي

 : من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسةاملصدر
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  :maxtorو  condorملؤسسيت  حساب معدل النمو يف الصناعة يف ميدان النشاط حسب كل منتج . 2

على حسب املعلومات  على املؤسستني سيتم حساب معدل منو الصناعة BCGوكخطوة اثنية لتطبيق منوذج 
 ابلطريقة التالية: (2017/2018املتوفرة لدلينا لسنيت )

 

 

 

 :اململلة يف اجلدول التايلتائج حتصلنا على النبعد تطبيق القاعدة أعاله   condorؤسسة ابلنسبة مل -

  condor(: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة 23اجلدول )

 معدل منو الصناعة )دج( 2018مبيعات الصناعة لسنة  )دج( 2017مبيعات الصناعة لسنة  املنتج
 % 3 902,23 823 839 11 524,52 303 462 11 اللالجة

 %13.4 517,44 808 545 10 777,71 520 292 9 مكيف اهلواء
 %11.5 247,52 969 688 5 022,00 051 099 5 الغسالة

 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.

من هذا اجلدول هو االرتفاع امللحوظ ملعدل منو الصناعة يف جمال املنتجات البيضاء ملؤسسة  ما يالحظ
condor الواسع هلذه املنتجات اليت التكاد ختلو منها البيوت اجلزائرية خاصة املكيفات. وهذا مايربر االنتشار 

 اجلدول أدانه: مت تطبيق القاعدة السابقة والنتائج مبينة يف   maxtorؤسسة ابلنسبة مل -

 maxtor(: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة 24اجلدول )

 معدل منو الصناعة )دج( 2018مبيعات الصناعة لسنة  )دج( 2017 مبيعات الصناعة لسنة املنتج
 %34.12 600,00 62127 480,00 46321 اللالجة

 %31.16 000,00 202027 550,00 154022 مكيف اهلواء
 %97.17 980,00 88920 360,00 45097 الغسالة

 maxtorاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات مؤسسة 

 2017مبيعات الصناعة لسنة  – 2018مبيعات الصناعة لسنة              

 2017مبيعات الصناعة لسنة                       
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من خالل اجلدول السابق نالحظ االرتفاع الكبري ملعدل النمو يف الصناعة املربر هلذا هو فتوة املؤسسة مبا 
ستحقق أرقام الأبس هبا متكنها من رفع  maxtorفمؤسسة   condorأهنا يف مرحلة النمو ومقارنة مع الرائدة 

 حصتها السوقية واملنافسة بقوة يف القطاع.

 maxtorو  condor تنيللمؤسس BCGاحداثيات كل منتج على مصفوفة  حساب. 3

يف   يف هذه املرحلة وقبل رسم املصفوفة يتوجب أوال معرفة قطر الدوائر اململلة لكل منتج على حدى
 الدائرة الطريقة اللالثية حلساب قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية وقطر نستعملالدائرة املصفوفة، وملعرفة قطر 

  لكل منتج من ميدان النشاط املتملل يف وحدة املنتجات البيضاء نستعمل الطرق التالية:اململلة 

 :الزاوية اململلة حيسب قيس الزاوية ابلطريقة التالية  سطريقة حساب قي . أ

 

 اجلدول التايل ميكن حساب قيس الزاوية اململلة لكل منتج من وحدة املنتجات البيضاء ابستخدام

 maxtorو  condor(: قيس زواتا احلصص السوقية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت 25) ماجلدول رق 

وحدة املنتجات 
 البيضاء

احلصة السوقية املطلقة 
 condorل 

احلصة السوقية املطلقة  قيس الزواية اململلة
 maxtorل 

 قيس الزاوية اململلة

 °43.2 % 12 °126 %35 ثالجة
 °28.8 % 08 °97.2 %27 غسالة

 °54 %15 °136.8 %38 مكيف هوائي
 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد ىل معطيات املؤسسني 

 قطر الدائرة اململلة للحصة السوقية للمنتج نتبع اخلطوات التالية: سابح . ب

سم، وابستعمال الطريقة اللالثية ميكن حساب ابقي  3نفرتض أن قطرة الدائرة اململلة ألكرب حصة سوقية هو 
 اململلة للمنتجات على املصفوفة ابلطريقة اللالثية كما يلي: أقطار الدوائر

 حصة سوقية أكرب --------------سم  3

X ----------------  احلصة السوقية للمنتجx 

 100( /°360 ×قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية = )احلصة السوقية 
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 maxtorو  condorواجلدول املوايل حيتوي نتائج تطبيق الطريقة اللالثية السابقة على املؤسستني 

 maxtorو  condorل وحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت (: قطر الدوائر اململلة 26اجلدول رقم )

وحدة املنتجات 
 البيضاء

احلصة السوقية املطلقة 
 condorل 

 اململلة الدائرة قطر
 ب سم

احلصة السوقية املطلقة 
 maxtorل 

 ة اململلةالدائر قطر 
 ب سم

 2.4 % 12 2.76 %35 ثالجة
 1.6 % 08 2.13 %27 غسالة

 3 %15 3 %38 مكيف هوائي
 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.

 maxtorو   condorاململلتني لتموقع املنتجات البيضاء لكل من مؤسسة  BCG املصفوفتنيرسم ج. 

لتمليل املصفوفة جيب اختزال املعلومات السابقة يف جدول واحد لتسهيل العملية واجلدول التايل ميلل قطر 
 : maxtorو  condorالزوتا وقيسها اململلة لوحدة املنتجات البيضاء لكل من مؤسسة 

 maxtorو  condor(: قيس الزواتا وقطر الدوائر اململلة لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت 27ول رقم)اجلد

وحدة املنتجات 
 البيضاء

 قيس الزواية اململلة
 condorملؤسسة 

 قيس الزواية اململلة
 maxtorملؤسسة 

 اململلة ل الدائرةقطر 
 ب سم condorمؤسسة 

 اململلة لدائرةقيس ا
 ب سم maxtorملؤسسة 

 2.4 2.76 °43.2 °126 ثالجة
 1.6 2.13 °28.8 °97.2 غسالة

 3 3 °54 °136.8 مكيف هوائي
 من اعداد الطالبة اختصارا ملا ورد أعاله. املصدر:

 :condorلتوزيع املنتجات البيضاء ملؤسسة  BCGرسم منوذج د. 

 نتحصل على املصفوفة املوالية: ecxelابستخدام املعلومات املبينة يف اجلدول أعاله وابالعتماد على برانمج 
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 condorلوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة   BCGليل مصفوفة مت(: 27الشكل رقم )

 
 املكيف اهلوائي  الغسالة  اللالجة 

 (02املبينة يف امللحق رقم ) ومعطيات املؤسسة  Excelمن اعداد الطالبة ابستعمال برانمج  املصدر:

يتبني لنا أبن  condorيع مكوانت وحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة من املصفوفة أعاله واليت تبني توز 
نخض لكن حبصة سوقية نسبية اللالجة مبعىن معدل منو مخط انتاج ختص احللوب الدائرة اململلة يف خانة البقرة 

يف وضعية النجوم واليت متلل  أما الدائرة اململلة ، ابالستلمار يف هذا القطاع ألن  قطاع مدر لألرابحينصح مرتفعة 
خط انتاج املكيف اهلوائي حبصة سوقية نسبية مرتفعة ومعدل منو مرتفع هلذا ينصح بتكليف االستلمار يف هذا 

ة املالبس فتقع بني خانة النجوم وخانة الوضع القطاع ألن  قطاع مدر وانحج، أما الدائرة اململلة خلط انتاج غسال
احملري مبعىن حصة سوقية منخفضة نسبيا مقارنة مع منتجات نفس وحدة االنتاج ومعدل منو يف ارتفاع حمسوس، 
ا وتعود األسباب اىل حداثة املنتج يف السوق مقارنة ابملكيف واللالجة، لذا فتكليف اجلهود لرفع احلصة السوقية هلذ

منتج تبني مكانة املؤسسة  لحصص السوقية لكلدفع  اىل خانة النجوم، واحلصص السوقية اململلة ابلزواتا لاملنتج وت
 .وتؤكد رتادهتا يف السوق بني منافسيها

 :maxtor لتوزيع املنتجات البيضاء ملؤسسة BCGرسم منوذج  . ه
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ة نطبق املصفوفة وبنفس الطريقة املتبع condorعلى املنتجات البيضاء ل BCGبعد تطبيق مصفوفة 
لوحدة   BCGوالشكل املوايل ميلل مصفوفة excel ابستخدام برانمج   maxtorعلى املنتجات البيضاء ل 

 هلا:  املنتجات البيضاء

 MAXTORلوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  BCGمصفوفة متليل (: 28الشكل رقم )

 

 الغسالة  اللالجة  املكيف اهلوائي 
 (04)أنظر امللحق رقم  ومعلومات املؤسسة  Excelمن اعداد الطالبة ابالستعانة بربانمج : املصدر

حبصة سوقية  والدائرة اخلضراء متلل خط انتاج اللالجات الدائرة الزرقاء متلل خط انتاج املكيف اهلوائي
منخفض نوع ما مقارنة مع ابقي منتجات وحدة املنتجات البيضاء، يف هذه احلالة  منو الصناعةكبرية ومعدل نسبية  

 ينصح بتعزيز االستلمار يف هذا القطاع ألن  قطاع مدر.

الدائرة أعلى املصفوفة وامللونة ابألمحر متلل موقع خط انتاج الغسالة واليت تتموقع يف وضع النجوم مبعىن أما 
مرتفع ينصح هنا بتعزيز االستلمار، أما أقياس الزواتا اململلة و يف الصناعة جد حصة سوقية نسبية مرتفة ومعدل من

للحصص السوقية للمؤسسة تبني فتاوة املؤسسة وحصصها السوقية املنخفضة مقارنة ابملنافسني يف القطاعة وأبكرب 
 .condorمنافس وهو 
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و  condor ملؤسسيت بيضاءال االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة ملنتجات الوحدة الفرع الثاين:
maxtor: 

بناءا على املعلومات اخلاصة بكيفية اختيار االسرتاتيجية الستويقية املناسبة للمنتج على حسب متوقع يف 
 نتحصل على اجلدول التايل: BCGمصفوفة 

 و condorؤسسيت مل bcgعلى مصفوفة  املنتجات البيضاء(: االسرتاتيجية التسويقية املوافقة لتوزيع 28اجلدول رقم )
maxtor. 

 maxtorاالسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة  condorاالسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة  املنتج
 االستقراراحدى اسرتاتيجيات  االستقراراحدى اسرتاتيجيات  ثالجة
 النمواحدى اسرتاتيجيات  االنكماشأو  النمواحدى اسرتاتيجيات  غسالة

 االستقراراحدى اسرتاتيجيات  النمواحدى اسرتاتيجيات  هوائي مكيف
 املصدر: من اعداد الطالبة بناءا على نتائج حتليل املصفوفتني السابقتني

على املؤسسة اختيار أو  لةاحلايتموقع منتج اللالجة يف كال املؤسستني يف خانة البقرة احللوب، ويف هذه 
يف الفصل  BCGاملضامني االسرتاتيجية ملصفوفة )لتفاصيل أكلر ارجع اىل  حدى اسرتاتيجيات االستقرارإانتهاج 

يلي: الرتكيز أو التجديد مبعىن على املؤسستني الرتكيز على هذا املنتج  اللاين(، وتتضمن اسرتاتيجيات االستقرار ما
 . على خطى منحىن اخلربة مالنجو املدر لألرابح والعمل على رفع معدل منوه لالنتقال ب  اىل وضعية 

أما منتج الغسالة ابلنسبة ملؤسسة كوندور وألن املنتج يف خانة الوضع احملري فهذا يتوجب عليهم اختيار 
احدى اسرتاجتيات النمو أو االنكماش، لكن مبا أن املنتج يلقى مبيعات كبرية ورقم أعمال الأبس ب  فعليهم اختيار 

ع يف خط االنتاج لالنتقال من الوضعية احملرية اىل وضعية النجوم ألن معدل احدى اسرتاتيجيات النمو، كالتنوي
 النمو فيها كبري.

كون  يف خانة النجوم، على املؤسسة انتهاج إحدى   maxtorفيما خيص منتج الغسالة اخلاص مبؤسسة 
 مقارنة ابلرائد.اسرتاتيجيات النمو لضمان البقاء واملنافسة يف اجملال خاصة وأن املؤسسة ال تزال صغرية 

املنتج يف خانة النجوم مايتوجب اختيار احدى  condorأخريا منتج املكيف اهلوائي ابلنسبة ل
اسرتاتيجيات النمو ابلتنويع يف خط االنتاج للحفاظ على مكانة املنتج بني منافسي  يف السوق، وفيما خيص نفس 
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 فاملنتج يتموقع يف خانة البقرة احللوب واالسرتاتيجيات الضمنية هلذه خلانة هي maxtorاملنتج ابلنسبة ملؤسسة 
ابلرتكيز على هذا املنتج واالستلمار في  أكلر، أو التجديد في  وتوسيع خط  ماإاحدى اسرتاتيجيات االستقرار 

 انتاج 

 maxtorو  condorعلى وحدة انتاج املنتجات السمراء ملؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  الثاين. املطلب
 :واالسرتااتيجيات التسويقية املالئمة هلا

نفس املراحل اليت طبقت من أجل معرفة متوضع وحدة املنتجات البيضاء سيتم تطبيقها من أجل معرفة  
وصوال اىل اختيار نوع االسرتاتيجية التسويقية بناءا على  BCGكيفية توزيع وحدة املنتجات السمراء على مصفوفة 

  نتائجها.

و  condorعلى وحدة انتاج املنتجات السمراء ملؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  الفرع األول :
maxtor 

 وسيتم اتباع اخلطوات التالية :

 اخلاصة ابملنتجات السمراء maxtorو  condorحساب احلصة السوقية النسبية ملؤسسيت . 1

 :condorالنسبة ملؤسسة أ. 

احلصة السوقية النسبية للمؤسسة سوف حنسب كل حصة سوقية على كما سبق التطرق إىل كيفية حساب 
 .حدى ابلرجوع إىل احلصة السوقية األكرب للمنافس الرائد يف السوق

 condor(: احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة 29اجلدول رقم )

 النسبيةاحلصة السوقية احلصة السوقية ألكرب منافس ** أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة سمراءوحدة املنتجات ال
 Brand 20% 1.5 % 30 فرن الطبخ
 Géant 35% 1.2 % 42 مدفئة الغاز

 Maxtor 15% 2.53 % 38 املدفئة الكهرابئية
 ** احلصص السوقية للمنافسني تقديرية حسب مسؤول التسويق ملؤسسة كوندور

 معطيات املؤسسة. املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على
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 :maxtorابلنسبة ملؤسسة ب. 

 على اجلدول التايل: تحصلن maxtorوبتطبيق نفس القواعد السابقة على معطيات مؤسسة 

 maxtorملؤسسة  لسمراء(: احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات ا30اجلدول رقم )

 احلصة السوقية النسبية احلصة السوقية ألكرب منافس أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة ءلسمراوحدة املنتجات ا
 Condor 30 % 0.33 % 10 فرن الطبخ
 Condor 42 % 0.35 % 15 مدفئة الغاز

 Condor 38 % 0.52 % 20 املدفئة الكهرابئية
 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة

 maxtor و  condorمعدل النمو يف الصناعة يف ميدان النشاط حسب كل منتج ملؤسسيت  حساب. 2

على املؤسستني سيتم حساب معدل منو الصناعة على حسب املعلومات  BCGوكخطوة اثنية لتطبيق منوذج 
 ( ابلطريقة التالية:2017/2018املتوفرة لدلينا لسنيت )

 : condorابلنسبة ملؤسسة أ. 

 حتصلنا على النتائج التالية اململلة يف اجلدول أدانه:  condorبعد تطبيق هذه القاعدة على مؤسسة 

 

 

 condorملؤسسة السمراء  املنتجات (: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة 31اجلدول رقم )

 معدل منو الصناعة )دج( 2018مبيعات الصناعة لسنة  )دج( 2017مبيعات الصناعة لسنة  املنتج
 % 10.77 764,24 456 037 3 641,13 051 258 مدفأة الغاز

 %1.32 392,43 236 235 310,88 337 101 مدفئة الكهرابء
 %0.77 875,03 036 489 4 434,48 095 534 2 فرن الطبخ

 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.

 2017مبيعات الصناعة لسنة  – 2018مبيعات الصناعة لسنة              

 2017مبيعات الصناعة لسنة                       
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 لكل من املدفئة الكهرابئية وفرن الطربخعدل منو الصناعة اخنفاض منالحظ  من هذا اجلدول هو ما 
التكاد ختلو منها وهذا مايربر االنتشار الواسع هلذه املنتجات اليت وارتفاع  ابلنسبة مدفئة الغاز   condorملؤسسة 

 البيوت اجلزائرية.

 : maxtor مؤسسةابلنسبة ل ب. 

 اململلة يف اجلدول أدانه:  maxtorفيا يلي نتائج تطبيق القاعدة أعاله على مؤسسة 

 maxtorملؤسسة  لسمراء(: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات ا31اجلدول )

 معدل منو الصناعة )دج( 2018الصناعة لسنة  مبيعات )دج( 2017مبيعات الصناعة لسنة  املنتج
 % 0.36 463,00 525799 266,50 384750 مدفئة الغاز
 %0.19 96662800.00 740,00 81068 فرن الطبخ
 %17.22 055,00 554 400,00 30 مركزية  مدفئة كهرابئية

 .maxtorاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات مؤسسة 

لكل من فرن الطبخ ومدفئة الغاز ألن النمو يف الصناعة  اخنفاض معدلمن خالل اجلدول السابق نالحظ 
املؤسسة فتي  مقارنة ابملؤسسة الرائدة وهذا ابلرجوع اىل احلصص السوقية، أما املدفئة الكرابئية فنالحظ أبن معدل 

ا يربره سريها يف طريق الرتادة يف هذا املنتج وهذا م % 17.22منوها هو األكرب بني منتجات نفس الوحدة مبعدل 
 ابلذات.

لوحدة النتجات السمراء،  maxtorو  condorللمؤسسة  BCGرسم احداثيات كل منتج على مصفوفة . 3
للمنتجات البيضاء، لكن هذه املرة على املنتجات   BCG سنتبع نفس اخلطوات السابقة اليت طبقنا هبا مصفوفة

 السمراء.

وقبل رسم املصفوفة يتوجب  وكما مت يف العنصر السابق اخلاص ابملنتجات البيضاء للمؤسستني املرحلةيف هذه 
الطريقة اللالثية  نستعملالدائرة يف املصفوفة، وملعرفة قطر   أوال معرفة قطر الدوائر اململلة لكل منتج على حدى
لكل منتج من ميدان النشاط املتملل يف وحدة ة الدائرة اململل حلساب قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية وقطر

 نستعمل الطرق التالية:  لسمراءاملنتجات ا

 حساب قيص الزاوية اململلة حيسب قيس الزاوية ابلطريقة التالية :أ. 
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  سمراءاجلدول التايل ميكن حساب قيس الزاوية اململلة لكل منتج من وحدة املنتجات ال ابستخدام

 maxtorو  condorملؤسسيت  املنتجات السمراء(: قيس زواتا احلصص السوقية لوحدة 33اجلدول رقم )

وحدة املنتجات 
 سمراءال

احلصة السوقية املطلقة 
 condorل 

احلصة السوقية املطلقة  قيس الزواية اململلة
 maxtorل 

 قيس الزاوية اململلة

 °36 % 10 °108 % 30 فرن الطبخ
 °54 % 15 °151.2 % 42 مدفئة الغاز

 °72 %20 °136.8 % 38 املدفئة الكهرابئية
 نيتاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد ىل معطيات املؤسس 

 نتبع اخلطوات التالية: :قطر الدائرة اململلة للحصة السوقية للمنتج حسابب. 

سم، وابستعمال الطريقة اللالثية ميكن حساب ابقي  3نفرتض أن قطرة الدائرة اململلة ألكرب حصة سوقية هو 
 أقطار الدوائر اململلة للمنتجات على املصفوفة ابلطريقة اللالثية كما يلي:

  حصة سوقيةأكرب --------------سم  3

X ----------------  احلصة السوقية للمنتجx 

 maxtorو  condorواجلدول املوايل حيتوي نتائج تطبيق الطريقة اللالثية السابقة على املؤسستني 

 maxtorو  condorء ملؤسسيت لسمرا(: قطر الدوائر اململلة ل وحدة املنتجات ا34اجلدول رقم )

وحدة املنتجات 
 سمراءال

احلصة السوقية املطلقة 
 condorل 

 قطر الزاوية اململلة
 ب سم

احلصة السوقية املطلقة 
 maxtorل 

 قطر الزاوية اململلة
 ب سم

 1.5 % 10 2.14 % 30 فرن الطبخ
 2.25 % 15 3 % 42 مدفئة الغاز

 3 %20 2.71 % 38 املدفئة الكهرابئية
 املؤسسة.املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات 

 100( /°360 ×قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية = )احلصة السوقية 
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 maxtorو   condorلكل من مؤسسة  سمراءرسم املصفوفتني اململلتني لتموقع املنتجات الج. 

لتمليل املصفوفة جيب اختزال املعلومات السابقة يف جدول واحد لتسهيل العملية واجلدول التايل ميلل قطر 
 : maxtorو  condorالزوتا وقيسها اململلة لوحدة املنتجات البيضاء لكل من مؤسسة 

 maxtorو  condorء ملؤسسيت السمرا(: قيس الزواتا وقطر الدوائر اململلة لوحدة املنتجات 35اجلدول رقم)

وحدة املنتجات 
 السمراءا

 قيس الزواية اململلة
 condorملؤسسة 

 قيس الزواية اململلة
 maxtorملؤسسة 

 ة اململلة لدائر قطر ال
 ب سم condorمؤسسة 

 ة اململلةدائر قيس ال
 ب سم maxtorملؤسسة 

 1.5 2.14 °36 °108 فرن الطبخ
 2.25 3 °54 °151.2 مدفئة الغاز

 3 2.71 °72 °136.8 املدفئة الكهرابئية
 من اعداد الطالبة اختصارا ملا ورد أعاله. املصدر:

ابستعمال  ، وذلكmaxtorو  condorللمنتجات السمراء لكل من  BCGرسم مصفوفة وفيما يلي 
النسب احملسوبة سابقا ملعدل منو الصناعة وللحصة السوقية النسبية سيتم متليل املصفوفة أما حجم الدوائر فريجع 

  الوحدة السمراء. جاتتملناىل األقطار احملسوبة سابقة وقيمة الزواتا اململلة 

 :condor للمنتجات السمراء ملؤسسة BCGمتليل منوذج  . ذ
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 .condorللمنتجات السمراء اخلاصة مبؤسسة  bcgمصفوفة  متليل(: 29الشكل )

 

 فرن الطبخ  مدفئة الغاز  مدفئة الكهرابء 
 (02)أنظر امللحق رقم  ومعطيات املؤسسة ecxelاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج 

يف مأمن، حيث  condorمن املصفوفة أعاله يتضح جليا أبن كل منتجات الوحدة السمراء ملؤسسة 
أن كل من مدفئة الكهرابء ومدفئة الغاز تتموقع يف خانة البقرة احللوب مبعدل منو للصناعة منخفض وهذا ما تربره  
كلرة املنافسة وحبصة سوقية الأبس هبا وهذا مايعكس  رقم أعمال كل منتج، يف حني نالحظ متوقع فرن الطبخ يف 

، ر الواسع للمنتج وارتفاع مبيعات معدل منو للصناعة مرتفع هذا مايربره االنتشاخانة النجوم حبصة سوقية مرتفعة وو 
فيالحظ أن احلصص جد مرتفعة مما يلبت رتادهتا ويشجعها على توسيع  لحصص السوقية وابلنظر للزواتا اململلة ل

 االستلمار هبا.

 :maxtor ةلمنتجات السمراء ملؤسسل BCGمنوذج  متليله. 

وابستعمال نفس اخلطوات نطبقها  condorللمنتجات السمراء ملؤسسة   BCGبعد متليل مصفوفة 
 يف الشكل املوايل:  maxtorعلى املنتجات السمراء ملؤسسة 
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 maxtorللمنتجات السمراء اخلاصة مبؤسسة  bcgمتليل مصفوفة (: 30الشكل )

 

 فرن الطبخ  مدفة الكهرابء  مدفئة الغاز 
 (04ومعطيات املؤسسة أنظر امللحق رقم ) Excelاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على برانمج 

يتموقع يف خانة البقرة احللوب   maxtorملؤسسة  مدفئة الغازمن املصفوفة أعاله يتبني أبن منتج 
هذا اجملال وسعي املؤسسة وحصة سوقية نسبية مرتفعة هذا مايربره حجم املنافسة يف مبعدل منو للصناعة منخفض 

للبقاء يف السوق، أما املدفأة الكهرابئية تتموقع يف الصدارة يف خانة النجوم جيعلها من املؤسسات الرائدة يف هذا 
اجملال، يف حني منتج فرن الطبخ يتمقع يف خانة األوزان امليتة ابلقرب من خانة البقرة احللوب حبصة سوقية متوسطة 

ة جد منخفض وهذا يربره فتوة املؤسسة يف هذا اجملال على أمل أن تصبح على األقل يف ومعجل منو يف الصناع
 خانة البقرة احللوب يف السنوات القادمة.

وابلنظر اىل الزواتا اململلة للحصة السوقية لكل منتج يالحظ أهنا صغرية مقارنة ابملنافسني يف القطاع، 
هذا تربز امكانيات ال أبس هبا للمنافسة وهذا ما يربره  يعكس هذا حداثة املؤسسة وصغر حجمها، لكن رغم

 متوقع منتجاهتا يف املصفوفة.

و condorاالسرتاتيجيات التسويقية املالئمة ملنتجات الوحدة السمراء ملؤسسيت الفرع الثاين : 
maxtor: 
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على حسب متوقع يف بناءا على املعلومات اخلاصة بكيفية اختيار االسرتاتيجية الستويقية املناسبة للمنتج 
 نتحصل على اجلدول التايل:  bcgمصفوفة 

ملؤسسيت  bcgالسمراء على مصفوفة  منتجات الوحدةلتوزيع  املوافقة(: االسرتاتيجية التسويقية 36اجلدول )
condor و maxtor. 

 maxtorاالسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة  condorاالسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة  املنتج
 االنكماشاحدى اسرتاتيجيات  النمواحدى اسرتاتيجاتات  فرن الطبخ
 النمواحدى اسرتاتيجيات  النمواحدى اسرتاتيجيات  مدفئة الغاز

 االستقراراحدى اسرتاتيجيات  االستقراراحدى اسرتاتيجيات  مدفئة الكهرابء
 الطالبة بناءا على نتائج حتليل املصفوفتني السابقتنياملصدر: من اعداد 

منتج )مدفئة الغاز( ملؤسسة و   condorابلنسبة ملنتجي )فرن الطبخ، مدفئة الغاز( ابلنسبة ملؤسسة 
maxtor مبا أن املنتجات املذكورة تتموضع يف خانة النجوم فاألجدر منهم اتباع احدى اسرتاتيجيات النمو ،

 أو التوسع ابنتاج منتجات مشاهبة لتحقيق أرابح أكرب واحملافظة على مكانتها.بتنويع خط االنتاج 

فيتموضع يف خانة األوزان امليتة، يتوجب على   maxtorأما فيما خيص منتج فرن الطبخ ملؤسسة 
 املؤسسة اختيار احدى اسرتاتيجيات االنكماش أو التطوير من املنتج والبحث عن اخللل ملعاجلت  واعادة اطالق

 املنتج سعيا ملواجهة املنافسة القوية يف هذا اجملال.

أما املدفئة الكهرابئية فكال املؤسستني يتموضع فيها هذا املنتج يف خانة البقرة احللوب واليت تقابلها انتهاج  
 احدى اسرتاتيجيات االستقرار كالرتكيز على هذا املنتج واالستلمار في  بشكل أكرب.

و maxtorو   condorملؤسسيت  ولواحقه على وحدة انتاج التلفاز  BCGتطبيق منوذج  .الثالث املطلب
 :التسويقية املالئمة هلا االسرتاتيجية

على وحدة انتاج التلفاز ولواحق   BCGتطبيق منوذج الضرورية ل بيف األول سوف يتم حسب النس
يف  للمؤسستني حمل الدراسة، وبعد رسم النموذج وبناءا علي  يتم اقرتاح أنواع االسرتاتيجيات التسويقية لكل منتج

 هت  الوحدة.
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 maxtorrو  condorعلى وحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسيت   bcgتطبيق منوذج الفرع األول : 

، نطبق اخلطوات على املنتجات البيضاء والسمراء bcgسابقة اليت طبقنا هبا مصفوفة نتبع نفس اخلطوات ال
 لوحدة انتاج التلفاز كما يلي:  bcgمن أجل احلصول على مصفوفة 

 maxtorو  condorيف  انتاج التلفاز ولواحق حساب احلصة السوقية النسبية لوحدة  .1

 حتسب احلصة السوقية النسبية بتطبيق القانون التايل:

 

 

لكن قبل تطبيق هذه القاعدة نطبق القاعدة اللالثية حلساب احلصة السوقية املطلقة لكل منتج ضمن ميدان 
 (وحدة انتاج التلفاز ولواحق النشاط االسرتاتيجي )

ول دعلى اجل ن حتصلmaxtor و  condorهذا القانون على ميادين النشاط االسرتاتيجية للمؤسستنيبتطبيق 
 التايل:

 :condor ابلنسبة لأ. 

  condorملؤسسة  انتاج التلفاز ولواحق (: احلصة السوقية النسبية لوحدة 37اجلدول رقم )

 احلصة السوقية النسبية احلصة السوقية ألكرب منافس ** أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة التلفاز ولواحق وحدة 
 Iris 25% 1.52 %38 التلفاز

 Géant 40% 0.38 %15 جهاز االستقبال
 Géant 35% 0.72 %25 اهلوائي املقعر

** احلصص السوقية ألكرب منافس هي تقريبية فقط مقدمة من مسؤول التسويق للمؤسسة حسب دراسات قاموا 
 هبا.

 اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.املصدر: من 

  maxtorابلنسبة ملؤسسة ب. 

 احلصة السوقية املطلقة مليدان نشاط املؤسسة

 احلصة السوقية املطلق  لنفس ميدان النشاط ألكرب منافس
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 على اجلدول التايل: تحصلن maxtorوبتطبيق نفس القواعد السابقة على معطيات مؤسسة 

 maxtorملؤسسة  انتاج التلفاز ولواحق (: احلصة السوقية النسبية لوحدة 38اجلدول رقم )

 احلصة السوقية النسبية احلصة السوقية ألكرب منافس أكرب منافس احلصة السوقية املطلقة انتاج التلفاز ولواحق وحدة 
 Condor 38 % 0.4 %15 التلفاز

 Géant 40% 0.2 %08 جهاز االستقبال
 Géant 35% 0.2 %70 اهلوائي املقعر

 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة

 maxtor و  condorمعدل النمو يف الصناعة يف ميدان النشاط حسب كل منتج ملؤسسيت  حساب. 2

صناعة على حسب املعلومات على املؤسستني سيتم حساب معدل منو ال bcgوكخطوة اثنية لتطبيق منوذج 
 ( ابلطريقة التالية:2017/2018املتوفرة لدلينا لسنيت )

 

 

 :condorابلنسبة ملؤسسة أ. 

 حتصلنا على النتائج التالية اململلة يف اجلدول أدانه:  condorبعد تطبيق هذه القاعدة على مؤسسة 

 condorملؤسسة  ولواحق  انتاج التلفاز(: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة 39اجلدول رقم )

 معدل منو الصناعة )دج( 2018مبيعات الصناعة لسنة  )دج( 2017مبيعات الصناعة لسنة  املنتج
 0.25       796,32 467 994 21        253,85 958 501 17       التلفاز

 جهاز االستقبال
          536 087 947,15  

  

               1 255 663 062,67  1.34 

 اهلوائي املقعر
            11 323 331,90  

  

12465330,19 0.1  

 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات املؤسسة.

ملؤسسة  انتاج املنتجات السمراءملعدل منو الصناعة يف جمال  اخنفاضمن هذا اجلدول هو  يالحظ ام
condor  سيطرة املنتجات املنافسة ملؤسسة وهذا مايربر Géant  يف جمال أجهزة االستقبال واملقعرات اهلوائية

 2017مبيعات الصناعة لسنة  – 2018مبيعات الصناعة لسنة              

 2017مبيعات الصناعة لسنة                       
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يف جمال أجهزة التلفاز انهيك عن تشبع هذه السوق مبختلف املاركات  irisوكذا املنافسة احلادة للمؤسسة مع 
 .احمللية منها واملستوردة

 :maxtorابلنسبة ملؤسسة ب. 

 اململلة يف اجلدول أدانه:  maxtorدة أعاله على مؤسسة فيا يلي نتائج تطبيق القاع

 maxtorملؤسسة  انتاج التلفاز ولواحق (: معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة 40اجلدول رقم )

 2017مبيعات الصناعة لسنة  املنتج
 )دج(

 معدل منو الصناعة )دج( 2018مبيعات الصناعة لسنة 
% 

  0.2    240,00 123186    992,00 101839   التلفاز
 1.41  880,00 28044   11620560.00 جهاز االستقبال
 0.96    410,00 57233      885,00 29068   اهلوائي املقعر

 maxtorاملصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات مؤسسة 

وصغر ملعدل النمو يف الصناعة املربر هلذا هو فتوة املؤسسة  اخنفاض من خالل اجلدول السابق نالحظ
الغنية عن  Géantيف جمال التلفاز ومؤسسة   condorمبا أهنا يف مرحلة النمو ومقارنة مع الرائدة حجمها 

 فمؤسسة التعريف يف جمال اجهزة االستقبال واهلوائيات املقعرة 

 maxtorو  condorللمؤسسة  BCGاحداثيات كل منتج على مصفوفةحساب . 3

يف   يف هذه املرحلة وقبل رسم املصفوفة يتوجب أوال معرفة قطر الدوائر اململلة لكل منتج على حدى
الدائرة  الطريقة اللالثية حلساب قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية وقطر نستعملالدائرة املصفوفة، وملعرفة قطر 

 نستعمل الطرق التالية:  انتاج التلفاز ولواحق املتملل يف وحدة لكل منتج من ميدان النشاط اململلة 

 حساب قيص الزاوية اململلة حيسب قيس الزاوية ابلطريقة التالية :أ. 

 

 

 اجلدول التايل ميكن حساب قيس الزاوية اململلة لكل منتج من وحدة املنتجات البيضاء  ابستخدام

 100( /°360 ×قيس الزاوية اململلة للحصة السوقية = )احلصة السوقية 
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 maxtorو  condorملؤسسيت  انتاج التلفاز ولواحق (: قيس زواتا احلصص السوقية لوحدة 41اجلدول رقم )

انتاج التلفاز وحدة 
 ولواحق 

احلصة السوقية املطلقة ل 
condor % 

قيس الزواية 
 اململلة

احلصة السوقية املطلقة ل 
maxtor % 

قيس الزاوية 
 اململلة

 °54 15 °136.8 38 التلفاز
 °28.8 08 °54 15 جهاز االستقبال
 °25.2 07 °90 25 اهلوائي املقعر

 املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد ىل معطيات املؤسسني 

 قطر الدائرة اململلة للحصة السوقية للمنتج نتبع اخلطوات التالية: حسابب. 

سم، وابستعمال الطريقة اللالثية ميكن حساب ابقي  3نفرتض أن قطرة الدائرة اململلة ألكرب حصة سوقية هو 
 أقطار الدوائر اململلة للمنتجات على املصفوفة ابلطريقة اللالثية كما يلي:

 حصة سوقية أكرب --------------سم  3

X ----------------  احلصة السوقية للمنتجx 

 maxtorو  condorواجلدول املوايل حيتوي نتائج تطبيق الطريقة اللالثية السابقة على املؤسستني 

 maxtorو  condorملؤسسيت  انتاج التلفاز ولواحق (: قطر الدوائر اململلة ل وحدة 42اجلدول رقم )

انتاج التلفاز وحدة 
 ولواحق 

احلصة السوقية املطلقة 
 % condorل 

 اململلة دائرةقطر ال
 ب سم

احلصة السوقية املطلقة 
 % maxtorل 

 اململلة لدائرةقطر ا
 ب سم

 2.4 12 3 38 التلفاز
 1.6  08 1.18 15 جهاز االستقبال

 3 15 1.97 25 اهلوائي املقعر
  املؤسسة.املصدر: من اعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات 

 maxtorو   condorلكل من مؤسسة منجات وحدة التلفاز ولواحق رسم املصفوفتني اململلتني لتموقع ج. 
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لتمليل املصفوفة جيب اختزال املعلومات السابقة يف جدول واحد لتسهيل العملية واجلدول التايل ميلل قطر 
 : maxtorو  condorلكل من مؤسسة  انتاج التلفاز ولواحق الزوتا وقيسها اململلة لوحدة 

 

 maxtorو  condorملؤسسيت التلفاز ولواحق  (: قيس الزواتا وقطر الدوائر اململلة لوحدة 43اجلدول رقم)

وحدة املنتجات 
 البيضاء

 قيس الزواية اململلة
 condorملؤسسة 

 قيس الزواية اململلة
 maxtorملؤسسة 

 قطر الزاوية اململلة ل
 condorمؤسسة 
 ب سم 

 قيس الزاوية اململلة
 maxtorملؤسسة 
 ب سم

 2.4 3 °54 °136.8 التلفاز
 1.6 1.18 °28.8 °54 جهاز االستقبال

 3 1.97 °25.2 °90 اهلوائي املقعر
 همن اعداد الطالبة اختصارا ملا ورد أعال املصدر:

لوحدة انتاج التلفاز ولواحق  يف   maxtorو  condorملؤسسيت  bcgمن املعطيات السابقة منلل مصفوفة 
 :نياملوالي نيالشكل

 :condor لوحدة انتاج التلفاز ولواحق  ملؤسسة BCGرسم منوذج  . ر

نتحصل على املصفوفة  condorوتفريغ معطيات اجلدول أعاله  اخلاصة مبؤسسة  Excelابستخدام برانمج 
 التالية:

 

 

 

 

 

 



 الكهرومنزلية ة االلكرتونية ومؤسسات الصناع راسة ميدانية لبعضد             الفصل الرابع              

178 
 

 

 

 condorلوحدة انتاج التلفاز وملحقات  ملؤسسة  BCGمتليل مصفوفة (: 31الشكل رقم )

 

 جهاز االستقبال  اهلوائي املقعر  التلفاز 
 1ساابت السابقة من معطيات املؤسسةواالعتماد على احل Excelمن اعداد الطالبة ابستعمال برانمج املصدر: 

 :مايلييالحظ   bcgالتلفاز على مصفوفة  نتاجإمتوقع منتجات وحدة  ىلإابلنظر 

شدة املنافسة وحبصة سوقية  ىلإوهذا راجع  ضمنخفمنتج التلفاز يقع يف خانة البقرة احللوب مبعدل منو 
نسبية الأبس هبا هذا ما يعكس  رقم األعمال احملقق يف هذا اجملال، يف حني أن اهلوائي املقعر يتموقع يف حافة خانة 

يف هذا اجملال، أما  Géantا الكتساح مؤسسة األوزان امليتة مبعدل منو منخفض وحصة سوقية متوسطة وهذ
وضع احملري حبصة سوقية نسبية منخفضة ومعدل منو يف الصناعة مرتفع وهذا راجع جهاز االستقبال فيقع يف خانة ال

وارتفاع الطلب احملسوس  Géantاىل حماوالت املؤسسة للرفع من انتاجها يف هذا اجملال ملواجهة منافسة املؤسسة 
 نتج.على هذا امل

                                    
 condorاخلاص مبؤسسة  (02أنظر امللحق رقم ) 1
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فهي  condorما يالحظ كذلك من قيس الزواتا اململلة للحصص السوقية للمنتجات السمراء ملؤسسة 
 حصص ال أبس هبا مقارنة ابملنافسني املباشرين للمؤسسة.

 :maxtorملنتجات التلفاز ولواحق  ملؤسسة  BCGرسم منوذج ه. 

وابستعمال نفس  condorسة للمنتجات وحدة التلفاز ولواحق  ملؤس BCGبعد متليل مصفوفة 
 يف الشكل املوايل:  maxtorاخلطوات نطبقها على وحدة التلفاز ولواحق   ملؤسسة 

  maxtor لوحدة انتاج التلفاز وملحقات  ملؤسسة bcgمتليل مصفوفة (:32الشكل رقم )

 

 جهاز االستقبال  اهلوائي املقعر  التلفاز 
 .(04أنظر امللحق رقم )  واملعطيات اليت مت حساهبا سابقا ecxelاملصدر: من اعداد الطالبة ابستعمال برانمج 

نالحظ أن  bcgعلى مصفوفة  maxtorابلنظر اىل متوقع منتجات وحدة التلفاز ولواحق  ملؤسسة 
منتج التلفاز يقع يف خانة البقرة احللوب مبعدل منو منخفض وحصة سوقية نسبية منخفضة، وهذا ما يربره املنافسة 
الشديد يف هذا القطاع لكن ابلرغم من هذا فاملؤسسة تلبت وجودها، أما كل من جهاز االستقبال واهلوائي املقعر 

حبصة سوقية نسبية منخفضة ومعدل منو يف الصناعة مرتفع وتربير هذا  فتقع هذه املنتجات يف خانة الوضعية احملرية
 املؤسسةهو فتوة املؤسسة يف هذا اجملال وارتفاع قدرهتا االنتاجية من جهة لكن هذا ال يصمد وال يكفي ملواجهة 

 . Géantالرائدة يف هذا اجملال 
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 condorولواحقه ملؤسسيت  زة التلفااالسرتاتيجيات التسويقية املالئمة ملنتجات وحد:  الثاينالفرع 
 :maxtorو

بناءا على املعلومات اخلاصة بكيفية اختيار االسرتاتيجية الستويقية املناسبة للمنتج على حسب متوقع يف 
 نتحصل على اجلدول التايل:  bcgمصفوفة 

ملؤسسيت  bcgعلى مصفوفة  ولواحق وحدة التلفاز  (: االسرتاتيجية التسويقية املوافقة لتوزيع منتجات44اجلدول رقم )
condor و maxtor. 

 maxtor االسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة condorاالسرتاتيجية التسويقية املالئمة ملؤسسة  املنتج
 احدى اسرتاتيجيات النمو احدى اسرتاتيجيات النمو التلفاز

 اسرتاتيجيات االنكماش أو النمواحدى  احدى اسرتاتيجيات االنكماش جهاز االستقبال
 احدى اسرتاتيجيات االنكماش أو النمو احدى اسرتاتيجيات االنكماش أو النمو اهلوائي املقعر

 املصدر: من اعداد الطالبة بناءا على نتائج حتليل املصفوفتني السابقتني

البقرة احللوب لذا يتناسب لكال املؤسستني يقع يف خانة من خالل اجلدول أعاله يتبني أبن منتج التلفاز 
مع هذا الوضع انتهاج إحدى اسرتاتيجيات النمو، كالتنويع يف خط االنتاج اخلاص ابلتلفاز ومواكبة التكنلوجيا 

 الرقمية ملواجهة املنافسة خاصة من املنتجات املستوردة.

دل منو يف معفيقع يف األوزان امليتة حبصة سوقية منخفضة و  condorأما جهاز االستقبال ملؤسسة 
تكاد تكون حمتكرة هلذه السوق لذا يتوجب  Géantالصناعة منخفض، هذا ألن الرائد يف هذا اجملال مؤسسة 

انتهاج احدى اسرتاتيجيات االنكماش كاالنقباض مبعىن التقليل من املصاريف على هذا املنتج أو ابلبحث عن 
ملنافسة، يف حني أن جهاز االستقبال ملؤسسة  ثغرات املنافس وتطويرها العادة بعث منتجات جديدة تستطيع ا

يقع يف خانة الوضع احملري لذا على  condor، وكذا اهلوائي املقر ملؤسسة maxtorواهلوائي املقعر ملؤسسة 
املؤسسة انتهاج احدى اسرتاتيجيات االنكماش أو النمو مبعىن إاما املنتج يف مرحلة التقدمي أو النمو فبطبيعى احلال 

 هذه اخلانة ففي هذه احلاىل االسرتاتيجية املتبعة هي اسرتاتيجية النمو أو أن املنتج املطروح ال يستطيع يكون يف يف
 املنافسة فعلي  ابالنكماش واالنسحاب من السوق.
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 ، النتائج واملقرتحات اختبار الفرضيات: الرابعاملطلب 

سيتم معاجلة فرضيات الدراسة ابثباهتا أو نفيها وصوال اىل أهم النتائج اليت وصلت من خالل هذا املطلب 
 .condorو  maxtorاليها الدراسة النظرية وامليدانية ملؤسسيت 

 الفرع األول: اختبار الفرضيات.

سيتم من خالل مايلي اختبار فرضيات الدراسة انطالقا من املعلومات املستخلصة من الدراسة النظرية 
 الكهرومنزلية يف برج بوعريريج:االلكرتونية و للصناعات   condorو maxtorوامليدانية ملؤسسيت 

 اختبار الفرضية األوىل:  .1

 على أن :  األوىل نصت الفرضية

 .تعترب صناعة املنتجات االلكرتونية والكهرومنزلية  جمال تنافسي خصب يف بيئة األعمال اجلزائرية

كمركز   االلكرتونية والكهرومنزلية يف اجلزائر و تسليط الضوء على والية برج بوعريريجانطالقا من واقع الصناعة 
مؤسسة انشطة يف القطاع لعالمات جتارية حملية  11للصناعة االلكرتونية والكهرومنزلية يف اجلزائر أبزيد من 

يف اجلزائر يف هذا اجملال بيئة وأجنبية، ختتلف يف احلجم وخبطوط انتاج متنوعة وعريضة، يدل على أن بيئة األعمال 
 الفرضية األوىل. يثبتخصبة تشجع على االستلمار واملنافسة، وهذا ما 

 اختبار الفرضية األوىل: .2

 :نصت الفرضية اللانية على أن 

يف حتليل وضعية مؤسسات صناعة املنتجات  (BCG) تطبيق أحد مناذج حتليل حمفظة األنشطة يساهم
 للمؤسسة.املناسبة اختيار نوع االسرتاتيجية التسويقية  يف االلكرتونية والكهرومنزلية

نشاط  تكأحد مناذج حتليل حمفظة األنشطة على ثالث جماال  BCGمبا أننا استطعنا تطبيق منوذج 
وعلى مؤسستني واستطعنا من خالل  خمتلفة )املنتجات البيضاء، املنتجات السمراء، التلفاز ولواحق ( اسرتاتيجية
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على املصفوفة، واعطاء صورة حتديد أنواع االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة لتموضع كل منتج  نتائج التحليل
 صحة الفرضية األوىل.  يثبتواضحة ملكانة املؤسسة يف السوق، فهذا 

 :اختبار الفرضية الثانية .3

 نصت الفرضية اللاللة على أن :

 (BCG) حتليل حمفظة األنشطة منوذج مكانية تطبيق عامال حمددا الحجم املؤسسة  ميثل

على مؤسستني اقتصاديتني خمتصتني يف الصناعات الكهرومنزلية   BCGمبا أننا استطعنا تطبيق منوذج 
وهي مؤسسة كبرية ابلنظر اىل حصتها السوقية الكبرية ومعدالت منوها  condorخمتلفتني يف احلجم، إحدامها 

ي اليت تعمل هبا، وأعطتنا نتائج متكنا من خالهلا من حتديد أنواع املرتفعة يف خمتلف ميادين النشاط االسرتاتيج
ابلنظر اىل حجمها  وحديلة و هي مؤسسة صغرية maxtorاالسرتاتيجيات التسويقية، واألخرى مؤسسة 

منتجاهتا يف السوق وعلى املصفوفة من أجل  متوقع أعطتنا نتائج متكنا من حتديد  condorومقارنتها مبؤسسة 
 االسرتاتيجية التسويقية املالئمة لكل منتج . حتديد نوع

  الفرضية اللانية. نفيتطبيق النماذج من عدمها هلذا يتم  هلذا فحجم املؤسسة ال عالقة ل  ابمكانية

  .نتائج الدراسةالفرع الثاين 

 التالية:خلصت الدراسة اىل مجلة من النتائج 

 :condorنتائج خاصة مبؤسسة  .1

 ؛تنشط يف مجيع جماالت النشاط االسرتاتيجية للصناعات الكهرومنزلية يف السوق اجلزائرية condorمؤسسة 

 ؛هلا القابلية للتطور والتوسيع من حجمها وخطوط انتاجها condorمؤسسة  . ث
هي املؤسسة الرائدة يف السوق اجلزائرية يف الصناعات الكهرومنزلية وهذا املتعكس   condorمؤسسة  . ج

 من السوق االمجايل؛ %35احلصة السوقية 
 املقدمة من املرتبصني وتعززها؛ ترحب ابالقرتاحات condorمؤسسة  . ح
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اسرتاتيجيات عامة وتسويقية خاصة على املدى القصري والطويل لضمان  condorترسم مؤسسة  . خ
 ف األسواق احمللية منها والدولية؛االستمرارية والنمو يف خمتل

احلديلة من  تمؤسسات دولية السترياد التكنولوجيا اىل ابرام شراكات مع condorتسعى مؤسسة  . د
 نتجاهتا والرفع من حصتها السوقية؛أجل تطوير م

أدوات التحليل االسرتاتيجي بشكل دوري ملعرفة متوقع منتجاهتا وتستعملها   condorتستعمل مؤسسة  . ذ
األزمة مبيعات  خاصة يف  يف حاالت خاصة يف حالة حدوث مشكل يف خط انتاجي معني أو اخنفاض

 الراهنة؛
أعلى مداخيلها حيث ميلل حوايل   condorيشكل رقم أعمال الذي حيقق  اهلاتف النقال ملؤسسة  . ر

 ؛من حصتها السوقية االمجالية 26%
 ؛يشكل رقم أعمال األلواح الشمسية واألدوات الكهرابئية الصغرية الرقم األدىن بني منتجاهتا . ز
بني أبن أغلب منتجاهتا تتمركز اما يف  condorعلى منتجات مؤسسة  bcgنتائج تطبيق مصفوفة  . س

املنتجات السمراء  عدامما جيعلها تنتهج غالبا اسرتاجتيات االستمرار والنمو خانة البقرة احللوب أو النجوم 
 ؛اليت أغلبها يتموضع يف خانة الوضع احملري

 maxtorنتائج خاصة مبؤسسة   .2
وحتقق معدالن منو  حة تنشط يف جمال الصناعات الكهرومنزليةطمو  صغريةمؤسسة  maxtorمؤسسة  . ش

الأبس هبا وارتفاع حمسوس يف رقم أعماهلا وهذا راجع ألن سوق الصناعات الكهرومنزلية يف اجلزائر سوق 
 فتية.

 قرتاحات املرتبصني بصدر رحب وتلمنها.ا  maxtorتتقبل مؤسسة  . ص
والبقرة احللوب مما جيعلها تنتهج اسراتيجيات النمو  تتموقع غالبة منتجات املؤسسة بني خانيت النجوم . ض

للرفع من حصتها السوقية وجماهبة منافساهتا يف اجملال، أما فيما خيص بعض املنتجات اليت تقع يف الوضع 
 احملري هي منتجات فتية يف هذا اجملال ال تزال يف مرحلة النمو.

السرتاتيجي حملفظة األنشطة بل تكتفي بتطبيق املؤسسة يف العادة التطبق بشكل كبري أدوات التحليل ا . ط
swot وحتلبل القوى التنافسية لبورتر؛ 
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تعيش أزمة حليا يف التوزيع بسبب جائحة كوروان  maxtorعلى غرار املؤسسات االقتصادية ف  . ظ
واغالق العديد من احملالت اليت كانت تتعامل معها، مما دفعهم اىل دراسة استحداث قاعات عرض أو 

  ع خاصة ابملؤسسة؛نقاط بي

 

 :الرابع  خالصة الفصل

 من خالل استعراض حمتوى الفصل الرابع مت التوصل إىل االستنتاجات التالية :

الأبس هبا وسوق جد حمفزة لالستلمار احمللي تشكل القطاعات الصناعية امجاال يف اجلزائر سوقا  -
 واألجنيب؛

 اجلزائر يف والية برج بوعريريج؛ تتمركز جل املؤسسات قطاع الصناعات الكهرومنزلية يف 
  تنشط مؤسسةcondor  ميادين النشاط االسرتاتيجية يف حني مؤسسة مثانيةيف  maxtor  تنشط

 يف اجملال؛ condor، هذا يرجع اىل حجم املؤسستني وامكانياهتما وكذا أقدمية فقط يف ثالث جماالت
  سستني للدراسة التطبيقية وهي )املنتجات مت اختيار ثالث جماالت نشاط اسرتاتيجي متشاهبة بني املؤ

 البيضاء، املنتجات السمراء، التلفاز ولواحق (؛
 تطبيق منوذجbcg نوع على املؤسستني مكن من معرفة متوقع املنتجات على املصفوفة واقرتاح 

 االسرتاتيجيات التسويقية املناسبة.



 
 تاـمــــــــــــــــــــــــــــــ اخل
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 :خامتة

، متت معاجلة موضوع ميس اجلانب الكمي للتسويق االسرتاتيجي وهو التحليل البحث من خالل هذا
كأحد أهم مناذج حتليل حمفظة األنشطة   BCGلنموذج تطبيقية، حيث قدمت صورة األنطشةاالسرتاتيجي حملفظة 

وكيفية استغالل نتائج هذه املصفوفة يف حتديد نوع االسرتاتيجية التسويقية من خالل أربعة  وأكثرها شيوعا،
 .فصول

حمفظة األنشطة وكيفية  اإلسرتاتيجي،يف اجلانب النظري متت تغطية املفاهيم العامة لكل من التحليل 
ة واملتمثلة طحتديدها من خالل التجزئة االسرتاتيجية للمؤسسة، مع دراسة نقدية ألهم مناذج حتليل حمفظة األنش

 :يف

(BCG, Mckinsey,ADL) 

 (انتاج كمية كبرية من املنتجات) يطبق يف املؤسسات ذات طابع نشاطات احلجم BCGمنوذج  -
خمرجات خط انتاج ) النشاطات املرتابطة فيما بينها سات ذات طابع يطبق يف املؤس Mckinseyمنوذج  -

 (هي مدخالت خط انتاجي آخر
تنوع يف انتاج عالمات متنوعة ملنتجات ) تطبق على املؤسسات ذا طابع النشاطات املتفرقة  ADLمنوذج  -

 (ختتلف يف الطبيعة

متت دراسة جانب التسويق االسرتاتيجي للمؤسسة، حيث مت ابراز أهم نقاط االختالف  ،يف نفس السياقو 
والعالقة بني التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية، وصوال اىل أنواع االسرتاتيجيات التسويقية املتاحة أما 

 .املؤسسة، واالسرتاتيجيات التسويقية للمزيج التسويقي

بوالية برج بوعريريج  اختيار على مؤسستني اقتصاديتني تعىن ابلصناعة الكهرومنزليةمت يقي أما يف اجلانب التطب
، اختريت هاتني املؤسستني األوىل ذات حجم كبرية والثانية مؤسسة maxtorمؤسسة و  condor مها مؤسسة

 .الذي يتماشى وطبيعة نشاط املؤسستني BCGصغرية، لتطبيق منوذج 

ى املؤسستني من أجل حتليل حمفظة األنشطة، اخرتان جماالت النشاط االسرتاتيجي عل BCGبعد تطبيق منوذج 
 :املتشاهبة يف املؤسستني وهي
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 (غسالة، ثالجة، مكيف كهرابئي)ميدان نشاط انتاج املنتجات البيضاء  -
 (فرن طبخ، مدفئة كهرابئية، مدفئة غاز)ميدان نشاط املنتجات السمراء  -
 (التلفاز، جهاز االستقبال، املقعر اهلوائي)ولواحقه ميدان نشاط انتاج التلفاز  -

توصل تطبيق النموذج اىل مجلة من املعطيات والتحليالت، اليت مبوجبها مت اقرتاح أنواع اسرتاتيجيات تسويقية 
 .للمؤسستني، تستطيع من خالهلا معرفة وضعيتها يف السوق والتحسني منها من أجل ضمان االبقاء واملنافسة

  :يتم استعراض أهم النتائج النظرية والتطبيقية للبحث  وفيما يلي

 :نتائج نظريةال. أوال

تعىن مناذج التحليل االسرتاتيجي عامة بتحليل البيئتني الداخلية واخلارجية للمؤسسة يف حني مناذج حتليل حمفظة  .1
 ؛لوضعية منتجات املؤسسة يف السوق واضحةاألنشطة تعطي صورة 

أبرز النماذج اليت تستخدم يف حتليل حمفظة ( BCG/ Mckinsey /ADL/ BCG2)تعد مناذج  .2
 األنشطة لدى املؤسسة؛

 .والقوى التنافسية اخلمس لبورتر وسلسلة القيمة SWOTتتمثل مناذج التحليل االسرتاتيجي يف  .3
دام عدة ختتلف املعايري املستعملة يف كل منوذج لذا ميكن أن تتمايز نتائج حتليل وضعية منتج واحد إبستخ .4

 .أدوات حتليل
يف حتديد نوع االسرتاتيجية التسويقية  مناذج حتليل حمفظة األنشطةتستخدم نتائج التحليل ابستخدام  .5

 للمؤسسة؛
 :التسويقية املتاحة أمام املؤسسة على حسب وضعيتها يف السوق كما يلي تاالسرتاتيجياتتعدد أنواع  .6
النمو، االستقرار أو )أنواع االسرتاتيجيات التسويقية  على املستوى الكلي للمؤسسة ميكنها اختيار أحد -

 ؛(االنكماش
على املستوى اجلزئي وهو وضع اسرتاتيجية تسويقية لكل عنصر من عناصر املزيج التسويقي مبا يتماشى مع  -

 .(الرتويج ةاسرتاتيجية املنتج، اسرتاتيجية التوزيع، اسرتاتيجية التسعريو اسرتاتيجي)االسرتاتيجية الكلية للمؤسسة 
 الستخدام مناذج حتليل حمفظة األنشطة منها أهنا تعتمد على معايري معينة وهتمل أخرى؛حمددات  توجد عدة .7
يعتمد بناء اسرتاتيجية تسويقية مرنة وقوية للمؤسسة على عدة عناصر وليس فقط نتائج نتائج حتليل حمفظة  .8

 .األنشطة
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 :التطبيقيةالنتائج . اثنيا

لاللكرتونيات يتيح هلا الفرصة لالستفادة منه يف  maxtorو condorمؤسسيت  BCGإن تطبيق منوذج 
عدة جماالت، أبرزها اعتماده كأداة كمية الختاذ خمتلف القرارات املتعلقة مبجاالت نشاطها املتنوعة، وقد مت التوصل 

 :من االستنتاجات املرتبة بتطبيق هذا النموذج، وهي كما يلي

منزلية يف اجلزائر سوق غري مشبعة ابلكامل وهذا جيعلها بيئة حمفزة على االستثمار تعترب سوق الصناعة الكرو  .1
جماال للتوسع يف حصتها السوقية، خاصة إذا متكنت هذه املؤسسات من حتديد حاجات   ويفتح أمام املؤسستني

 وتوقعات الزبون اجلزائري والتعرف على منط استهالكه للمنتجات االلكرتونية؛
يف السوق اجلزائرية لاللكرتونية ، مكنها من دخول عدة جماالت  maxtor و condorسيت إن تواجد مؤس .2

نشاط وانعكس ذلك يف تنوع منتجاهتا وخطوط انتاجها مبحفظة نشاطات ثرية، تسمح هلا ابحملافظة على زابئنها 
 احلاليني وتشجع على استقطاب زابئن آخرين؛

ة بشكل  مستمر حسب التقارير املالية للمؤسستني وتطور رقم تزايد احلصة السوقية للمؤسستني حمل الدراس .3
 أعماهلا يف خمتلف ميادين نشاطها، يعكس مستوى أداء مهم ومتوقعها االسرتاتيجي يف السوق اجلزائرية؛

إضافة إىل ماسبق فمعدل النمو يف الصناعة ملخلف جماالت نشاط  املؤسستني يف تصاعد مستمر وهذا مؤشر  .4
 فرص استمرارية وتوسع املؤسستني مستقبال؛  جيد، وعامل يعكس

 condorأما فيما خيص ميدان صناعة آالت املطبخ الصغرية واأللواح الشمسية فيمكن القول أن مؤسسة  .5
حديثة العهد هباذين اجملالني، ولكن مع اإلشارة إىل إمكانية النجاح أكثر فيهما خاصة إذا متكنت املؤسسة من 

الزابئن وقدرهتا على حتقيق هذه املتطلبات بشكل متميز مقارنة ابملنافسني يف السوق التحديد الدقيق ملتطلبات 
 اجلزائرية؛ 

إن حماولة تطبيق هذا النموذج على املؤسستني حمل الدراسة كانت مقيدة بعامل رئيسي وهو عدم معرفة اإلدارة  .6
توضيح وفهم جماالت نشاط املؤسسة،  مبضمون أدوات التحليل اإلسرتاتيجي وعدم إدراكها ألمهيتها التطبيقية يف

خاصة من حيث إعادة النظر يف النشاطات االقل فعالية واالهتمام ابمليادين األكثر منو واألكرب من انحية احلصة 
السوقية، وعلى املؤسستني االهتمام بتدريب اهليئة اإلدارية لديها على استخدام أدوات التحليل اإلسرتاتيجي يف 

 ؛maxtorة املؤسسة يف جمال نشاطها خاصة مؤسسة تشخيص وحتليل وضعي
ان حجم املؤسسة أقدميتها ال يؤثر متاما على امكنية تطبيق مناذج حتليل حمفظة األنشطة وهذا ما أثبتته الفرضية  .7

 الثانية للدراسة
ما  كال املؤسستني أعطت أمهية للموضوع وتعاملت بكل جدية لتسهيل إجراء الدراسة امليدانية وأبدت اهتما .8

 .كبريا ابلنتائج اليت مت التوصل إليها
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  :املقرتحات. اثلثا
كما   للمؤسسات حمل الدراسة واملؤسسات اإلقتصادية بصفة عامة جمموعة من املقرتحات تقدمي ميكن  

 :يلي
 .والعمل على تطويرها واستغالهلا، وتقدمي املعلومات الالزمة هلم أثناء فرتة الرتبصالرتحيب أبفكار الطلبة  .1
إلعطاء ( مناذج التحليل االسرتاتيجي عامة ومناذج حتليل حمفظة األنشطة خاصة)استخدام مثل هذه النماذج  .2

صورة واضحة لتموقع منتجات املؤسسة يف السوق وابلتايل ميكنها اختاذ القرارات املناسبة لكل منتج خاصة فيما 
 ؛خيص نوع االسرتاتيجية التسويقية

 condorصة ابملوظفني والطلبة على غرار ماهو معمول به مبؤسسة استحداث أكادميية للتدريب خا .3
(condor acadimy)؛، تعىن بتكوين املوظفني خاصة يف جمال تقنيات التسويق 
على مؤسسات املختصة يف الصناعات االلكرتونية والكهرومنزلية مهما كان حجمها أن تكون هلا بصمة يف  .4

ألن التشابه الكبري يف تصاميم املنتجات حيول دون التمييز بينها  ن خالل تصميم املنتجات على األقلالسوق م
 ع لكال مؤسسيت الدراسة امليدانية؛لوال النظر اىل العالمة التجارية هذا ماالحظته يف واجهات البي

تبين التكنولوجيات احلديثة واستريادها بدا من استريات املنتج على شكل قطع واعادة تركيبه مثلما حيدث يف  .5
 ؛ان نشاط التلفاز ولواحقه لكال مؤسسيت الدراسة امليدانيةميد
االستثمار يف الكوادر اجلزائرية واعطائها الفرصة، بدال من جلب كوادر أجنبية مثلما هو احلال عليه مبؤسسة  .6

condor  ؛(مصر، تونس)فأغلب رؤساء أقسامها ومديري وحداهتا االنتجاتية من اخلارج 
عن مقر ادارهتا، ألن هذا خلق نوع من الفوضى  maxtorؤسسة ملفضاءات عرض املنتجات فصل  .7

 .والضوضاء اليت اشتكى منها معظم موظفي املؤسسة
 :آفاق البحث . رابعا

يف األخري، موضوع أدوات التحليل االسرتاتيجي عامة وأدوات حتليل حمفظة األنشطة خاصة، مع ربطها 
يعترب اضافة اجيابية لذا فالعمل فيه تشكل مادة علمية دمسة خاصة اجلانب الكمي  ياالسرتاتيجابلتسويق 

 : ، وميكن حتديد بعض املواضيع كآفاق مستقبلية للبحث فيما يلي للمؤسسات االقتصادية وللطلبة وحىت املكتبة

 واقع استخدام مناذج التحليل االسرتاتيجي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية؛ .1
 ؛ومنحىن اخلربة BCGعالقة دورة حياة املنتج بتموقعه يف مصفوفة  .2
يف مؤسسات  كأحد متطلبات بناء اسرتاتيجية تسويقية قوية  ADL األنشطةحمفظة حتليل  وذجمناستخدام  .3

 .الصناعات الغذائية يف اجلزائرية
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 condorمنتجات مؤسسة (: 10)امللحق رقم 
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 2102و  2102حسب املنتجات لسنة   condorأرقام أعمال مؤسسة  2امللحق رقم 

2018 
  

2017 

FAMILLE DE PRODUIT CHIFFRE D'FFAIRE  DA 
  

Étiquettes de lignes  Somme de CA  

CHAUFF EAU                   235 236 392,43    
  

ASSIET             11 323 331,90    

CLIMATISEUR             10 545 808 517,44    
  

CHAUFF EAU           101 337 310,88    

CUISINIERE                4 489 036 875,03    
  

CLIMATISEUR        9 292 520 777,71    

CVS                   195 678 675,18    
  

CUISINIERE        2 534 095 434,48    

INFOURLATIQUE                   700 685 071,97    
  

INFOURLATIQUE        1 382 651 232,46    

Micro-ond                   668 502 313,74    
  

Micro-ond           227 520 192,69    

MLV                5 688 969 247,52    
  

MLV        5 099 051 022,00    

PANN-SOL                     22 960 450,85    
  

PANN-SOL           179 506 618,84    

PB                2 032 375 271,02    
  

PB        2 341 750 406,85    

PHONE             26 572 052 457,77    
  

PHONE     29 031 531 974,11    

POLESTERENE                   265 601 613,03    
  

POLESTERENE           456 736 613,12    

RADIATEURE A GAZ                3 037 456 764,24    
  

RADIATEURE A GAZ           258 051 641,13    

RECEPTEUR                1 255 663 062,67    
  

RECEPTEUR           536 087 947,15    

REFREGIRATEUR             11 839 823 902,23    
  

REFREGIRATEUR     11 462 303 524,52    

TABLETTE                2 886 343 541,07    
  

TABLETTE        2 360 870 829,17    

Traveaux                 1 518 378 826,70    
  

Traveaux         1 630 273 477,00    

TV             17 501 958 253,85    
  

TV     21 994 467 796,32    

Total général             89 456 531 236,76    
  

Total général     88 900 080 130,34    
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 اىل اخلارج 2102لسنة  condorصادرات مؤسسة ( 03)امللحق 

2 018 
PAYS  Chiffre d'Affaire  USD   Chiffre d'Affaire  EUR  

BURKINA 
FASSO                                       9 000,00      

CONGO   65 101,40 

UAE                                   670 027,35      

EGYPT                                   364 477,50      

France                                   968 566,80    2 625 517,96 

JORDAN                                     85 987,50      

LIBYE                               4 308 310,95    18 169,13 

MALI   18 031,72 

MAROC                                   370 994,32      

MAURITANIE                                   245 511,46      

SENEGAL                                     55 166,51      

TUNISIE                             15 948 247,74      

Total général 23 026 290,13 USD 2 726 820,21 EUR 
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 maxtorمنتجات مؤسسة (: 10)امللحق رقم 
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 .2102-2102ابلشهر والثالثي والسنة لسنيت  maxtorرقم أعمال مؤسسة ( 05)امللحق رقم 

 

 

  

     

       

       

       

       

       

       
CHIFFRE D'AFFAIRE RELISE PAR FAMILLE /2017 

       

       

CODE DESIGNATION  
QUANTIT

E 
 VENTE   C.A  

 ASS  ASSIETTE ET ACCS TV                                                                                  
99943     60399 720,00    

              57233 

410,00    

 CHA  CHAUFFAGE ET 

RESISTANCE                                                                              
88713   554499 420,00    

            525799 

463,00    

 CLI  CLIMATISEUR                                                                                          
6892   205411 500,00    

            202027 

000,00    

 CON  CONGELATEUR                                                                                          
6541   180810 000,00    

            173806 

240,00    

 CUI  CUISINIERE                                                                                           
3004     67651 500,00    

              66662 

800,00    

 DEM  DEMO                                                                                                 
15685     30412 000,00    

              28044 

880,00    

 DVX  DVX ET MINI-CHAINE                                                                                   
3059       8109 400,00    

                7466 

800,00    

 FON  FONTAINE FRAICHE                                                                                     
1174     16139 500,00    

              15267 

000,00    

 MAC  MACHINE A LAVER                                                                                      
5630     91486 400,00    

              88920 

980,00    

 RAD   RADIATEUR                                                                                            
62         557 595,00    

                  554 

055,00    

 REF  REFRIGERATEUR                                                                                        
2486     65891 700,00    

              62127 

600,00    

 TEL  TELEVISEUR                                                                                           
3791   129844 000,00    

            123186 

240,00    

 VEN  VENTILATEUR                                                                                          
31752     90127 600,00    

              86092 

900,00    

TOTAL         1437189 

368,00    
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CHIFFRE D'AFFAIRE RELISE PAR FAMILLE /2018 

       

       

CODE DESIGNATION  QUANTITE  VENTE   C.A  

 ASS  ASSIETTE ET ACCS 

TV                                                                                  

80979     37458 315,00                29068 885,00    

 CHA  CHAUFFAGE ET 

RESISTANCE                                                                              

54879   414518 550,00              384750 266,50    

 CLI  CLIMATISEUR                                                                                          4188   168960 750,00              154022 550,00    

 CON  CONGELATEUR                                                                                          3463   114227 500,00              109477 220,00    

 CUI  CUISINIERE                                                                                           3395     85838 000,00                81068 740,00    

 DEM  DEMO                                                                                                 1112       2253 100,00                  1162 560,00    

 DIV  DIVERS                                                                                               8       1083 563,00                  1011 563,00    

 DVX  DVX ET MINI-

CHAINE                                                                                   

1085       2992 600,00                  1809 400,00    

 FON  FONTAINE 

FRAICHE                                                                                     

1711     23280 500,00                22342 120,00    

 MAC  MACHINE A LAVER                                                                                      2234     46532 000,00                45097 360,00    

 RAD  RADIATEUR                                                                                            5           31 000,00                      30 400,00    

 REF  REFRIGERATEUR                                                                                        1894     49400 500,00                46321 480,00    

 TEL  TELEVISEUR                                                                                           4495   109530 000,00              101839 992,00    

 VEN  VENTILATEUR                                                                                          7138     18843 800,00                16012 320,00    

TOTAL         994014 856,50    
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 :قائمة املراجع

 الكتب ابللغة العربية

سنة  الطبعة االوىل،، دار النشر والتوزيع عمانالتسويق مدخل اسرتاتيجي ،امحد شاكر العسكري ، .1
0222. 

 .1111،دار اجلامعة للطباعة والنشروالتوزيع،اإلسكندرية، مصر التسويقامساعيل السيد، .0
، الدار مفاهيم ومناذج تطبيقية: اإلدارة االسرتاتيجية ،عبد الرمحان االدريسي، مجال مرسي خليلاثبت  .3

 .2001-2002اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .0222، دار اليازوري للنشر، األردن، اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،  .4
، الدار -منهج تطبيقي -التفكري االسرتاتيجي واإلدارة اإلسرتاتيجيةمجال الدين املرسى وآخرون،  .5

 .0220االسكندرية، اجلامعية، 
، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، مصر، التفكري االسرتاتيجي واالدارة االسرتاتيجيةمجال الدين مرسي،  .6

0220. 
 .2000، دار الزهران للنشروالتوزيع، األردن،مدخل التسويق املتقدمحامت علي الصميدعي،  .7
، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، -اسرتاتيجيمدخل –نظم املعلومات االسرتاتيجية حسن علي الزعيب،  .2
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، دار اليازوري االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجيخالددمحم بين محدان، وائل دمحم صبحي ادريس،  .1

 .0227للنشر، االردن، 
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 .0221، مؤسسة شباب اجلامعة ، اإلسكندرية، اإلدارة التسويقية احلديثةصالح الشنواين،  .15
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 .0224والتوزيع، عمان، 
 .0211جملة جامعة دمشق، , التحليل اإلسرتاتيجي عند ميشال كروزي ,عبد القادر خريبش  .02
 .0221اليازوري، عمان، األردن، ، التسويق منظور تطبيقي اسرتاتيجيفالح الزعيب،  .01
 .0224، األصول واألسس العلمية، الدار اجلتمعية، مصر، االدارة االسرتاتيجية أمحد عو ، دمحم .00
، االدارة االسرتاتيجية املستدامةدمحم حسني العيساوي، جليل كاظم العارضي، هاشم فوزي العبادي،  .03

 .0210الوراق للنشر والتوزيع،األردن، 
 .1115، املكتب العريب احلديث ،الطبعة اخلامسة، اإلسكندرية،  التسويقالفتاح ،  دمحم سعيد عبد .04
جملة األحباث التسويق االسرتاتيجي ومكانته ضمن االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة، دمحم عبيلة،  .05

 .0216، اجلزائر، جوان 14، العدد 0جامعة البليدة
، دار حامد للنشر، اسرتاتيجيات التسويق منظور متكاملدمحم عواد الزايدات، دمحم عبد هللا العوامرة،  .06
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 قائمة األشكال واجلداول

 قائمة األشكال 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم
 20 خطوات التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية 10
 PESTEL 23منوذج حتليل  10
 24 التنافسية لبورتر اخلمسة القوى 10
 03 سلسلة القيمة لبورتر 10
 00 احملفظة املتوازنة 10
 BCG 00منوذج مجاعة بوسطن االستشارية  10
 00 منوذج ماكينزي 10
 ADL  00منوذج  13
 00 املطورة BCGمنوذج  10
 00 أشكل اسرتاتيجية النمو 01
 00 أشكال اسرتاتيجية االستقرار 00
 03 اشكال اسرتاتيجية االنكماش 00
 BCG 31املضامني االسرتاتيجية لنموذج  00
 30 املضامني االسرتاتيجية لنموذج املاكينزي 00
 00 مثلث التسويق االسرتاتيجي 00
 010 والتسويق االسرتاتيجي( التكتيكي)النشاط العملي  16
 010 العالقة بني التسويق االسرتاتيجي  واالسرتاتيجية التسويقية 17
 010 سريورة االسرتاتيجية التسويقية 18
 010 االسرتاتيجية التسويقيةمفاتيح صياغة  19
 000 تصميم التنظيم التسويقي 20
 003 اسرتاتيجية الدفع واجلذب 21
 condor 000بطاقة فنية ملؤسسة  22
 maxtor 000بطاقة فنية ملؤسسة  00
 condorالتجزئة االسرتاتيجية مليادين نشاط مؤسسة  00

 
003 
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حسب ميادين النشاط  condorمتثيل بياين لتطور رقم أعمال مؤسسة  00
 0103-0100االسرتاتيجي بني سنيت 

000 

 maxtor 000التجزئة االسرتاتيجية مليادين نشاط مؤسسة  00
حسب ميادين النشاط  maxtor متثيل بياين لتطور رقم أعمال مؤسسة  00

 0103-0100االسرتاتيجي بني سنيت 
000 

 condor 000لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  BCGمتثيل مصفوفة  03
 maxtor 000لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  BCGمتثيل مصفوفة  00
 condor 001لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  BCGمتثيل مصفوفة  01
 maxtor 000لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  BCGمتثيل مصفوفة  00
 condor 003لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  BCGمتثيل مصفوفة  00
 maxtor 000لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  BCG متثيل مصفوفة  00

 

 قائمة اجلداول

 الصفحة عنوان اجلدول الرقم
 00 جماالت التحليل االسرتاتيجي حسب بعض كتاب االدارة االسرتاتيجية  10
 00 اخلارجية املتغريات املهمة يف البيئة 10
 00 منوذج لقائمة تقييم البيئة اخلارجية 10
 01 موارد املؤسسة 10
 00 مفاهيم متعلقة مبدخل املوارد والكفاءات 10
 SWOT 01منوذج حتليل  10
 00 الفرق بني التجزئة االسرتاتيجية والتجزئة التسويقية 10
 03 معايري التجزئة االسرتاتيجية  13
 01 حمفظة األنشطةأساليب حتليل  10
 00 قيمة عوامل جاذبية السوق وقوة الصناعة 01
 ADL 00خصائص الوضعية التنافسية لنموذج  00
 ADL 00معايري حتديد موقع جمال النشاط على منوذج  00
 00 املعايري اليت تعتمدها مناذج حتليل حمفظة األنشطة 00
 ADL 30املضامني االسرتاتيجية لنموذج  00
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 30 املطورة  BCGاملضامني االسرتاتيجية لنموذج  00
 SWOT 30اسرتاتيجيات التحليل الرابعي لــــــ  00
 010 أسس تقييم أسواق املنتجات 00
 000 اسرتاتيجيات املزيج التسويقي حسب دورة حياة املنتج 03
 000 أبرز مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية وااللكرتونية بربج بوعريريج 00
-0100حسب جمال النشاط االسرتاتيجي  condorتطور رقم أعمال مؤسسة  01

0103 
001 

-0100حسب جمال النشاط االسرتاتيجي  maxtorتطور رقم أعمال مؤسسة  00
0103 

000 

 maxtor 000 و condorتوزيع احلصص السوقية اجلزئية ملؤسسيت  00
 condor 003احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  23
 maxtor  003احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  24
 condor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  25
 maxtor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  26
 maxtor 001و condorقيس زوااي املمثلة احلصص السوقية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت  27
 condor 000قطر الدائرة املمثلة للحصص السوقية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسة  28
قيس الزوااي والدوائر املمثلة للحصص السوقية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت  29

condor  وmaxtor 
000 

على وحدة  BCGاالسرتاتيجيات التسويقية املوافقة لنتائج تطبيق مصفوفة  30
  maxtorو  condorاملنتجات البيضاء ملؤسسيت 

000 

 condor 000احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  31
 maxtor  000احلصة السوقية النسبية لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  00
 condor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  00
 maxtor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  00
 condorقيس زوااي املمثلة احلصص السوقية لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسيت  00

 maxtorو
003 

 condor 003قطر الدائرة املمثلة للحصص السوقية لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسة  00
قيس الزوااي والدوائر املمثلة للحصص السوقية لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت  00

condor  وmaxtor 
000 
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على وحدة   BCGاالسرتاتيجيات التسويقية املوافقة لنتائج تطبيق مصفوفة  03
  maxtorو  condorاملنتجات السمراء ملؤسسيت 

000 

 condor 000احلصة السوقية النسبية لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  00
 maxtor  000احلصة السوقية النسبية لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  01
 condor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  00
 maxtor 000معدل منو الصناعة اخلاص بوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  00
ملؤسسيت لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه زوااي املمثلة احلصص السوقية القيس  00

condor وmaxtor 
000 

قطر الدائرة املمثلة للحصص السوقية لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسة  00
condor 

000 

قيس الزوااي والدوائر املمثلة للحصص السوقية لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسيت  00
condor  وmaxtor 

000 

على لوحدة انتاج  BCGاالسرتاتيجيات التسويقية املوافقة لنتائج تطبيق مصفوفة  00
  maxtorو  condorالتلفاز ولواحقه ملؤسسيت 

031 
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 :فهرس املالحق

 الصفحة امللحق الرقم
 089ص  condorمنتجات مؤسسة  10

10 
-0102بني سنيت  condorرقم أعمال مؤسسة 

0108 
 093ص

 094ص 0108اىل اخلارج سنة   condorصادرات مؤسسة  13
 095ص maxtorمنتجات مؤسسة  14
 013ص maxtor 2017-2018رقم أعمال مؤسسة  05
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 فهرس احملتويـــــــــــــات

 آية قرآنية
 إهداء

 كلمة شكر
 مقدمة

 مدخل اىل التحليل االسرتاتيجي:الفصل األول
 3ص مدخل اىل التحليل االسرتاتيجي: املبحث األول

 3ص مفهوم التحليل االسرتاتيجي املطلب األول
 3ص مفهوم التحليل االسرتاتيجي كعملية الفرع األول

 4ص مفهوم التحليل االسرتاتيجي كأداة الثاينالفرع 
 5ص أمهية وأهداف التحليل االسرتاتيجي املطلب الثاين

 5ص التحليل االسرتاتيجي أمهية الفرع األول
 6ص أهداف التحليل االسرتاتيجي الفرع الثاين

 7ص التحليل االسرتاتيجي تمبادئ وجماال املطلب الثالث
 7ص االسرتاتيجي مبادئ التحليل الفرع األول
 01ص  جماالت التحليل االسرتاتيجي الفرع الثاين

 01ص التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية: املبحث الثاين
 01ص لبيئة اخلارجيةاماهية  املطلب األول

 01ص اخلارجية البيئةتعريف  الفرع األول
 03ص لبيئة اخلارجيةمستوايت ا الفرع الثاين

 06ص  ماهية التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية املطلب الثاين
 06ص تعريف التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية الفرع األول
 07ص سريورة التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية الفرع الثاين

 01ص خطوات التحليل االسرتاتيجي للبيئة اخلارجية الفرع الثالث
 10ص حتليل البيئة اخلارجيةأساليب ومناذج  املطلب الثالث

 10ص أساليب حتليل البيئة اخلارجية الفرع األول
 11ص مناذج حتليل البيئة اخلارجية الفرع الثاين

 17ص التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية: املبحث الثالث
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 17ص ماهية البيئة الداخلية املطلب األول
 17ص تعريف البيئة الداخلية الفرع األول
 12ص مكوانت البيئة الداخلية الفرع الثاين

 30ص أمهية البيئة الداخلية للمؤسسة الفرع الثالث
 33ص ماهية التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة املطلب الثاين

 33ص تعريف حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة الفرع األول
 34ص تقييم البيئة الداخلية للمؤسسة الفرع الثاين

 34ص مداخل ومناذج حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة املطلب الثالث
 34ص مداخل حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة الفرع األول
 32ص مناذج حتليل البيئة الداخلية الفرع الثاين

 أدوات التحليل االسرتاتيجي حملفظة األنشطة: الفصل الثاين
 44ص حمفظة األنشطة: املبحث األول

 44ص ماهية حمفظة األنشطة األول املطلب
 44ص مفهوم حمفظة األنشطة الفرع األول
 45ص أمهية حمفظة األنشطة الفرع الثاين

 45ص حتديد حمفظة األنشطة من خالل التجزئة االسرتاتيجية املطلب الثاين
 46ص تعريف التجزئة االسرتاتيجية الفرع األول
 47ص االسرتاتيجية والتجزئة التسويقيةالفرق بني التجزئة  الفرع الثاين

 47ص معايري التجزئة االسرتاتيجية الفرع الثالث
 41ص حتليل وتسيري حمفظة االنشطة املطلب الثالث

 41ص  (املزااي والعيوب)حتليل حمفظة األنشطة  الفرع األول
 50ص أسس تسيري حمفظة األنشطة الفرع الثاين

 53ص األنشطةتوازن حمفظة  الفرع الثالث
 55ص دراسة نقدية لنماذج حتليل حمفظة األنشطة: املبحث الثاين

 55ص BCGمنوذج جمموعة بوسطن االستشارية  املطلب األول
 55ص BCGتقدمي منوذج  الفرع األول
 52ص BCGخطوات تنفيذ منوذج  الفرع الثاين

 52ص  ومنحىن اخلربة BCGمنوذج  الفرع الثالث
 51ص BCGتقييم منوذج  الفرع الرابع
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 60ص  GE/ Mckinseyمنوذج جينريال اليكرتيك  املطلب الثاين
 60ص Mckinseyتقدمي منوذج  الفرع األول
 61ص Mckinseyخطوات تطبيق منوذج  الفرع الثاين

 64ص Mckinseyتقييم منوذج  الفرع الثالث
 65ص ADLمنوذج  املطلب الثالث

 65ص ADLتقدمي منوذج  الفرع األول
 65ص ADLخطوات تطبيق منوذج  الفرع الثاين

 62ص ADLتقييم منوذج  الفرع الثالث
 61ص املطورة BCGمنوذج  املطلب الرابع

 61ص املطورة BCGتقدمي منوذج  الفرع األول
 71ص املطورة BCGتقييم منوذج  الفرع الثاين

 71ص اخليارات االسرتاتيجية حملفظة األنشطة: املبحث الثالث
 71ص اخليارات االسرتاتيجية يف املؤسسة املطلب األول

 71ص تعريف اخليار االسرتاتيجي الفرع األول
 73ص أنواع اخليارات االسرتاتيجية الفرع الثاين

 71ص املضامني االسرتاتيجية لنماذج حتليل حمفظة األنشطة املطلب الثاين
 71ص BCG املضامني االسرتاتيجية لنموذج الفرع األول
 21ص Mckinseyاملضامني االسرتاتيجية لنموذج  الفرع الثاين

 23ص ADLاملضامني االسرتاتيجية لنموذج  الفرع الثالث
 25ص املطورة BCGاسرتاتيجيات منوذج التحليل املوقفي ومنوذج  املطلب الثالث

 25ص املطورة BCGاملضامني االسرتاتيجية لنموذج  الفرع األول
 26ص SWOTاسرتاتيجيات التحليل الرابعي  الفرع الثاين

 االسرتاتيجيات التسويقية: الفصل الثالث
 11ص التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجيات التسويقية: املبحث األول

 11ص نظرة حول التسويق االسرتاتيجي املطلب األول
 11ص مراحل تطور الفكر التسويقي الفرع األول
 10ص التسويقتعريف  الفرع الثاين

 10ص تعريف التسويق االسرتاتيجي الفرع الثالث
 11ص مستوايت التسويق االسرتاتيجي الفرع الرابع
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 16ص ماهية االسرتاتيجية التسويقية املطلب الثاين
 16ص تعريف االسرتاتيجية التسويقية الفرع األول
 17ص أهداف االسرتاتيجية التسويقية الفرع الثاين

 12ص متطلبات صياغة االسرتاتيجية التسويقية الفرع الثالث
 011ص التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية املطلب الثالث

 010ص الفرق بني االسرتاتيجية التسويقية والتسويق االسرتاتيجي الفرع األول
 011ص العالقة بني التسويق االسرتاتيجي واالسرتاتيجية التسويقية الفرع الثاين

 013ص سريورة االسرتاتيجية التسويقية:  املبحث الثاين
 013ص اجلانب التخطيطي لالسرتاتيجي التسويقية املطلب األول

 014ص SWOTالتحليل املوقفي  الفرع األول
 016ص التجزئة، اإلستهداف والتموقع الفرع الثاين

 006ص إعداد الربانمج التسويقي واملوازنة الفرع الثالث
 007ص اجلانب التنفيذي لالسرتاتيجية التسويقية الثايناملطلب 

 002ص اجلانب الرقايب لالسرتاتيجية التسويقية املطلب الثالث
 011ص أنواع االسرتاتيجية التسويقية: املبحث الثالث

 010ص اسرتاتيجيات املنتج املطلب األول
 010ص اسرتاتيجيات املنتج خالل دورة حياة املنتج الفرع األول

 014ص اسرتاتيجيات التسعري املطلب الثاين
 014ص اسرتاتيجيات تسعري املنتجات اجلديدة الفرع األول

 015ص اسرتاتيجيات التوزيع املطلب الثالث
 015ص اسرتاتيجيات جمال التوزيع الفرع األول
 016ص اسرتاتيجيات تكييف قناة التوزيع الفرع الثاين

 017ص الرتويجاسرتاتيجيات  املطلب الرابع
 017ص اسرتاتيجيات الدفع واجلذب الفرع األول

 الكهرومنزليةااللكرتونية و دراسة ميدانية لبعض مؤسسات الصناعة : الفصل الرابع
 031ص الكهرومنزلية يف اجلزائرااللكرتونية و قطاع الصناعة والصناعة : املبحث األول

 031ص مدخل اىل قطاع الصناعة يف اجلزائر املطلب األول
 033ص خصائص القطاع الصناعي يف اجلزائر الفرع األول
 035ص تصنيفات الصناعة  الفرع الثاين
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 036ص مشاكل الصناعة يف اجلزائر الفرع الثالث
 032ص سبل تطوير القطاع الصناعي يف اجلزائر الفرع الرابع

 041ص الكهرومنزلية يف اجلزائرااللكرتونية و  الصناعة املطلب الثاين
 041ص أنواع الصناعة يف اجلزائر الفرع األول
 040ص الكهرومنزلية بوالية برج بوعريريجااللكرتونية و الصناعة  الفرع الثاين

 043ص maxtor و condor  سريورة الدراسة امليدانية ملؤسسيت: املبحث الثاين
 043ص منهجية الدراسة امليدانية املطلب األول

 043ص املتبع يف الدراسةاملنهج  الفرع األول
 043ص اجملال الزماين واملكاين للدراسة الفرع الثاين

 043ص طريقة مجع البياانت  الفرع الثالث
 044ص مدخل اىل املؤسستني حمل الدراسة املطلب الثاين

 044ص حمل الدراسة maxtor و condorتقدمي مؤسسيت  الفرع األول
 047ص maxtor و condorعرض جملاالت النشاط االسرتاتيجي ملؤسسيت  الفرع الثاين

على املؤسستني حمل الدراسة واختيار نوع االسرتاتيجية  BCGتطبيق منوذج : املبحث الثالث
 التسويقية املوافقة لكل نشاط

 056ص

و  condorعلى وحدة املنتجات البيضاء مؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  املطلب األول
maxtor واختيار االسرتاتيجية التسويقية املالئمة 

 056ص

و  condorعلى وحدة املنتجات البيضاء مؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  الفرع األول
maxtor  

 056ص

االسرتاتيجيات التسويقية املالئمة لوحدة املنتجات البيضاء ملؤسسيت  الفرع الثاين
maxtor  وcondor 

 064ص

و  condorؤسسيت ملعلى وحدة املنتجات السمراء  BCGتطبيق منوذج  املطلب الثاين
maxtor واختيار االسرتاتيجية التسويقية املالئمة 

 065ص

و  condorعلى وحدة املنتجات السمراء ملؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  الفرع األول
maxtor 

 065ص

 maxtorالتسويقية املالئمة لوحدة املنتجات السمراء ملؤسسيت  ةاالسرتاتيجي الفرع الثاين
 condorو 

 070ص

 condorعلى وحدة انتاج التلفاز ولواحقع ملؤسسيت  BCGتطبيق منوذج  املطلب الثالث
 واختيار االسرتاتيجية التسويقية املالئمة maxtorو 

 071ص



219 
 

 
 condorولواحقع ملؤسسيت على وحدة انتاج التلفاز  BCGتطبيق منوذج  الفرع األول

 maxtorو 
 073ص

االسرتاتيجية التسويقية املالئمة لوحدة انتاج التلفاز ولواحقه ملؤسسيت  الفرع الثاين
condor  وmaxtor 

 021ص

 020ص اختبار الفرضيات ونتائج الدراسة رابعاملطلب ال
 020ص فرضياتالاختبار  الفرع األول
 021ص نتائج الدراسة الفرع الثاين

 025ص  امتةاخل
 021ص املالحق

 114ص قائمة املراجع
 111ص  فهرس األشكال واجلداول

 103ص  فهرس املالحق
 104ص  فهرس احملتوايت

  امللخص
 



 :امللخص

تطبيق مناذج حتليل بالدراسة الضوء على جانب مهم من التسويق وهو اجلانب الكمي، ذلك  هتسلط هذ
ومن أجل  حمفظة األنشطة واستغالل معطيات هذه النماذج من أجل حتديد نوع االسرتاتيجية التسويقية للمؤسسة،

 ومؤسسة condorتطبيق هذه النماذج مت اختيار مؤسستني اقتصاديتني تعىن ابلصناعة الكهرومنزلية مها مؤسسة 
maxtor بوالية برج بوعريريج، واختيار منوذج جمموعة بوسطن االستشارية BCG  كأحد مناذج التحليل ألنه

وحدة )اط اسرتاتيجية متشاهبة بني املؤسستني يتوافق وطبيعة نشاط املؤسستني، مت اختيار ثالثة ميادين نش
، خلصت نتائج تطبيق هذا النموذج اىل (املنتجات البيضاء، وحدة املنتجات السمراء، وحدة انتاج التلفاز ولواحقه

مجلة من املعطيات اليت مكنت من اختيار نوع االسرتاتيجية التسويقية املمكن تطبيقها يف كل ميدان نشاط 
 .ملؤسستنياسرتاتيجي خاص اب

، condorأدوات التحليل االسرتاتيجي، حمفظة األنشطة، االسرتاتيجية التسويقي،  :الكلمات املفتاحية
maxtor ،BCG . 

Résumé : 

 Cette étude met en valeur un aspect important du marketing, qui est 

l'aspect quantitatif, en appliquant des modèles d'analyse du portefeuille 

d'activités et en exploitant les données de ces modèles afin de déterminer le type 

de la stratégie marketing de l'entreprise, et afin de Pour mettre en œuvre ces 

modèles, deux institutions économiques concernées par l'industrie 

électromécanique ont été choisies: Condor et Maxtor au niveau de borj 

bouarriridj, et en choisissant le modèle BCG comme l'un des modèles d'analyse 

car il correspond à la nature des activités des deux institutions. En a choisis trois 

domaines d'activités stratégiques similaires ont été choisis entre les deux 

entreprise (l'unité des produits blancs, l'unité des produits bruns, l'unité de 

production TV et ses accessoires). Les résultats de l'application de ce modèle à 

un ensemble de données ont été conclus. du type de stratégie marketing 

susceptible d'être appliquée dans chacun des domaines d'activité stratégique des 

deux entreprise. 
 

Mots clé : les outils d’analyse stratégique, portefeuille d’activité, stratégie 

marketing, condor, maxtor, BCG. 

 

 


