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املستخلص


Résumé
La pacification stratégique relie l’entreprise à son environnement, et lui permet de
choisir les stratégies qui s’adaptent aux changements et aux complexités de cet
environnement, Les premières applications de cette planification ont été dans les grandes
entreprises qui, compte tenu de leurs capacités, ont pu l’adopter dans la gestion. Mais à
côté de ces grandes entreprises existe des PME qui jouent un rôle considérable dans le
développement économique. Cependant, la croissance de ces entreprises en Algérie n’est
possible qu’à travers la mise en place de la planification stratégique dans leur gestion en
surmontant les obstacles tenant à leurs spécificités et leurs moyens limités. Qui devait le
soutenir à travers l'étude de la réalité appliquée à la planification stratégique et d'identifier
les contraintes les plus importantes sur le niveau des PME de Sétif.
Mots Clés : Planification Stratégique, Stratégie Emergents, PME,
L’environnement Concurrentiel, L’économie Compétitive, Mondialisation.

مقدمة
لقد أثبتت امل ص م فعاليتها يف حتقيق التنمية االقتصادية بالنسبة للدول التي شجعتها وتبنتها
 مع تغريات املحيط وخماطره، رغم خصوصياهتا، وقد تعاملت هذه املؤسسات،كإسرتاتيجية تنموية
 لكن بتوجه إسرتاتيجي جعلها تضمن مكانتها وتنتهج هي األخرى،تعامل املؤسسات الكبرية
 فاالعتامد عىل امل ص م لتحقيق التنمية االقتصادية املنشودة هو.إسرتاتيجيات خمططة ومدروسة
، حيث بدأت مظاهره مع العمليات األوىل إلعادة اهليكلة،خيار تبنته اجلزائر مع خيار اقتصاد السوق
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وقد حدد هلذه املؤسسات كل ما يتعلق بأساليب إنشائها ،أشكاهلا القانونية ،آليات متويلها
واالمتيازات التشجيعية هلا.
ونظرا لزيادة رسعة تغري وتعقيد متغريات بيئة األعامل فقد زاد االهتامم برضورة التخطيط
للتعامل معها ،فاملؤسسات الناجحة هي التي تتفهم متغريات بيئتها اخلارجية وقوى املنافسة يف جمال
نشاطها ،وتتعرف عىل مصادر القوة وجوانب الضعف يف بيئتها الداخلية ،وبذلك يمكنها بناء
إسرتاتيجيات فعالة بام يساهم يف حتقيق أهدافها .ولضامن هذا التفاعل اإلجيايب مع متغريات البيئة
فالرضورة ملحة عىل امل ص م اجلزائرية لالعتامد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارهتا ،ويف تعاملها
مع متغريات بيئتها.
إشكالية البحث
بالنظر للتحوالت التي يشهدها االقتصاد اجلزائري حاليا ،فإن امل ص م اجلزائرية مقبلة عىل
مواجهة حتديات كبرية يف ظل االنفتاح عىل االقتصاد العاملي وما يرتتب عنه من اشتداد حدة املنافسة
وزيادة رسعة وتعقد متغريات بيئتها .وعليه ،يبقى ضامن بقاء واستمرارية هذه املؤسسات يف األجل
القصري ،وحتقيق النمو والتوسع عىل األمد البعيد مرتبط ،إىل حد كبري ،بمدى اعتامدها عىل التخطيط
اإلسرتاتيجي يف إدارهتا ويف تعاملها مع متغريات بيئتها ،باعتباره يمثل حلقة وصل بني املؤسسة
وبيئتها.
عىل ضوء ما سبق ،فاإلشكالية املطروحة هي:
ما مدى تطبيق املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارهتا؟
وستتم دراسة إشكالية هذا البحث من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما هو واقع تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة بسطيف؟ ما هي أهم معوقات البيئة الداخلية التي حتد من تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة الصغريةواملتوسطة بسطيف؟
 ما هي أهم معوقات البيئة اخلارجية التي حتد من تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة الصغريةواملتوسطة بسطيف؟

فرضيات البحث:
لتحليل ودراسة إشكالية البحث فقد تم االعتامد عىل الفرضيات التالية:
 ضعف املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة بسطيف؛ يتأثر معنويا تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف بدرجة وجود معوقات البيئة الداخلية؛جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 -يتأثر معنويا تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف بدرجة وجود معوقات البيئة اخلارجية.

أمهية البحث
يكتيس موضوع التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م أمهية بالغة ،خاصة من الناحية العملية ،حيث
أشارت الدراسات إىل أن عدم االهتامم بالتخطيط اإلسرتاتيجي يعد من بني أسباب فشل امل ص م،
وبذلك فقيمة البحث العملية تكمن يف توضيح أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي بالنسبة للم ص م يف
اجلزائر ،وذلك حتى تتمكن من مواجهة حتديات البيئة اجلديدة التي تتصف باملنافسة الشديدة
ورسعة التغري .أما من الناحية العلمية ،فالبحث يعترب مكمال لألبحاث التي أجريت يف جمال امل ص
م ،كام أن دراسة موضوع التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م كانت نتيجة لعدة اعتبارات ،أمهها:
 معظم الدراسات التي أجريت يف جمال امل ص م اهتمت باجلانب التموييل هلذه األخرية وأمهلتاجلانب اإلداري ،خاصة منه اإلسرتاتيجي ،وذلك جتاهال لدوره يف دعم وتنمية هذا النوع من
املؤسسات؛
 أغلبية الدراسات التي تناولت موضوع التخطيط اإلسرتاتيجي ركزت ،بشكل أسايس ،عىلاملؤسسات الكبرية ،وبذلك فاحلاجة ماسة لدراسة هذا املوضوع عىل مستوى امل ص م ،خاصة يف
ظل تزايد االهتامم هبذا النوع من املؤسسات؛ نظرا لدورها الريادي يف حتقيق التنمية املستدامة؛
 هناك حاجة ملحة لتوضيح دور التخطيط اإلسرتاتيجي يف نجاح املؤسسة عموما وتلك الصغريةواملتوسطة عىل وجه اخلصوص.

أهداف البحث
هيدف هذا البحث أساسا إىل دراسة مدى تطبيق امل ص م بسطيف خصوصا ويف اجلزائر
عموما ل لتخطيط اإلسرتاتيجي خاصة يف ظل االنفتاح الذي يشهده االقتصاد الوطني ،كام يرجى من
خالل هذا البحث التوصل إىل حتديد تصور موضوعي وعلمي لوضعية امل ص م اجلزائرية عموما
واملحلية بسطيف خصوصا فيام يتعلق بالتخطيط اإلسرتاتيجي وأهم القيود التي حتول دون تطبيقه،
ومنه استقراء االجتاهات املستقبلية يف هذا املجال ،ليتم التوصل إىل حتديد أهم السبل املساعدة عىل
احلد من أثر هذه القيود وجتاوزها.
منهج البحث
بالنظر لطبيعة البحث الذي يتطرق ملوضوع الزالت الدراسات فيه حمدودة ،خاصة يف اجلزائر،
فقد تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ كونه أكثر مالءمة لطبيعة هذا النوع من البحوث من
حيث حتديد املشكلة ودراستها دراسة وافية ،بناء عىل جمموعة من األسئلة والفرضيات التي أعدت
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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بعد االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث ،كام تم االعتامد عىل
أسلوبني جلمع البيانات األولية املتعلقة بالدراسة امليدانية ،ومها:
 االستامرة (االستبيان) :حيث تم تطوير استامرة متكاملة تراعي أهداف البحث وتساعد يف مجعالبيانات األولية حول موضوع الدراسة.
 املقابلة غري املهيكلة واملالحظة الشخصية :وتم ذلك من خالل مقابلة عينة من مسريي امل ص مبسطيف الستقصاء آرائهم واجتاهاهتم بخصوص موضوع البحث .أما فيام خيص حتليل النتائج
واختبار صحة الفرضيات فقد تم االعتامد عىل جمموعة من األدوات اإلحصائية املناسبة ملوضوع
البحث ،خاصة تلك التي يوفرها برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتامعية (.**)SPSS

الدراسات السابقة
يتضمن هذا اجلزء من البحث التعرض ملجموعة من الدراسات السابقة التي تناولت موضوع
التخطيط اإلسرتاتيجي من الناحية التطبيقية ،وذلك بغرض االستناد إليها يف تكوين اخللفية املناسبة
عند حتليل ومناقشة نتائج البحث ،ومن أهم هذه الدراسات ما ييل:
أ .اخلطيب صالح فهد ( ،) 3002التخطيط اإلسرتاتيجي واألداء املؤسيس :دراسة ميدانية حتليلية
لقطاع صناعة األدوية األردنية ،وقد خلصت هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
 حوايل نصف املستجوبني ال يدركون املعنى العلمي الصحيح ملفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي؛ أكثر من نصف مفردات العينة يرون أن عملية التخطيط اإلسرتاتيجي تتم من خالل اإلدارة العليادون مشاركة املستويات اإلدارية األخرى ،األمر الذي يعكس درجة عالية من املركزية يف اختاذ
القرارات والعمليات التخطيطية؛
 بينت الدراسة أن لدى املسريين الذين شملتهم الدراسة توجهات إجيابية نحو التخطيطاإلسرتاتيجي والنتائج املرجوة منه.

ب .الغزايل كرمة ،)3000( ،التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات العامة األردنية :دراسة ميدانية
من وجهة نظر اإلدارة العليا ،وقد هدفت هذه الدراسة إىل ما ييل:
 التعرف عىل مدى وضوح مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي لدس اإلدارات العليا يف املؤسسات العامةاألردنية؛
 درجة ممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي يف هذه املؤسسات؛ -تأثري بعض العوامل التنظيمية عىل مدى وضوح مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي؛

 اجتاهات مدراء املؤسسات العامة نحو مزايا التخطيط اإلسرتاتيجي وتأثري هذه االجتاهاتعىل درجة ممارسته.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ج ،)9111( ،Bridge and Peel .استخدام احلاسوب والتخطيط اإلسرتاتيجي يف قطاع األعامل
الصغرية واملتوسطة ( A Study of Computer Usage and Strategic Planning in the

 ،)SMS Sector.أجريت هذه الدراسة يف بريطانيا وهدفت إىل الرتكيز عىل السلوك اإلسرتاتيجي
وفحص األثر الداخيل بني التخطيط اإلسرتاتيجي واستخدام احلاسوب ،ومعرفة مدى استخدام
الربجميات اجلاهزة يف أعامل املؤسسات حمل الدراسة.
د ،)9111( ،Glaister and Flashaw .التخطيط اإلسرتاتيجي :هل مازال فعاال؟،
(?  ،)Strategic Planning : still going strongهدفت هذه الدراسة عىل التعرف عىل درجة
ممارسة الرشكات الربيطانية ملفهوم وأساليب التخطيط اإلسرتاتيجي ،من خالل استقصاء اجتاهات
املستجوبني نحو التخطيط اإلسرتاتيجي ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود اجتاهات إجيابية قوية نحو
التخطيط اإلسرتاتيجي.
ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة من حيث الرتكيز املبارش عن القيود املؤثرة يف
تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م اجلزائرية؛ حيث أن حتديدها بدقة يساعد عىل ختفيف أثرها
وإجياد السبل لتجاوزها بام يساهم يف حتسني تفاعل هذه املؤسسات مع تغريات بيئتها الداخلية
واخلارجية .إضافة إىل أن الدراسات السابقة ،خاصة األجنبية منها ،تناولت املوضوع يف بيئة تنظيمية
ختتلف عن البيئة التنظيمية للم ص م اجلزائرية.
.I

اإلطار النظري للتخطيط االسرتاتيجي

 .1.Iمفهوم التخطيط االسرتاتيجي وخصائصه
 .1.1.Iمفهوم التخطيط االسرتاتيجي
من خالل مراجعة األدبيات املتعلقة بموضوع التخطيط اإلسرتاتيجي اتضح عدم وجود
إمجاع واضح فيام خيص مفهومه ،عىل الرغم من تعدد اإلسهامات يف هذا املجال ،وفيام ييل جمموعة
من املفاهيم املنتقاة عىل حسب عالقتها بموضوع البحث ودرجة وضوحها:
أ .التخطيط اإلسرتاتيجي يتمثل يف بناء وتنمية اخلطط طويلة األجل للتعامل بفعالية مع فرص
وهتديدات البيئة اخلارجية للمؤسسة ،يف ظل مصادر القوة وجوانب الضعف يف بيئتها الداخلية؛ إضافة
إىل حتديد رسالة املؤسسة وصياغة األهداف املراد حتقيقها من خالل تطوير إسرتاتيجيات مناسبة ووضع
توجهات السياسة العامة للمؤسسة .1فهو يعرب عن العملية التي تقوم من خالهلا املؤسسة بتحديد
أهدافها طويلة األجل واختيار اإلسرتاتيجيات املالئمة لبلوغها.2
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ب .التخطيط اإلسرتاتيجي هو عملية ذهنية حتليلية الختيار املوقع املستقبيل للمؤسسة تبعا للتغريات
احلاصلة يف بيئتها سواء الداخلية أو اخلارجية ،كام أنه عملية ال تنشأ من فراغ بل تبدأ بعملية حتديد رسالة
املؤسسة تم التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة وحتديد األهداف واختيار إسرتاتيجيات مناسبة لتحقيقها.3
ج .عرف التخطيط اإلسرتاتيجي بأنه عملية تفكري منطقي منظم تشتمل عىل جمموعة من اخلطوات
املنهجية املتتابعة بدءا من حتديد رسالة املؤسسة وأهدافها مرورا بتحليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية
وما قد يطرأ عليها من تغريات مستقبلية ،وانتهاء بتطوير اسرتاتيجيات مناسبة لتحقيق األهداف املخططة
يف ضوء نتائج التحليل اإلسرتاتيجي للبيئة ،مع مراعاة جانب املرونة متاشيا مع التغريات البيئية
املتسارعة وعنارصها.

فمفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي يرتكز عىل جمموعة من العنارص ،تتمثل فيام ييل:
 تكامل العالقة بني منهج التخطيط اإلسرتاتيجي من جهة ،وبني عملياته من جهة أخرى؛ يؤكد عىل التحليل الدقيق والتفصييل لعنارص البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية للمؤسسة حالياومستقبال؛
 رضورة االعتامد عىل الوسائل واألساليب احلديثة يف مجع املعلومات وحتليها؛ التأكيد عىل مبدأ املشاركة بني فرق العمل املسؤولة عن التخطيط اإلسرتاتيجي وبني األطراف األخرىيف املؤسسة ،خاصة ذات العالقة املبارشة بالبيئة.

بناء عىل ما سبق يمكن تعريف التخطيط اإلسرتاتيجي عىل أنه حتديد التوجهات الرئيسية للمؤسسة
يف املدى البعيد ،مع مراعاة متغريات حميطها ،وهو يركز عىل نمو السوق والوضعية التنافسية ،وذلك
من خالل حتقيق التوازن الداخيل واخلارجي والتخصيص اجليد للموارد املتاحة4؛ فهو بذلك هيتم
باإلجابة عن تساؤلني:5
 ما الذي تسعى إليه املؤسسة مستقبال ؟ (ماذا ؟)؛ -كيف يمكن حتقيق ذلك ؟ (كيف ؟).

ففي حني يتكامل هذين التصورين عىل املدى البعيد ،غري أنه ال جيوز اخللط بينهام ،فلام كان
التخطيط اإلسرتاتيجي حيدد التوجه الرئييس للمؤسسة مستقبال فال بد أن يتحدد هذا التوجه قبل
التخطيط بعيد املدى ،وقبل اختاذ القرارات التشغيلية التي تنشأ عن مثل هذا التخطيط ،6فالتخطيط
اإلسرتاتيجي هو تصور املؤسسة ملا تريد أن تكون عليه يف املستقبل وليس كيفية الوصول إىل ذلك،
وهنا يصبح من الرضوري الوقوف عىل األسباب التي جتعل من التخطيط بعيد املدى غري مالئم
لتحديد التوجه/التصور املستقبيل للمؤسسة:7
 التخطيط بعيد املدى عادة ما ُيؤسس عىل إسقاط العمليات احلالية يف املستقبل؛جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 يعتمد عىل التنبؤ ،وعليه فهو ال يشجع عىل التفكري اإلسرتاتيجي ويفتقد إىل احلس اإلجتاهي؛حيث يفرتض أن األداء يف املستقبل سيكون أفضل من املايض ،لذلك فهو يتصف باإلرساف يف
التفاؤل؛
 يتصف ،عادة ،بعدم املرونة ،وهو ما يؤ دي إىل صعوبة حتقيق املالءمة مع تغريات املحيط؛ حيث التعدل اخلطط بعيدة املدى إال عندما تصل إىل جماهلا الزمني املحدد سلفا .فحتى تتمكن املؤسسة من
البقاء يف ظل بيئتها املتغرية ،فهي ال تقترص عىل إسقاط العمليات احلالية يف املستقبل ،بل ال بد أن
تسري عملياهتا يف إطار إسرتاتيجيتها وليس العكس .فالتخطيط اإلسرتاتيجي يتضمن جمموع
العمليات التي يتم من خالهلا بناء اإلسرتاتيجية يف املؤسسة ،ويمكن رشح هذه العملية يف النقاط
التالية:8
 التخطيط اإلسرتاتيجي هو عملية منظمة ،ال هتتم بصياغة إسرتاتيجيات تعتمد عىل القدراتالداخلية فقط؛
 التحليل هو أساس التخطيط اإلسرتاتيجي ،وهكذا فهو يتوجه إىل املدى البعيد؛ يتم إعداد اإلسرتاتيجية عىل مستوى اإلدارة العليا أو عىل مستوى أقسام املؤسسة؛ حتديد قدرات التميز (النجاح) املستقبلية هي اهلدف األسايس للتخطيط اإلسرتاتيجي؛ يضمن حتقيق أهداف املؤسسة يف املدى البعيد. .2.1.Iخصائص التخطيط اإلسرتاتيجي
يتصف التخطيط اإلسرتاتيجي بعدة خصائص جتعله يتميز عن األنواع األخرى من التخطيط،
خاصة منها التخطيط التكتيكي ،وقبل حتديد هذه اخلصائص فمن الرضوري إجراء مقارنة بني
التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي.
أ .مقارنة بني التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي:
تكمن أمهية التمييز بني التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيطي التكتيكي ،يف كون املنهج
االبتكاري يكون أكثر أمهية يف األول ،بينام تزيد أمهية املنهج الكمي يف الثاين ،9كام أن عدم التمييز قد
يؤدي إىل صعوبة ربط التخطيط اإلسرتاتيجي بالتخطيط التكتيكي رغم تكاملهام؛ فبعد اختيار
اإلسرتاتيجية يف إطار التخطيط اإلسرتاتيجي يتم ترمجتها إىل خطط عمل قصرية املدى يف إطار
التخطيط التكتيكي ،وهو ما يوضحه املخطط التايل:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)1العالقة بني التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي
التخطيط اإلسرتاتــــــيجي التخطيط التكتــــــــيكي

املصدر :خليل حممد حسن الشامع ،)3009( ،مبادئ اإلدارة مع الرتكيز عىل إدارة األعامل ،الطبعة الثانية ،دار املسرية
للنرش والتوزيع ،عامن ،ص .903

لكن رغم ارتباط التخطيط اإلسرتاتيجي بالتكتيكي إال أن هناك عدة فروق بينهام ،يمكن
توضيحها من خالل اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)1مقارنة بني التخطيط اإلسرتاتيجي والتخطيط التكتيكي

معايري املقارنــة

التمييز لكل معيــار حـسب

طبيعــــة التخطيــط

التخطيط اإلسرتاتيجي

التخطيط التكتيكي

 -املستوى التنظيمي

 -قمة التنظيم

 -املستويات األدنى

 -مدى االنتظام والدورية

 -مستمر ولكن غري منتظم

 -دوري

 -عدد البدائل املتاحة

 -كبري

 -كبري

 -عنرص عدم التأكد

 -كبري

 -حمدود

 -طبيعة املشكالت

 -غري حمددة ومتنوعة

 -حمددة ومتكررة

 -احلاجة إىل املعلومات

 -كبرية وخارجية

 -حمدودة وداخلية

 -اإلطار الزمني

 -املدى البعيد

 -املدى القصري

 -درجة الشمولية

 -يشمل املؤسسة ككل

 -نشاط حمدد

 -مرجعية اخلطط

 -أصلية

 -التخطيط اإلسرتاتيجي

 -درجة التفصيل

 -عامة

 -مفصلة

 -درجة املرونة

 -عالية

 -حمدودة

املصدر :سعيد حممد املرصي ،(3003/3009) ،إدارة وتسويق األنشطة اخلدمية ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،ص .56
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ب .خصائص التخطيط اإلسرتاتيجي:
من خالل املقارنة أعاله ،يمكن القول بأن التخطيط اإلسرتاتيجي يتصف باخلصائص التالية :
10

 خيتص بتحديد التوجهات الكربى للمؤسسة التي تسمح هلا بتحقيق ميزة تنافسية دائمة؛ يتوجه ،عادة ،إىل املدى البعيد؛ يتم ،عادة ،عىل مستوى اإلدارة العليا ،ولإلشارة فبعض الكتاب يستخدمون مفهوم اخلطة املنزلقة" ،11"Planification Glissanteواملقصود هبا مراجعة التخطيط اإلسرتاتيجي سنويا وذلك لضامن
عامل املرونة ،الذي يعد أحد مقومات التخطيط الفعال ،كام يشري بعض الكتاب إىل إمكانية مشاركة
املستويات الدنيا يف عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي ،وذلك حتى يكون أكثر فعالية وواقعية؛
 التخطيط اإلسرتاتيجي يركز عىل الفعالية ،بينام يركز التخطيط التكتيكي عىل الكفاءة ،أي عىل حسناستغالل املوارد املتاحة للمؤسسة؛

 يتصف التخطيط اإلسرتاتيجي الرسمي بالتقنني والكتابة ،فعادة ما تكون اإلسرتاتيجية الرسميةمكتوبة ومعلنة12؛ أي أنه عملية رسمية ومنتظمة تفيض إىل تبني إسرتاتيجية مقصودة للتعامل مع
العوامل البيئية13؛
 املستقبلية؛ حيث هيتم باملستقبل واستقرائه استنادا إىل احلارض ،فهو عملية منظمة لتحديد الفرصوالتهديدات املستقبلية ؛
14

 املرونة؛ وتتمثل يف قدرة املؤسسة عىل التحول من إسرتاتيجية ألخرى عند تغري الظروف البيئية؛ الشمولية؛ فهو يشمل املؤسسة ككل وليس جزءا منها فقط ،فهو نظام متكامل يتم بشكل متعمدووفق خطوات متعارف عليها عموما.
مما سبق ،فالتخطيط اإلسرتاتيجي خيتص بدراسة ظروف املستقبل واالستعداد ملواجهة متغرياته،
وذلك من خالل وضع مسارات بديلة للترصف ،واختيار اإلسرتاتيجية التي حتقق للمؤسسة أفضل
وضع يف ظل بيئتها اخلارجية وما تتضمنه من فرص وهتديدات ،وبيئتها الداخلية وما يتضمنه من
مصادر قوة وجوانب ضعف ،وبغرض احلصول عىل مفهوم أشمل وتوصيف أفضل للتخطيط
اإلسرتاتيجي فاألمر حيتاج إىل حتديد خطواته وأمهية تطبيقه.
 .2.Iخطوات التخطيط االسرتاتيجي وأمهيته
 .1.2.Iخطوات التخطيط االسرتاتيجي
التخطيط االسرتاتيجي هو عملية منظمة تتم وفق خطوات منهجية متعارف عليها عموما،
مع اإلشارة إىل إمكانية تكييف هذه اخلطوات مع متطلبات وتنظيم كل مؤسسة ،وحتى اجلانب
النظري ،يف هذا املجال ،نجده موزعا بني أكثر من مدرسة:15
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 ففي تصور ( )Harvard Business Schoolفإن نظام التخطيط اإلسرتاتيجي يتم من خاللتداخل جانبني ،مها بناء اإلسرتاتيجية وتنفيذها.
 بينام لدى ( )Stand Ford Research Institueفيالحظ التمييز بني :16

أ .ختطيط إسرتاتيجي ( :)Strategic Planningأين ؟ ويشمل:
 حتديد األهداف األساسية؛ -اختيار اإلسرتاتيجيات املمكنة.

ب .ختطيط لتطوير وتنمية املؤسسة ( :)Corporate Development Planningكيف ؟ ويشمل:
 حتديد العجز يف املوارد؛ حتديد األنشطة األساسية؛ -توزيع املهام واملسؤوليات.

ج .التخطيط العمليايت ( :)Operation Planningمن ،ماذا ،متى ؟ ويشمل:
 حتديد برنامج اإلنتاج؛ حتديد برنامج التمويل...الخ.و حسب هذا التصور ،جيب التمييز بني التخطيط اإلسرتاتيجي الذي يمتد جماله إىل غاية
اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة ،واألنواع األخرى من التخطيط التي متيل أكثر إىل اجلانب التنفيذي،
فالتخطيط اإلسرتاتيجي يتضمن جمموعة العمليات الالزمة لتنمية واختيار اإلسرتاتيجية ،أما التنفيذ
فيقصد به جمموعة العمليات الالزمة لوضع تلك اإلسرتاتيجية موضع التنفيذ ،هذا التمييز ليس
غرضه فصل التخطيط اإلسرتاتيجي عن تنفيذ اإلسرتاتيجية ،17فعمليات اإلدارة اإلسرتاتيجية
مرتابطة ومتكاملة .غري أن التخطيط اإلسرتاتيجي يشتمل عىل اخلطوات املوضحة فيام ييل :
18

 حتديد رسالة املؤسسة وأهدافها اإلسرتاتيجية؛ حتديد املوقف اإلسرتاتيجي وما يتطلبه من رضورة حتليل البيئة الداخلية والبيئة اخلارجية؛ -اختيار اإلسرتاتيجية املناسبة بعد تقييم اخليارات املتاحة.

ويمكن توضيح تكامل وترابط هذه اخلطوات من خالل الشكل التايل:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)2خطوات التخطيط االسرتاتيجي

-

املصدر :نادية العارف ،)3009/3000( ،اإلدارة اإلسرتاتيجية :إدارة األلفية الثالثة ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،ص .32

 .2.2.Iأمهية التخطيط االسرتاتيجي
إذا كان التخطيط اإلسرتاتيجي باملفهوم الذي تضمنه يفيض إىل بناء إسرتاتيجية املؤسسة
فهو من دون شك يكتيس أمهية بالغة ،خاصة أنه خيتص باملستقبلية يف التفكري والتحليل ،19وهبذا فهو
يساعد املؤسسة عىل فهم طبيعة التغريات التي حتدث يف حميطها وحماولة التكيف معها ،وملا ال حتى
قيادة هذه التغريات .وعىل هذا األساس فقد اتفق أغلبية الباحثني والكتاب عىل أمهية التخطيط
اإلسرتاتيجي بالنسبة للمؤسسة؛ حيث تواجه هذه األخرية العديد من التحديات البيئية ،وللتخطيط
اإلسرتاتيجي دورا مهام يف مواجهتها واحلد من آثارها السلبية ،إضافة إىل أن الدراسات التي أجريت
حول التخطيط اإلسرتاتيجي قد أثبتت فعاليته يف حتسني أداء املؤسسة؛ حيث يساعد عىل حتقيق النمو
عىل املدى البعيد وحتسني األداء املايل بصفة أساسية يف األمد القصري .20وهو ما بينته العديد من
الدراسات املوضحة يف اجلدول التايل:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اجلدول رقم ( :)2الدراسات التي توضح أثر استخدام التخطيط اإلسرتاتيجي عىل أداء املؤسسة

الدراســة

العينــة

Ansoff

 12مؤسسة

)(1979

صناعية أمريكية

Robinso

 69مرشوع

)n (1982

صغري متنوع

مقاييس األداء
تطور املبيعات ،العائد
عىل حق امللكية ،سعر
السهم
تطور

نتائج الدراســـة
تفوق أداء املؤسسات التي متارس التخطيط
اإلسرتاتيجي

املبيعات ،ساعدت عملية االستعانة بمستشارين خارجيني

الربحية ،اإلنتاجية ،نمو متخصصني يف التخطيط اإلسرتاتيجي عىل الرفع
من مستوى األداء

املؤسسة عموما

Acklesbe
r et Ger

 926مرشوع

Arow

صغري متنوع

تفوق أداء املؤسسات التي متيل إىل خطط رسمية

متوسط املبيعات

مكتوبة

)(1985
Parker et

 988مرشوع

تفوق أداء املؤسسات التي لدهيا نظم رسمية

تطور العائد

Person

صغري متنوع

L. C. R

أكرب 9000

العائد

Hyn

مؤسسة يف

للمستثمرين ملدة  90اإلسرتاتيجي عىل تلك التي تعتمد عىل التخطيط

)(1986

الو.م.أ

)(1986

Opera
)(1987

عينة من
املرشوعات
صغرية احلجم

مكتوبة للتخطيط اإلسرتاتيجي
اإلمجايل تفوق أداء املؤسسات التي تطبق التخطيط

سنوات
الربحية،

قصري املدى
النمو،

اإلنتاجية

تفوق يف أداء املؤسسات التي ختطط إسرتاتيجيا

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل :كاظم نزار الركايب ،)3002( ،اإلدارة اإلسرتاتيجية :العوملة
واملنافسة ،دار وائل للنرش والتوزيع ،عامن ،ص ص .85 – 82

يالحظ من خالل الدراسات املبينة يف اجلدول أعاله ما ييل:
أ .تنوع املؤسسات التي تناولتها الدراسات من صناعية وخدمية ،هذا من حيث طبيعة النشاط ،وأيضا
من حيث احلجم ،حيث تناولت الدراسات املؤسسات الكبرية وتلك الصغرية ،وقد ثبتت فعالية
التخطيط اإلسرتاتيجي يف حتسني مستوى األداء بغض النظر عن طبيعة نشاط املؤسسة وحجمها.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ب .لقد متكنت بعض املؤسسات من حتقيق النجاح لبعض الوقت اعتامدا عىل أساليب حدسية ،إال أهنا مل
تتمكن من املحافظة عىل هذا النجاح أو تدعيمه ،21فاألساليب احلدسية ال يمكنها االستمرار يف
النجاح ،خاصة يف احلاالت التالية:22
 كرب حجم املؤسسة، زادت املستويات اإلدارية فيها، -تغري حميط املؤسسة جوهريا.

ج .تنوع معايري قياس األداء.
د .تفوق أداء املؤسسات التي تطبق التخطيط اإلسرتاتيجي عن تلك التي ال تعتمده؛ حيث يكمن دوره
يف حتقيق املزايا التالية:23
 مساعدة املؤسسات عىل متييز األنشطة واألعامل الناجحة من تلك الفاشلة. حتقيق التفاعل البيئي يف املدى الطويل؛ حيث ال يمكن للمؤسسة التأثري يف متغريات حميطها عىل املدىالقصري ،إال أن ه يمكنها حتقيق ذلك يف املدى الطويل ،بناءا عىل قراراهتا اإلسرتاتيجية التي تساعدها عىل
استغالل الفرص املتاحة واحلد من أثر التهديدات البيئية.
 يساعد املؤسسة عىل التكيف مع التغري ،وذلك من خالل دراسة متغريات املستقبل بام حيقق استغاللالفرص املتاحة وجتنب التهديدات أو حتجيم أثرها.
 تدعيم املركز التنافيس؛ حيث تنجح املؤسسات التي تتبنى التخطيط اإلسرتاتيجي يف بناء مزايا تنافسيةتست ند إىل دراسة املحيط اخلارجي وما يفرزه من فرص ،وتنمية مواردها الداخلية التي متكنها من
استغالل هذه الفرص بطريقة أفضل من منافسيها.
 يساعد عىل النظر للمؤسسة كنظام متكامل مما يعزز ويدعم التنسيق بني خمتلف أنشطتها ،بام حيققاالستغالل األمثل للموارد املتاحة

.24

مما سبق ذكره ،يمكن القول بأن املؤسسات التي تطبق مبادئ التخطيط اإلسرتاتيجي حتقق
نجاحا أكرب مقارنة مع تلك التي ال تعتمده ،فعالمات التميز تبدو واضحة ،ولكن عىل الرغم من
هذه األمهية فهناك مؤسسات ال تعتمده ،وهو ما يدعو للتساؤل عن العوامل التي تقف وراء ذلك.
 .3.Iقيود ومتطلبات تطبيق التخطيط االسرتاتيجي
 .1 .3.Iقيود تطبيق التخطيط االسرتاتيجي
لقد أشارت العديد من الدراسات إىل أن عدم اعتامد التخطيط اإلسرتاتيجي يف بعض
املؤسسات ،خاصة يف الدول النامية ،يعود إىل جمموعة من العوامل أمهها:25
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

222

العدد 31لسنة3131

أ .البيئة اخلارجية مضطربة ومعقدة ،مما جيعل التخطيط اإلسرتاتيجي متقادما قبل أن يكتمل ،وهو ما
يقود للتساؤل حول النتيجة التي تم التوصل إليها من خالل الدراسات التي بينت فعالية التخطيط
اإلسرتاتيجي يف حتسني مستوى أداء املؤسسة يف ظل هذا النمط من البيئة ،فالبيئة املضطربة جتعل من
التخطيط اإلسرتاتيجي أمرا صعبا للغاية ،وهو ما يتطلب متابعة هذه البيئة بشكل دائم ومستمر ،وال
شك أن ذلك يتطلب تكاليف قد ال تستطيع املؤسسة حتملها ،فتجاهل هذه احلقيقة يؤدي إىل عدم
واقعية التخطيط اإلسرتاتيجي وبالتايل فشله ،ومن هنا فعىل املؤسسة أن تقوم بتوقع التغريات
املحتملة يف بيئتها وتضع تصورات للتعامل معها ،26هذا املدخل يف التخطيط هو ما يطلق عليه
(التخطيط املوقفي) ،27فلكل موقف إسرتاتيجيته املناسبة.
ب .التخطيط اإلسرتاتيجي يتطلب وقتا طويال وتكلفة كبرية ،وذلك لألسباب التالية:28
 املناقشات حول الرسالة واألهداف قد تستغرق وقتا طويال؛ -حيتاج التخطيط اإلسرتاتيجي إىل معلومات وإحصائيات ،والتي يتطلب احلصول عليها تكاليف قد ال

تتمكن املؤسسة من حتملها.
ج .حمدودية املوارد املتاحة للمؤسسة؛ مثل املوارد املالية والكفاءات اإلدارية...الخ ،فالتخطيط
اإلسرتاتيجي يتطلب موارد مالية وكفاءات إدارية قادرة عىل التحليل وبناء إسرتاتيجيات فعالة ،وهو
ما قد يكون غري متاح للمؤسسة ،خاصة منها صغرية ومتوسطة احلجم ،وذلك ما يقود لالعتقاد بأن
هذا النوع من التخطيط يكون مالئام أكثر للمؤسسات كبرية احلجم مقارنة بتلك الصغرية ،كام أن
نقص هذه املوارد يؤدي إىل حمدودية اخليارات اإلسرتاتيجية أمام املؤسسة ،ونتيجة لذلك تربز فكرة
(إذا كنت ال تستطيع التغيري فلامذا التخطيط) .
29

د .عدم رغبة املديرين أو ترددهم يف استخدام التخطيط اإلسرتاتيجي ،وذلك راجع لألسباب
التالية:
 اعتقاد املدير بعدم توافر الوقت الالزم للتخطيط اإلسرتاتيجي؛ مقاومة التغيري؛ فالتخطيط اإلسرتاتيجي قد يبني رضورة إجراء تغيريات يف السلطاتواملسؤوليات ،مما يكون غري مرغوب فيه عند بعض احلاالت ،وبذلك تفضيل الظروف احلالية
والوضع القائم.30
ه .مشاكل التخطيط اإلسرتاتيجي ترتك انطباعا سلبيا ،وهنا جتدر اإلشارة إىل أن فشل اإلسرتاتيجية
ال يعود بالرضورة إىل التخطيط اإلسرتاتيجي ،فقد يكون السبب راجع عىل عدم كفاءة التنفيذ،
ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التايل:
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الشكل رقم ( :)3العالقة بني التخطيط اإلسرتاتيجي وتنفيذ اإلسرتاتيجية
التخطيـــــــــــط االسرتاتيجي

جيـدة

غري جيـــــد

جيـــــــد

اإلنقاذ

النجاح

قد ينقذ التنفيذ اجليد اإلسرتاتيجية غري

حتقيق األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة

اجليدة

غري جيـدة

الفشل

املشاكل

يصعب حتديد سبب الفشل ،هل هو

التنفيذ غري اجليد قد يؤدي إىل فشل

راجع للتخطيط أم للتنفيذ ،وعموما

اإلسرتاتيجية اجليدة

فاخلطة اإلسرتاتيجية تفشل فشال تاما

املصدر :عادل زايد ،(3002) ،األداء التنظيمي املتميز :الطريق إىل منظمة املستقبل ،املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة ،ص .62

 .2 .3.Iمتطلبات التخطيط االسرتاتيجي
تؤثر عىل فعالية ونجاح التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة جمموعة من العوامل ،كام أن هناك
جمموعة من األنظمة اإلدارية املساعدة يف نجاح هذه العملية ،ومن بني أهم هذه العوامل ما ييل:31
أ .وجود إرادة ودعم من طرف اإلدارة العليا واملديرين للقيام بالتخطيط اإلسرتاتيجي.
ب .حيتاج التخطيط اإلسرتاتيجي إىل مشاركة أصحاب املصالح والذين هلم عالقات مع املؤسسة ،سواء
داخليا أو خارجيا.
ج .قد يتطلب التخطيط اإلسرتاتيجي التعاقد مع خرباء ومستشارين متخصصني يف املجال
اإلسرتاتيجي ،خاصة يف حالة عدم متكن املؤسسة من القيام هبذه العملية نظرا الفتقارها للكفاءات
اإلدارية الالزمة ،و ُيعتمد هذا املدخل ،خاصة ،بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.
د .وجود مناخ مشجع داخل املؤسسة للقيام بالتخطيط اإلسرتاتيجي مثل :توفر مديرين ذوو كفاءة
وخربة يف التخطيط ،نظم للمعلومات واالتصال حتى يمكن مجع معلومات كافية ومتكاملة عن املحيط
الداخيل واملحيط اخلارجي للمؤسسة ،إىل جانب توافر االستعداد من قبل املديرين لتخصيص جزء من
الوقت للتخطيط اإلسرتاتيجي.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ه .املهارات اإلدارية؛ حيث كلام توافرت هذه املهارات عىل مستوى املؤسسة كلام ساعد ذلك عىل نجاح
التخطيط اإلسرتاتيجي وحتجيم املشاكل التي تواجهه.

وبجانب العوامل امل ذكورة أعاله ،فالتخطيط اإلسرتاتيجي يتطلب توفر جمموعة من األنظمة
اإلدارية ،من أمهها:32
 توفر نظام متكامل للتخطيط بحيث يكون التخطيط اإلسرتاتيجي جزءا منه؛ توفر هيكل تنظيمي يساعد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي؛ بحيث يكون مشجع عىل التفكري اإلبداعيويسهل عملية االتصال؛
 توفر نظام معلومات يمكن من خالله للمؤسسة التعرف عىل بيئتها وحتديد اجتاهاهتا املستقبلية؛ توفر نظام للحوافز يرتبط باألهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة وليس فقط الرتكيز عىل النتائجواألهداف قصرية األجل؛

تبني وجود
مما سبق ذكره ،خاصة فيام يتعلق بأمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة؛ حيث ن
عالقة إجيابية بني اعتامده كأسلوب يف التفكري وكطريقة عمل وبني أداء املؤسسة ،يبقى اإلشكال
املطروح يتمثل يف مدى قدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عىل تطبيقه بالنظر خلصائصها
وإمكانياهتا.
.II

التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م اجلزائرية

لقد تبلورت األفكار األوىل للتخطيط اإلسرتاتيجي عىل مستوى املؤسسات الكربى ،نظرا
لتوافرها عىل اإلمكانيات ،سواء منها املادية أو البرشية ،التي تسمح هلا بتطبيق القرارات الناجتة عن
هذا التخطيط وحتمل تكاليفه .لكن إىل جانب املؤسسات الكبرية تنشط العديد من امل ص م ،وإذا
كانت التحديات التي تفرضها البيئة هي التي سامهت بقدر كبري يف تطور التخطيط اإلسرتاتيجي عىل
مستوى املؤسسات الكبرية ،فإهنا ذات التحديات تواجه امل ص م.
 .1.IIواقع التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
 .1 .1.IIالسلوك اإلسرتاتيجي للم ص م
بالنظر خلصائص امل ص م ،وبالنظر للتعقيد ورسعة التغري واشتداد حدة املنافسة التي
تتصف هبا البيئة التي تنشط فيها ،فمن الصعب أن يكون هلا دور فعال يف ظل هذه البيئة وغالبا ما
تبقى خاضعة لسياقها ،حيث تنتهج ،يف أحسن احلاالت ،سلوك إسرتاتيجي مبني عىل رد الفعل ،وقد
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سا ند هذا الطرح العديد من الباحثني واملهتمني هبذا املجال ،يمكن تلخيص آراء بعضهم من خالل
اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)3وضعية امل ص م يف ظل بيئتها
االقتبــــــــــــــــــــــــاس

الباحـــث

 Gouget et Silvestre,الصناعات الصغرية واملتوسطة هي األكثر حساسية لتغريات السوق،
)(1996

من دون أن تكون هلا سلطة التأثري يف تطور ميكانيزمات عمله
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ليست هلا نفس العالقة مع املحيط

)Sammut, (1995

كاملؤسسة الكبرية احلجم ،فاألوىل حتاول أن تشق طريقها بينام الثانية
تفرض نفسها

)Choppoz, (1991
Julien et

املؤسسة الصغرية تنضم إىل حميط مكثف ومعقد ،ويف أغلب األحيان
ختضع لتأثرياته القوية ،دون أن تتمكن من استغالل فرصه
املؤسسة الصغرية ختضع للمحيط يف حني املؤسسة الكبرية هتيكله

) Marchesnay, (1998بشكل كبري
Source : G. Gueguen, (2001), Environnement et Management Stratégique des
PME: le cas du secteur Internet , Thèse de doctorat en sciences de gestion,
Université Montpellier 1, France, p. 88.

من خالل هذه اآلراء ،يتضح أن امل ص م ال يمكنها بناء إسرتاتيجيات فعالة يف إطار ختطيط
إسرتاتيجي ،فهي غالبا ما تعتمد عىل سلوك رد الفعل أكثر منه خمطط ومدروس؛ حيث يرى عديد
الباحثني واملسريين أن غالبية امل ص م تت صف بسلوكها اإلسرتاتيجي املبني عىل أساس رد الفعل،
فهي تنتهج مواقف سلبية عند التعامل مع متغريات بيئتها ،خاصة يف حالة املخاطر ،ففي ظل
إمكانياهتا املحدودة وما تتصف به من خصائص تلجأ غالبيتها إىل تبني إسرتاتيجيات ناشئة  /طارئة
وفق التصور الذي قدمه ( ،33)H. Mintzbergوذلك عىل اعتبار أن إمكانياهتا ال تسمح هلا بتبني
إسرتاتيجيات خمططة ومقصودة ،وتنفيذها وفق التصور الذي ترغب فيه.
وعىل هذا األساس ،فإذا كانت املؤسسات الكبرية حتاول فرض سيطرهتا عىل املحيط فامل ص
م ختضع له ،وتسعى أساسا للحفاظ عىل بقائها وديمومتها ،ولذلك يقرتح الكتاب والباحثني عىل امل
ص م اعتامد إسرتاتيجية الرتكيز وفقا ملفهوم ( )M. Porterيف إطار تطرقه لإلسرتاتيجيات
التنافسية العامة .34كام أشارت عديد الدراسات إىل خضوع امل ص م ملحيطها وضعف النظرة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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املستقبلية ألنشطتها ،ولعل هذا ما جعل أغلبيتها ال تعتمد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارهتا
وتتبنى طرق تسيري مبنية عىل احلدس والتجربة ،واجلدول التايل يبني أهم الدراسات التي أجريت يف
هذا املجال:
اجلدول رقم ( :)4واقع التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م حسب بعض الدراسات

الدراســـة
Robinson et
)Pearce, (1984
Bracker et Person,
)(1986

النتائج املتوصل إليها
أغلبية امل ص م ال تعتمد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي
أغلبية امل ص م ال تقوم بالتخطيط اإلسرتاتيجي

Bamberger,

التخطيط اإلسرتاتيجي ال يستخدم يف امل ص م (فقط يف  % 32من املؤسسات

)(1980

املشكلة لعينة الدراسة) ،وهو يرتبط بخصائص احتياجات املؤسسات الكبرية

 Shaw, Shuman etحوايل  % 20فقط من امل ص م تعتمد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي عن طريق
) Sussman, (1986عمليات منظمة ومهيكلة
Calori, Véry et

أجريت هذه الدراسة عىل مستوى الصناعات الصغرية واملتوسطة الفرنسية،

)Arrègle, (1997

وخلصت إىل أن  % 20فقط من املؤسسات تستخدم التخطيط اإلسرتاتيجي

Mulford et

ثلث امل ص م فقط لدهيا خطة إسرتاتيجية ،وأغلبيتها تعتمد عىل ختطيط

) Blackbum, (1989عمليايت أكثر
توصلت هذه الدراسة التي كان هدفها معرفة العالقة بني التخطيط العمليايت
Robinson, Logan

والتخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م إىل أن  % 86من هذه املؤسسات ال تطبق

)et Salem, (1986

التخطيط اإلسرتاتيجي وفق طريقة علمية ونظامية (رسمية-
)Systématiquement
املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل:

Hervé Goy, Robert Paturel, Les problématiques de diagnostic et de projection dans
les PME , Revue française de gestion, Volume 30, N° 150, Ed. Hermes Science
Publication, Paris, (mai/juin 2004), PP. 56-57.

غري أن هذه النتائج ال تلغي أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م فقد قام كل من
( )Roland Calori, PhilippeVéry et Jean-Luc Arrégleبدراسة العالقة بني
التخطيط اإلسرتاتيجي واملردودية يف امل ص م ،وقد شملت هذه الدراسة  9600مؤسسة صغرية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ومتوسطة ،وخلصت إىل أن املؤسسات التي تبنت التخطيط اإلسرتاتيجي كانت أكثر مردودية من
تلك التي اعتمدت سلوكيات أخرى (التكيف ،التخطيط العمليايت ،التخطيط التقاويل)  .35لكن
رغم ذلك يبقى تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م يواجه العديد من املعوقات ،رغم متيزها
بعدة خصائص تساعدها عىل اعتامده يف إداراهتا.
 .2 .1.IIالعوامل املؤثرة عىل تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م:
يرتبط نجاح عملية التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بعدة عوامل ،من أمهها :
36

أ .تأثري شخصية  /ذاتية املالك
يمثل نفوذ وسلطة املالك عىل مستوى التنظيم يف امل ص م عامال بالغ األمهية ،كام أن
األسلوب اإلداري والق درات اإلدارية للمسريين هي األخرى متثل عوامل مهمة من أجل اختاذ قرار
اعتامد نظام للتخطيط اإلسرتاتيجي ،ويف هذا املجال يتصف مسريي امل ص م باالعتامد عىل احلدس
والبدهية والتخوف من التحليل ،ومن ثم تفضيل القرارات التكيفية ،ويسود االعتقاد بأن القيادة هي
التي يتم من خالهلا حتقيق اجلاذبية والشهرة  ،هذا النوع من املسريين يفضل مواجهة املشاكل اآلنية
وينتظر نتائج ومتطلبات قراراته بغرض القيام بالتصحيحات الرضورية .مما نتج عنه أن أغلبية امل ص
م تسري من دون خطة إسرتاتيجية رسمية مقصودة.
ب .تأثري مستوى تعقيد النشاط
بالنسبة للنشاطات التي تكون نسبيا بسيطة (سوق أقل تذبذبا ،منافسة ضعيفة) قد يمكن النجاح
واالستمرارية من دون خطة واضحة ،ولكن األمر يكون أكثر صعوبة يف حالة املؤسسات التي تنشط
يف جمال أين تكون التكنولوجيا معقدة واألسواق متذبذبة واملنافسة حادة؛ يف هذه احلالة فالتخطيط
االسرتاتيجي يكون مربرا عىل اعتبار أن النشاط معقد ويكتنفه الغموض وعدم التأكد.
ج .مدى املشاركة يف صناعة القرار
التخطيط اإلسرتاتيجي ينتج درجة كبرية من التغيري يف الترصفات والسلوكيات؛ ففي كل مرة
يفضل إرشاك باقي األطراف يف اختاذ القرار ،تكون الكفاءات رضورية ،وتسمح اخلطة التي يتم
بناؤها بتنسيق أفضل للجهود ،وهو ما من شأنه توليد أفكار جديدة.
 .2.IIمعوقات ومقومات التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
عىل الرغم من ميل أغلبية الكتابات إىل القول بأن اإلطار العام للتخطيط اإلسرتاتيجي ال
خيتلف باخ تالف حجم املؤسسة؛ حيث يتم وفق منهجية وخطوات متعارف عليها يف الفكر
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اإلداري ،لكن ينبغي عدم إمهال تأثري بعض خصائص امل ص م عىل اعتامد التخطيط اإلسرتاتيجي
هبا ،ويمكن التمييز بني جمموعتني من اخلصائص تبعا آلثارها عىل هذه العملية؛ حيث تشمل
املجموعة األوىل تلك اخلصائص ذات اآلثار السلبية والتي تعيق تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل
ص م ،يف حني تشمل املجموعة الثانية تلك اخلصائص ذات اآلثار اإلجيابية.
 .1 .2.IIمعوقات التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
تت صف امل ص م بمجموعة من اخلصائص جتعلها غري قادرة عىل تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي،
من بني أهم هذه اخلصائص ما ييل:37
أ .املوارد املحدودة ،حيث تعاين أغلبية امل ص م من هذا املشكل  ،ويتمثل ،خاصة ،يف نقص الوقت
املخصص للتخطيط اإلسرتاتيجي ونقص املعلومات الكافية ،الكفاءات واخلربات الرضورية للتخطيط
اإلسرتاتيجي واملوارد املالية املحدودة غالبا.38
ب .خاصية ضيق حقيبة النشاطات ،والرضورة الطبيعية إلسرتاتيجية التخصص بالنسبة ألغلبية امل ص
م ،والتي تنسجم مع حجمها ،هذه اخلاصية جتعل بعض مسريي امل ص م يتشاءم من جراء اخليارات
املحدودة ،وعىل هذا األساس يطرح السؤال :ملاذا يتم وضع خطة إسرتاتيجية إذا كان التخصص يف
املؤسسة يسمح هلا بمامرسة نشاط واحد أو اثنني فقط؟.
ج .تسري امل ص م بأفكار مالك املؤسسة؛ والذي عادة يتوىل إدارهتا ،أما املؤسسات الكبرية فتقوم بتعيني
إداريني حمرتفني ،وهبذا فقد يعارض املالك فكرة التخطيط اإلسرتاتيجي ،ويفضل املنافع احلالية
والرسيعة؛ فالنظرية الغالبة عىل إدارة امل ص م تتجه إىل العمليات اليومية والتفصيلية.39
د .مشكلة تطبيق اخليارات اإلسرتاتيجية ومشاركة األفراد ،فغالبا ما يكون تصور اإلسرتاتيجية واألعامل
يقترص عىل املسري/املالك ،وأحيانا فقط يسمح باملشاركة يف بناء إسرتاتيجية املؤسسة والتخطيط هلا.40
ه .عادة ما تتخذ القرارات يف امل ص م من دون حتليل ودراسة كافية ،نتيجة لعدم قدرة املسري عىل تربير
التكلفة من استخدام إطار حتلييل أكثر نضجا يف عملية اختاذ القرارات؛ فالقرارات يف املؤسسات كبرية
احلجم تكون آثارها كبرية ،ومنه فإن القيام بالتحليل املتعمق قبل اختاذ القرارات يكون منطقيا ومقبوال،
ولكن هذه العملية تكون ذات أثر حمدود يف امل ص م (مقارنة باملؤسسات الكبرية) ،ومن ثم يعترب
التحليل املتعمق من حيث التكلفة والوقت واملنفعة غري مربر.41
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 .2 .2.IIمقومات التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
إن صغر حجم امل ص م إضافة إىل خصائصها األخرى ال متثل يف كل احلاالت عائقا ،بل هلا
جوانب إجيابية ،خاصة ما يتعلق منها بـ :املرونة ،القرب من العمالء ،رسعة رد الفعل واالستجابة
لتغريات السوق ،رسعة تغيري التوجه ،وعليه فهي متثل احلل الناجع لألزمات الظرفية كوهنا:42
 تسمح باستغالل بعض الفرص بشكل أفضل من املؤسسات الكبرية؛التغريات قصرية املدى؛
 تستفيد من ر مناوراهتا اإلسرتاتيجية تتطلب موارد أقل؛ -تستجيب للتغريات بشكل أرسع من املؤسسات الكبرية.

وهبذا فامل ص م متتلك العديد من املقومات التي تساعدها عىل اعتامد التخطيط اإلسرتاتيجي،
ويمكن تلخيص أهم هذه املقومات فيام ييل:
أ .تتصف امل ص م بالتوجه البريوقراطي املحدود؛ فاإلجراءات الرسمية قليال ما تستخدم يف هذا النوع
من املؤسسات ،وبذلك فعملية اإلدارة اإلسرتاتيجية عموما ،والتخطيط اإلسرتاتيجي خصوصا تعترب
غري رسمية أكثر منها رسمية مقارنة مع املؤسسات الكبرية.43
ب .تتصف العملية اإلدارية يف هذه املؤسسات بالتوجه اإلنساين؛ فاالتصال الشخيص املبارش بني
اإلدارة والعاملني ما من شك أنه يساهم يف رسعة تدفق املعلومات عن بيئة املؤسسة ،ولإلشارة تعد
املعلومات ركيزة أساسية وعنرصا حموريا يف عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.
ج .بساطة اهليكل التنظيمي وسهولة االتصال بني خمتلف مستويات املؤسسة.
د .ضيق نطاق السوق ،واملعرفة اجليدة والشخصية للعمالء ،يسهل عملية مجع املعلومات حول البيئة
التنافسية للمؤسسة.
ه .تتصف امل ص م بسيطرة نمط امللكية الفردية أو العائلية؛ ويرتتب عن ذلك ارتباط اإلدارة ارتباطا
وثيقا بامللكية ،44وهو ما يكسبها املرونة والرسعة يف اختاذ القرارات والتكيف مع األوضاع والتغريات
البيئية ،سواء منها املحلية أو الدولية ،كام يمنحها صفة االستقاللية يف اإلدارة ،وذلك عىل نقيض
املؤسسات الكبرية التي تأخذ ،عادة ،شكل رشكات مسامهة ،حيث يؤدي الفصل بني امللكية واإلدارة
إىل تعدد األهداف وصعوبة عملية اختاذ القرارات ،وعليه تعترب هذه اخلاصية جد مالئمة لنشاط امل ص
م45؛ إذ جتعلها أكثر مرونة يف التعامل مع التغريات الطارئة.
و .تتصف امل ص م ،عادة ،باعتامد إسرتاتيجية التخصص ،وهو ما يمكنها من التحكم يف تكاليف
اإلنتاج وحتقيق درجة عالية يف جودة املنتج ،من خالل اكتساب اخلربة يف إنتاجه ويف أقرص مدة
ممكنة.46
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بناء عىل ما ذكر ،يمكن القول بأن التخطيط اإلسرتاتيجي ال يعد حكرا عىل املؤسسات الكبرية،
فحتى امل ص م يمكنها تطبيقه يف إداراهتا ،هبدف حتسني تنافسيتها والتعامل بإجيابية مع عوامل بيئتها.
وهذا التصور ال خيتلف كثريا عن الواقع أو من حيث املامرسة العملية ،فاإلسرتاتيجيات املطبقة عىل
مستوى بعض امل ص م ال ختتلف كثريا عن تلك املعتمدة من طرف املؤسسات الكبرية ،وهو ما جعل
البعض كـ )Torrés, Leyronas, arrégle( :يعترب هذا الواقع بمثابة خروج امل ص م عن
طبيعتها  ،نظرا ألهنا متكنت من جتاوز عقبتي احلجم وحمدودية املوارد واجتهت بدورها إىل تطبيق
47

التخطيط االسرتاتيجي بشكل رسمي ومقصود.
 .3.IIواقع امل ص م اجلزائرية
إن إرساء املامرسة االسرتاتيجية يف األوساط التسيريية للم ص م اجلزائرية يعد رضورة لضامن
بقائها واستمراريتها يف ظل بيئتها اجلديدة املتسمة بالتعقد والتغيري واملنافسة الشديدة نتيجة االنفتاح
االقتصادي يف ظل العوملة والقرية الكونية ،وبذلك يمكن حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
 .1 .3.IIتعريف امل ص م اجلزائرية
تعد سنة  3009حمطة هامة يف تطور قطاع امل ص م عىل مستوى االقتصاد اجلزائري من خالل
مبادرة الوزارة الوصية بإعداد القانون التوجيهي رقم  98-09املؤرخ يف  3009/93/93املتعلق
برتقية امل ص م ،ومن بني العنارص األساسية التي اشتمل عليها هذا القانون هو حتديد تعريف للم
ص م .يمكن توضيحه وحتديد أبعاده من خالل اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)5املعايري املعتمدة يف تعريف امل ص م حسب القانون التوجيهي لسنة 2001
املعايري
حجم املؤسسة

مؤسسة مصغرة
مؤسسة صغرية
مؤسسة متوسطة

جمموع احلصيلة السنوية

عدد العامل

رقم األعامل السنوي

(عامل)

(باملليون دج)

(باملليون دج)

01-09

أقل من 30

ال تتجاوز 90

21-90

ال يتجاوز 300

ال تتجاوز 900

360-60

3000-300

600-900

***

معيار االستقاللية يف
التسيري

****

رضورة توفر
رشط
االستقاللية
يف التسيري

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل:
قانون رقم  98-09املؤرخ يف  32رمضان 9233هـ املوافق لـ  93ديسمرب 3009م ،يتضمن القانون التوجيهي لرتقية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،اجلريدة الرسمية ،السنة  ،28العدد  ،)3009/93/93( ،22ص .05
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وقد تم وضع جماالت زمنية يف حالة تغري حدود وقيم هذه املعايري ،خاصة منها تلك املعايري
النقدية التي متتاز بالتغري وعدم الثبات ،وهو ما أشارت إليه املادة  08من القانون التوجيهي سالف
الذكر؛ حيث عندما تبتعد مؤسسة عند تاريخ إقفال حصيلتها عن احلدود املذكورة يف اجلدول أعاله
فإن هذه الوضعية ال تكسبها ،كام ال تفقد ها صفة امل ص م إال إذا تكررت خالل سنتني ماليتني
متتاليتني  .كام أن هذا التعريف جاء بطريقة رسمية وخلدمة أغراض إدارية ،وبذلك فرغم دقته إىل
48

حد ما إال أنه يعتمد عىل العديد من املعايري ،خاصة منها تلك املعايري النقدية والنوعية ،مما يصعب
االعتامد عليه يف إجراء ا لبحوث والدراسات امليدانية اخلاصة بامل ص م عىل املستوى الوطني وحتى
املحيل .ولتجاوز هذا اإلشكال فاملعيار الذي سيتم االعتامد عليه يف سياق الدراسة امليدانية هلذا
البحث هو معيار عدد العامل يف املؤسسة ،نظرا ملا يمتاز به من ثبات واستقرار نسبيني.49
 .2 .3.IIمشاكل تطوير امل ص م يف االقتصاد اجلزائري
عىل الرغم من العناية الرسمية واإلجراءات املتخذة لدعم امل ص م غري أن عديد املشاكل
والصعوبات تبقى مطروحة بحدة وتعيق نموها وتطورها ،ويمكن تلخيص أهم هذه املشاكل فيام
ييل:
أ .املشاكل املؤقتة :تتمثل يف تلك املشاكل اآلنية التي يمكن جتاوزها يف املدى القصري ،ومن بني أهم
هذه املشاكل ما ييل:50
 العوائق اإلدارية واإلجراءات البريوقراطية للحصول عىل اعتامد وقبول املرشوع ،ويبدو أن املشكلةمازالت مشكلة تنظيمية وسلوكية ،ذلك أن رسعة إصدار النصوص والقوانني مل تواكبها حركية ورسعة
مماثلة عىل مستوى األجهزة التنفيذية؛
 صعوبة احلصول عن املعلومة االقتصادية وأحيانا انعدامها ،مما ينعكس سلبا عىل جتسيد فرصاالستثامر؛
 ضعف الدراسات التسويقية أو غياهبا؛ حمدودية التمويل بمختلف أشكاله ،نتيجة الرشوط املفروضة عىل القروض والضامنات املطلوبة؛ عدم ت وفر فرص التدريب اجليد واملناسب إلعداد أفراد قادرين عىل إدارة هذه املؤسسات ،وسبب هذهاملشكلة يرجع إىل قصور الربامج التعليمية يف هذا املجال.

ب .املشاكل اهليكلية :يقصد هبا تلك املشاكل املستمرة باستمرار جتاهلها ،وحيتاج حلها إىل قرارات
جريئة وختطيط عىل مستوى عايل وفرتة زمنية أطول ،ويمكن تلخيص أهم هذه املشاكل يف العنارص
التالية:
 غياب املعرفة الكافية عن قطاع امل ص م ،نظرا لنقص البحوث املتخصصة يف هذا القطاع؛جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 غياب املتخصصني يف اقتصاديات امل ص م ،لذلك فالرضورة ملحة لتوجيه اإلطارات العلمية نحواالهتامم هبذا القطاع اإلسرتاتيجي ،ويكون ذلك عىل عدة مستويات مثل :البحث العلمي ،التنظيم
واإلدارة ،التمويل...الخ؛
 غياب ثقافة مؤسسية ،وعدم االعتامد عىل أساليب التسيري احلديثة. مستوى تنافسية أقل مقارنة بذلك املسجل عىل مستوى دول الضفة الشاملية للبحر األبيض املتوسط،إضافة إىل غياب روح االبتكار؛
 انعدام مركز خمتص يف مجع ومعاجلة وتوزيع املعلومة االقتصادية لفائدة السلطات العمومية وامل ص م .51

هذه املشاكل حتد من الدور الذي تلعبه عىل مستوى االقتصاد الوطني؛ حيث ستدفع من دون
شك بكثري منها للتحول إىل القطاع غري الرسمي الذي حيتل حيزا معتربا يف االقتصاد الوطني ،كام أن
العديد منها حتولت إىل مؤسسات استرياد وتصدير وجزء منها توقف عن النشاط  ،كام أن هذه
52

املشاكل تعيق املؤسسة يف حد ذاهتا ،مما يؤدي إىل صعوبة اعتامد بعض أساليب التسيري احلديثة؛ حيث
تعتمد أغلبيتها عىل أنامط تسيري وتنظيم ال تتامشى ومتطلبات االقتصاد التنافيس ،الذي يلعب فيه
التخطيط اإلسرتاتيجي دورا حموريا .ولتحليل هذا الواقع والوقوف عىل جزئياته بدقة ،سيتم إجراء
دراسة ميدانية عىل مستوى عينة من املؤسسات املحلية بسطيف ،حيث يتم الرتكيز عىل مدى تطبيق
التخطيط اإلسرتاتيجي يف هذه املؤسسات ،مع حتديد معوقات هذه العملية بدقة سعيا إلجياد سبل
معاجلتها.
.III

الدراسة امليدانية يف امل ص م بسطيف

 .1.IIIمنهجية الدراسة امليدانية
 .1.1.IIIجمتمع البحث :عند حتديد جمتمع البحث فقد تم االعتامد عىل جمموعة من العوامل ،تتمثل
فيام ييل:
أ .اختيار امل ص م بسطيف كان عىل أساس صعوبة االتصال هبذه األخرية عىل املستوى الوطني.

ب .حتتل والية سطيف مرتبة مهمة من حيث عدد امل ص م املتواجدة هبا؛ حيث حتتل املرتبة اخلامسة
بنسبة  % 4,31من جمموع امل ص م عىل املستوى الوطني ،53كام أن أغلبية القطاعات ممثلة عىل مستوى
هذه الوالية ،وهو ما من شأنه زيادة مصداقية نتائج الدراسة مع إمكانية تعميمها عىل املستوى الوطني.
ج .عند حتديد جمتمع البحث فقد تم استبعاد تلك امل ص م العمومية وذلك لالعتبارات التالية:
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 تراجع القطاع العمومي وخضوعه للخصخصة ،وهو ما يتضح من خالل النسبة املحدودة للم ص مالعمومية؛ حيث ال متثل إال  % 0,1من نسيج امل ص م عىل املستوى الوطني ،54كام أن أغلبية هذه املؤسسات هي
فروع ناجتة عن عمليات إعادة هيكلة املؤسسات الوطنية الكربى؛

 التوجه إىل ترقية ودعم القطاع اخلاص ممثال يف امل ص م اخلاصة ،باعتبارها املحرك الرئييس لعجلةالتنمية االقتصادية.
د .تم استبعاد تلك املؤسسات املصغرة التي تشغل من  09إىل  01عامل ،وذلك لالعتبارات التالية:
 أغلبيتها تعترب حمالت جتارية فردية ،ويف أحسن الظروف مؤسسات مصغرة حديثة النشأة؛ أنشئتأغلبيتها يف إطار دعم وتشغيل الشباب؛
 يف تعريف املرشع اجلزائري للم ص م ،فهي تلك التي تشغل من  90إىل  360عامل ،أما تلك التيتشغل أقل من  90عامل فهي مؤسسات مصغرة أو صغرية جدا.
ه .لقد تم االعتامد عىل معيار عدد العامل لتحديد جمتمع البحث نظرا ملا يمتاز به هذا املعيار من ثبات نسبي
وسهولة توفري املعلومات املتعلقة به.
و .عند حتديد جمتمع البحث فقد تم االعتامد عىل اإلحصائيات الرسمية لسنة  ،3001نظرا لعدم توفر
املعلومات اخلاصة بالفرتة الفعلية إلجراء الدراسة امليدانية؛ والتي امتدت من  3001/93/96إىل
. 3090/06/20

مما ذكر أعاله ،فاملجتمع املعني بالدراسة يتمثل يف امل ص م اخلاصة بسطيف والتي تشغل من
 90إىل  360عامل ،ويمكن توضيح توزيع جمتمع البحث حسب معيار عدد العامل من خالل
اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)6توزيع امل ص م اخلاصة بوالية سطيف حسب عدد العامل لسنة 2009
حجم املؤسسة
مؤسسة صغرية ( 21-90عامل)
مؤسسة متوسطة ( 360-60عامل)
املجمــــــــــوع

عدد املؤسسات

النسبة املئوية )(%

32331

88,4

341

11,6

2.222
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املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل:
- Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de L’Artisanat, Bulletin
D’information Economique, Direction des Systèmes d’Information et des
Statistiques ( DSIS ), Bulletin N° 15, données de l’année 2009, PP. 6-13.
 إحصائيات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لألجراء ( ،)CNASوكالة سطيف.3001/93/29 ، إحصائيات الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لغري األجراء ( ،)CASNOSوكالة سطيف.3001/93/29 ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 .2.1.IIIعينة البحث وأدوات مجع وحتليل البيانات
أ .حتديد حجم العينة :إن اللجوء إىل دراسة العينة يف هذا البحث يرجع للتجانس النسبي ملجتمع امل
ص م من حيث طبيعة ونمط اإلدارة وكذا البيئة التي تنشط فيها ،وهو ما جيعل دراسة العينة تتصف
باملصداقية .ولكن يف ظل النقص الكبري للدراسات امليدانية حول قطاع امل ص م بسطيف ،فقد
واجهت الباحث صعوبات كبرية يف حتديد احلجم األمثل للعينة ،بام أدى إىل االعتامد عىل الطريقة
التجريبية لتحديد حجم العينة والتي تنص عىل أخذ  20مفردة عىل األقل من حجم املجتمع ؛
55

وبحسب اهلدف من البحث واإلمكانيات املتاحة فقد تم تقدير حجم العينة بـ 900 :م ص م خاصة
بسطيف؛ أي بنسبة معاينة تقدر بـ ،)% 7,83 = 9.325 ÷ 900( :وهي نسبة تعترب مقبولة من الناحية
اإلحصائية لتجعل من العينة ممثلة متثيال جيدا للمجتمع .وقد تم اختيار مفردات العينة بطريقة العينة
العشوائية البسيطة باعتبارها من أبسط طرق اختيار العينة يف جمتمع يفرتض فيه التجانس من حيث
اخلصائص املدروسة.56
ب .أداة مجع البيانات (االستامرة)
جلمع البيانات الالزمة لتحليل إشكالية البحث فقد تم االعتامد عىل أسلوب االستقصاء ،من
خالل تصميم استامرة بحث موجهة ملسريي امل ص م بسطيف املشكلة للعينة (أنظر امللحق رقم
 ،)09مع اإلشارة إىل اعتامد املقابلة املبارشة جلمع بيانات االستامرة ،وقد تم اعتامد هذه الطريقة
لالعتبارات التالية:
 التخطيط اإلسرتاتيجي عادة ما تقوده اإلدارة العليا يف امل ص م إن مل تسيطر عليه؛ النمط اإلداري السائد يف امل ص م يتصف بالطابع الشخيص واملركزية يف اختاذ القرارات ،مما ينتج عنهمتركز السلطات واحتكار املعلومات عىل مستوى جمموعة حمدودة من أفراد اإلدارة العليا.
 االستامرة تتضمن العديد من املصطلحات التي قد يصعب فهمها من طرف بعض املسريين واملالك،وعليه سيتم تبسيطها من طرف الباحث كلام اقتضت الرضورة ذلك.

وقد مكنت طريقة االستجواب املبارش من حتقيق عدة مزايا؛ أمهها:
 االتصال املبارش مع مسريي امل ص م املشكلة لعينة البحث مكن من احلصول عىل بيانات ذات مصداقيةأكرب ،وأكثر تعبريا عن الواقع التطبيقي للتخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة؛
 احلرية يف طرح األسئلة وتبسيطها كلام اقتضت الرضورة ذلك ،وهو ما مكن من اإلجابة عن كل أسئلةاالستامرات املسرتجعة؛
 -تم اسرتجاع أغلبية االستامرات ،مع اإلشارة إىل استبعاد عدد قليل منها قدر بـ 02 :استامرات ،وهي التي

كانت ناقصة من حيث البيانات الرضورية ،وعليه فحجم العينة حمل الدراسة قد أصبح15 = 02 – 900 :
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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م ص م خاصة بسطيف .كام تم االعتامد عىل بعض األساليب لزيادة معدل اإلجابات؛ كتوجيه االستامرة إىل
مدير املؤسسة مع إمكانية تدخل أحد أعضاء الفريق اإلداري يف حالة تعذر استقصاء املدير ،أو إذا كان هذا
األخري يرى بأن أحد األفراد داخل املؤسسة أكثر قدرة عىل استيفاء البيانات املتعلقة باالستقصاء.

ج .األدوات اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات
بعد تفريغ االستامرات وترميز البيانات فقد متت االستعانة بمجموعة من األدوات اإلحصائية التي
يوفرها برنامج ( ،)SPSSخاصة منها:
 التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية؛ معامل االرتباط سبريمان لتحليل النتائج املتعلقة بدرجة تأثري معوقات البيئة الداخلية ومعوقات البيئةاخلارجية يف تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي؛
 -كام تم تقسيم مقياس (ليكرت) إلجياد قاعدة اختاذ القرار بناء عىل الدراسات السابقة كام ييل:

قاعدة اختاذ القرار ( ) x

2

املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي

1,5
ضعيفة

3

2
عالية

متوسطة

 وقد تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة ( ،)% 6بمعنى تقبل إحصائية ستودنت( )Tالتي تعكس مدى تفسري املتغريات املستقلة للمتغري التابع عند مقارنة قيمتها املحسوبة بناء عىل
نتائج تفريغ بيانات االستامرات مع القيمة النظرية جلدول توزيع ستودنت ،مع مراعاة أن يكون
االحتامل املوافق هلا أقل من مستوى الداللة (.)% 6
د .درجة االتساق الداخيل لالستامرة
لقياس درجة االتساق الداخيل الستامرة البحث فقد تم االعتامد عىل برنامج ( )SPSSمن خالل
اختبار معامل االتساق الداخيل (كرونباخ ألفا) ،واهلدف من هذا االختبار يتمثل يف حتديد مدى جتانس أسئلة
االستامرة ،وعدم احتوائها عىل بيانات غري موضوعية ،57وقد قدر معامل (كرونباخ ألفا) بـ79,4( 0.212 :

 58)%وهي قيمة تفوق املعامل الذي يمثل احلد األدنى املتعارف عليه لالعتامدية يف جمال العلوم االجتامعية
الذي يقدر بـ ،% 50 :كام أن املعامل املتوصل إليه قريب جدا من قيمة (كرونباخ ألفا) للدراسات السابقة.
وبذلك يمكن القول بثبات أداة البحث (االستامرة) إلجراء التحليل واستخالص النتائج.

 .2.IIIحتليل نتائج البحث واختبار الفرضيات
 .1.2.IIIحتليل نتائج تطبيق للتخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف
أ .وجود خطة إسرتاتيجية موثقة ومكتوبة
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اجلدول رقم ( :)7وجود خطة إسرتاتيجية موثقة ومكتوبة يف امل ص م بسطيف
النسبة ()%
التكرار
وجود خطة إسرتاتيجية موثقة وكتوبة
8,33
1
نعـــم
91,67
11
ال
222
22
املجمـــوع
املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل تفريغ االستامرات وتشغيل برنامج (2)SPSS
النتيجة املتوصل إليها تبني عدم امتالك أغلبية امل ص م بسطيف خلطة إسرتاتيجية موثقة ومكتوبة ،مما

يعرب بأن التخطيط اإلسرتاتيجي يف هذه املؤسسات يتصف بعدم الرسمية والتوثيق.
ب .مدى االعتامد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي
اجلدول رقم ( :)8االعتامد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف
مدى االعتامد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي
نعـــم
ال
املجمـــوع

التكرار
31
77
22

النسبة ()%
19,8
80,2
222

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل تفريغ االستامرات وتشغيل برنامج (.)SPSS
تبني النتائج املتوصل إليها أن  % 80,2من امل ص م بسطيف ال تعتمد عىل التخطيط اإلسرتاتيجي يف
تعامل ها مع تغريات بيئتها ،وهو ما يدعم النتيجة املتوصل إليها أعاله فيام خيص التوثيق والرسمية يف اخلطة
االسرتاتيجية.

ج .األسس املعتمدة يف حتديد إسرتاتيجية امل ص م بسطيف
اجلدول رقم ( :)9أسس حتديد إسرتاتيجية امل ص م بسطيف

أسس حتديد االسرتاتيجية

بشكل رسمي وخمطط (التخطيط اإلسرتاتيجي)
إسرتاتيجية رد الفعل (طارئة)

عىل أساس الترصفات واخلربات السابقة

املجمـــوع

التكرار

النسبة ()%

31
33

19,8
22,92

55

57,28

22

222

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل تفريغ االستامرات وتشغيل برنامج (.)SPSS
يالحظ من خالل اجلدول أعاله ،أن  % 57,28من امل ص م بسطيف تعتمد عىل إسرتاتيجيات مبنية
عىل الترصفات واخلربات املاضية و % 22,92تعتمد عىل إسرتاتيجية رد الفعل (طارئة) حسب مفهوم ( H.
 ،)Mintzberأما تلك التي تعتمد عىل إسرتاتيجيات خمططة ورسمية فنسبتها ضعيفة؛ حيث ُقدرت بـ19,8 :

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 ،%هذه النتيجة تؤكد ما تم التوصل إليه من نتائج فيام خيص غياب التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
بسطيف.

 .2.2.IIIاختبار الفرضيات:
الفرضية األوىل :ضعف املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية

أ.

واملتوسطة املحلية بسطيف.
اجلدول رقم ( :)10املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف
درجة الممارسة الميدانية
()Xi
خطوات التخطيط اإلستراتيجي
 22تملك المؤسسة رسالة واضحة
ومفهومة
 22تنعكس رسالة المؤسسة في تصرفات
األفراد والعمالء على حد سواء
 23تضع المؤسسة أهدافا واضحة تسعى
لتحقيقها في ظل اإلمكانيات المتاحة

المتوسط

االنحرا

إحصائية

التكرارات
درجة

درجة

درجة

الحسابي

ف

()T

ضعيفة

متوسطة

عالية

()x

المعيار

()2

()2

()3

ي

63

21

12

1,47

0,7

5,84

55

31

13

1,45

0,72

5,38

16

63

17

1,52

0,77

4,16

 22تقوم المؤسسة بتحليل عوامل البيئة
الداخلية للتعرف على مصادر القوة

23

59

14

1,53

0,73

5,17

وجوانب الضعف
 22تقوم المؤسسة بتحليل البيئة الخارجية
للتعرف على الفرص والتهديدات
 22تقوم المؤسسة بدراسة اتجاهات
النشاط بشكل عام

71

37

9

1,36

0,64

6,12

62

31

35

1,51

0,74

4,60

 22تختار المؤسسة اإلستراتيجية المناسبة
لتحقيق أهدافها ورسالتها بما يتالءم

35

73

8

1,32

0,62

6,39

ومتغيرات بيئتها (الداخلية والخارجية)
 22السياسات التي تتبعها المؤسسة
واضحة لدى جميع األفراد بما يساعد في

14

66

16

1,48

0,76

3,61

تحقيق األهداف المخططة

المتوســط العـــام

65,125

17,875

13

1,455

0,71

5,1587

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل - :نتائج الدراسة امليدانية ،امللحق رقم (.)3
 -تشغيل برنامج (.)SPSS

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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تبني النتائج ،بشكل عام ،ضعف املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف،
حيث تقع قيمة املتوسط احلسايب العام ( )1,455ضمن قاعدة اختاذ القرار ( 9إىل )1,5؛ أي ضعف
املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي ،مع التأكيد عىل قبول هذه النتيجة إحصائيا عند مستوى
الداللة ()% 6؛ ويربر ذلك عند مقارنة إحصائية ( )Tاملحسوبة والتي قدرت بـ 5,1587 :مع
القيمة اجلدولية لتوزيع ستودنت .59وعليه ،يمكن القول بصحة الفرضية األوىل ،عىل الرغم من
بعض النتائج اجلزئية املتمثلة فيام ييل:
 تقوم امل ص م بسطيف بتحليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف عىل مصادر القوة وجوانب الضعفبشكل متوسط نسبيا ،حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب هلذا العامل بـ 1,53 :وهي تقع ضمن
قاعدة اختاذ القرار ( 1,5إىل )3؛ بمعنى أن املامرسة امليدانية فيام خيص هذا اجلانب متوسطة ،فلو تم
قبول أن املؤسسة ال هتتم بتحليل البيئة اخلارجية نتيجة تركيز اجلهود عىل حتليل البيئة الداخلية ،فإنه
يالحظ من جهة أخرى أن  61مؤسسة من مفردات العينة؛ أي بنسبة  % 61,45ال تقوم هبذه املامرسة
بدرجة عالية؛
 أن امل ص م بسطيف تتجه ،بشكل مقبول نسبيا ،إىل االهتامم بوضع أهداف واضحة تسعىلتحقيقها يف ظل اإلمكانيات املتاحة؛ حيث قدرت قيمة املتوسط احلسايب هلذا العامل بـ 1,52 :وهي
تقع ضمن قاعدة اختاذ القرار ( 1,5إىل )3؛ بمعنى أن املامرسة امليدانية فيام خيص هذا اجلانب
متوسطة ،لكن رغم ذلك توجد  52مؤسسة من مفردات العينة؛ أي بنسبة  % 65,6ال تقوم بوضع
أهداف واضحة وخمططة؛
 تقوم امل ص م بسطيف بدراسة اجتاهات النشاط بشكل عام ،وقد قدرت قيمة املتوسط احلسايبهلذا العامل بـ 1,51 :وهي تقع ضمن قاعدة اختاذ القرار ( 1,5إىل )3؛ بمعنى أن املامرسة امليدانية فيام
خيص هذا اجلانب متوسطة ،لكن عند التدقيق يف النتائج يتبني أن  53مؤسسة من مفردات العينة؛ أي
بنسبة  % 64,58ال تقوم هبذه املامرسة بشكل مقبول.
هذه النتائج اجلزئية ،ورغم خروجها عن إطار ضعف املامرسة امليدانية ،غري أن تأثريها يف صحة
الفرضية يعترب حمدود ،وهو ما بينه التحليل املدقق للنتائج .وما يعزز مصداقية التحليل أن االنحراف
املعياري ملختلف خطوات التخطيط اإلسرتاتيجي كانت ضمن املجال ( )0,77 – 0,62بام يدل عىل
ضعف تشتت البيانات املحصلة .مع اإلشارة إىل أن النتائج املتوصل إليها فيام يتعلق باملامرسة امليدانية
للتخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف تتفق كثريا مع نتائج الدراسات السابقة التي بينت
ضعف تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي واالعتامد عىل األسلوب غري الرسمي والترصفات السابقة.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الفرضية الثانية :يتأثر معنويا تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف بدرجة

ب.

وجود معوقات البيئة الداخلية
اجلدول رقم ( :)11تأثري معوقات البيئة الداخلية عىل مدى تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
بسطيف
درجة الموافقة
()Xi

درجة
منخف
ضة
()2

المعوقات الداخلية

التكرارات
درجة درجة
عالية
متو
()3
سطة
()2

المتوس
ط
الحساب
ي
()x

االنحرا
ف
المعيار
ي

معامل
االرتبا
ط
()r

االحتما
ل
()P

 22اهتمام اإلدارة بالمكاسب
السريعة واآلنية كونها أكثر
أهمية للمؤسسة من التخطيط

11

79

06

2,71

0,66

0,41

0,00
1

للمستقبل
 22غياب نظام معلومات يساعد
على التخطيط اإلستراتيجي

13

74

09

2,64

0,37

0,00
1

0,43

0,00
2

0,38

0,05
7

0,18

0,01
2

0,51

0,45

0,00
1

0,42

0,47

0,00
0

0,71

 23ضعف الموارد المالية
الالزمة

لعملية

التخطيط

08

81

07

2,76

0,59

اإلستراتيجي
 22نقص الكفاءات البشرية
المؤهلة للقيام بعملية التخطيط

10

72

14

2,65

0,66

اإلستراتيجي
 22عدم وعي اإلدارة بأهمية
التخطيط اإلستراتيجي وفوائده

23

60

13

2,39

0,84

 .2عوائق ثقافة المؤسسة؛
بمعنى

عدم التشجيع

على

05

83

08

2,81

استخدام التخطيط اإلستراتيجي
22

التركيز

على

األعمال

التنفيذية والممارسات اليومية

03

86

07

2,86

وإهمال العمليات التخطيطية
المتوســط العـــام

10,43

9.29

76,28

2,69

0,63

0,384

0.01

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل - :نتائج الدراسة امليدانية ،امللحق رقم (.)2
 -تشغيل برنامج (.)SPSS
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انطالقا من قيم املتوسط احلسايب املوضحة حسب اجلدول أعاله ،يمكن القول بأن معوقات البيئة
الداخلية لتطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف هلا أمهية معتربة ،ويمكن توضيح
املعوقات األكثر أمهية فيام ييل:
 الرتكيز عىل األعامل التنفيذية واملامرسات اليومية وإمهال العمليات التخطيطية ،بمتوسط حسايب يقدربـ2,86 :؛
 عوائق ثقافة املؤسسة؛ بمعنى عدم التشجيع عىل استخدام التخطيط اإلسرتاتيجي ،بمتوسط حسايبيقدر بـ2,81 :؛
 ضعف املوارد املالية الالزمة لعملية التخطيط اإلسرتاتيجي بمتوسط حسايب يقدر بـ 2,76 :؛ اهتامم اإلدارة باملكاسب الرسيعة واآلنية كوهنا أكثر أمهية للمؤسسة من التخطيط للمستقبل ،بمتوسطحسايب يقدر بـ .2,71 :

وما يزيد التحليل أمهية أن االنحراف املعياري ملختلف معوقات البيئة الداخلية يرتاوح يف
املجال ()0,84 - 0,42؛ مما يعني تركز اإلجابات حول املتوسط احلسايب .كام أن النتائج املبينة أعاله
تبني وجود عالقة ارتباط عكسية متوسطة ( ) r = - 0,384ذات داللة إحصائية عند مستوى الثقة
( )P  0.05بني تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي ودرجة وجود معوقات البيئة الداخلية يف امل ص م
ب سطيف؛ بمعنى كلام ارتفعت درجة وجود هذه املعوقات كلام انخفضت درجة املامرسة امليدانية
للتخطيط اإلسرتاتيجي يف هذه املؤسسات .فالتأثري عكيس وواضح بام يعرب عن صحة الفرضية
الثانية ،بشكل عام ،رغم ضعف هذا التأثري وعدم معنويته إحصائيا فيام خيص بعض العوامل ،تتمثل
فيام ييل:
 نقص الكفاءات البرشية املؤهلة للقيام بعملية التخطيط االسرتاتيجي ،حيث كان التأثري عكسيا ( r ،)= - 0,38غري أنه غري معنوي من الناحية اإلحصائية نتيجة جتاوز االحتامل املرافق له ()P = 0,057

ملستوى الداللة ()P = 0,05؛ والتحليل املدقق يرجع سبب ذلك إىل اعتقاد مسريي امل ص م بسطيف
بأمهية العوامل املالية أكثر من أمهية العوامل األخرى اإلدارية والبرشية؛ حيث يمكن توفري الكفاءات
اإلدارية الالزمة للقيام بالتخطيط اإلسرتاتيجي سواء داخل املؤسسة أو بالتعاقد مع خرباء خارجيني
إذا توافرت اإلمكانيات املالية؛
 عدم وعي اإلدارة بأمهية التخطيط اإلسرتاتيجي وفوائده؛ حيث كان التأثري العكيس هلذا العاملحمدود نسبيا بمعامل ارتباط ( ،) r = - 0,18وذلك رغم داللته املعنوية من الناحية اإلحصائية ( = P

.)0,012
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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وما يزيد من أمهية تأثري هذه العوامل أن معامل االرتباط يرتاوح بني ( r = - 0,18و r = -

.)0,45
ج .الفرضية الثالثة :يتأثر معنويا تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف بدرجة وجود
معوقات البيئة اخلارجية
اجلدول رقم ( :)12تأثري معوقات البيئة اخلارجية عىل مدى تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م
بسطيف

()2

درجة منخفضة

()2

درجة عالية

()3
درجة متوسطة

(
)

المتوسط الحسابي

()r

معامل االرتباط

()P

االحتمال

x

االنحراف المعياري

درجة الموافقة ()Xi

المعوقات الخارجية

التكرارات

 22عدم استقرار السياسات
الحكومية والتغير في القوانين

06

79

11

2,76

0,57

-0,42

0.001

والتشريعات
22

شدة

وحدة

منافسة

المنتجات األجنبية وصعوبة
الحصول عن المعلومات

18

65

13

2,49

0,79

-0,38

0,002

المتعلقة بها
 23تذبذب البيئة االقتصادية

03

04

89

2,90

0,40

-0, 51

0.000

المتوســط العـــام

09

9,33

77,67

2,72

0,59

-0,44

0,001

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدا عىل - :نتائج الدراسة امليدانية ،امللحق رقم (.)2
 تشغيل برنامج (.)SPSSتشري النتائج املبينة أعاله إىل وجود عالقة ارتباط عكسية متوسطة ( ) r = - 0,44ذات داللة
إحصائية عند مستوى الثقة ( )P  0.05بني تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي و درجة وجود معوقات
البيئة اخلارجية يف امل ص م بسطيف؛ بمعنى كلام ارتفعت درجة وجود هذه املعوقات كلام انخفضت
درجة املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف هذه املؤسسات .فالتأثري عكيس وواضح بام يعرب
عن صحة الفرضية الثالثة .والتأثري األكثر وضوحا يتعلق بتذبذب البيئة االقتصادية مع معامل
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ارتباط ( ،) r = - 0,51ب ام يعرب عن قوة تأثري هذا العامل يف مدى تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل
ص م بسطيف.
يالحظ أن هذه املعوقات تتعلق باإلمكانيات املحدودة للم ص م ،سواء منها املادية أو البرشية ،وكذا
بنقص املعلومات ،وعليه فهي تعكس بشكل مبارش املشاكل التي تعاين منها امل ص م يف اجلزائر فيام
يتعلق بنقص التمويل الالزم والغموض الذي يتصف به حميط نشاطها .وللحد من أثر هذه املعوقات
وملا ال جتاوزها يعترب الوعي بأمهية التخطيط اإلسرتاتيجي من طرف مسريي امل ص م عامال مهام
لتطبيقه .كام أن التجانس النسبي خلصائص امل ص م عىل املستوى الوطني وجتانس عنارص بيئة
نشاطها  ،من حيث أبعاد التخطيط اإلسرتاتيجي واخلصوصيات اإلدارية املشرتكة جتعل النتائج
املتوصل إليها قابلة للتعميم بشكل كبري لتشمل امل ص م يف اجلزائر بشكل عام.
 .3.IIIاالستنتاجات والتوصيات
 .1.3.IIIاالستنتاجات
لقد تم من خالل هذا البحث التوصل إىل عدة نتائج ،يمكن تلخيص أمهها فيام ييل:
أ .تعد التحديات التي تفرضها بيئة املؤسسة من بني أهم العوامل التي سامهت يف تطور التخطيط
اإلسرتاتيجي إىل املفهوم الذي هو عليه حاليا.
ب .مل يعد التخطيط اإلسرتاتيجي حكرا عىل تلك املؤسسات الكبرية ،رغم ارتباط نشأته وتطبيقاته األوىل
هبذه املؤسسات نظرا لتوافرها عىل اإلمكانيات الرضورية لذلك ،فحتى امل ص م  ،رغم خصوصياهتا،
يمكنها اعتامده يف إداراهتا.
ج .يتم التخطيط اإلسرتاتيجي وفق منهجية وخطوات متفق عليها عموما يف الفكر اإلداري ،مع إمكانية
تكييف هذه اخلطوات مع خصوصيات وتنظيم امل ص م.
د .يساهم التخطيط اإلسرتاتيجي يف حتسني مستوى أداء املؤسسة بغض النظر عن حجمها وطبيعة نشاطها،
خاصة يف ظل البيئة الذي تتصف بالتغري والتعقيد.
ه .لقد تعاملت امل ص م مع حتديات وخماطر بيئتها تعامل املؤسسات الكبرية ،لكن بتوجه إسرتاتيجي مكنها
من ضامن مكانتها وإثبات فعاليتها يف حتقيق التنمية املستدامة بالنسبة لالقتصاديات التي شجعتها وتبنتها
كإسرتاتيجية تنموية.
و .عىل الرغم من التوجه احلايل لالقتصاد الو طني نحو دعم وتشجيع امل ص م ،غري أهنا تبقى غري قادرة عىل
مواجهة املنافسة نتيجة اعتامدها عىل أساليب إدارية مبنية عىل التجربة واحلدس ،وال تتامشى ومتطلبات
االنفتاح االقتصادي الذي يلعب فيه التخطيط اإلسرتاتيجي دورا حموريا .ويف هذا السياق فقد تم ،من خالل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الدراسة امليدانية التي أجريت عىل مستوى عينة من امل ص م بسطيف ،إثبات صحة الفرضيات التي تم
وضعها لدراسة إشكالية هذا البحث ،وهو ما تعرب عنه النتائج التالية:
 تسري أغلبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بسطيف وفق أساليب حدسية مبنية عىل أساس التجربةوالترصفات املاضية ،بدال من االعتامد عىل اسرتاتيجيات رسمية وخمططة وفق أسس علمية ،وهو ما يعكس
ضعف املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي عىل مستوى هذه املؤسسات ،وقد كان ذلك نتيجة لعدة قيود
ومعوقات ،سواء منها املتعلقة ببيئتها الداخلية أو تلك املتعلقة ببيئتها اخلارجية؛
 يرى أغلب مسريي امل ص م بسطيف أن من بني أهم قيود التخطيط اإلسرتاتيجي يف مؤسساهتم ،تلكاملرتبطة بعدم توفر اإلمكانيات الرضورية العتامد هذا النوع من التخطيط ،هذه القيود تتمثل أساسا يف نقص
املوارد املالية وغياب الكفاءات اإلدارية املؤهلة للقيام هبذه العملية ،حيث أظهرت الدراسة امليدانية سيادة
نمط امل دير املالك واإلدارة العائلية وانخفاض املستوى العلمي للمسريين عىل مستوى أغلبية املؤسسات
املشكلة لعينة البحث؛
 كام تبني أن من بني أهم معوقات التخطيط اإلسرتاتيجي يف امل ص م بسطيف تلك املرتبطة بصعوبةاحلصول عن املعلومات املتعلقة بمحيطها اخلارجي؛ حيث ال يمكن احلديث عن ختطيط إسرتاتيجي من دون
توفر معلومات كافية عن املوردين واملنافسني والعمالء ...إلخ ،هذا العائق يرتبط بالغموض الذي تتصف به
بيئة نشاطها من جهة ،ومن جهة أخرى ،بافتقارها إىل نظام معلومات يساعدها يف الوصول إىل هذه املعلومات
واالستفادة منها.

 .2.3.IIIالتوصيات
إن إرساء املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف األوساط اإلدارية للم ص م اجلزائرية
يعترب رضورة ملحة ومن بني أهم عوامل نجاحها ،بام يدعم بناء نسيج اقتصادي وطني أكثر متاسكا
و يساهم يف حتقيق التنمية املنشودة ،ويتم ذلك من خالل العمل عىل احلد من تأثري معوقات التخطيط
اإلسرتاتيجي وملا ال حماولة جتاوزها ،وفيام ييل يمكن إدراج بعض االقرتاحات املساعدة عىل ذلك:
أ .مساعدة مسريي امل ص م اجلزائرية عىل تبني نظرة مستقبلية ملؤسساهتم بدال من االهتامم باملكاسب
واألنشطة احلالية فقط.
ب .العمل عىل تأهيل مسريي امل ص م اجلزائرية من خالل تنظيم دورات تدريبية وتكوينية يف املجال
اإلداري عموما واإلدارة اإلسرتاتيجية عىل وجه اخلصوص ،وذلك بغرض تعريفهم بأمهية
وخطوات التخطيط اإلسرتاتيجي ومساعدهتم عىل اعتامده يف إدارة مؤسساهتم ،ويف هذا السياق
يمكن أن تلعب اجلامعة دورا مهام يف إطار عالقاهتا باملؤسسات االقتصادية.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ج .عند اختيار املوظفني ،جيب االعتامد عىل املعايري العلمية املبنية عىل أسس الكفاءة واملؤهالت،
بدال من الطرق املعتمدة عىل معايري غري موضوعية من حمسوبية وعشائرية.
د .العمل عىل االستفادة من خربات ومعارف مكاتب االستشارة املتخصصة يف املجال
اإلسرتاتيجي ،ويمكن أن تتم هذه العملية من خالل التعاقد مع مستشارين توكل هلم مهمة القيام
بجميع اخلطوات الرضورية لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة ،أو مساعدهتا يف جانب من اجلوانب
التي تصعب عليها يف ظل إمكانياهتا.
ه .إعطاء األمهية لوضع نظام معلومات إسرتاتيجي ،مع مراعاة رضورة مالءمته إلمكانيات
وخصائص امل ص م  ،وذلك باستعامل تقنيات أقل تكلفة وتعقيدا والرتكيز عىل تلك الوسائل التي
تسمح بتخزين املعلومات والرجوع إليها عند احلاجة.
و .تسهيل عملية احلصول عن املعلومات املتعلقة ببيئة امل ص م اجلزائرية ،مما يسمح هلا بمتابعة
تغرياهتا عن قرب ويسهل من عملية التخطيط اإلسرتاتيجي ،حيث تعد املعلومات الركيزة األساسية
هلذه العملية.
ي .مساعدة امل ص م يف احلصول عىل التمويل الالزم وتنويع مصادره ،ويتم ذلك من خالل:
 إنشاء بنوك متخصصة يف متويل امل ص م وتعميمها عىل مستوى كل الواليات؛ تفعيل دور البنوك واملؤسسات املالية ،سواء منها العمومية أو اخلاصة ،يف متويل امل ص م؛ و ضع برامج للدعم املايل املبارش باالعتامد عىل آليات متويل تراعي خصوصيات امل ص ماجلزائرية  ،و كمثال عىل ذلك ختفيض أسعار الفائدة عىل القروض املوجهة هلذه املؤسسات ،مع
مراعاة طبيعة النشاط وأمهيته عىل مستوى االقتصاد الوطني.
ن .حماولة بناء عالقات رشاكة مع املؤسسات الوطنية واألجنبية تقوم عىل املنافع املتبادلة ،هذه
الرشاكة من شأهنا مساعدة امل ص م عىل اكتساب اخلربة يف جمال تقنيات التسيري احلديثة.
ز .تفعيل دور برامج تأهيل امل ص م اجلزائرية من خالل إعادة النظر يف رشوط القبول جلعلها أكثر
توافقا مع خصائص هذه املؤسسات ،وإلغاء القيود واإلجراءات البريوقراطية لالستفادة من هذه
الربامج ،مع العمل عىل تدعيم الربامج احلالية بربامج جديدة.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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خامتة
لقد ارتبط مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي بتلك املؤسسات كبرية احلجم نظرا لتوافرها عىل
اإلمكانيات التي تساعدها عىل تطبيق هذه العملية يف إداراهتا ،غري أن التوجه االقتصادي احلايل،
سواء عىل املستوى العاملي أو الوطني ،ينح باجتاه تبني إسرتاتيجية دعم وتنمية قطاع امل ص م نظرا
لفعاليته يف حتقيق التنمية االقتصادية وبناء نسيج اقتصادي أكثر متاسكا وانسجاما .لكن مع تزايد
رسعة التغري ات البيئية وتعقدها ،يبقى ضامن بقاء واستمرارية هذا النوع من املؤسسات وحتسني
الدور الذي تقوم به مرتبط بمدى قدرهتا عىل التعامل مع هذه التغريات من خالل بناء خطة
إسرتاتيجية مدرو سة وفق أسس علمية ،رغم ما تتطلبه هذه العملية من إمكانيات وموارد مادية
وبرشية .فاملامرسة اإلسرتاتيجية التي اعتمدهتا امل ص م الناجحة ،هي التي جعلت الباحثني
واملهتمني هبذا املجال يعرتفون هلا باألداء واملردودية امليدانية .ولكن عىل الرغم من أمهية التخطيط
اإلسرتاتيجي ودوره يف حتسني مستوى أداء املؤسسة والرفع من قدراهتا التنافسية ،يبقى تطبيقه جد
حمدود عىل مستوى أغلبية امل ص م بسطيف خصوصا ويف اجلزائر عموما ،نظرا للعديد من القيود
املرتبطة أساسا باملشاكل التي تعاين منها هذه املؤسسات ،خاصة من حيث حمدودية وضعف
إمكانياهتا املادية والبرشية ،وصعوبة احلصول عن املعلومات املتعلقة ببيئتها التنافسية.

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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قائمة املالحـــق:
ملحق رقم ( :)1استامرة البحث
جامعة فرحات عباس (سطيف)
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
موضوع البحث:
التخطيط اإلسرتاتيجي :اإلطار النظري والواقع التطبيقي يف املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية
 -دراسة ميدانية يف املؤسسات املحلية بسطيف -

استامرة موجهة ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة املحلية بوالية سطيف
رقم االستمارة
تعد هذه االستامرة جزء من متطلبات البحث الذي هيدف إىل الوقوف عىل الواقع التطبيقي للتخطيط
اإلسرتاتيجي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ،وذلك من خالل دراسة عينة من املؤسسات املحلية بوالية
سطيف .ولتسهيل هذه العملية يرجى من سيادتكم التكرم باإلجابة عن أسئلة هذه االستامرة عىل ضوء الواقع الذي
تعيشه مؤسستكم؛ حيث أن لدقة إجابتكم كبري األثر يف مصداقية املعلومات التي سيقدمها هذا البحث واملستوى الذي
سيظهر به .شاكرين حسن تعاونكم ومؤكدين حرصنا عىل استعامل املعلومات املقدمة إال ألغراض البحث العلمي.

مالحـــــــظة
يرجى وضع عالمة (×) يف اخلانة املناسبة والتي تعرب عن الواقع الفعيل يف مؤسستكم
أوال .معلومات عامة عن املستجوب
 .1صفة املجيب عن االستامرة
 مالك املؤسسة (حالة املدير هو املالك)
 مدير املؤسسة (حالة االعتامد عىل إدارة مستقلة)

 عضو من الفريق اإلداري (فقط يف حالة صعوبة استقصاء املدير)
 . 2اخلربة يف إدارة املؤسسة
 أقل من  2سنوات

 من  2إىل  6سنوات

 أكثر من  6سنوات

 .3املستوى العلمي
 ابتدائي

 متوسط  ثانوي  جامعي

 .4التخصص املهني

 متخصص يف إدارة األعامل
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ثانيا .معلومات عامة عن املؤسسة
 .1عدد العامل الدائمني يف املؤسسة لسنة 2009
 من  60إىل  360عامل

 من  90إىل  21عامل
 .2الشكل القانوين للمؤسسة

 مؤسسة فردية  رشكة ذات مسؤولية حمدودة

 رشكة تضامن  رشكة مسامهة

 .3طبيعة النشاط
 الصناعة

 اخلدمات

 .4اخلربة يف النشاط
 أقل من  2سنوات

 من  2إىل  6سنوات  أكثر من  6سنوات

 .5نمط إدارة املؤسسة
 املدير املالك  إدارة مستقلة
ثالثا .مدى اعتامد التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة
 .1هل لديكم خطة إسرتاتيجية موثقة ومكتوبة؟
 نعم

 ال

 .2هل تعتمدون عىل التخطيط اإلسرتاتيجي يف إدارة مؤسستكم؟
 نعم

 ال

 .3ينطبق مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي من وجهة نظركم مع املعاين التالية:
 قدرة املؤسسة عىل التنبؤ باحتياجاهتا ومبيعاهتا املستقبلية
 بناء خطة عمل مستقبلية طويلة األجل
 عملية ذهنية حتليلية الختيار املوقع املستقبيل للمؤسسة تبعا ملتغريات البيئة اخلارجية ،والبيئة
الداخلية واختيار أفضل إسرتاتيجية من بني البدائل املتاحة.
 .4اجلهة املسؤولة عن التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة
 اإلدارة العامة (املدير العام)
 مشاركة خمتلف املستويات
 جهات خارجية (خرباء خارجيني)
 .5ما هي األسس املعتمدة يف حتديد إسرتاتيجية مؤسستكم؟
 بشكل متعمد وخمطط
 عىل أساس الترصفات واخلربات املاضية
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 غالبا ما تكون اإلسرتاتيجية ناشئة (كرد فعل للتغريات البيئية)

ثالثا .املامرسة امليدانية للتخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة
درجة ومدى التزام املؤسسة باخلطوات املنهجية الرضورية يف التخطيط اإلسرتاتيجي
درجة الممارسة الميدانية
خطوات التخطيط اإلستراتيجي
 23تملك المؤسسة رسالة واضحة ومفهومة
 23تنعكس رسالة المؤسسة في تصرفات األفراد والعمالء على حد سواء
 .3تضع المؤسسة أهدافا واضحة تسعى لتحقيقها في ظل اإلمكانيات
المتاحة
 .2تقوم المؤسسة بتحليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف على مصادر
القوة وجوانب الضعف
 .2تقوم المؤسسة بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على الفرص
والتهديدات
 .2تقوم المؤسسة بدراسة اتجاهات النشاط بشكل عام
 . 2تختار المؤسسة اإلستراتيجية المناسبة لتحقيق أهدافها ورسالتها بما
يتالءم ومتغيرات بيئتها (الداخلية والخارجية)
 .2السياسات التي تتبعها المؤسسة واضحة لدى جميع األفراد بما يساعد
في تحقيق األهداف المخططة

درجة
ضعيفة
()2

درجة
متوسطة
()2

درجة عالية
()3

رابعا .معوقات تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسة
فيام ييل جمموعة من العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية التي تعيق تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي يف املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،فام هي درجة موافقتكم عىل تأثري هذه العوامل يف مؤسستكم؟
21

درجة
منخفضة
()2

درجة
متوسطة
()2

درجة
عالية
()3

 .2اهتمام اإلدارة بالمكاسب السريعة واآلنية كونها أكثر أهمية
للمؤسسة من التخطيط للمستقبل
 . 2غياب نظام معلومات يساعد على التخطيط اإلستراتيجي
 .3ضعف الموارد المالية الالزمة لعملية التخطيط اإلستراتيجي
 .2نقص الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بعملية التخطيط
اإلستراتيجي
 . 2عدم وعي اإلدارة بأهمية التخطيط اإلستراتيجي وفوائده
 . 2عوائق ثقافة المؤسسة؛ بمعنى عدم التشجيع على استخدام
التخطيط اإلستراتيجي
 . 2التركيز على األعمال التنفيذية والممارسات اليومية وإهمال
العمليات التخطيطية
 .2عدم استقرار السياسات الحكومية والتغير في القوانين
والتشريعات
 .2شدة وحدة منافسة المنتجات األجنبية وصعوبة الحصول عن
المعلومات المتعلقة بها
 .22تذبذب الوضع االقتصادي
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ملحق رقم ) :(2نتائج تفريغ إجابات مفردات العينة حسب درجة التزامهم بتطبيق التخطيط
اإلسرتاتيجي
درجة الممارسة الميدانية
خطوات التخطيط اإلستراتيجي

درجة
ضعيفة
()2

درجة
متوسط
ة
()2
21
22

12
13

63

16

17

59

23

14

22

22

9

62

22

22

73

22

8

66

14

16

 23تملك المؤسسة رسالة واضحة ومفهومة
 23تنعكس رسالة المؤسسة في تصرفات األفراد والعمالء على حد سواء
 .3تضع المؤسسة أهدافا واضحة تسعى لتحقيقها في ظل اإلمكانيات
المتاحة
 . 2تقوم المؤسسة بتحليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف على مصادر
القوة وجوانب الضعف
 . 2تقوم المؤسسة بتحليل البيئة الخارجية للتعرف على الفرص
والتهديدات
 .2تقوم المؤسسة بدراسة اتجاهات النشاط بشكل عام
 . 2تختار المؤسسة اإلستراتيجية المناسبة لتحقيق أهدافها ورسالتها بما
يتالءم ومتغيرات بيئتها (الداخلية والخارجية)
 . 2السياسات التي تتبعها المؤسسة واضحة لدى جميع األفراد بما يساعد
في تحقيق األهداف المخططة

63
22

درجة
عالية
()3

املصدر :تفريغ االستامرات.
ملحق رقم ) :(3نتائج تفريغ إجابات مفردات العينة املتعلقة بمعوقات بتطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي
درجــة الموافقة
المعـوقــــــات
 .2اهتمام اإلدارة بالمكاسب السريعة واآلنية كونها أكثر أهمية
للمؤسسة من التخطيط للمستقبل
 . 2غياب نظام معلومات يساعد على التخطيط اإلستراتيجي
 .3ضعف الموارد المالية الالزمة لعملية التخطيط اإلستراتيجي
 .2نقص الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بعملية التخطيط
اإلستراتيجي
 . 2عدم وعي اإلدارة بأهمية التخطيط اإلستراتيجي وفوائده
 . 2عوائق ثقافة المؤسسة؛ بمعنى عدم التشجيع على استخدام
التخطيط اإلستراتيجي
 .2التركيز على األعمال التنفيذية والممارسات اليومية وإهمال
العمليات التخطيطية
 .2عدم استقرار السياسات الحكومية والتغير في القوانين
والتشريعات
 . 2شدة وحدة منافسة المؤسسات األجنبية وصعوبة الحصول عن
المعلومات المتعلقة بها
 .22تذبذب الوضع االقتصادي

درجة
منخفضة
()2

درجة
متوسطة
()2

درجة
عالية
()3

11

06

79

13
08

09
07

74
81

10

14

72

23

13

60

05

08

83

03

07

86

06

11

79

18

13

65

03

04

89
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