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 مقدمة عامة

ا  أهدا  يراد ربقيقاا  وممن هيكل كون ادلؤسسة هي رلموعة من األفراد يعملون متعاونون ومتحدين ذب
 جلمعام وموزعُت على مستويات إدارية متعددة أو متسلسلة على شكل هرم إداري.

وادلؤسسة ال تعمل دبعزل عن زليطاا  الذي فيه تتحصل على مواردها وتسوق فيه سلرجاهتا  ذلذا تعترب البيئة 
عملاا ودراستاا أحد عوامل اإلدارة اإلسًتاتيجية حيث  احمليطة بادلؤسسة ادلناخ الذي تتنفس فيه ادلؤسسة ورلال

 أهنا تعترب أحد ادلدخالت يف بناء وتصميم االسًتاتيجية.
فعلى صانعي اإلسًتاتيجية إدراك أعلية دراسة البيئة وتأثَتها على ادلؤسسة األمر الذي يسمح دبواكبة التغَت وإدارته 

 من خالل التحليل اجليد والدقيق للبيئة ادلؤسسة. بطريقة كفئة وفعالة وصياغة اسًتاتيجية مناسبة
 و على موء هذ  ادلعطيات تكون اإلشكالية الرئيسية كالتارل:

 ماهو تأثَت البيئة التسويقية على إسًتاتيجية ادلؤسسة ؟ اإلشكــاليـة:
 :األسئلة الفرعية

 وهو ما يؤدي بنا إذل طرح التساؤالت التالية:

 ويقية على رسم اسًتاتيجية ادلؤسسة ؟ما هو تأثَت البيئة التس -1
 إذل أي مدى تكمن دراسة بيئة ادلؤسسة ؟ -2

 ما هو  واقع التسويق يف وحدة أغذية األنعام ببوقطب؟ -3
 ما هي األدوات و النماذج اليت تستخدم يف الدراسة ؟ -7

 الفرضيات:
 كما أن هذا ادلوموع تتم دراسته يف سياق الفرميات التالية:

 ى مدخل الفعل من طر  ادلؤسسة  أي رباول أن تتغلب على تأثَت البيئة وذبنب اخلضوع ذلا.اعتمادا عل -4
 ال ؽلكن ألي مؤسسة أن تعمل دبعزل عن البيئة احمليطة هبا. -5
 التسويق يف وحدة أغذية األنعام ببوقطب يرتبط بادلصلحة التجارية. -6

 تصيغ إسًتاتيجيتاا بأكثر فعالية. من خالل ادلتابعة اجليدة والتحليل الدقيق تستطيع ادلؤسسة أن -7
 :أىمية الموضوع

 أما فيما ؼلص أعلية هذ  الدراسة فتتجل يف األيت:
هذ   ل  من هذا ادلنطلق تسعىاللتسويق تؤثر وتتأثر يف مؤسسات األعم ةواخلارجيمن الشائع أن البيئة الداخلية 

من  -تيةارحبية أو خدم -كان نوعاا  اؤسسات مامالدراسة إللقاء الضوء على أعلية البيئة التسويقية بالنسبة للم
 خالل مناقشة عدة مواميع مامة.

 

 
 

  
 أ



 :أىداف الموضوع
 يلي: من بُت هذ  األهدا  ما كما أن ذلذ  الدراسة أهدا  زلددة سنحاول الوصول إلياا      

 تقريب مفاوم البيئة التسويقية للباحثُت.   -
 لتسويقية.على أعلية دراسة البيئة ا التطرق   -
 .أدوات إسًتاتيجية ادلؤسسةمعرفة أهم    -
 .لوالتفصيالتعر  على البيئة الداخلية واخلارجية للتسويق بنوع من التحليل    -
 التعر  على مكونات البيئة التسويقية بنوعياا.  -
 .ؤسسةكما ياد  هذا ادلوموع كذلك على توميح طبيعة بيئة ادلؤسسة ومكوناهتا  وآثارها على ادل  -

 :أسباب اختيار الموضوع
وسبب اختيارنا ذلذا ادلوموع هو زلاولة إعطاء أعلية لدراسة وربليل بيئة ادلؤسسة  حيث أن اإلدارة احلديثة ويف 

 صبيع ادلؤسسات وإذل اختال  أنواعاا  بأهدافاا أصبحت مطالبة أكثر بتبٍت هذا ادلناج.
از مدى أعلية هذ  الدراسة والتأكيد على مرورة تبٍت هذا ادلناج وبالتارل فإنه من خالل هذا ادلوموع سنقوم بإبر 

 دلا له من مزايا يف صياغة اسًتاتيجيات ادلؤسسات وخاصة يف ادلؤسسات الوطنية..
 المنهج المستخدم في البحث:

إلثبات صحة الفرميات و اإلجابة عن التساؤالت انتاجنا األسلوب التحليلي يف دراسة اجلزء النظري لفام 
 وهر ادلوموع و ربليل أبعاد  بصفة دقيقة.ج
أما يف اجلانب التطبيقي فاتبعنا أسلوب دراسة حالة  زلاولُت يف ذلك إسقاط ادلعلومات و البيانات النظرية على  

 ادلؤسسة اجلزائرية  و ارتأينا أن تكون وحدة اغذية االنعام ببوقطب كوهنا مؤسسة إنتاجية تسويقية. 
 خطة البحث:

 ا البحث ثالث فصول  ويتضمن هذ
ففي الفصل األول نتطرق إذل االسًتاتيجية وأدوات التحليل االسًتاتيجية فقسم إذل مبحثُت األول سنتكلم فيه 

عن أعلية االسًتاتيجية ومكوناهتا أما ادلبحث الثاشل فسنتطرق إذل أدوات التحليل ادلساعدة يف فام ادلتغَتات 
 اخلاصة بالبيئة.

شل إذل البيئة التسويقية للمؤسسة وأعلية دراستاا وػلتوي هذا الفصل على مبحثُت ادلبحث وقد خصص الفصل الثا
األول سنتكلم عن البيئة وخصائصاا  أما ادلبحث الثاشل سنتكلم عن تقسيمات البيئة )البيئة التنافسية والعامة 

 والداخلية(.
فقسم إذل مبحثُت  األول سنتكلم فيه وقد خصص الفصل الثالث كدراسة حالة لوحدة اغذية االنعام ببوقطب 

عن تعريف ادلؤسسة و هيكلاا التنظيمي و نشأهتا وتطور مبيعاهتا أما ادلبحث الثاشل فسنتطرق إذل التسويق و تأثَت 
 البيئة الداخلية و اخلارجية على ادلؤسسة. 
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 تمهيـــد:
و تارة أخرى تطرح أماماا هتديدات و ربديات وهو ما غلعل  إن البيئة اليت ربيط بادلؤسسة تارة تتيح أماماا فرص

ادلؤسسة يف سعي دائم إذل التأقلم مع بيئتاا من خالل تبٍت اسًتاتيجية الغتنام تلك الفرص و مواجاة تلك 
التحديات هبد  ربقيق استيعاب داخلي متمثال يف ربديد نقاط القوة والضعف و توافق خارجي يتمثل يف اغتنام 

 ذبنب التاديدات الفرص و 

و عليه سنتطرق يف هذا الفصل إذل ادلفاهيم األساسية لإلسًتاتيجية وأدوات التحليل اإلسًتاتيجي ادلساعدة يف 
 اختيار اإلسًتاتيجية األنسب للمؤسسة الكفيلة بان تضمن ذلا سبل النجاح والتفوق يف ظل التنافس على الريادة. 

شتمل على مبحثُت   حيث سنتطرق يف ادلبحث األول إذل مفاوم و يف سبيل هذ  الغاية فإن هذا الفصل ي
اإلسًتاتيجية   ويف ادلبحث الثاشل إذل طرق وأدوات التحليل اإلسًتاتيجي ادلساعدة يف ربليل البيئة الداخلية 

 واخلارجية.
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 المبحث األول: مفهوم اإلستراتيجية
ال  دراسات الباحثُت من حيث وجاات نظرهم  تعددت ادلفاهيم ادلتعلقة باإلسًتاتيجية تبعا لتعدد واخت

واألهدا  ادلرجوة من دراساهتم  إمافة إذل كون اإلسًتاتيجية ليست حكرا على ميدان واحد  بل اقتحمت كل 
 ادليادين و اجملاالت كادليادين العسكرية و السياسية باإلمافة إذل ميدان األعمال و غَت ذلك

وموح ينبغي أن نتطرق إذل تطورها التارؼلي وأهم تعاريفاا  باإلمافة إذل ولكي نقف على مفاوم اإلسًتاتيجية ب
 اإلطار العام للتفكَت اإلسًتاتيجي  و مزايا تطبيق اإلسًتاتيجية وصوال إذل مراحل ادلناج اإلسًتاتيجي.

 المطلب األول: اإلستراتيجية تطورىا التاريخي وأىم تعاريفها
يف اجملال العسكري وباألخص يف العمليات احلربية  أين كانت تعٍت فن  يستخدم لفظ اإلسًتاتيجية منذ القدصل

فن استعمال القوى العسكرية لتحقيق نتائج زلددة  " CLAUSWITZإدارة اجليش أو فن القيادة أو كما حددها 
 .1 "عن طريق سياسة معينة 

القوى احمليطة به دلواجاة العدو  وبالتارل فاي فن توجيه الوسائل من أجل النصر  أي كيف يستخدم القائد سلتلف
فاإلسًتاتيجية العسكرية تشَت إذل زبطيط وتنفيذ السياسات ادلتوقفة على استعمال  "وممان النصر يف احلرب  إذن

 .2 "كل اإلمكانيات ادلتاحة 
أصبحت مع مرور الزمن انتقل مفاوم اإلسًتاتيجية إذل سلتلف ادليادين ودل يعد حكرا على اجملال العسكري  حيث 

فن استخدام القوى للوصول إذل أهدا   "هناك عالقة بُت السياسة واإلسًتاتيجية وصار يطلق على اإلسًتاتيجية 
 .3 "السياسة 

عندما  84>4أما يف رلال األعمال فقد بدا مفاوم اإلسًتاتيجية يظار و يأخذ صورته الوامحة ابتداء من سنة 
ية يف التخطيط للمشروع االقتصادي  و ظاور التطبيقات األوذل إذل طبيعة وأعلية اإلسًتاتيج NEWMANأشار 

  وذلك  98>4-95>4لنظام التخطيط اإلسًتاتيجي يف وزارة الدفاع بالواليات ادلتحدة األمريكية يف الفًتة ما بُت 
  ومنذ ذلك STANDARD RESEARCH INSTITUTEو  IGOR AUSOFFمن خالل كتب وأحباث 

رغلي يف سلتلف ادلؤسسات إذل غاية يومنا هذا  حيث أصبحت اإلسًتاتيجية على الوقت صارت تطبق وبشكل تد
 غاية من األعلية.

غَت أن تعريف اإلسًتاتيجية مازال مومع اختال  وعدم إصباع  فمعظم الباحثُت واخلرباء يف اإلدارة اإلسًتاتيجية 
هي ربديد األهدا  طويلة األجل  " : بأهنا CHANDLERدل يضعوا تعريفا زلددا لإلسًتاتيجية  حيث يعرفاا 

                                                             
1
  Ahmed hamadouche, Méthode et outils d' analyse stratégique, les édition: Chihab, 1997, p 25. 

2
 Ahmed hamadouche, op cit, p 25.  
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وفاعليتاا يف ادلدى ادلؤسسة وزبصيص ادلوارد لتحقيق هذ  األهدا   فالقرارات هي تلك اليت زبص مستقبل 
 .1 "الطويل  مثل القرارات اخلاصة بالنمو والتوسع 

بالبيئة ادلؤسسة القة اإلسًتاتيجية يقصد هبا تلك القرارات اليت هتتم بع "فيعرفاا كما يلي:  IGOR AUSOFFأما 
اخلارجية  حيث تتسم الظرو  اليت يتم فياا ازباذ القرار جبزء من عدم ادلعرفة وعدم التأكد  فمن هنا يقع على 

 .2 "ذلذ  التغَتات البيئية ادلؤسسة عاتق اإلدارة عبء ربقيق تكيف 
 . "عُت وذلك دلواجاة احمليط يف وقت مادلؤسسة تصور  "على أهنا  MINTZBERGويعرفاا 

باإلمافة إذل أن هناك نظرة أوسع ذلا من منظور التفكَت اإلسًتاتيجي يف ادلؤسسات الذي غلب أن ؼلرج من احليز 
احملدد الذي يتواجد فيه  فاو ليس عبارة عن طاقة غلب االستنجاد هبا يف وقت استعجارل  فبالعكس فاو تفكَت 

حيث يعر   -رواد اإلسًتاتيجية التنافسية أحد - PORTERوعمل دائم ومستمر  وهو ما يذهب إليه 
اإلسًتاتيجية هي خلق ادلواءمة بُت  "ويؤكد كذلك بأن   "فن بناء مزايا تنافسية مستدؽلة  "اإلسًتاتيجية بأهنا 

 .3 "والتكيف مع البيئة ادلؤسسة أنشطة 
على ادلعلومات شلكنة عن عملية ازباذ قرارات مستمرة بناء  "فيعر  اإلسًتاتيجية بأهنا  PETER PRUCKERأما 

مستقبل هذ  القرارات وآثارها يف ادلستقبل  وتنظيم اجملاودات الالزمة ذلذ  القرارات وقياس النتائج يف موء 
 . "التوقعات عن طريق توافر نظام للتغذية ادلرتدة 

ادلزايا خطة موحدة ومتكاملة وشاملة تربط  "يعرفان اإلسًتاتيجية على أهنا  GLUCK and JAUCHEكذلك 
التنافسية للمؤسسة والتحديات البيئية  واليت مت تصميماا للتأكد من ربقيق األهدا  األساسية من خالل تنفيذها 

 .4 "ادلؤسسة اجليد بواسطة 
يف اسًتاتيجياهتا ينصب ادلؤسسة فينظران إذل اإلسًتاتيجية من خالل أن صلاح  DESS and MILLERأما 

أهدا  وخطط  "ى التكيف مع بيئتاا يف ظل زلددات مواردها  فاي عبارة عن بالدرجة األساس على قدرهتا عل
الداخلية وظرو  البيئة اخلارجية احمليطة هبا  وأن ربقيق ادلؤسسة وسياسات تتعلق بتحقيق التناسب بُت موارد 

 .5 "التناسب يؤدي لتحقيق األهدا  اإلسًتاتيجية بكفاءة وفعالية 
ة احلديثة وخاصة مع تعقد البيئة وعدم استقرارها أصبحت تعٍت رلموعة من القرارات إذن فاإلسًتاتيجية وفق النظر 

إمكانية اكتساب القدرة على اعتماد مدخل الفعل ورد الفعل باعتبارها تصف القرارات اليت ادلؤسسة اليت سبنح 
يت يصعب معاا التعر  على يقوم هبا التنظيم للوصول إذل عملية موائمة بشكل متزايد دلسايرة البيئة يف الظرو  ال

شكل هذ  البيئة  أو افًتاماا عن طريق ربليل سابق للبيانات  كما أن اإلسًتاتيجيات احلديثة ومن منطلق العالقة 
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وأطرا  التعامل معاا خاصة ادلنافسُت  فاي رباول الوصول إذل عالقة فائز/ فائز عكس التنظيم ادلؤسسة بُت 
 يسي لإلسًتاتيجيات يف مراحلاا األوذل أين كانت العالقة فائز/ خاسر.العسكري الذي يعترب ادلصدر الرئ

إن اإلسًتاتيجية تتضمن الشمولية يف التفكَت والتصر  والنظرة الواسعة بعيدة ادلدى  وأهنا ال تنحصر فقط يف 
تنبع من طر  مستوى اإلدارة العليا  بل هي عبارة عن رلموعة من اإلسًتاتيجيات ادلقصودة وغَت ادلقصودة واليت 

اليت سبتلك قدرة التفكَت اإلسًتاتيجي  ادلؤسسة  فادلؤسسة  تشكل يف األخَت اسًتاتيجية ادلؤسسةسلتلف مستويات 
 فإهنا تستطيع أن ربسن من أدائاا وتضمن تعاملاا الفعال مع بيئتاا ادلتغَتة وبالتارل فإهنا ستنجح وتستمر.

 راتيجي والمزايا االستراتيجية:المطلب الثاني: اإلطار العام للتفكير اإلست
: يعيش عادل اليوم ثورة تدعى ثورة ادلعلومات  هذ  الثورة جاءت كنتيجة اإلطار العام للتفكير االستراتيجي -4

للتطور التكنولوجي وتطور وسائل االتصال واليت كان ذلا األثر البالغ على مؤسسات األعمال  األمر الذي جعل 
ات البيئية واليت تتسم باحلركية والتعقد  فحيث أن اإلدارة إلدارة وذلك لالستجابة للمتغَتمن الضروري تغيَت أظلاط ا

يف بادئ األمر كانت إدارة صناعية واليت هي انعكاس لظاور الثورة الصناعية  فمااماا كانت متمثلة يف زيادة 
ارة صناعية إذل إدارة تسويقية  اإلنتاجية دلواجاة فائض الطلب على السلع واخلدمات  مث تطورت اإلدارة من إد

نتيجة لظاور ثورة ادلستالكُت  أين كانت زلاولة تلبية حاجات ورغبات ادلستالكُت من السلع واخلدمات والتعر  
 على ردود أفعاذلم هي األساسية ذلذ  اإلدارة.

يجي  وذلك دلواجاة التغَت وبعد هذا كله ظار مصطلح اإلدارة اإلسًتاتيجية ذلذ  اإلدارة اليت تتبٌت الفكر اإلسًتات
 ومواكبة التقدم والتكيف مع البيئة وربسُت أداء ادلؤسسات.

 إن التفكَت اإلسًتاتيجي حبكمه إطار عام يقوم على عدد من األسس واحملاور وهي:
دراسة البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسة وذلك قصد خلق واكتشا  الفرص احلالية وادلستقبلية  وذبنب  .4

 ت واألخطار.التاديدا
 تنمية ادلركز التنافسي للمؤسسة وذلك من أجل ربقيق البقاء واالستمرار يف السوق. .5

 النظرة الواسعة بعيدة ادلدى للمؤسسة وتوجااا العادلي وليس احمللي فقط. .6

 اإلسًتاتيجية ال ربدد التغَت أو رلاالته فحسب  بل تقوم أيضا بقيادته  وهو ما يعرب عنه بأداة التغيَت. .7

بتكار اإلسًتاتيجي وتقدصل أفكار جديدة ذبعل من الصعب تقليدها من طر  ادلنافسُت إال بتكلفة عالية اال .8
وخاصة ادلديرين الذين غلب ادلؤسسة وبعد وقت طويل  كل هذا يعتمد أساسا على قيم ومعتقدات ومستوى أفراد 

يف ظل ادلؤسسة على تصور مستقبل  أن تتوافر فيام روح القيادة اإلسًتاتيجية  أي غلب أن تكون هناك قدرة
 حاالت عدم التأكد والقدرة كذلك على بناء وتصميم اسًتاتيجيات ناجحة وفعالة.

 والبيئة اليت تعمل فياا.ادلؤسسة بناء وتنمية العالقة بُت  .9
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 مزايا االستراتيجية:  -2
بقائاا واستمرارها  وانتااج  لتحقيق ادلؤسسةكما ذكرنا سابقا أن اإلسًتاتيجية أصبحت مرورة ملحة يف مسار 

التفكَت اإلسًتاتيجي دل يكن لوال توفر بعض ادلعطيات اجلديدة اليت جعلت من الضروري اعتماد اإلسًتاتيجية  
تعاملاا الفعال مع هذ  ادلعطيات اجلديدة  ومن أهم هذ  ادلعطيات هي وجود ظاهرة  ادلؤسسةكمدخل يكسب 

ربرات إلحداث وتنفيذ اإلسًتاتيجية دلواجاة التاديدات واغتنام الفرص  ويف ادلنافسة واليت تعترب من إحدى أهم ادل
حالة عدم وجود منافسة أو غياب مربرات قوية لإلسًتاتيجية  فإن احلاجة ذلا تقل  وأن أية زلاولة لبناء 

عناا يف حالة  . إذن فاإلسًتاتيجية عدة مزايا ؽلكن أن تنجر1اإلسًتاتيجية تعترب مربا من مروب العبث اإلداري 
تطبيقاا بصورة جيدة  كما أن التفكَت اإلسًتاتيجي والعقلية الشمولية تشكالن صبيعا القطب ادلركزي يف اإلدارة 

 الناجحة.
 :2وتتمثل أهم مزايا االسًتاتيجية يف اآليت

وبصورة  توفر اإلطار الشامل والكامل للمؤسسة واليت يتم من خالذلا ربقيق األهدا  الرئيسية للمؤسسة ككل (4
 ومستقبلاا. ادلؤسسةوامحة  مع الربط بُت تاريخ 

يف ظل  ادلؤسسةربقيق أفضل درجة شلكنة الستغالل ادلوارد )البشرية  ادلالية  التكنولوجية(  وجوانب القوة اليت سبيز  (5
 ادلتغَتات اليت تعمل فياا.

 من وجاة نظر العمالء وادلساعلُت واجملتمع ككل. ادلؤسسةزيادة قيمة  (6

اة ادلشاكل والتعامل مع ادلتغَتات الداخلية واخلارجية وحاالت عدم التأكد  وبالتارل فاي سبثل إطار عمل مواج (7
أن تؤكد استمرارها والتكيف مع هذ  ادلتغَتات قصد احلصول على مزايا  ادلؤسسةرئيسي من خالله تستطيع 

 تنافسية.

عمل ادلؤسسة ومنتجاهتا  وأسواقاا احلالية ازباذ قرارات رشيدة مبنية على معطيات الواقع وذات عالقة ب (8
 وادلستقبلية.

التوفيق بُت القدرات الداخلية والبيئة اخلارجية  فاي سبثل احملور األساسي الذي يتم من خالله دمج القدرات  (9
 التنظيمية والفرص يف داخل البيئة التنافسية.

 ك تقدصل حلول مبتكرة.تقوم بعالج مظاهر اخللل وذلك من خالل تقدصل بدائل التصر  وكذل (:

 توفر أسلوبا متميزا لتشكيل ادلستقبل. (;

 قدرة ادلؤسسات على إدراك الصعوبات والتعقيدات اليت تواجااا بإطارها الشامل. (>

 تسال لنا ربديد نقاط البداية اخلاصة بالتغَت وطبيعة وزمن وقوعه وإدارته أيضا. (44
 المطلب الثالث: مراحل المنهج اإلستراتيجي
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أساسيُت يف ومع مراحل ادلناج اإلسًتاتيجي  حيث أن األول يقوم على ربديد ادلامة واألهدا   هناك مدخلُت
وزليطاا أوال مث االنتقال إذل ربديد  ادلؤسسةقبل التشخيص اإلسًتاتيجي  بينما الثاشل يقوم أساسا على ربليل 

 .1ادلامة واألهدا 
امة واألهدا  مث االنتقال إذل التشخيص  وذلك ألن ربديد يف حبثنا هذا سنأخذ بادلدخل األول أال وهو ربديد ادل

ادلامة يعترب دبثابة حجر الزاوية يف بناء اإلسًتاتيجية  وكذلك تساعد على ربديد الوسائل اليت ؽلكن من خالذلا 
 ؤسسةادلإدراك وتقييم العناصر اليت توجد يف البيئة  وكيفية االستجابة ألي تغيَت زلتمل ؽلكن أن ػلدث يف بيئة 

 لبلوغاا وربقيقاا. ادلؤسسةوعناصرها  كما تعمل على توحيد رلاودات العاملُت يف 
وفيما يلي سنقوم بدراسة كل من ادلامة )الرسالة( واألهدا   على أن يتم دراسة وربليل البيئة بالتفصيل يف 

 الفصلُت الثاشل والثالث من هذا البحث.
 :2 مهمة المؤسسة )رسالتها( -1

 تستطيع أن تصمم اسًتاتيجيتاا بشكل واقعي وكفء إال إذا كانت هذ  اإلسًتاتيجية تعكس إن أية مؤسسة ال
  كما أنه وبعد ادلؤسسة  فالصياغة احملددة والدقيقة ذلذ  األخَتة هي جزء هام يف صياغة اسًتاتيجية ادلؤسسةرسالة 

يالهتا من ادلؤسسات ادلنافسة ذلا يف لنفساا فكرا ومفاوما زلددا والذي ؽلكن أن ؽليزها عن مث ادلؤسسةأن ربدد 
 تفقد القدرة على الًتكيز والتوجيه ألنشطتاا. ادلؤسسةاألسواق  فإن 

صياغة لفظية تعكس التوجاات األساسية للمؤسسة سواء كانت مكتوبة أو ممنية  "نعٍت هبا  ادلؤسسةإن رسالة 
"3. 

أو ادلامة اجلوهرية ذلا مربر وجودها  ادلؤسسةالغرض األساسي الذي وجدت من أجله  "كما ؽلكن تعريفاا أيضا 
واستمرارها  وهي أيضا تعبَت عن الرؤيا العامة من جاة وتوصيف أكثر تفصيال ألنشطة ومنتجات ومصاحل 

 .4 "وقيماا األساسية  ادلؤسسة
ها البشرية وفلسفتاا يف ربريك موارد ادلؤسسةعن االذباهات العامة لإلدارة العليا يف  ادلؤسسةكما تعرب رسالة 

وادلادية للمنافسة يف السوق على النحو الذي يزيد من قوهتا التنافسية  ويعظم من قيمتاا من وجاة نظر العمالء 
 .5وادلتعاملُت وادلساعلُت واجملتمع بصفة عامة

ترتكز على نظرة ربليلية عامة لعوامل عديدة مثل نوع  ادلؤسسةمن خالل هذ  التعاريف ؽلكن القول أن رسالة 
األنشطة وادلوارد ادلستخدمة وأسواق ادلستالكُت ونوعية ادلنتجات  جغرافية الصناعة  سلوكاا اذبا  العمال 
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وادلساعلُت والزبائن وادلنافسُت واجملتمع  وقد تكون أكثر مشوال يف الًتكيز على اسًتاتيجيات اإلدارة وسياستاا 
 اتيجية ادلطلوب ربقيقاا.والتكنولوجيا ادلستخدمة حاليا وادلتاحة واألهدا  اإلسًت 

 :1تتضمن احملاور الرئيسية التالية ادلؤسسةوبصورة عامة فإن رسالة 
  ادلؤسسةالغرض الذي وجدت من أجله. 

  ادلؤسسةفلسفة. 

  وكذلك اجملاالت اليت تسوق فياا ادلؤسسات األخرى. ادلؤسسةربديد رلاالت األعمال اليت ستقوم هبا 

  االجتماعية وأهدافاا وغايتاا الرئيسية.الربط بُت الوظيفة وادلسئولية 

 :2ترتبط بعدة عوامل أعلاا ادلؤسسةكما أن رسالة 
  ادلؤسسةتاريخ وثقافة. 

  ادلؤسسةمبادئ. 

   ادلؤسسةأهدا. 

إن رسالة ادلؤسسة ال ؽلكناا أن تبقى ثابتة يف بعض األحيان  بل إهنا قد تتغَت  فمثال ظاور فرص كبَتة لصاحل 
 FEDERAL EXPRESSخطَتة ذبربها على تغيَت رسالتاا  ومثال ذلك تغيَت رسالة شركة  ادلؤسسة أو هتديدات

بسبب التحول من السوق احمللية إذل السوق العادلية  وبالذات اختيار اسًتاتيجية جديدة للنمو يف أوروبا  وبالتارل 
اة كل اجلوانب وزلاولة جعلاا لتفادي تغَتات وتعديالت زلتملة على الرسالة فإنه من الواجب عند صياغتاا مراع

أكثر مرونة  حيث أنه ال غلب أن تكون الرسالة ميقة وزلدودة للغاية  وال ينبغي كذلك أن تكون متسعة للغاية  
فإن كانت الرسالة ميقة وزلدودة فإن ذلك يؤدي إذل ربديد قدرة ادلؤسسة على تعديل رسالتاا عندما تكون هناك 

يف حالة ما إذا كانت هذ  الرسالة متسعة للغاية  فمعنا  أن ادلؤسسة لن تستطيع  تغَتات يف عناصر البيئة  أما
ربقيق رسالتاا نظرا ألهنا تفوق قدراهتا  فالصياغة اجليدة للرسالة عامل أورل وأساسي تقوم به ادلؤسسة يف إطار 

يضة وتتمتع بالدؽلومة مسارها اإلسًتاتيجي الذي يعرب عن مامة ادلؤسسة بواسطة وثيقة داخلية ذات صياغة عر 
 . وتسمى مشروع ادلؤسسة

 األىداف: -2
ؽلكن تعريف اذلد  على أنه أمل تسعى ادلؤسسة إذل ربقيقه يف األجل الطويل  أو دبعٌت آخر اذلد  هو ما تريد 

 .4  كما تعر  األهدا  أيضا على أهنا النتائج الناائية لنشاطات سلطط ذلا مسبقا3ادلؤسسة ربقيقه
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سسة توقع إصلاز نتائج عملية زلددة بصورة فعالة وكفأة من دون ربديد وامح لألهدا   فومع ال ؽلكن ألي مؤ 
األهدا  يساعد على توجيه جاود األفراد يف ادلؤسسة وزبصيص ادلوارد بُت أوجه النشاط واإلدارات والتنسيق 

 مؤسسات األعمال ال بيناا  وحيث أن عملية ربديد األهدا  عملية صعبة وربدي صعب  وذلك ألن ادلدراء يف
يتوجاون بصورة تلقائية ضلو األهدا  اإلسًتاتيجية  بل العكس  فإن إدارة األعمال بسبب طبيعتاا تتضمن عوامل 
معينة لتحقيق هذا الغرض وهي: زبصصية عمل ادلدراء واختال  نوعية هذا العمل وكذلك البنية اذلرمية لألهدا  

من أوائل الباحثُت الذين  PORTER DRUCKERالتنظيمية  ويعترب  واالختال  يف الرؤية والعمل واألهدا 
نادوا بضرورة ربديد األهدا  يف كافة اجملاالت اليت تؤثر على بقاء ادلؤسسة وذلك منذ ظاور الطبعة األوذل لكتابه 

THE PRACTICE OF MANAGMENT   كما خلص أهم أهدا  ادلؤسسات يف الرحبية وادلركز السوقي
 نتاجية وادلوارد ادلادية وادلالية والبشرية وادلسئولية االجتماعية.واالبتكار واإل

فَتى أنه ؽلكن تقسيم أهدا  ادلؤسسة إذل أهدا  اقتصادية وادلتمثلة يف الرحبية واستمرارية  IGOR AUSOFFأّما 
 ادلؤسسة وأهدا  اجتماعية.

دارة العليا يف بعض ادلؤسسات فرد من مديري اإل 44:5على عينة مقدارها  ENGLAUDويف دراسة قام هبا 
األمريكية حول أعلية بعض األهدا  ومدى مساعلتاا يف ربقيق صلاح ادلؤسسة  فإنه توصل إذل أن الكفاءة 
التنظيمية جاءت يف ادلرتبة األوذل  واإلنتاجية ادلرتفعة يف ادلرتبة الثانية  مث تعظيم األرباح يف ادلرتبة الثالثة  ذلذا فيما 

هذ  األهدا  بنجاح ادلؤسسة وكذلك من حيث أعليتاا النسبية  وذلك على النحو ادلومح ؼلتص بعالقة 
 :1باجلدول التارل
 : يبين األىمية النسبية وعالقتها بنجاح المؤسسة(1-1)جدول رقم 

 أعليتاا بالنسبة لنجاح ادلؤسسة األعلية النسبية نوع األهدا 
 %4: % 4; الكفاءة التنظيمية

 %4: %  4; تفعةاإلنتاجية ادلر 

 %4: %5; تعظيم األرباح

 %5: %94 النمو

 %97 %;8 الزيادة الصناعية

 %87 %;8 االستقرار التنظيمي

 %54 %98 رفاهية العاملُت

 %;4 %49 الرفاهية االجتماعية

 32مرجع سابق. ص المصدر: عبد السالم أبو قحف، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية،
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ج الذي ؽلكن أن طللص إليه هو أن أهدا  ادلؤسسة ال ؽلكن حصرها يف هد  واحد  بل وبالتارل فإن االستنتا 
هناك أهدا  متعددة  كما أن تعددية األهدا  هي احلالة اليت تناسب ظرو  حالة عدم التأكد يف البيئة من 

القيود والعودة أجل توفَت أكرب عدد شلكن من االحتماالت اليت تومع يف سلة األهدا  دلواجاة أي تبديالت يف 
أن أهدا  ادلؤسسات سبثل أهدا  الفئات اليت  MARCH and CYRTحبالة الالّتوازن إذل االستقرار كما يرى 

 تقع على حدود التنظيم أو أهدا  أعضاء البيئة اخلاصة بادلؤسسة كادلساعلُت والعاملُت واجملتمع.
 :1إن من متطلبات صلاح عملية إصلاز األهدا  ما يلي 

  الوموح.الدقة و 

 .ادلوموعية والعقالنية حبيث تعكس القدرات احلقيقية ادلؤسسة 

 .التوازن بُت األهدا  القصَتة وادلتوسطة وطويلة األجل 

 . اتساق األهدا  أي غلب أن ال يكون هناك تعارض يف األهدا 

 . الصياغة الكمية وذلك حىت ؽلكن قياساا ومتابعة التقدم الذي مت إصلاز 

 ق وموازنة األهدا  التنظيمية للمؤسسة واألهدا  الذاتية للعاملُت وادلشاركُت يف أن يكون هناك تناس
 إصلاز األهدا .

 .أن تكون األهدا  واقعية ألن األهدا  غَت الواقعية تؤدي إذل إحباط اإلدارة يف حالة عدم ربقيقاا 

ات اإلدارة العليا  وعادة ما وتصنف األهدا  من حيث البعد الزمٍت إذل أهدا  طويلة األجل واليت هي من أولوي
تكون هذ  األهدا  سبثل األهدا  اإلسًتاتيجية للمؤسسة  أين يتم من خالذلا ترصبة األهدا  العامة ورسالة 
ادلؤسسة إذل أهدا  ؽلكن ربقيقاا وقياساا وزلددة بإطار زمٍت زلدد  أما األهدا  قصَتة األجل فاي تلك 

ت الوظيفية كإدارات التسويق  اإلنتاج  ادلالية وادلوارد البشرية  مث تتدرج األهدا  اليت تومع على مستوى اإلدارا
هذ  األهدا  إذل أن تصل إذل ادلستوى التشغيلي  حيث تكون فياا األهدا  قصَتة األجل  وبالتارل ؽلكن 

فعملية إصلاز القول أن هذ  ادلستويات ادلختلفة من األهدا  ادلتداخلة  وكل مستوى هو ترصبة دلستوى أعلى منه  
األهدا  قصَتة األجل تؤدي إذل إصلاز األهدا  متوسطة األجل  وربقيق هذ  األخَتة يؤدي إذل إصلاز األهدا  

 . 2بعيدة ادلدى
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في تحليل البيئة  المبحث الثاني: طرق وأدوات التحليل اإلستراتيجي المساعدة
 الخارجية والداخلية

يق ومعمق للبيئة اخلارجية وخاصة مناا البيئة التنافسية  فعلياا استعمال لكي تتمكن ادلؤسسة من القيام بتحليل دق
طرق وأدوات التحليل اإلسًتاتيجي ادلناسبة وادلساعدة يف ذلك  ومن أهم هذ  الطرق واألدوات صلد ظلوذج رلموعة 

 .GEوظلوذج ماكينزي  BCGبوسطن االستشارية 
 المساعدة في تحليل البيئة   الخارجيةالمطلب األول: طرق وأدوات التحليل االستراتيجي 

 :BCGنموذج مجموعة بوسطن االستشارية  -1
لقد مّت ومع هذا النموذج من طر  رلموعة بوسطن االستشارية  ويعترب أحد أهم وأشار ظلاذج ربليل حقيبة 

ين أساسيُت يف األعمال  وهو عبارة عن مصفوفة لتقييم أحد أنشطة األعمال الرئيسية أو ادلنتجات باستخدام بعد
عملية التقييم  البعد األول هو معدل النمو والذي يعرب عنه دبعدل النمو السنوي للمبيعات  وبالتارل فاو يعرب عن 
درجة ظلو السوق ويقدم مؤشرا على جاذبية السوق ادلخدوم من قبل كل نشاط أعمال أو منتج يف حقيقة 

والذي يعرب عنه ادلركز النسيب للمؤسسة يف السوق  أي نسبة ادلؤسسة  أما البعد الثاشل فيتمثل يف حصة السوق 
حصة ادلنتج يف السوق بالقسمة على حصة أكرب منافسة وذلك على افًتاض أن أكرب ادلنافسُت هم الذين يتمتعون 

 بتأثَت عامل اخلربة واطلفاض تكلفة الوحدة.
 تستطيع التفكَت يف اختيار وفحص ويستعمل هذا النموذج عندما يكون للمؤسسة عدة منتجات أو أنشطة وال

ادلركز النسيب ذلا  حيث البد على ادلؤسسة أن تكون لدياا نظرة شاملة ومتكاملة حول منتجاهتا وأنشطتاا وذلك 
دبا يسمح ذلا من ربقيق التكامل بُت اسًتاتيجية التمويل واإلسًتاتيجية التنافسية أو اسًتاتيجيات االستثمار أو 

ئل االستثمارية  وكذلك ربقيق األداء األمثل يف األجل الطويل  ودبوجب هذ  ادلصفوفة يتم االختيار بُت البدا
 :1تقسيم ادلنتجات اليت تنتجاا ادلؤسسة إذل أربعة أقسام وتشمل

 المنتجات المثيرة لعالمة االستفهام: - أ
ادلؤسسة  وبالتارل وتتميز حبصة سوقية منخفضة ومعدل ظلو عال  كما سبثل ادلنتجات اجلديدة وتشكل مستقبل 

فإن ادلؤسسة ربتاج إذل موارد مالية إمافية أو عناصر أخرى من ادلدخالت من أجل اختيار مدى قدرة هذ  
ادلنتجات على االستمرار والنجاح يف السوق  كما غلب على ادلؤسسة القيام بعمليات ربسُت وتطوير ادلنتجات أو 

 فية للتمويل.زيادة األنشطة الًتوغلية والبحث عن مصادر إما
إن تدعيم هذ  ادلنتجات باالستثمارات ػلمل درجة عالية من ادلخاطرة وذلك بسبب احتمال زيادة شدة ادلنافسة 
وارتفاع تكاليف التحسينات والتعديالت على ادلنتج وقلة العائد ادلتحقق على االستثمارات  ولكن غلعلاا ذات 

حول إذل ادلنتجات الساطعة  وذبدر اإلشارة هنا إذل أنه إذا كان قوة يف توليفة ادلنتجات  األمر الذي غلعلاا تت
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بإمكان ادلؤسسة احلصول على ادلركز القيادي يف السوق عند تقدصل هذ  ادلنتجات اجلديدة  فإن علياا أن تتبع 
س إحدى اسًتاتيجيات النمو  وأن زبصص جزءا كبَتا من مواردها لالستثمار يف هذ  ادلنتجات  أما إذا كان لي
 بإمكاهنا ربقيق ذلك فمن واجباهتا أن توقف هذ  األنشطة وربول ادلوارد ادلخصصة ذلا يف استخدامات أخرى.

 المنتجات الساطعة: -ب
وتتميز حبصة سوقية عالية ومعدل ظلو عارل  وبالتارل فاي تتميز بومعية جيدة  كما أهنا تشكل مستقبل ادلؤسسة 

افسُت  وربقق هذ  ادلنتجات حجم مبيعات كبَت ولكناا ال ربقق أرباحا وهذا ما غلعلاا زلل نظر واهتمام ادلن
عالية للمؤسسة  كما أن هذ  ادلنتجات سبثل أفضل فرص لالستثمار وذلك لزيادة احلصة السوقية واحملافظة علياا 

خول وممان استمرار مركزها التنافسي القوي  ويتم ذلك عن طريق زبفيض األسعار ذلذ  ادلنتجات أو سبنع د
 منافسُت جدد ذلا يف هذا القطاع من السوق.

 المنتجات المدرة للنقدية: -ج
وهي ادلنتجات اليت تتميز حبصة عالية من السوق وظلو منخفض يف السوق  وتقدم هذ  ادلنتجات أعظم عائد على 

ببطء النمو  وبالتارل  االستثمار  أي أهنا تولد قدرا كبَتا من النقدية وتتمتع بقدر كبَت من السيطرة يف سوق يتميز
فإهنا ال ربتاج إذل قدر كبَت من اإلنفاق علياا  كما أن التدفق النقدي الذي تدر  هذ  ادلنتجات ؽلكن استثمار  
لتطوير ادلنتجات ادلثَتة لعالمات االستفاام  وكذلك سبويل البحوث والتطوير واحملافظة على ادلوقع التنافسي 

ادلنتجات هي اسًتاتيجيات النمو البطيء  أما عندما يبدأ القطاع السوقي يف  واالسًتاتيجيات  ادلالئمة ذلذ 
االطلفاض وتقل جاذبية ادلنتجات بدخوذلا إذل مرحلة التدهور يف دورة حياهتا  فإن االسًتاتيجية ادلالئمة ذلا هي 

 االسًتاتيجية اليت تضمن توليد أكرب تدفق نقدي.
 المنتجات المتعثرة: -د

نتجات حبصة سوقية منخفضة ومعدل ظلو منخفض كذلك  وتعترب أمعف منتجات ادلصفوفة ألن تتميز هذ  ادل
الوفرات االقتصادية ادلًتتبة عناا ستختفي وتؤدي هذ  ادلنتجات إذل استنزا  موارد ادلؤسسة  واالسًتاتيجية ادلثلى 

از أقصى حد شلكن من العائد ذلذ  ادلنتجات هي اسًتاتيجية احلصاد  أي التصفية من دون التخلي عن هد  إصل
 :1( ؽلثل ظلوذج رلموعة بوسطن االستثمارية4وكذلك اسًتاتيجيات التخلص والتصفية  والشكل رقم )
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 : نموذج مجموعة بوسطن االستثمارية (1-1)الشكل رقم 
 حصة السوق النسبية

 احلاجة إذل ادلوارد                   فائض ادلوارد         
                                  

 عالمات االستفاام
 التجزئة  التدعيم  التخلي

 النجوم
 التدعيم  احملافظة

 الكالب
التخلي  احملافظة علياا دون 

 أي رلاود

 البقرات النقدية
 احملافظة

 Ahmed hamadouche. Op.cit. p 56المصدر: 
 

 
نسبة مبيعات للمنتجات ادلدرة للنقدية والساطعة وعدد  هي اليت سبلك أعلى BCGإن احلقيبة ادلتوازنة وادلثالية ل 

قليل من الوحدات أو ادلنتجات ادلثَتة لعالمة االستفاام  وأقل ما ؽلكن من ادلنتجات ادلثَتة للقلق أن توازن هذ  
احلقيبة يدار بشكل ديناميكي  حيث أن ادلنتجات الساطعة وادلنتجات ادلدرة للنقدية ػلتفظ هبا  وكذلك غلب 

دعيماا  أما ادلنتجات ادلثَتة لعالمات االستفاام فإهنا تتجول إذل منتجات ساطعة  أما ادلنتجات ادلثَتة للقلق ت
 فيتم التخلي عناا. وبصفة عامة هناك دورتان  األوذل هي دورة النجاح )منتجات مثَتة لعالمات االستفاام 

 .1عالمات االستفاام            الكالب      ادلنتجات الساطعة         ادلنتجات ادلدرة للنقدية    
       

 (:5غلب أن تكون كما تومحه األسام ادلومحة يف الشكل رقم ) BCGوبالتارل فإن قراءة مصفوفة 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
  Jacques Orsoni ,stratégique librairie vuibert ,2émé édition, 1994p 130. 



 (: كيفية قراءة نموذج مجموعة بوسطن االستثمارية2-1الشكل رقم )
 عالمات االستفاام

6 
 احلاجة إذل السيولة

 النجوم
4 

 توازن يف السيولة

 
7 

 الكالب ادلسعورة
 

 فائض يف السيولة
5 

 البقرات احللوب

 حصـة السـوق النسـبية
 Ahmed hamadouche op.git. p 57المصدر: 

يستعمل عندما يكون للمؤسسة عدة منتجات أو نشاطات  أي يكون  BCGمن خالل هذا نالحظ أن ظلوذج 
ون معرفة تطور النشاطات أو ادلنتجات األخرى  حيث أن لكل منتج أو من غَت ادلمكن معرفة تطور نشاط ما د

نشاط دورة حياة خاصة به وغللب موارد توجه دلختلف األنشطة بشكل يسمح بزيادة األداء الكلي للمؤسسة من 
رل خالل ربليل واختيار االسًتاتيجية الكفأة ذلا  وذلك من خالل تعيُت الدور الدقيق لكل وحدة أعمال  وبالتا

 ربقيق التكامل بُت وحدات األعمال ادلتعددة يف إطار االسًتاتيجية الشاملة للمؤسسة. 
أداة مرورية للتحليل االسًتاتيجي يف ادلؤسسة  إال أن هناك بعض ادلآخذ ذلذا  BCGويقدر ما يعترب ظلوذج 

 النموذج وتتمثل فيما يلي:
اا على أرض الواقع أي ال ؽلكن تطبيقاا إن هذ  الطريقة تعطي أوامر مصاغة بشكل عام وصعب ترصبت -4

 بساولة.
اعتمادها فقط على حصة السوق ومعدل ظلو السوق أي أهنا تأخذ يف احلسبان اجلانب الكمي فقط وسبال  -5

 اجلانب النوعي.

 صعوبة قياس نسبة النمو يف السوق وكذلك حصة ادلنتج يف السوق. -6

يزة التنافسية تكتسب عندما يكون هناك زيادة يف إن هذ  الطريقة مشتقة من منحٌت اخلربة  حيث أن ادل -7
اإلنتاج الكلي أو زيادة حصة السوق  ويف هذ  احلالة تصبح حصة السوق يف حد ذاهتا هد   وبالتارل فإن 
التساؤالت الواجب طرحاا هي كيف تبتكر ؟ وكيف ضلسن النوعية ؟ وكيف يتم خلق منتجات جديدة يف 

 .1 ؟سوق غَت معرو  أو غَت موجود أصال
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إن زيادة احلصة السوقية هذا ال يعٍت أن ادلؤسسة يف ومع جيد وال يكفي لوصف منتج أو نشاط معُت   -8
حيث أن كل ربليل يعتمد على متغَت أو متغَتين فقط غَت واقعي وال يعكس سباما الواقع ادلعقد  وبالتارل فإن 

 يد الومعية التنافسية للمؤسسة.حصة السوق هو عامل من بُت عدة عوامل غلب أخذها يف احلسبان لتحد

هو أنه يصف اسًتاتيجيات موجاة فقط ضلو خارج ادلؤسسة ويعمل كل  BCGومن أهم مآخذ ظلوذج  -9
 األبعاد الداخلية وبعبارة أخرى فإن هذا النموذج ياتم فقط بادلنافسُت.

ؤسسات ادلتوسطة موجاة ضلو ادلؤسسات الكبَتة ومتعددة األنشطة وادلنتجات وال ؼلص ادل BCGإن ظلوذج  -:
 وصغَتة احلجم.

إعلال هذا النموذج لألنشطة ذات األداء ادلتوسط  أي تلك اليت ال يتصف أداؤها باجليد وبالرديء  وأهنا  -;
 ليست ذات معدل ظلو عارل أو منخفض وإظلا هي ذات مركز وسطي.

 :GEطريقة ماكينزي  -2
يب عما عجزت عنه هذ  األخَتة العتمادها على بأكثر مشولية ألهنا ذب BCGجاءت هذ  الطريقة معدلة لطريقة 

بعدين  البعد األول قوة النشاط واألعمال  والثاشل درجة جاذبية الصناعة  وكل بعد رلزء إذل ثالث مستويات 
)معيف  متوسط  قوي( وهي بذلك تعطي تسع خانات لتحليل وإتاحة الفرصة لوحدات األعمال االسًتاتيجية 

 :1ن ادلستويات الوسطى  ويتكون البعد األول منوادلنتجات ادلتواجدة مم
 حصة ادلنتج أو النشاط أو الشركة يف السوق )احلصة السوقية(. -
 مومسية مبيعات الشركة أو النشاط أو ادلنتج. -

 نقاط القوة اليت تتمتع هبا الشركة بادلقارنة مع ادلنافسُت. -

 مدى استخدام الشركة لطاقة اإلنتاجية ذلا. -

 ادلتاحة للشركة.ادلاارات الفنية  -

 أما البعد الثاشل فيتكون من:
 حجم السوق يف الصناعة كلاا. -
 درجة ادلومسية يف نشاط الصناعة. -

 درجة ادلنافسة يف الصناعة. -

 مدى استخدام الطاقة ادلتاحة للصناعة. -

 ادلاارات الفنية والتكنولوجية على مستوى الصناعة. -
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 ةتيجي المساعدة في تحليل البيئة الداخليالمطلب الثاني: طرق وأدوات التحليل االسترا
 دروة حياة المنتج: -1

وهي تعرب عن تطور مبيعات ادلنتج بالنسبة للزمن بداية  J.PEANمن طر   84>4ظارت هذ  الطريقة يف بداية 
 من مرحلة التفكَت والتحضَت بعدها مرحلة االنطالق مرورا دبرحلة النمو وصوال إذل مرحلة النضج.

دلنتج تتشكل من أربع مراحل أساسية وهي مرحلة االنطالق  النمو  النضج ومن مث الزوال  وأن إن دورة حياة ا
ادلنتج يف أي مرحلة من هذ  ادلراحل يتميز خبصائص سلتلفة  وقبل استعمال دورة حياة ادلنتج كأداة من أدوات 

  وذبدر اإلشارة هنا إذل أن التحليل االسًتاتيجي غلب على ادلؤسسة أن تقوم بتحديد وتعريف مرحلة كل منتج
هناك عدة معايَت ؽلكن استخداماا لتحديد نقاط انتقال ادلنتج من مرحلة إذل أخرى  فالبعض يستخدم نسبة 

يف السنة  فإن ادلنتج يف مرحلة النمو  وإذا   % 44ادلبيعات والبعض اآلخر يرى بأنه إذا زادت ادلبيعات بأكثر من 
فإن ادلنتج يف مرحلة النضج  أما إذا كانت نسبة الزيادة سالبة فإن  % 44و  4 كانت هذ  الزيادة تًتاوح ما بُت

ادلنتج يعترب يف مرحلة التدهور. ويف ادلقابل صلد أن بعض اخلرباء يستعملون ادلؤشرات التالية للتمييز بُت سلتلف 
 .1ادلنتجاتادلراحل ومناا: عدد ادلنافسُت  معدل التغَت التكنولوجي  وكذلك معدل التعديل يف 

 يومح سلتلف مراحل دورة حياة ادلنتج: (3-4)والشكل رقم 
 دورة حياة المنتج                (3-1)الشكل رقم 

 المبيعات                                                                                       
 أالمرحلة ب        المرحلة                  جالمرحلة د             المرحلة               

 
 النضج                                     

 النمو                                                           
 التدهور                                                       التقدصل                      

 
 الزمن             

 Ahmed hamadouche. Op.cit. p 71المصدر: 
 

كما ذبدر اإلشارة إذل أن مدة الدورة لكل منتج زبتلف اختالفا كبَتا من منتج آلخر  وبصفة عامة فإن طول دورة 
 :2حياة ادلنتج يتوقف على عدة عوامل أعلاا
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 .معدل التطور التكنولوجي 

 ات.ساولة الدخول إذل األسواق بواسطة ادلؤسس 

 .درجة توافر بعض ادلنتجات البديلة 

 .درجة قبول السوق للمنتج اجلديد 

 وتتمثل مراحل دورة حياة ادلنتج يف أربع مراحل هي:
 :مرحلة التقديم   - أ

هذ  ادلرحلة يتم فياا تقدصل ادلنتج إذل السوق  وال يكون على شكل جيد من الناحية التقنية  حيث يتميز ببعض 
و  بشكل جيد من طر  الزبائن ومبيعاته تتطور بشكل متباطئ  ومن ناحية أخرى النقائص  ويكون غَت معر 

تكون التكاليف جد مرتفعة  كما أن إيرادات ادلنتج تكون زلددة  أما عن ادلنافسة فاي منافسة معيفة يف هذ  
ام باسًتاتيجيات ادلرحلة  ولنجاح هذا ادلنتج يف السوق يتطلب من ادلؤسسة القيام جباود تسويقية كبَتة واالهتم

 التوزيع وسبويل ادلنتج اجلديد.
 :مرحلة النمو - ب

يف هذ  ادلرحلة تبدأ ادلبيعات بالزيادة  وهناك تعر  أكثر وتلقى قبوال متزايدا من طر  ادلستالكُت وادلوزعُت ذلذا 
ة رغم تزايد ادلنافسة  ادلنتج  كما أن زيادة ادلبيعات يصاحباا اطلفاض يف التكاليف  واليت تعترب من النتائج اإلغلابي

 ويف هذ  ادلرحلة فإن ادلنتج يصل إذل عتبة ادلردودية.
 :مرحلة النضج - ج

الزيادة دبعدل متناقص وتثبت عند مستوى معُت يف هذ  ادلرحلة  فإن هذ  ادلبيعات تستمر يف الزيادة ولكن دبعدل 
رباح إذل أقصاها  كما تزداد حدة متناقص حىت تتوقف وتثبت عند مستوى معُت  ويف هذ  ادلرحلة أيضا تصل األ

ادلنافسة بُت ادلؤسسات يف األسواق نظرا لظاور منتجات جديدة ومنافسُت جدد  وذلذا غلب على ادلؤسسة زيادة 
نفقات التسويق  وذلك حلماية حصة ادلؤسسة يف السوق وزلاولة البحث عن قطاعات سوقية جديدة ومنافذ توزيع 

يدخل تأثَت منحٌت اخلربة  حيث أن تكاليف اإلنتاج تكون يف أدسل مستوى ذلا  جديدة  كما أن يف هذ  ادلرحلة 
 بينما تكون األرباح يف أعلى مستوى ذلا  مث تثبت عند مستوى معُت.

وغلب على ادلؤسسة يف هذ  ادلرحلة استخدام اسًتاتيجيات رباول من خالذلا القيام بأي تعديل يف ادلنتج حبيث 
ة النمو  وتكون مسئولية القيام هبذ  التعديالت من ادلسئوليات الرئيسية للنشاط الذي تؤدي إذل دعوته إذل مرحل

 يتوذل القيام بالبحوث والتنمية.
 :مرحلة التدىور - د

يف هذ  ادلرحلة تنخفض ادلبيعات اطلفاما شديدا ألن ادلنتج ؼلضع لتنافس حاد من طر  ادلنتجات اجلديدة  
 فاض  كما يستمر ادلنتج يف التدهور حىت تتخلى ادلؤسسة عنه هنائيا.وبالتارل فإن األرباح تبدأ يف االطل



رلموعة من النصائح واليت تساعد ادلؤسسة يف ربقيق قدر من األرباح خالل  PORTERويف هذا اإلطار يقدم 
 هذ  ادلرحلة وتتمثل فيما يلي:

 .أن تتفادى ادلؤسسة الدخول يف حرب مع منافسياا لزيادة حصتاا يف السوق 

  ربتفظ ادلؤسسة بالصورة الذهنية العلية للجودة واخلدمة للمنتج  فالًتكيز على خلق صورة ذهنية للمنتج ترتبط أن
 جبودته وقدرته على خدمة ادلستالك واليت تضمن للمؤسسة االستمرار يف هذ  ادلرحلة.

 فسة.أن رباول ادلؤسسة االحتفاظ باإلداريُت ذوي الكفاءة العالية والقدرة دلواجاة ادلنا 

  أن ربتفظ ادلؤسسة بعالقات طيبة وجيدة مع العاملُت هبا  ويتطلب ذلك ابتعاد اإلداري عن استخدام اإلجراءات
 الروتينية ادلعقدة.

 .أن تبتكر ادلؤسسة طرقا جديدة يف تسويق ادلنتج أو تعمل جاهدة على زبفيض التكاليف 

يف مرحلة النضج ربصل ادلؤسسة على أرباح تكون  من خالل هذ  ادلراحل األربع لدورة حياة ادلنتج نالحظ أنه
مرورية لتمويل البحوث ادلتعلقة بتنمية ادلنتجات اجلديدة وادلوجاة إذل السوق لتعويض ادلنتجات اليت زبلت عناا 
ادلؤسسة  وبالتارل فإنه غلب على ادلؤسسة أن تتوفر على تشكيلة متوازنة من ادلنتجات  أي أهنا تكون موزعة على 

مراحل دورة حياة ادلنتج  ومثل ذلك مؤسسة تكون صبيع منتجاهتا يف مرحلة النضج  فاي مؤسسة ربصل  سلتلف
على أرباح كبَتة ولكناا ال تضمن مستقبلاا نظرا لعدم وجود منتجات يف مرحلة النمو أو يف مرحلة التقدصل  

مح بانطالق ادلبيعات يف أسواق وبالتارل فإن ابتكار منتجات جديدة مرورة ملحة بالنسبة للمؤسسة ألهنا تس
 مشبعة  وكذلك يعمل على خلق توازن يف زلفظة ادلنتجات.

إن أعلية طريقة دورة حياة ادلنتج تنطلق من فكرة أن منتجات ادلؤسسة ليست دائمة وغلب تعويضاا من طر  
 ات ادلؤسسة.منتجات جديدة تسمح بضمان إشباع حاجات ادلستالكُت  لذا فإهنا تعترب كأداة تشكيلة منتج

كما أن مفاوم دورة حياة ادلنتج يعّد األساس الذي ينبغي أن تومع بناء على ربليل االسًتاتيجيات ادلختلفة 
 .1(HOFER, 1975للمؤسسة )

ومن أهم مآخذ طريقة دورة حياة ادلنتج  أهنا صعبة االستعمال كطريقة للتحليل االسًتاتيجي على ادلدى الطويل  
تكنولوجي السريع وتغَت أذواق ادلستالكُت وكذلك قصر حياة ادلنتج  ومن أهم ادلآخذ  وذلك نظرا للتطور ال

كذلك  صلد أن دورة حياة ادلنتج ال ربًتم التطور ادلتتابع للمراحل األربع ادلذكورة سابقا  ومثال ذلك صلد أن بعض 
كل مرتبطة بصعوبة ربديد ادلرحلة   كما أن هناك مشا 2ادلنتجات سبر مباشرة من مرحلة التقدصل إذل مرحلة التدهور

اليت يقع فياا ادلنتج  وذبدر اإلشارة هنا إذل أن أي خطأ يف ربديد ادلراحل اليت ؽلر هبا ادلنتج قد يعرض بقاء 
 ادلؤسسة للخطر  ألن كل مرحلة من هذ  ادلراحل تتطلب توجاات اسًتاتيجية معينة.
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 :1سلسلة القيم -3
وتطورت بعد ذلك من طر   L'AWRENCE MILESخلمسينات مع ظارت هذ  الطريقة ألول مرة يف ا

M.PORTER  حيث قدم يف كتابه الشاَتCOMPETITIVE ADVANTAGE  فكرة سلسلة القيم كأسلوب
يف هذا اإلطار بتحليل مصادر ادليزة التنافسية  PORTERلتقييم اإلمكانيات الداخلية للمؤسسة  ولقد قام 

ج سلسلة القيم واليت ؽلكن اعتبارها سلسلة من األنشطة هتد  إذل خلق للمؤسسة  وذلذا الغرض اقًتح ظلوذ 
بأنه يوجد هناك نوعُت من ادليزة اليت قد ربصل علياا ادلؤسسة مقارنة  PORTERرلموعة من القيم  ويضيف 

وة دبنافسياا  فاألوذل ربصل علياا من خالل زبفيض التكاليف  والثانية عن طريق سبييز منتجاهتا  وأن أية خط
 اسًتاتيجية تقوم هبا ادلؤسسة غلب أن تأخذ يف احلسبان كاّل من زبفيض التكاليف وسبييز ادلنتجات.

ادلؤسسة إذل تسعة أنشطة واليت تنقسم بدورها إذل رلموعتُت وعلا: األنشطة األساسية  PORTERلقد قّسم 
 واألنشطة ادلساعدة.

باشرة  فاي قادرة حبد ذاهتا على خلق منفعة يراها العميل فاألنشطة األساسية هي تلك اليت تعطي للعميل منفعة م
ذات قيمة له وتتمثل يف كل من اإلمداد الداخلي والعمليات واإلمداد اخلارجي والتسويق وادلبيعات. أّما األنشطة 

علية ادلساعدة فاي ال زبلق منفعة للعميل وليس ذلا قيمة مباشرة من وجاة نظر  ولكناا مرورية لزيادة كفاءة وفا
 األنشطة األساسية  وتتمثل يف كل من ادلشًتيات والتطوير التكنولوجي وإدارة ادلوارد البشرية واخلدمات ادلساعدة.

 
 :PORTER: يومح سلسلة القيم ل: (4-4)والشكل رقم 
 ظلوذج سلسلة القيم (4-4)الشكل رقم 
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 األنشطة 

 المساعدة          الخدمات المساعدة

 

إدارة الموارد البشرية                       

 

 

التطوير التكنولوجي                       

 



إن الفكرة الرئيسية يف ظلوذج سلسلة القيم هي أنه هناك بعض األنشطة تعطي قيم ومنافع أكثر من بعض األنشطة 
مناا ألهنا تتوفر على كفاءات  ومن هذا ادلنطلق األخرى  وبالتارل فإن ادلؤسسة سبلك ميزة تنافسية على البعض 

فإن تطبيق ظلوذج سلسلة القيم يتطلب منا استكشا  العالقات وادلتدخالت ادلوجودة بُت سلتلف وحدات 
وأنشطة ادلؤسسة بشكل يسمح لنا بفام كيف أن أداء وحدة أو نشاط معُت يكون له نتائج على صلاح الوحدات 

 واألنشطة األخرى.
سلسلة القيم يعطي مزايا أكثر بالنسبة لطرق التحليل االسًتاتيجي السابقة  وذلك ألهنا تأخذ بعُت  إن ظلوذج

االعتبار احمليط اخلارجي للمؤسسة  وتعترب أكثر نوعية  كما أهنا تًتك لالسًتاتيجيُت حرية كبَتة يف تفسَت النتائج  
ظلوها وتطورها  فإن ظلوذج سلسلة القيم يعترب دبثابة وباعتبار أن تنافسية ادلؤسسة عامل أساسي ومروري لبقائاا و 

أداة فعالة ؽلكن من خالذلا غزو أسواق جديدة وربسُت كل من اإلنتاجية وأنظمة ادلعلومات وكفاءة التنظيم  
 .1ككل

 :2ومع هذا فإن هناك بعض ادلآخذ حول هذ  الطريقة اليت ؽلكن حصرها فيما يلي
يض التكاليف وبالتارل زبفيض السعر  وهذا ما يتعارض مع اذلد  إن هذ  الطريقة تعتمد فقط على زبف -4

الرئيسي للمؤسسة  وهو تلبية حاجات السوق والعمالء والذي سيكون له دور سليب على ابتكار 
وربسُت ونوعية ادلنتجات وكذا تلبية حاجات الزبائن  شلا يؤدي إذل إمعا  القدرة التنافسية للمؤسسة  

الزبون هو العنصر الفعال واألكثر أعلية بالنسبة للمؤسسة  »بأن  T.LEVITويف هذا الصدد يقول 
  .3«وعليه غلب توجيه رلاودات ادلؤسسة ضلو تلبية رغباته 

 ذباهلاا للتحليل ادلعمق حمليط ادلؤسسة والذي يعترب هاما ومروريا لصياغة أي اسًتاتيجية. -5

يمة ادلنتج ال تكون دائما من خالل إن هذ  الطريقة غَت مدركة من طر  الزبون  حيث صلد أن ق -6
تكلفته ادلنخفضة أو سعر  ادلنخفض  ولكن تكون من خالل عدة متغَتات أعلاا التوزيع والًتويج 
وخصائص جوهرية يف ادلنتج  وبالتارل فإن خلق قيمة للمنتج عن طريق االستعمال األمثل للموارد 

الزبون  وعليه فإنه غلب على ادلؤسسة ومن  الداخلية غَت كا  إذا دل يكن هذا ادلنتج مدرك من طر 
جاة نظر اسًتاتيجية خلق نوع من التوازن ما بُت االستعمال العقالشل دلواردها وكذلك قيمة ادلنتج 

 ادلدركة من طر  الزبون.

     
 
 
 

                                                             
1
 Ahmed hamadouche. Op.cit. P85. 

2
 Ahmed hamadouche, op.cit. p76 

3
 Ahmed hamadouche, op.cit. p 88. 



 

 

 :ةــخالص
ادلؤسسة أن من خالل ما سبق نستخلص بأنه ويف ظل التغَتات ادلتسارعة والديناميكية للبيئة البد على   

تبٍت التفكَت االسًتاتيجي وهذا األخَت ينجم عنه مزايا عديدة يف حالة اعتماد  لذلك على ادلؤسسة أن تدرك أعلية 
دراسة وربليل للبيئة اخلارجية والداخلية ألهنا أصبحت سبثل إحدى أهم مراحل الناج االسًتاتيجي  فالبيئة 

يناا وبُت ادلؤسسة  حيث أصبحت تشكل مصدرا للقرارات ودبختلف مكوناهتا وخصائصاا وتشابك العالقة ب
 االسًتاتيجية اليت تتخذها ادلؤسسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 تمهيد :
إن تطـــور الفكـــر اإلداري وإتبـــاع ادلؤسســـات للمـــناج االســـًتاتيجي اســـتدعى علـــى ادلؤسســـات معرفـــة بيئتاـــا 

والضــــعف والفــــرص والتاديــــدات الــــيت مــــن خالذلــــا تبــــٍت ادلؤسســــة فرمــــياهتا ودراســــتاا وربليلاــــا دلعرفــــة نقــــاط القــــوة 
وسياســاهتا واســـًتاتيجياهتا مـــن خــالل هـــذا أصـــبح مـــن سلرجاهتــا  فاـــي تتـــأثر وتــؤثر  ويف دراســـتنا هـــذ  ســـنتطرق إذل 

ثـة وتقسـيمات مفاوم البيئة التسـويقية وأسـباب وأعليـة دراسـتاا والتوجياـات الـيت فرمـتاا هـذ  البيئـة يف اإلدارة احلدي
البيئــة وهبــذا يف هــذا الفصــل ســنتطرق إذل مبحثــُت ادلبحــث األول يتعلــق دبفاــوم البيئــة التســويقية أمــا ادلبحــث الثــاشل 

 سنتكلم عن التقسيمات البيئية ودراستاا.



 

 

 المبحث األول: التوجهات الحديثة لإلدارة والبيئة التسويقية
السيما يف الفكر االقتصادي الذي عر  تطورا كبَتا وأصبح فكرية وإيديولوجية  تيشاد العادل اليوم صراعا

 التفكَت للدخول يف األسواق العادلية زلل اهتمام ادلؤسسات وذلك يف غضون معادل شديدة التحديات .
 المطلب األول :التوجهات الحديثة لإلدارة

 36 وتتمثل يف :
 التغَت ادلتالحق وادلستمر يف كل جزء من أجزاء للعمل. -
 ة شدة ومراوة ادلنافسة.زياد -

 العودلة الكاملة لألعمال. -

 ظاور التكنولوجيا احلديثة ادلتقدمة وادلتميزة. -

 التغَت يف مكونات ومزيج قوة العمل دبا يف ذلك توقعاهتم قيمام. -

 النقص ادلتزايد يف ادلوارد بداية من ادلوارد ادلائية إذل البشرية ادلدربة. -

 صناعي إذل االقتصاد ادلعريف ادلعلومايت.التحول من االقتصاد ال -

 عدم االستقرار يف الظرو  االقتصادية واألسواق العادلية. -

 زيادة تعقد بيئة العمل. -      

 ومن خالل مواكبة التغَتات احلاصلة كان البد على ادلؤسسات العمل بالتوجياات احلديثة لإلدارة:
 التوجو االستراتيجي:  -1

أن ترسـم لنفسـاا مســارا ػلـدد أهـدافاا ورسـالتاا مـن خــالل ربديـد مـا يلـزم ذلـا  ربديــد أصـبح علـى ادلؤسسـة 
 نقاط الضعف دلعاجلتاا والقوة لتعزيزها الزباذ القرارات الصائبة زبدم االسًتاتيجية بشكل وامح.

 التوجو نحو المستقبل:  -2

ادلامـي ادلنطلـق  فالسـؤال الـذي  أفرزت التحديات احلديثة أن التفـوق يكـون دلـن يسـتطيع للمسـتقبل واعتبـار
 يطرح كيف نصنع ادلستقبل ؟

 التوجو اإلنساني:  -3

التطــور الــذي تعيشــه ادلؤسســات مســت سلتلــف اجملــاالت دبــا يف ذلــك العنصــر البشــري والــذي أصــبح عمــاد 
ة مـن صلاح ادلؤسسة ولذلك أصبح الًتكيـز علـى معرفـة حاجاتـه وإشـباعاا  اذلـد  مـن ورائاـا ربقيـق أهـدا  ادلؤسسـ

 37خالذلا وهي تتمثل يف:
 حاجات نفسية. -
 حاجات أمنية. -

 حاجات اجتماعية. -

                                                             
 .95  ص 1996  مصر،  للطباعت  دار االرادة    التغييراإلدارة يف ظالل    عامر اسُتسعيد ي  36

37
 Yoshi kondo, la maîtrise de la qualité dans l'entreprise, economica , paris ,1997, p 157. 



 

 

 حاجات شخصية. -

 حاجات ربقيق الذات. -

 اإلدارة باألىداف:  -4

تعمـــل هـــذ  اإلدارة بتحديـــد أهـــدا  ادلؤسســـة بومـــوح وبدقـــة مومـــوعية منطقيـــة مـــن أجـــل ربقيـــق الكفـــاءة 
بالتعــاون بــُت سلتلــف أعضــاء ادلؤسســة كــل علــى مســتوى وظيفــة مــن  والفعاليــة  وذلــك مــن خــالل ربقيــق األهــدا 

 خالل:

 ترتيب األهدا  حسب األولوية. -
 تقسيماا إذل ما هو رئيسي وثانوي. -

 تقسيماا من حيث الوقت والتكلفة واحلجم. -

 ادلتابعة ادلستمرة لألهدا  من أجل التعديل يف الوقت ادلناسب. -

 استعمال التغذية العكسية. -

لعمل وفق هذا االذبا  يكون باختيار فريق عمل متعدد التخصصـات وحـىت تـتمكن مـن معاجلـة ادلاـام مـن وا
سلتلــف النــواحي وســَت العمــل يكــون ربــت قيــادة رئــيس مشــروع أو اإلدارة العامــة  ويلتحقــوا دبناصــبام األصــلية بعــد 

ا بتحديــد ادلشــاريع بدقــة  وتنظــيم مــوازي كمــا أن اإلدارة باألهــدا  ال تعــوض اإلدارة العامــة  وإظلــ  38انتاــاء ادلامــة 
 كما أهنا تؤدي إذل رفع فعالية األداء واإلصلاز وزبفيض التكاليف.  39للتنظيم ادلعتمد 

 اإلدارة بالمشاركة:  -5

تــتم بإشــراك عــدد مــن األعضــاء يف شــكل فريــق ينتمــون إذل قســم تشــغيلي أو إداري واحــد  ليعملــوا معــا يف 
لوا مسؤولية نتائجام  مـن أجـل تفـادي ادلشـاكل التسـيَتية  ألن هـذ  ادلشـاركة سبـنح نـوع زبطيط وتوزيع ادلاام  ويتح

 من التفاهم  فمساعلة الكل يف ربديد وصياغة األهدا  العامة للمؤسسة واإلدارة بادلشاركة تؤدي إذل:
 روح ادلسؤولية. -
 ادلرونة والفعالية يف األداء. -

 ربفيز العمل وربسُت اجلودة. -

 

 

 

 

 التوجو نحو التعلم المستمر ونحو الفكر الجديد وقبول ما ىو جديد: -6

أصبح التعلم أحد دعائم ادلؤسسة للـدفاع عـن بقائاـا  ألنـه االسـتفادة مـن معلومـات جديـدة واسـتثمارها يف 
ة بتجنيـد كـل طاقاهتـا خاصـة البشـرية دبواجاـ 40تعديل أو تغيَت السلوك لضمان التوافق مع معطيـات ادلوقـف ادلتغـَت 
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  Yves dubreil, management par projet, l'essentiel du management, paris, 1995, p 11. 
39

  J. r katzenbach, equipes autonomes, l'essentiel du management, paris, 1995, p 05. 
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التغيَت  وبالتارل تعمل على التفكَت يف اجلديد والتجديد هي من زبلقه كما تقبل الفكر اجلديد وتتغَت وفقه حسـب 
 ما ؼلدم ويتماشى واسًتاتيجيتاا.  

 :  Benchmarkingالتوجو نحو إعادة الهندسة  -7

ربسُت وتطوير األداء ومـن مث  تعترب إعادة بناء أنظمة العمل أحد ادلناهج اإلدارية احلديثة ادلعمول هبا هبد 
خدمـة تنافسـية ادلؤسســات كمـا أهنــا التغيـَت بشــكل جـذري وإعــادة تصـميم العمليــات يف رلـال أعمــال معـُت بغــرض 

41إحداث ربسينات جذرية يف ادلقاييس احليوية واذلامة لألداء.
 

 التوجو نحو إدارة الجودة الشاملة: -8

ات وادلعرفة على صبيع مستويات وأقسام ادلؤسسة من خـالل العمـل تعترب اجلودة الشاملة مناجا لتنمية ادلاار 
على التحسُت والتطوير ادلستمر  وهي تعٍت عدم وجود أي عيب أو نقص يف ادلنتج انطالقا من التصميم  التنفيذ  

  42واإلصلاز...إخل  دبعٌت ذبمع بُت جودة األداء وادلنتج يف نفس الوقت.
 تسويقية وخصائصها:المطلب الثاني: مفهوم البيئة ال

تعر  ادلؤسسات يف ظل الظرو  االقتصادية الصعبة نوعا من التعقد وعدم االسـتقرار نتيجـة التطـور اذلائـل 
يف معظــم ادلؤسســات وألن ادلؤسســة يف ظــل زلــيط معــُت تقــدم فيــه خــدماهتا ومنتجاهتــا لــذلك علياــا أن تعمــل علــى 

ص والتاديـدات الـيت ؽلكـن تغتنماـا أو ذبنباـا لـذلك نعمـل يف معرفة مكونات هذا احمليط واالخـتالالت ومعرفـة الفـر 
 هذا ادلبحث على معرفة البيئة واالذباهات احلديثة يف الفكر.

 مفهوم البيئة التسويقية: -1
نظــرا لألعليــة وتعقــد وتــداخل مكونــات  نشــأ خــال  بــُت البــاحثُت حــول مفاوماــا حيــث ســعى كــل واحــد 

علـى أهنـا رلموعـة  EMERY et  TRISTهدا  مربرلة  اتفقت إمري وتريست ذل تعريفاا وربليلاا وفقا لأل‘منام 
مـــن لقيـــود والـــيت حـــددت ســـلوك ادلؤسســـة كمـــا أن البيئـــة أخـــذت ظلـــاذج أو طـــرق التصـــريف الالزمـــة لنجـــاح وبقـــاء 

 43ادلؤسسة أو ربقيق أهدافاا.
ي تـزاول فيـه ادلؤسسـة أعماذلـا  كما تعر  البيئة التسويقية بأهنا كافة القوى ادلوجودة يف احملـيط اخلـارجي الـذ

وتــؤثر علــى قــدرة إدارة التســويق فياــا علــى ازبــاذ القــرارات الناجحــة بشــأن نبــأ وتطــوير عالقــات تبــادل ناجحــة مــع 
 44السوق كما أهنا مكُت تتضمن عناصر دفع للمؤسسة أو عناصر تعطيل أو إعاقة دلسَتهتا.

 خصائص بيئة المؤسسة: -2
 ؽلكن إبرازها يف النقاط التالية: هذ  خصائص البيئة اخلارجية 

 التفرد والتميز:  -أ
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حيــث أن كــل مؤسســة بيئــة أعمــال خاصــة هبــا ســواء كانــت هــذ  البيئــة داخليــة أو خارجيــة  فــادلتغَتات الــيت 
ربدث على مستوى البيئة يكون ذلا تأثَت نسيب بالنسبة للمؤسسة فمثال العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ذلـــا نفـــس التـــأثَت بالنســـبة جلميـــع ادلؤسســـات بـــل أن هنـــاك تـــأثَت بدرجـــة سلتلفـــة واخـــتال  طبيعـــة ونشـــاط  ال يكـــون
 ادلؤسسات.

 الطبيعة المتغيرة للبيئة وعدم ثباتها:  -ب
 فالعوامل البيئية تقسم بعدم االستقرار والديناميكية وارتفاع معدل التغَت يف عواملاا ومكوناهتا.

 حكم في المتغيرات البيئية وخاصة الخارجية: صعوبة السيطرة أو الت -ج

حيـــث ال تســـتطيع ادلؤسســـة التـــأثَت فياـــا كالعوامـــل السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والتكنولوجيـــة بينمـــا 
 تستطيع التأثَت على بعض ادلتغَتات كتلك اليت ربدث يف البيئة اخلاصة وكذلك البيئة الداخلية.

 التعقد:  -د

تنــوع العوامــل وادلكونــات الــيت تنشــط يف إطارهــا ادلؤسســة وبــرمج هــذا التعقــد إذل تنــوع ويثــَت إذل اخــتال  و 
وتعــدد ادلكونــات البيئيــة ولكــي ؽلكــن للمؤسســة معاــا بازبــاذ فإهنــا ربتــاج إذل شــراكة مــن ادلعرفــة اإلداريــة وادلعلومــات 

 ادلتقدمة.

 التأثير المتبادل بين مكونات العوامل البيئية:  -ىـ 

ًتاكــب بــُت هــذ  ادلكونــات موجــود ودائــم فمــثال تتــأثر العوامــل السياســية بالعوامــل االقتصــادية فالتــداخل وال
 واالجتماعية وتؤثر فياا لدرجة أنه يصعب الفصل بُت درجات التأثَت هذ  ادلتغَتات يف بعضاا البعض.

 عدم التأكد:  -و

تأكد أين يصعب فياا على متخذ إن نقص ادلعلومات عن ادلتغَتات البيئية يشكل عامال من عوامل عدم ال
القرار ربديد إصبالية وقوع احلدث وهو ما يؤدي إذل زيادة إصباليـة تعـرض ادلؤسسـة للمشـكل والتكـاليف الناصبـة عـن 

 العمل يف ظرو  بيئية معقدة أو ديناميكية وينحصر عدم التأكد يف ثالث جوانب وهي:

 ع القرار.نقص ادلعلومات عن العوامل البيئية ادلتعلقة دبومو  -
 عدم القدرة على توقع تأثَت ادلتغَتات البيئية على مستقبل ادلؤسسة. -

45استحالة ربديد درجة إصبالية احلدث. -
 

 االعتمادية: -ر

حيث أن هناك عالقة اعتماد متبادل بُت ادلؤسسات هذ  العالقة الناذبة عن االشًتاك يف ادلوارد النادرة الـيت 
ؤسســات فادلؤسســات الفعالــة وهــي تلــك ادلؤسســات الــيت تســتطيع أن تقــوم بتحصــيل تعتــرب كأســاس للتمييــز بــُت ادل

ادلــوارد النــادرة واســتغالذلا األمــر الــذي يكســباا االســتقاللية وذبنبــه بتبعيتاــا لجخــرين وكــذلك زلاولــة جعــل اآلخــرين 
مؤسسـة وعـدم مصــادر يعتمـدون علياـا وبالتـارل فـإن االعتمـاد حسـب تشـَت إذل أعليـة مـورد أو بعنصـر مـا بالنسـبة لل
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التوريد احملتملة ومدى صَتورهتا فإن زيـادة األوذل وقلـة الثانيـة تشـَت إذل زيـادة ادلشـاكل ادلرتبطـة باالعتماديـة والعكـس 
 صحيح.     

 ظروف السوق:  -ز

تشــَت هــذ  اخلاصـــية إذل هيكــل الســوق الـــذي يعمــل فيــه ظلـــه دلؤسســات إن ظــرو  الســـوق تعكــس درجـــة 
 تنوعاا.التعقد واالعتماد و 

 العدائية:  -س

تقســم البيئــة يف بعــض األحيــان خباصــة العدائيــة وتتمثـــل أهــم مظاهرهــا يف عــدم القبــول مــن طــر  العمـــالء 
للمنتجات أو اخلدمات اليت تقدماا ادلؤسسة أو عندما تكـون ادلنافسـة السـائدة مكيفـة وعلـى أشـدها ولـيس دبفاـوم 

ذلا أثرها بشكل خطَت على مستقبل ادلؤسسـة وذلـك نظـرا لألمـرار ادلنافسة الكاملة كما أن هذ  اخلاصية قد تكون 
 البالغة اليت قد يلحق هبا  لذلك ضلذ أن هذ  اخلاصية تعترب حدث يواجاه مستخذي القرارات.

 التنوع: -ش

ونعـــٍت وجــــدود قطاعــــات عديــــدة مــــن مــــوردين والعمـــالء وادلســــتخدمُت وكــــذلك يشــــَت إذل سبــــايز ادلنتجــــات  
 ماا ادلؤسسات واليت تستجيب لتفضيالت عديدة ورغبات متنوعة.واخلدمات اليت تقد

 التجانس:  -ح

 ويشَت إذل التشابه والتجانس فيما بُت سلتلف العناصر البيئية.

إن اخلصائص السابقة الذكر تعترب من أهم اخلصـائص البيئيـة علـى الـرغم مـن أن هنـاك بعـض البـاحثُت ومـن 
 TROSI&OLائص طويلة  فإذل جانب اخلصائص ادلذكورة السابقة صلد خالل إسااماهتم قدموا قائمة أبعاد وخص

يقــدمان درجــة االعتمــاد   OBORN&NTحصــرها يف ظــرو  الســوق وطبيعــة التكنولوجيــا والديناميكيــة بينمــا صلــد 
يـــرى أهنـــا  KHUDWALLAعلـــى البيئـــة وعالقـــات التفاعليـــة واالعتمـــاد ادلشـــًتك بـــُت ادلؤسســـة وغَتهـــا بينمـــا صلـــد 

ؽليز بُت البيئة ادلعقدة وادلستقرة والديناميكية أمـا  DUCAUوالتعقد والتكنولوجيا ومغوط البيئة بينما صلد  االستقرار
CHILD .فاو ؽليز بُت التأكد وعدم التأكد 

 المطلب الثالث: أسباب وأىمية دراسة البيئة 
تعترب قامسا مشًتكا بُت صبيع  إن ادلؤسسات على اختال  أهدافاا وأنشطتاا إال أن هناك عددا من اجلوانب -    

 ادلؤسسات هذ  اجلوانب تعرب لنا أعلية دراسة للبيئة ومن بيناا:
العالقـــة التبادليـــة بـــُت البيئـــة وادلؤسســـة فالبيئـــة الـــيت تعمـــل فياـــا ادلؤسســـة تعتـــرب ادلـــورد األساســـي كمـــدخالت  -

وجــود وبقــاء اآلخــر. وبالتــارل وعملياهتــا  وأنشــطتاا الرئيســية فوجــود وبقــاء أي طــر  مناــا هــو شــرط مــروري ل
فالتـأثَت بيناـا متبـادل حيــث أن البيئـة الـيت تعمــل فياـا ادلؤسسـة تعــدم فـرص النجـاح أو الفشــل كمـا أهنـا تســاعد 

 على ربديد سلوكاا واسًتاتيجياهتا لتحقيق أهدافاا.

ادلتغَتات البيئية إن ادلؤسسة عبارة عن نظام مقًتح وإدارهتا دبفاوم النظام يقتضي مرورة التعر  على صبيع  -
 اليت تؤثر فياا.



 

 

صبيع ادلؤسسات وعلـى اخـتال  أنواعاـا وعنـد شلارسـتاا أو تنفيـذها للوظـائف وادلاـام اإلداريـة )التخطـيط   -
 التنظيم  التنسيق  التوجيه والرقابة(  غلب علياا أن تقوم بذلك يف موء ادلتغَتات أو القيود البيئية. 

ذل حـد كبــَت علـى مـدى إرمــاء البيئـة وربقيـق أهــدا  األطـرا  ادلشــكلة إن بقـاء ادلؤسسـة وجلاهنــا يتوقـف إ -
46ذلذ  البيئة رغم تعددها وتبايناا وتعارماا يف نفس الوقت.

 

التأثَت بشكل مباشر أو غَت مباشـر مـن طـر  ادلؤسسـات وبـدرجات متفاوتـة مـن ادلتغـَتات الـيت ربـدث يف  -
 ما يلي:البيئة الداخلية واخلارجية ومن بُت األمثلة على ذا 

اطلفــــاض األســــعار أو تكــــاليف اإلنتــــاج قــــد يســــتلزم مــــن ادلؤسســــة إعــــادة النظــــر يف السياســــات التمويليــــة  - أ
بادلؤسسة أو قد يزيد من رغبتاا يف توزيع منتجاهتـا أو الـدخول يف أسـواق جديـدة أو زبصـيص مبـالغ كبـَتة 

 يف ميزانيتاا لالنفاق على تطوير اإلنتاج.
 رلموعــة مــن الــدول علـى إلغــاء القيــود اجلمركيــة علــى اســتَتاد وتصــدير الســلع حريـة التجــارة أو االتفــاق بــُت - ب

 بُت الدول األعضاء من ادلمكن أن يزيد من درجة ادلنافسة.

إن التغيَت يف تكنولوجيا اإلنتاج والتسويق يف الصناعة قد يؤثر يف البضاعة وعلى تكاليف اإلنتاج والتسويق  - ت
 وهيكلته وغَت ذلك من اآلثار.      وحجم العمالة وطبيعتاا وكذلك الطلب

إن قـــدرة ادلؤسســــة علــــى التكيــــف مــــع ادلعطيــــات البيئيــــة ادلختلفــــة يــــؤدي إذل زيــــادة درجــــة فعاليــــة ادلؤسســــة  -
وصلاحاا يف ربقيق أهدافاا وأهدا  التعامل معاـا  فأعليـة دراسـة البيئـة تكمـن أساسـا يف اسـتغالل الفـرص 

 يدات وادلخاطر البيئية.ادلتاحة واكتشا  فرص جديدة وذبنب التاد

 
حيث اعتقد بأنـه ألي هـد  صلـد  BARNARDأعلية البيئة تكمن أساسا يف إمافتا دبعٌت ػلوي للاد   -

47ذاته إال يف البيئة وال ؽلكن أن يعر  إال حدودها.
 

 المبحث الثاني: تقسيمات البيئة التسويقية
مباشرة واخلارجية مباشرة والداخلية وهـي العوامـل تقسم البيئة التسويقية إذل ثالث بيئات البيئة اخلارجية غَت 

ادلـؤثرة علــى ادلؤسسـة بصــورة مباشــرة وغـَت مباشــرة وهــي يف ادلقابـل تــؤثر علـى حياهتــا وبقائاــا  لـذا البــد للمؤسســات 
مـن دراسـتاا دلعرفـة التاديـدات الـيت تفرزهــا هـذ  البيئـة والفـرص ادلتاحـة ومـن أجــل دراسـة نقـاط القـوة والضـعف الــيت 

 ها البيئة الداخلية.تفرز 
 المطلب األول: دراسة البيئة الخارجية غير المباشرة

تضم البيئة اخلارجية غَت مباشرة رلموعة من العوامل ادلـؤثرة علـى ادلؤسسـة بصـورة غـَت مباشـرة ويف ادلقابـل ال 
معاـا وتقـع عوامـل تستطيع ادلؤسسة التأثَت علياا ولذلك فعلـى ادلؤسسـات أن ربتـاط دلتغـَتات هـذ  البيئـة والتكيـف 

البيئـة اخلارجيــة غــَت مباشــرة خــارج حــدود ادلؤسســة ونطــاق رقابتاـا كمــا أهنــا ال تقتصــر علــى العوامــل احملليــة فقــط بــل 
تتعــداها إذل العوامــل الدوليــة خاصــة وأن العــادل اليــوم أصــبح قريــة صــغَتة بفضــل التطــور اذلائــل يف رلــال االتصــاالت 
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العوامــل االقتصــادية  السياســية  القانونيــة  التكنولوجيــة  االجتماعيــة والثقافيــة  )اإلنًتنــت( وتتمثــل هــذ  العوامــل يف 
    48وأخَتا العوامل الدولية.

 العوامل االقتصادية:  -1
وتشـــَت إذل اخلصـــائص والتوجياـــات النظـــام االقتصـــادي الـــذي تعمـــل فيـــه ادلؤسســـة كمعـــدل الفائـــدة الـــدخل 

توسـط دخـل الفـرد  نسـبة البطالـة  السياسـات ادلاليـة والنقديـة للدولـة القومي معدالت الناتج القومي معـدالت ظلـو م
 وتأثَتها على ميزان ادلدفوعات ودور األعمال وآثارها.

 ميزان المدفوعات والقيود على الحركة التجارية: -أ
يــؤثر ميــزان ادلــدفوعات بشــكل وامــح علــى ادلؤسســات ولعــل العنصــر األساســي يف ميــزان ادلــدفوعات هــو  

والــذي يعــرب عــن الفــارق ادلوجــود بــُت الصــادرات والــواردات وعنــد  BALANCE OF TRADEالتجــاري  ادليــزان
حــدوث عجــز يف ميــزان التجــاري تلجــأ الدولــة إذل إحــداث فــائض يف هــذا األخــَت مــن خــالل تقييــد الــواردات عــن 

ليــة إذل ازبــاذ قــرارات طريــق منــع اســتَتاد ســلع معينــة ويف ادلقابــل تكثيــف صــادراهتا لكــل هــذا يــؤدي بادلؤسســات احمل
يتوسع نطاق أعماال وكذا سياستاا العملية نتيجة الشعور بعدم وجود منافسة للمنتجات األجنبيـة لكـن هـذا يـؤدي 
إذل ارتفــاع أســعار ادلنتجــات احملليــة مــن جاــة واطلفــاض جودهتــا النعــدام اخلــربات األجنبيــة مــن جاــة أخــرى شلــا يعــود 

جـة مــن قبـل الدولــة زلليـة شلــا .ن الـدول األجنبيــة قـد تقــوم بـنفس السياسـة ادلنتــهسـلبا علـى ادلســتالك الناـائي  كمــا أ
 ينجز عنه اطلفاض يف حجم التبادل الدورل واطلفاض نشاط ادلؤسسة.

 دورة األعمال: -ب
إن أثــر دورة األعمـــال كمتغــَت مـــن ادلتغـــَتات االقتصــادية يتضـــح مــن خـــالل أثـــر  علــى مبيعـــات ادلؤسســـات  

أو الكســاد يــؤثر علــى إنتاجيــة ادلؤسســة حيــث تتخصــص اإلنتاجيــة األمــر الــذي يــنعكس ســلبا  فــالركود االقتصــادي
 على األرباح.

 توزيع الدخل القومي:  -ج
وؼلتلف توزيع الـدخل القـومي مـن بلـد آلخـر حـىت وإن تسـاوت كـل مـنام يف قيمـة متوسـطة الـدخل القـومي 

  الثراء واألخرى شديدة الفقر.ففي الدول النامية هناك قسمُت من األفراد األوذل شديدة 
 العوامل السياسية والقانونية: -2

 الكبَت يف تصميم االسًتاتيجية  وتتكون هـذ  تعترب البيئة السياسية والقانونية من العناصر اذلامة ذات التأثَت
البيئــــة مــــن مؤسســــات النظــــام احلكــــومي وسياســــات الــــدول ادلاليــــة والنقديــــة واخلارجيــــة وسياســــات الــــدول ادلتعلقــــة 
باالســتثمار اخلــارجي  كمــا تشــمل أيضــا التشــريعات والقــدرات اإلداريــة وآراء احلــاكم واللــوائح واإلجــراءات ادلؤسســة 

 .49للعمليات

                                                             

 .70  ص2000ئل للنشر  عمان  فالح حسن احلسٍت: اإلدارة االسًتاتيجية  دار وا 48
 .91  صادلرجع السابقعايدة سيد خطاب   49



 

 

تعمل ادلؤسسات يف معزل عن تأثَتات سلتلف القوى السياسية القانونية للدولة وادلؤسسات كبَتة احلجم  ال 
معنيــة أكثـــر هبـــذا األمـــر  فأمــا فيمـــا ؼلـــص العوامـــل السياســية فنجـــد مـــثال القـــدرات السياســية ػلضـــر اســـتَتاد بعـــض 

سســات احملليـــة وبالتــارل زيـــادة منتجاهتــا لعـــدم ادلنتجــات األجنبيـــة والــيت ينـــتج عناــا توســـيع يف الطاقــة اإلنتاجيـــة للمؤ 
وجـــود منافســـة أجنبيـــة  لكـــن ال زبلـــو هـــذ  القـــرارات مـــن الســـلبيات كصـــعوبة احلصـــول علـــى مـــدخالت العمليـــات 
اإلنتاجية ادلتوفرة يف بلدان أجنبية )ادلعاملة بادلثل من طر  الدول األجنبية(. كما صلد القدرات ادلتعلقة بزيادة نسـبة 

لرسوم ادلفرومة على بعض الواردات وبالتـارل ارتفـاع تكـاليف العمليـة اإلنتاجيـة للمؤسسـة. هنـاك عوامـل الضرائب وا
سياســية تتعلــق بتشــجيع ادلســتثمرين ورجــال األعمــال علــى إنشــاء مؤسســات جديــدة وذلــك باإلعفــاء مــن الضــرائب 

العامـل األهـم واألكثـر تـأثَتا مـمن  دلدة معينـة  وتسـايل احلصـول علـى مـوارد اإلنتـاج وغَتهـا مـن اإلمتيـازات  ولعـل
البيئة السياسية هو عامل عدم االستقرار السياسي  وتتمثـل يف االخـتال  يف عناصـر البيئـة السياسـية والقانونيـة مـن 
حيث عدم قدرة النظام السياسي على ربقيق التحوالت بانتظام وبصفة عادية وسـليمة  وهـذا بسـبب التغـَت السـريع 

يف ربقيــق نتــائج مرمــية للمجتمــع  هــذا األخـَت غلــب علــى احلكومــة امتصــاص غضــبه  هــذ  يف احلكومـات وفشــلاا 
ادلؤشــرات وغَتهــا ذبعــل بيئــة األعمــال بيئــة سلــاطر وعــدم التأكــد واخلــو  بالنســبة للمســتثمرين  وبالتــارل هتــبط مــن 

 ادلــدى وغــَت عــزائمام وقــراراهتم حــول االســتثمار يف ظــل هــذ  الظــرو . كمــا أن التخطــيط احلكــومي يكــون قصــَت
مســتدصل شلــا غلعــل ادلســتقبل رلاــوال أمــام رجــال األعمــال هــذا مــن جاــة  والتمــرد والعصــيان والتخريــب والســطو مــن 

 طر  فئات اجملتمع واليت سبس دبصاحل هؤالء ادلستثمرين.
صلـد أما فيما ؼلص العوامل القانونية فتتعلق بتلك القـوانُت ادلـؤثرة بصـفة مباشـرة علـى عمـل ادلؤسسـة  حيـث 

القوانُت ادلتعلقة بالبيئة من حيـث احلفـاظ علـى نظافتاـا واحملافظـة علياـا مـن التلـوث واالسـتغالل الالعقـالشل للمـوارد 
اجمللوبة من الطبيعـة  كمـا صلـد القـوانُت ادلتعلقـة بتنظـيم العالقـات بـُت مـالك ادلؤسسـات والعـاملُت فياـا بـُت ادلؤسسـة 

 .وأفراد اجملتمع  وبُت ادلؤسسة والدولة
فأمــا فيمــا ؼلــص عالقــات مــالك ادلؤسســات بالعــاملُت فياــا  فانــاك القــوانُت والتشــريعات الــيت تــوفر احلمايــة 
القانونية ذلؤالء العاملُت من تعسـف ادلـالك ومـمان حقـوقام  كمـا تومـح وربـدد وصـيات العـاملُت اذبـا  ادلؤسسـة  

حبمايـة ادلسـتالك مـن سلتلـف التصـرفات اخلاطئـة  فيما ؼلص عالقات ادلؤسسة بـأفراد اجملتمـع فنجـد القـوانُت اخلاصـة
لــبعض ادلؤسســات كــالغش التجــاري  تقــدصل منتجــات تضــر بصــحة ادلســتالك. أمــا القــوانُت ادلتعلقــة بتنظــيم عالقــة 
ادلؤسســة بالدولــة فاــي تلــك ادلرتبطــة بالنظــام االقتصــادي ككــل كقــوانُت إنشــاء ادلؤسســات  القــوانُت ادلرتبطــة بتنظــيم 

 ارية داخل الدولة  القوانُت اخلاصة دبنع األداء اإلداري الفاسد يف ادلؤسسات...اخل.العمليات التج
إن كثرة وتعدد القوانُت الضابطة والصارمة ربد من حرية التوسع واالبتكار وظاور مؤسسات جديدة...اخل  

 ذلذا يطلق البعض على هذا الكم الكبَت من القوانُت والتشريعات اسم التلوث القانوشل.
 العوامل التكنولوجية: -3

قبــــل التطــــرق إذل سلتلــــف العوامــــل وادلــــؤثرات التكنولوجيــــة وعالقتاــــا بادلؤسســــة البــــد مــــن فاــــم معــــٌت كلمــــة 
تكنولوجيــا  فمصــطلح التكنولوجيــا بالفرنســية هــي كلمــة تعــٍت علــوم التقنيــات ولــيس نفــس ادلعــٌت ادلطبــق مــن طــر  



 

 

ويشــــَت إذل رلموعــــة العلــــوم والتقنيــــات ادلســــتعملة  TECHNO-SCIENCEاإلصللوساكســــوفيُت  فادلصــــطلح معنــــا  
على أهنا: " التطبيق ادللموس للمعار  العلمية  STATEGOT خلدمة مشروع اقتصادي  وكذلك عرّفت يف كتاب 

 والتقنية لتصميم وتطوير ومع منتج ما ".
دلتعلقـة باألشـياء أو السـلع كما تعر  التكنولوجيا على أهنا أي تغيَت يف أظلـاط وأسـاليب اإلنتـاج أو التوزيـع ا

أو اخلــدمات نتيجــة التطبيــق الفعلــي ألســاليب أو طــرق علميــة  كمــا يقصــد هبــا فــن تطبيــق واســتخدام العلــم وادلعرفــة 
 .50هبد  زيادة قدرات اإلنسان على ربقيق أهدافه

ورة واالبتكـار تبعا للتعاريف السابقة فإن بقاء ادلؤسسة مرهـون دبـدى قـدرهتا علـى اسـتعمال التكنولوجيـا ادلتطـ
فالتكنولوجيا تعترب من أهم العوامل احملـددة للكفـاءة التنافسـية  وذلـك دلـا ذلـا مـن  M.PORTERوالتجديد وحسب 

 آثار على التكاليف وعلى السعر وعلى صورة ادلؤسسة. تؤثر العوامل التكنولوجية على:
دي إذل زبفـــيض يف التكـــاليف  إذ أن التقـــدم التكنولـــوجي غالبـــا مـــا يـــؤ  * الوضـــعية التنافســـية للمؤسســـة:

 وبالتارل غلعل ادلؤسسة يف ومعية تنافسية جيدة بأسعارها وجودة منتجاهتا )كفاءة تنافسية(.
إن زبلـــف بعـــض ادلؤسســـات عـــن اكتســـاب تكنولوجيـــا جديـــدة قـــد ؼلرجاـــا مـــن  * تركيبـــة قطـــاع النشـــا :

ؤسســة أن تكــون علــى إطــالع دائــم بــالتطورات الســوق وبالتــارل تغيــَت بنيــة القطــاع نفســاا  ذلــذا البــد علــى إدارة ادل
 التكنولوجية حىت ال يفوهتا قطار التطور وتصبح ماددة بالزوال.

كــل مؤسســة سبلــك رصــيدا تكنولوجيــا موظفــا بكــل األنشــطة وسبثــل مامــة ادلؤسســة   * الرصــيد التكنولــوجي:
 رلموعات وهي: يف أربع E/TI/DAأوال يف حصر سلتلف أنواع التكنولوجيا ادلوظفة اليت ػلصرها 

وهي تكنولوجيا ذات نفس النشاط بالنسبة جلميع ادلؤسسات العاملة بنفس الصناعة وال  التكنولوجيا القاعدية: -
 سبلك أي ميزة تنافسية.

 يف رلال سبتلك فيه القدرة التكنولوجيا المفتاح: -
وعلياـا يتوقـف النجـاح ادلسـتقبلي  سبلـك كفـاءة هائلـة علـى الصـنع سبيـز ادلؤسسـة التكنولوجيا المتطورة الحديثـة: -

 للمؤسسة.
 العوامل االجتماعية والثقافية: -4

تلــــك القـــــيم االجتماعيـــــة الســــائدة  التقاليـــــد واألعـــــرا   »ؽلكــــن تعريـــــف العوامـــــل االجتماعيــــة علـــــى أهنـــــا: 
صـرها الثابتـة وادلتغـَتة االجتماعية  القيم ادلؤثرة يف ادلدينة والريف وادلعطيات الناذبة عن ربليـل البيئـة االجتماعيـة وعنا

 .51«ومشاكل ادلتغَت االجتماعي  ودوافع وحوافز السلوك االجتماعي 
والعوامـــل الثقافيـــة تتصـــل بالثقافـــة والتعلـــيم واخلـــربات ادلًتاكمـــة والقـــيم التارؼليـــة واحلضـــارية ادلـــؤثرة يف الســـلوك 

احلياة  طبيعـة اجملتمـع واسـتعداد  أو عـدم الفردي واجلماعي  مستوى التطور العلمي والثقايف  أسلوب احلياة  نوعية 
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استعداد  للتغَت  النظرة الفردية واجلماعية إذل ادلامي واحلامر وادلستقبل  وتأثَت كل بعد من هذ  األبعاد يف تكوين 
 الشخصية الثقافية واحلضارية والتأثَت يف الفعل اإلنساشل.

ة عــن الثقافيـة ولكــن تومـح أهــم اجلوانـب الــيت هـذين التعـريفُت لــيس القصـد منامــا عـزل العوامــل االجتماعيـ
تتضمناا كل من هاته العوامل االجتماعية والثقافية  ألن التداخل والتكامل ادلوجود بيناا والتأثَت متبادل  لذلك ال 

 ؽلكن الفصل بُت العوامل الثقافية واالجتماعية ألن ال ثقافة بدون رلتمع.
بيئـــة االجتماعيـــة والثقافيــة ســـنأيت علـــى ذكــر أهـــم اجلوانـــب الـــيت ولغــرض اإليضـــاح أكثـــر يف دراســة وربليـــل ال

تنتمــي إذل هــذ  البيئــة وآثارهــا علــى أداء ادلؤسســة وهــي: التغــَتات الســكانية ودور ادلــرأة يف اجملتمــع ومســتوى التعلــيم 
تماعيــة واألطــر لألفــراد يف اجملتمــع والقــيم وقواعــد الســلوك االجتمــاعي ادلــرتبط بالعمــل يف ادلؤسســات وادلســئولية االج

 .52األخالقية
 العوامل الدولية: -5

نعـٍت بالعوامـل الدوليـة تلـك القــوى وادلـؤثرات الناذبـة عـن العالقـات والتصــرفات الـيت تقـوم هبـا الـدول كــالًتكيز 
علــى ضبايــة الصــناعات احملليــة ومنــع االســتثمارات األجنبيــة مــن الــدخول  زلاولــة احلصــول علــى مركــز تنافســي دورل 

صـة سـوقية كبـَتة وهـذا مـن خـالل زيـادة التمويـل للصـناعات احملليـة  وهنـاك عوامـل كثـَتة وسلتلفـة والـيت جيـد وكـذا ح
 تتمحور أساسا على ثالث عوامل:

 االختالفات الحضارية بين الدول: -أ
ذلــــك ألن الــــدول زبتلــــف فيمــــا بيناــــا مــــن حيــــث العــــادات وتقاليــــد رلتمعاــــا  لغتاــــا  اذباهاهتــــا ودوافعاــــا 

وبالتــارل فــإن ســعي ادلؤسســات لــدخول أســواق أجنبيــة يتوجــب علياــا أخــذ هــذ  االختالفــات احلضــارية ومعتقــداهتا  
بعُت االعتبار  وكذلك دراستاا من حيث إمكانية صلاح أو فشل دخوذلا يف األسـواق  وبالتـارل ادلفامـلة بـُت العمـل 

 خلصائصاا احلضارية. زلليا أو خارجيا وإن كان خارجيا فتتم ادلفاملة بُت الدول األجنبية تبعا
 العالقات على مستوى الدول: -ب

هنـا ظليـز بـُت نــوعُت مـن العالقـات اجليـدة والعالقــات السـيئة بـُت الـدول  فمــثال يف حالـة مـا إذا كانـت تــربط 
دولتُت عالقة صداقة وعمل جديتُت  فإن هذا يعٍت آفاقا أوسع لعمل ادلؤسسات على ادلستوى اخلارجي من حيث 

ط اجليدة لعمل هذ  ادلؤسسات واالمتيازات ادلمنوحة من طر  الدولة األجنبية  كل هـذا وغـَت  غلعـل احلرية والشرو 
ادلؤسسات احمللية اليت تعمل يف اخلارج يف موقع تنافسي جيد أمـام ادلؤسسـات األجنبيـة نفسـاا  لكـن يف حالـة سـوء 

رمة وكبَتة على نشاطاا خارجيا شلا غلعلاا يف العالقة بُت الدول فإن ادلؤسسات األكثر تتأثر عندما تواجه قيودا صا
موقع تنافسي سيء  وكذلك حصة سوقية صغَتة على ادلستوى اخلارجي وهـذا مـا يقلـل مـن فـرص صلاحاـا والتوسـع 

 يف عمل ادلؤسسات إن دل نقل زيادة سلاطرة الفشل أو حىت اخلروج من عادل األعمال.
 التجمعات االقتصادية: -ج
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لتجمعات االقتصادية اذلادفة إذل تسايل حركة التجارة فيما بيناا  ولعل أهم الفوائـد وهي تلك التكتالت وا
ادلنجزة عن هذ  التجمعات امتالك قوة سياسية بتحالف القوى السياسية للدول ادلتكتلة اقتصاديا سبكناا من فرض 

دلؤسســات أمــام فــرص ســوقية هيمنتاــا دوليــا  وهــذا مــا هــو موجــود فعــال كالســوق األوروبيــة ادلشــًتكة  وهنــا تكــون ا
وحصـــة تســـويقية كبـــَتة  لكـــن يف نفـــس الوقـــت قـــد تواجـــه ادلؤسســـات هتديـــدات متمثلـــة يف القيـــود اجلمركيـــة العاليـــة 
وادلفرومــة مــن طــر  دول هــذ  التجمعــات بغــرض منــع ادلؤسســات مــن الــدخول مــمن أســواقاا وهنــا يكــون البقــاء 

 لقدرة الكافية على ادلنافسة.واالستمرار للمؤسسات الصغَتة واليت ليس لدياا ا
 المطلب الثاني: دراسة البيئة الخارجية المباشرة )التنافسية(

إن تــأثَت البيئــة اخلارجيــة ادلباشــرة عــادة مــا تتصــف بالعموميــة  كمــا أنــه قــد يــؤثر علــى ادلؤسســات بصــورة غــَت 
 بطريقة مباشرة.مباشرة. أما البيئة اخلارجية ادلباشرة اخلاصة فاي أكثر تأثَتا على ادلؤسسات 

 53 وتتكون البيئة اخلارجية ادلباشرة من عدد من العناصر نذكر مناا:
 المنافسون: -1

ؽلكــن تعريــف ادلنافســُت بصــورة عامــة علــى أهنــم صبيــع ادلؤسســات الــيت تتنــافس فيمــا بيناــا يف احلصــول علــى 
 أو ادلوارد الطبيعية.ادلوارد  وقد تتمثل هذ  ادلوارد كال من دخل ادلستالك أو ادلوارد التحويلية 

ويعـــّر  ادلنافســـون أيضـــا علـــى أهنـــم عبـــارة عـــن ادلؤسســـات الـــيت تقـــدم ســـلعا وخـــدمات متشـــاهبة للمنتجـــات 
 ادلؤسسة إذل نفس العمالء احملتملُت.

أن ربليل ادلنافسة يقتضي اإلجابة علـى أربعـة أسـئلة رئيسـية ويتعلـق السـؤال األول والثـاشل  4;>4يرى بورتورد 
ات التنافسية الدفاعية للمؤسسة  أما السؤالُت فاما يتعلقان باالسًتاتيجية التنافسـية اذلجوميـة  وتتمثـل باالسًتاتيجي

 هذ  األسئلة يف:
 هل ؽلكن القول بأن ادلنافس يشعر بالرما عن موقعه احلارل يف السوق ؟ -
ت ادلتوقع أن يقوم هبا هل ؽلكن القول بأن ادلنافس إذا دل يكن راميا عن ومعه احلارل  فما هي التعديال -

 يف اسًتاتيجياته ؟.
 ما هي أكرب جوانب الضعف لدى ادلنافسُت واليت ؽلكن استثمارها لصاحل ادلؤسسة ؟. -
ما هي التصرفات اليت ؽلكن أن تأيت هبا ادلؤسسة فتؤدي إذل احتماالت عالية بأن ادلنافس قد يقوم بازباذ  -

 صول على شبار هذ  التصرفات ؟.  إجراءات مضادة حبيث ؽلنع ادلؤسسة يف احل
 الموردون: -2

وهـــم عبــــارة عــــن سلتلـــف مصــــادر مــــدخالت ادلؤسســــة مـــن مــــواد أوليــــة ومســـائل  معــــدات طاقويــــة وسلتلــــف 
اخلــــدمات والتجايــــزات ومســــتلزمات العمليــــة اإلنتاجيــــة  وصلــــاح ادلؤسســــة مرهــــون علــــى مــــدى حســــن عالقتاــــا مــــع 

دلؤسســة يف موقـع جيــد يف بيئـة األعمــال مـن حيــث حصـوذلا علــى سلتلــف ادلـوردين  وذلــك أن العالقـة اجليــدة ذبعـل ا
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مــدخالت عملياهتــا اإلنتاجيــة بالقــدر الكــايف  اجلــودة العاليــة  الســعر التنافســي الــذي ػلقــق مــن تكــاليف اإلنتاجيــة 
 واالستمرارية يف توافر هذ  ادلدخالت  كل هذا يعزز فرص امتالك ميزة تنافسية بُت ادلؤسسات.

ء العالقــــة بــــُت ادلؤسســــة وادلـــوردين سبثــــل هتديــــدا ذلــــا كعــــدم سبكـــن ادلؤسســــة مــــن احلصــــول علــــى كمـــا أن ســــو 
احتياجات عملياهتا اإلنتاجية بالكمية واجلودة الالزمتُت والوقت ادلناسب  كمـا عقـد ػلـدث تذبـذب يف تـوفَت هـذ  

تـــأمُت متطلبـــات ادلؤسســـة االحتياجـــات مـــن طـــر  ادلـــوردين وشـــروط التســـليم والـــدفع وحـــىت عـــدم التـــزام ادلـــوردين ب
 باستمرار  كل هذا من شأنه تقليص حظوظ ادلؤسسة يف النمو واالستمرار وحىت البقاء يف بيئة األعمال.

وعليــه فــإن مــن واجــب ادلؤسســة القيــام بدراســة وربليــل ادلــوردين مــن صبيــع النــواحي كعــددهم ومــدى قــدراهتم 
 ع.على التحكم يف األسعار واجلودة وشروط التسليم والدف

من هم أحسـن ادلـوردين؟ مـا هـي طبيعـة عالقـتام مـع ادلؤسسـات األخـرى؟ وإمكانيـة ربويـل هـذ  العالقـة يف 
 صاحل ادلؤسسة.

هذ  الدراسة سبكن ادلؤسسة من ربسُت عالقاهتا مع ادلوردين  وبصفة عامة فإن العالقـة بـُت ادلؤسسـة وادلـورد 
 54 سبثل فرصة يف األحوال التالية:

 سة من احلصول على ما ربتاج إليه بأسعار أقل ومستوى جودة عالية.إذا سبكنت ادلؤس -
 احلصول على شروط دفع أفضل ما ػلصل عليه ادلنافسون. -
 مواعيد التسليم منضبطة وادلواصفات مطابقة. -
 ادلرونة يف قبول مردودات ادلشًتيات. -
 ربمل نفقات النقل والتأمُت. -
 ألزمات.تلبية احتياجات ادلؤسسة يف أوقات ا -

لتومــيح مــواطن القــوى يف العالقــة الــيت تــربط ادلؤسســات بـــادلوردين  PORTERوتبعــا للدراســة الــيت قــام هبــا 
سنرى مىت تكون هذ  القوة يف متنـاول ادلؤسسـة  ومـىت تكـون يف متنـاول ادلـوردين مـن خـالل ذكـر أهـم العوامـل الـيت 

 سبثل مصدر هذ  القوة.
 سسة في عالقاتها مع الموردين:العوامل المتمثلة لمصدر قوة المؤ  *

 واليت تشمل ما يلي: 
 عدد المؤسسات: -أ

تزداد قوة ادلؤسسة يف عالقاهتا مع ادلوردين كلما كان عدد ادلؤسسات قليال بادلقارنة مع عدد ادلوردين  ذلك 
ار وجـودة أن التنافس يكـون شـديدا بـُت هـؤالء ادلـوردين يف جلـب هـذ  ادلؤسسـة شلـا ينجـر عنـه زبفيضـات يف األسـع

 عالية وشروط دفع أفضل.
 حجم مشتريات المؤسسة: -ب
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كلمــــا كانــــت مشــــًتيات ادلؤسســــة أكــــرب كلمــــا مســــح ذلــــا ذلــــك مــــن الضــــغط علــــى ادلــــوردين واالســــتفادة مــــن 
 التخفيضات واالستحواذ على والئام.

 
 المرونة: -ج

يعٍت أن ادلوردين قـد يواجاـون إن بيع ادلوردين ال يتسم بادلرونة أي عدم التحكم يف معدالت اإلنتاج  فاذا 
 فائضا يف ادلعروض من سلعام وخدماهتم.

 العالمة التجارية: -د
إن بيع ادلوردين دلنتجات ال ربمل عالمات ذبارية ذبعل ادلؤسسة يف موقع يسمح ذلا بالتحول إذل مورد آخر 

 دون ربمل تكاليف هذا التحول.
 السلع والخدمات البديلة: -ى

ل للصـــنع واخلـــدمات ادلقدمـــة مـــن ادلـــوردين حبيـــث ال تـــؤثر علـــى جـــودة وخصـــائص كلمـــا كانـــت هنـــاك بـــدائ
منتجــات ادلؤسســة كلمــا زاد ذلــك مــن قــوة هــذ  األخــَتة يف عالقاهتــا مــع هــؤالء ادلــوردين حيــث ؽلكــن االنتقــال مــن 

 اقتناء سلع معينة إذل أخرى ال تؤثر على جودة ما تنتجه وتوفر ذلا مزايا أحسن.
 للمؤسسات:التكامل اخللفي  -و

إذا كـان بإمكــان ادلؤسســات ربقيــق تكامـل خلفــي أي شــراء وامــتالك مصــادر توريـد مــع عــدم سبكــن ادلــوردين 
من ربقيق تكامل أمامي بتصريف منتجاهتم  هنا تكون ادلؤسسات يف مركز قوة أمام ادلوردين نظرا لتوفر االختيارات 

 أمام هذ  ادلؤسسة.
 ين في عالقاتهم مع المؤسسات:العوامل الممثلة لمصدر قوة المورد *

إن مصــدر قــوة ادلــوردين أثنــاء تعــاملام مــع ادلؤسســات والــذي يظاــر يف القــدرة علــى رفــع األســعار وزبفــيض 
 اجلودة وشروط التسليم  وؽلكن توميحه من خالل العوامل التالية:

 إمكانية ربقيق ادلوردين لتكامل أمامي. -
 عدم تواجد سلع وخدمات بديلة. -
 يكون تعامل ادلوردين مع ادلؤسسات حبصص صغَتة وغَت مامة.عندما  -
 ابتعاد ادلوردين عن ادلنافسة احلرة )أي قلة ادلوردين(. -
 .55إذا كانت سلع وخدمات ادلوردين تعترب مدخالت رئيسية يف منتجات ادلؤسسة -
 العمالء )المستهلكون(: -3

  وادلفاــوم التســويقي 56لــيت تقــدماا ادلؤسســةوهــم القطــاع ادلســتاد  الــذين يســتالكون الســلع واخلــدمات ا
احلــديث أساســه الوصــول إذل ربقيــق أقصــى إشــباع حلاجــات ورغبــات هــؤالء ادلســتالكُت  وهــذا مــن خــالل اهتمــام 
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ادلؤسســات بدراســة وربليــل ادلســتالكُت  حيــث صلــد تزايــد تبــٍت ادلؤسســات للمفاــوم التســويقي والــذي يرتكــز علــى 
ورغبــات ادلســتالكُت مــن خــالل دراســتام  وتوجــه ادلؤسســة ضلــوهم أي معرفــة  الوصــول إذل أقصــى إشــباع حلاجــات

ادلؤسسة ما يرغب ادلسـتالك فيـه أوال مث اإلنتـاج ثانيـا  وعلـى عكـس هـذا فادلؤسسـات الـيت دل تأخـذ بضـرورة دراسـة 
سـرة إذل اجملتمـع ادلستالكُت وسلوكاهتم ودوافعام ورغباهتم ماددة بالزوال  كما أن زليط ادلسـتالك وانطالقـا مـن األ

ومــدى التــأثَت علــى قــرارات ادلســتالك الشــرائية  إمــافة إذل التغــَتات االجتماعيــة والتكنولوجيــة الــيت أدت إذل تزايــد 
 الوعي واإلدراك لدى ادلستالكُت شلا يزيد من الضغوط والقيود على ادلؤسسة.

باالهتمــام بكــل مــا لــه عالقــة  ومنــه فــإن ادلؤسســات حــىت ربــافظ علــى بقائاــا يف بيئــة األعمــال فاــي مطالبــة
بادلســـتالك مـــن اجلـــنس  الثقافـــة  اللغـــة  الديانـــة  ظلـــط ادلعيشـــة  العـــادات الشـــرائية  اجلماعـــات ادلـــؤثرة علـــى ازبــــاذ 

 القرارات االستاالكية  الدخول وادلخصص مناا لإلنفاق  احلساسية للجودة وكذا األسعار...اخل.
 ء ادلستالكُت.ومن ادلام أيضا معرفة مصدر القوة لدى هؤال

 ارتفاع حساسية الطلب يف أسعار السلع واخلدمات. -
وجـــود بعـــض الشـــركات تقـــوم بـــالبيع ادلباشـــر للمســـتالك  حيـــث أن هـــذا األخـــَت قـــد يفـــرض شـــروطه علـــى هـــذ   -

 الشركات.
 عندما يكون ادلشًتون على علم كامل بالسلعة أو اخلدمة. -
 العمالء.عندما يكون حجم ادلشًتيات كبَت لدى هؤالء  -
 وجود بدائل للسلع واخلدمات. -
 ذبانس السلع واخلدمات. -

إن ادلؤسســـة مـــن خـــالل دراســــتاا للمســـتالكُت والتعـــر  علـــى خصائصــــام تتضـــح أي االذباهـــات ســــو  
تسـلك واالسـًتاتيجيات الـيت سـو  تتبعاــا وؽلكـن إبـراز دور وطبيعـة وخصــائص ادلسـتالكُت يف توجيـه ادلؤسسـة مــن 

 ية:خالل النقاط التال
 اختيار نوع الصناعة: -1

هنـا زبتـار ادلؤسسـات التخصـص يف صــناعة معينـة تبعـا دليـول وأذواق ادلســتالكُت  هـذا االختيـار ؽلّكناـا مــن 
االســـــتفادة مـــــن الفـــــرص الناذبـــــة عـــــن خصـــــائص ادلســـــتالكُت. فقـــــد أثبتـــــت دراســـــات أجريـــــت مـــــن طـــــر  شـــــركة 

AMERICAN EXPRESS راغبُت يف شـراء سـيارات ومنـازل يف حـُت ال سبـنح أن البنوك سبنح قروما لألمريكيُت الـ
 CREDIT CARDSقروما للراغبُت يف سبويل متطلباهتم اليومية  فرأت هذ  الشـركة بـأن صـناعة بطاقـات االئتمـان 

 فرصة غلب االستفادة مناا.
كمــا صلــد ادلؤسســات الــيت اختــارت صــناعة الســيارات اجملاــزة دبقصــورة علــى شــكل مطعــم الســتغالل فرصــة 

اجــد عــدد كبــَت مــن األفــراد يعملــون بعيــدا عــن التجمعــات الســكنية أو األشــخاص الــيت تســتوجب طبيعــة عملاــم تو 
 التنقل الدائم.



 

 

كمـــا هـــو شـــائع يف  FAST FOODوهنـــاك أيضـــا ادلؤسســـات ادلتخصصـــة يف صـــناعة ادلـــأكوالت اجلـــاهزة 
اسـتغالل وقتاـا بـدل تضـييع جـزء كبـَت منـه الواليات ادلتحدة األمريكية نتيجـة لطبيعـة ادلـرأة األمريكيـة وحرصـاا علـى 

 يف ادلطبخ.
 اختيار موقع الصناعة: -2

تؤثر خصائص ادلستالكُت يف اختيار ادلؤسسات دلوقع صناعتاا  فمثال ال ؽلكـن للمؤسسـة أن زبتـار منطقـة 
مــــن يقطناـــا مســــلمون لتمـــارس يف صــــناعة اخلمــــور مـــثال ألن ذلــــك يتنــــال وعـــادات وتقاليــــد وديانــــة هـــذ  الشــــرػلة 

ادلســتالكُت  كمــا صلــد مــثال يف أالســكا أن اكتشــا  البــًتول هبــا قــد يســبب ارتفــاع الــدخل الفــردي لســكاهنا  كمــا 
 غلعل الفرصة مواتية دلؤسسات من أجل التموقع يف صناعات معينة تتالءم وظرو  وخصائص السكان.  

 اختيار التكنولوجيا المستعملة: -3
ى التكنولوجيــا ادلســتادفة مــن طــر  ادلؤسســات حيــث صلــد أن بعــض إن لطبيعــة ادلســتالكُت تــأثَت كبــَت علــ

ادلســتالكُت ياتمـــون دبـــدى جـــودة ادلنتجـــات وســـرعة وأســاليب تقـــدصل اخلـــدمات وال يعـــَتون األســـعار اهتمامـــا كبـــَتا 
 وبالتارل ينعكس هذا على التكنولوجيا اليت توفر هذ  اجلودة وسرعة وراحة ادلستالك أثناء الشراء.

أن التوجاـــات الـــيت تتبعاـــا ادلؤسســـة تبعـــا خلصـــائص ادلســـتالكُت  ســـنرى اآلن أصلـــع األســـاليب بعـــدما رأينـــا 
 للتعامل مع ادلستالكُت واليت تعزز فرص االستثمار وبقاء ادلؤسسة يف بيئة األعمال.

 

 االختيار وليس البيع: -أ
واقتنــاص الفــرص وحقيقــة  االختيــار هــو قــوة دافعــة تــأيت قبــل البيــع وتســاعد يف احلصــول علــى كثــَت مــن ادلزايــا

  والقصد من اإلخبار هنـا هـو أن يـوفر أكـرب قـدر مـن ادلعلومـات للمسـتالكُت 57ادلستاد  من القطاع ادلستاد 
حـول السـلع واخلـدمات يف شـكل نصـائح وإشـارات لتبديـد شـكوك ادلسـتالكُت  وجلـب اهتمـامام أكثـر دبـا تقدمــه 

 ادلؤسسات حىت تسال عملية ازباذ قرارات الشراء.
 الواقعية: -ب

وهــي عــدم اكتفــاء ادلؤسســـات باإلعالنــات وسلتلــف وســـائل الدعايــة ادلألوفــة ألهنـــا دل تعــد ربظــى باالهتمـــام 
الكبــَت مــن قبــل ادلســتالكُت ألهنــم يــرون فياــا رلــرد وعــود بــل االنتقــال إذل نــوع آخــر مــن الدعايــة والــذي يتمثــل يف 

تالك وقابلـة للمـس  دون تـدخل وسـاطة كـالتلفزيون عرض سلع وخدمات ميدانيا  فتكون بذلك ربت نـاظري ادلسـ
 وغَت .
 تقديم المنافع للمستهلك دون انتظار تضحيات منو: -ج

 على ادلؤسسة أن ال تنتظر تنازالت من قبل ادلستالكُت مقابل ادلنافع اليت تقدم ذلم  أي ال يكون اهتماماا 
ب أن تأخـذ يف االعتبـار عـدم اسـتعداد ادلسـتالك للتكاليف وزيادة الرحبية على األقـل يف األجـل القصـَت  حيـث غلـ
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للتنــازل علــى مســتوى اجلــودة واخلدمــة الــيت ألفاــا  كمــا أنــه يفضــل دفــع القليــل مــن ادلــال ليحصــل علــى الكثــَت مــن 
 ادلنافع  وبالتارل فعلى ادلؤسسة ابتكار أساليب جديدة ومتميزة لزيادة الرحبية دون االعتماد على رفع األسعار.

 المستهلك واالىتمام الكافي بو:مشاركة  -د
وهي أنه ال تنظر ادلؤسسة للمستالكُت كمجرد مستقبلُت لسلعاا بل وإقحامام يف عملياهتا اإلنتاجيـة حـىت 
يصــبحوا عناصــر فاعلــة تغــَتهم مــن العــاملُت يف ادلؤسســة  وذلــك بــالتعر  علــى سلتلــف االهتمامــات ادلشــًتكة بــُت 

صبح هذ  االهتمامات مدخالت اسًتاتيجية يف منتجات ادلؤسسة. أي توجه هؤالء ادلستالكُت وادلؤسسة ومن مث ت
 ادلؤسسة يكون دائما ضلو ادلستالكُت عند ازباذ القرار. 

 . السلع والخدمات البديلة4
يقصد بالسلع واخلدمات البديلة تلك السلع واخلدمات اليت تقدماا مؤسسات أخرى من صناعات سلتلفة  

ناا ادلؤسسة وربقق نفس اإلشباع للمستالكُت  شلا يزيد حرية االختيار لدى ادلستالك عن الصناعة اليت تعمل مم
األمر الذي قد ػلول والئاـم مـن سـلعة إذل أخـرى بديلـة ذلـا. وهـو مـا يعتـرب هتديـدا للمؤسسـة األمـر الـذي يسـتدعي 

ف البحـوث والتطـوير  مناا العمل على جعل سبيز وتنوع للمنتجات  زبفيض األسعار ورفـع اجلـودة مـن خـالل تكثيـ
وكذا القيام دبجاالت مخمة للًتويج والدعاية  وهذا كله من أجل احملافظـة علـى والء ادلسـتالك دلنتجاهتـا  وعمومـا 
فــإن هتديــد البــدائل مــن الســلع واخلــدمات يكــون أكــرب دلــا عجــزت ادلؤسســة علــى تنويــع منتجاهتــا واكتفائاــا دبنتــوج 

لدى ادلستالك ال يتيح له ادلقارنة بُت سلع وخدمات ادلؤسسة وبـُت بـدائلاا واحد  كما أن معف اإلدراك وادلعرفة 
مـن سـلع وخـدمات ادلؤسسـات األخـرى. مـن حيـث اجلـودة واألسـعار إمـافة إذل إمكانيـة ربقيـق ادلسـتالك لإلشـباع 

إذل حاجاتـه ورغباتـه مـن ادلنتجــات البديلـة بشـكل مرمـي ونفقــات أقـل خاصـة مـع انعــدام تكلفـة التحـول مـن منــتج 
 آخر.

 . الوكاالت الحكومية:5
إنا قد درسنا أن منح ادلساعدات ادلالية من طر  الوكاالت احلكومية لبعض ادلؤسسات واليت تعمل ممن  

والبحــوث والتطــوير أو مــن خــالل دعــم أســعار  ةصــناعات معينــة بطريقــة مباشــرة إلنفاقاــا علــى العمليــات اإلنتاجيــ
لتخفــيض مــن الضــرائب وحــىت اإلعفــاء مناــا دلــدة معينــة كمــا ؽلكــن أن ادلنتجــات أو خــدمات هــذ  ادلؤسســات أو ا

سبنحاــا الوكــاالت احلكوميــة قرومــا بأســعار فائــدة منخفضــة. إن مثــل هــذ  ادلســاعدات سبثــل قرمــا للمؤسســات مــن 
حيث تسايل عمل هـذ  األخـَتة وتـدعيم مركزهـا يف السـوق لكـن هـذا ال يعـٍت أن كـل ادلؤسسـات ربظـى دبثـل هـذ  

فالوكـــاالت احلكوميـــة تقـــدم هـــذ  ادلســـاعدات دلؤسســـات معينـــة بغـــرض ضبايـــة وتطـــوير أنـــواع زلـــددة مـــن   58الفـــرص
 الصناعة.

 
 . القوى العاملة:6
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تنــال القــوى العاملــة نصــيبا كبــَتا مــن اهتمــام ودراســة ادلؤسســة  ألن مــن أهــم الــدعامات دلزاولــة واســتمرارية  
حـــاالت معينـــة فاـــي أيضـــا تشـــكل هتديـــدات يف حـــاالت  عمـــل ادلؤسســـة  وكمـــا تتـــيح العمالـــة فرصـــا للمؤسســـة يف

أخرى...وكمثــال علــى ذلــك صلــد تــوافر العمالــة ادلــاهرة وادلتميــزة يف الســوق احمللــي ؽلثــل فرصــة للمؤسســات األخــرى 
ادلتنافســة عماليــا يف حــُت أن عــدم توافرهــا يعتــرب هتديــدا ذلــذ  ادلؤسســات مــن ناحيــة أخــرى فــإن الفــائض يف عــرض 

ادلؤسسات يف سوق العمل يتيح فرصة احلصول على عمالة رخيصة تساهم يف زبفيض التكاليف  العمالة عن طلب
علــى عكــس التاديــد النــاجم عــن الطلــب الزائــد عــن العمالــة مــن عرمــاا إمــافة إذل ذلــك فــإن تــوفَت شــروط عمــل 

 تشل ادلؤسسـاأفضل وأجور أعلى من طر  ادلؤسسة يتيح ذلا فرصة اجتذاب أكرب قدر من العمالة  يف حُت أن ف
يف تـوفَت هـذ  الشـروط ؽلثـل هتديـدا مـن حيـث صـعوبة جلـب العمالـة اجلديـدة مـن جاـة وحـىت احملافظـة علـى العمالـة 

 القدؽلة يف ظل ادلنافسة الشديدة القتناص أكفأ عمالة من جاة أخرى.
 المطلب الثالث: دراسة البيئة الداخلية.

ومكملة لدراسة وربليل البيئة اخلارجية  أي أن هناك تكامل إن دراسة وربليل البيئة الداخلية عملية متممة  
يربط ما بيناما  حيث أن دراسة البيئـة اخلارجيـة لـيس ذلمـا أي فائـدة ومعـٌت دون تعزيـز ذلـذ  الدراسـة بتحليـل دقيـق 

يمــي  وسلتلــف واالســًتاتيجية  اذليكــل التنظ ةومعمــق جبميــع مكوناهتــا وادلتمثلــة يف الثقافــة التنظيميــة  القيــادة اإلداريــ
األنشطة الوظيفية  وهذا ما سنرا  يف هذا الفصل إمافة إذل بيان أهم طرق وأدوات التحليل االسًتاتيجية ادلسـاعدة 

 يف ربليل البيئة الداخلية.

 الثقافة التنظيمية:-1
تعتـــرب الثقافـــة التنظيميـــة مـــن أهـــم مكونـــات البيئـــة الداخليـــة للمؤسســـة لـــذلك فاـــي ربظـــى بقـــدر كبـــَت مـــن  

دراســة والتحليــل يف اإلدارة االســًتاتيجية ولتتومــح لنــا معادلاــا أكثــر ســنرى بنــوع مــن التفصــيل كــال مــن مفاوماــا ال
 وأعليتاا.

 مفهوم الثقافة التنظيمية: -
يقصــد بالثقافــة التنظيميــة ذلــك الــنمط العــام للتصــرفات وادلعتقــدات ادلشــًتكة والقــيم وقواعــد الســلوك الــيت   

وهـــي أيضـــا رلموعـــة مـــن القـــيم ادلشـــًتكة لـــدى أفـــراد ادلؤسســـة وربكـــم  59يلتزمـــون بتطبيقاـــايقبلاـــا أعضـــاء التنظـــيم و 
سلوكام وعالقتام وتفاعلام مع بعضام البعض ومع العمالء وادلـوردين وغـَتهم مـن األطـرا  خـارج ادلؤسسـة ومـن 

 60خالذلا ؽلكن ربقيق الكفاءة والفعالية التنظيمية وربقيق ميزة تنافسية للمؤسسة
عريفاــا أيضــا علــى أهنــا عبــارة عــن منظومــة مــن القــيم والتقاليــد والقواعــد الــيت يشــارك فياــا أعضــاء وؽلكــن ت 

 التنظيم  حيث أن لكل مؤسسة أعمال ثقافة خاصة تعرب عن شخصيتاا.
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مـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة صلـــد أن مفاـــوم الثقافـــة ادلؤسســـة يشـــَت إذل االذباهـــات ورلموعـــة ادلعتقـــدات  
 تادلشًتكة لألفراد داخل ادلؤسسة واليت تشكل ودبجملاا معايَت وأسـس لتشـكيل سلتلـف السـلوكياوالتوقعات والقيم 

واألفعال والتصورات احلالية وادلستقبلية للمؤسسة وباعتبار أن الثقافة التنظيمية تتشكل أساسا من القيم وادلعتقدات 
 ػلملوهنـا إذل وظــائفام والــيت تــؤثر يف ســلوكام والعـادات ومواقــف األفــراد والــيت هــي جـزء متكامــل لثقافــة األفــراد الــيت

 61اليومي  لذلك فإن الثقافة التنظيمية جزء حيوي من البيئة الداخلية زبضع بصورة دائمة لعملية تغَت مستمر
 ادلؤسسة. -أ 

 تأثَت القادة اإلداريُت واالسًتاتيجيُت. -ب 

 التجربة العملية لألفراد العاملُت بادلؤسسة. -ج 

 تأثَت بيئة األعمال. -د 

 أىمية الثقافة التنظيمية: -
يـرى العديــد مـن الكتــاب والبـاحثُت أن البحــث يف ثقافـة ادلؤسســة يعمـل علــى تنشـيط ادلؤسســة ويتـيح ذلمــا  

 مزايا عديدة أعلاا.
الثقافة التنظيمية عبارة عن إطار مرجعي للعاملُت ومرشد ودليل للسلوك ادلالئم األمر الذي يسمح بإعطاء معـٌت  -

 ادلؤسسة. وامح وفاعل لنشاط
 تلعب الثقافة التنظيمية دورا جوهريا يف تنمية الوالء وااللتزام ذبا  ادلؤسسة. -

 باعتبارها نظام اجتماعي متكامل  فإهنا تعمل على إمافة عناصر تساعد ادلؤسسة على تعميق استقرارها. -

البنــاء يف إطــار البنيــة التنظيميــة  ذلــا دور إغلــايب يف هتيئــة قــيم ومبــادئ وتقاليــد مشــًتكة للعمــل والســلوك التنظيمــي -
فـإن للثقافـة التنظيميـة تـأثَتا جوهريـا علـى احليــاة  للمؤسسـة دبختلـف مسـتوياهتا اإلداريـة ومراكـز صـنع القـرار  وبالتـارل

التنظيميـــة  ألهنـــا تعتـــرب كمحفـــز للســـلوك ودليـــل عمـــل لـــإلدارة يف التفكـــَت التنظيمـــي ويف الفعـــل ادلـــرتبط باحلاجـــات 
 .62تيجية ادلؤسسةاخلاصة بإسًتا

تعترب الثقافة التنظيمية كمعيار ؽلكن أن ظليز بواسطتاا ما بُت ادلؤسسات  فلقد أشارت العديد من الدراسات أن  -
ادلؤسسات ادلبدعة هي تلك اليت تسود فياا بالضرورة ثقافة مبدعة تقوم على أساس الفام ادلشـًتك لرسـالة ادلؤسسـة 

التنظيمية ادلختلفة. أما ادلؤسسات غـَت ادلبدعـة والـيت تعـاشل مـن كـل أنـواع القصـور والتعاون والتنسيق بُت اجملموعات 
يف   Peters & Watermanوعدم الكفاءة يف عملياهتا ادلختلفة تتميز بغياب ثقافة متماسكة  حيـث أشـار كـل مـن 

إذل الًتكيـز علـى الكـم كتاهبما " البحث عن التميـز " أن ادلؤسسـات غـَت ادلبدعـة سبيـزت بوجـود ثقافـة تنظيميـة سبيـل 
63على حساب الكيف وهتمل العنصر البشري وتتجنب اإلبداع

 

إن الثقافــــة التنظيميــــة سبــــنح ادلؤسســــة مرونــــة كبــــَتة يف االســــتجابة للمتغــــَتات البيئيــــة  وتعمــــل علــــى زيــــادة القــــدرة  -
يجية  وكـذلك توسـيع آفــاق التنسـيقية وربقيـق التكامـل يف العمليـات الداخليـة وادلســاعلة يف تـدعيم األنشـطة اإلسـًتات
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مقابــل  (%5;9)ادلؤسســة ومثــال ذلــك واحــدة مــن ادلؤسســات ذات اخلــربة أن ربقــق زيــادة يف متوســط الفوائــد بلــغ 
للمؤسسـات الــيت سبتلـك ثقافــة تنظيميـة غــَت مالئمــة سبامـا مــن الناحيـة اإلســًتاتيجية  كمـا أن أســعار أســام ( 499%)

للشــــركات األخــــرى ( %4)مقابــــل ( %89;)ســــبة ظلــــو يف الــــدخل ضلــــو الشــــركات مــــن النمــــوذج األول قــــد ازدادت بن
(Wright) 

64   
من خالل هـذا نالحـظ  مـدى أعليـة تطـوير الثقافـة التنظيميـة يف ربقيـق صلاحـات للمؤسسـة ونتـائج أداء شلتـازة  كمـا 

 األساسية للنجاح. ادلفاتيح متعمل على تقوية العالقات مع ادلساعلُت وادلستالكُت والعاملُت والذين ؽلكن اعتباره
إن قوة أعلية الثقافة التنظيمية يف التشخيص االسًتاتيجي تعٍت القوة الثقافية وشدة استجابة أعضاء ادلؤسسة للثقافة 
خـــالل تنفيـــذهم لألنشـــطة اليوميـــة حيـــث أن درجـــة قـــوة الثقافـــة التنظيميـــة تتحـــدد مـــن خـــالل االســـتجابة الفعاليـــة 

ن القيم احملورية اليت يشًتك فياا أعضاء ادلؤسسة ودرجـة التـزامام هبـا وتعتمـد  ألعضاء التنظيم ومدى توفر رلموعة م
 :65كذلك على توفر ثالثة خصائص أساسية هي

كثافة الثقافـة التنظيميـة والـيت يقصـد هبـا عـدد االفًتامـات ادلامـة وادلشـًتكة الـيت تشـكل الثقافـة والـيت سبثـل بقـيم  - أ
 وتقاليد وقواعد.

ــ - ب أثَت هــذ  االفًتامــات  حيــث أن هنــاك بعــض االفًتامــات ذات تــأثَت واســع نطــاق ادلشــاركة ونقصــد بــه ت
ويوجـد عــدد كبـَت مــن العـاملُت يشــًتكون يف االعتقـاد هبــا  لــذلك فـإن الثقافــات الـيت سبتلــك قـيم ومعتقــدات وتقاليــد 

 خرى.يشًتك فياا عدد كبَت من العاملُت تكون ذات درجة عالية من القوة واألعلية على خال  التنظيمات األ

إن وموح الًتتيب ميزة تتميـز هبـا الثقافـات التنظيميـة القويـة  كوهنـا تتميـز بقـيم ومعتقـدات وقواعـد وتقاليـد  - ت
 منطقية وامحة وغَت غامضة  كما أهنا معروفة النتائج.

وال شــك أنــه مــن الضــروري للتنظيمــات الــيت تتمتــع بثقافــة تنظيميــة قويــة أن ربــاول احلفــاظ علياــا وتــدعيماا بصــفة 
 تمرة  وؽلكن أن يتحقق ذلك من خالل عملية تكييف اجتماعيمس

إن القيــام بتشــخيص الثقافــة التنظيميــة أصــبح مــرورة ملحــة يتماشــى مــع التشــخيص الــداخلي  وذلــك قصــد ربديــد 
مـدى قوهتــا واكتشــا  نقــاط القــوة والضــعف يف مكوناهتـا وربليلاــا  إن هــذا التشــخيص يســاعد ادلؤسســة يف تــدعيم 

مناا  وبالتارل فإن هذ  ادلكونات سبثل نقاط قوة بالنسبة للمؤسسة ؽلكـن االعتمـاد علياـا يف صـياغة اجلانب السليب 
اإلسًتاتيجية  ومن أمثلة نقاط القوة عندما تكون هنـاك ثقافـة تتضـمن قـيم االلتـزام والـوالء وومـع مصـلحة ادلؤسسـة 

 .66قبل ادلصلحة الشخصية
فـة غـَت دؽلقراطيـة ال تشـجيع علـى إبـداء اآلراء وعـرض ادلقًتحـات  أما نقاط الضعف فيمكن أن تربز من خالل ثقا

وبالتارل فاـي ثقافـة ال تسـاعد علـى االبتكـار والتطـوير  كمـا أهنـا قـد تكـون حضـارة معيقـة  وأبـرز نقـاط مـعفاا هـو 
عــدم بــطء ازبــاذ القــرارات والثقافــة الــيت تــرفض التغيــَت سبثــل نقطــة مــعف  وأبــرز نقــط مــعفاا هــي مقاومــة التغيــَت و 

 الرغبة يف ربمل ادلخاطر.
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وبالتـارل فـإن تشـخيص الثقافـة التنظيميـة ؽلكننـا مـن اكتشـا  الـدعائم الـيت ؽلكـن اسـتخداماا لبنـاء االســًتاتيجيات  
وكذلك تكشف لنا عن النواحي احلضارية اليت ينبغي االعًتا  هبا كواقع ونظرا ألن تغيَت الثقافات أمر صعب وأنـه 

 .67ؽلكن القضاء علياا يف األجل القصَت وأخذها يف احلسبان عند ومع اإلسًتاتيجيةؽلثل كذلك نقاط معف ال 
 الهيكل التنظيمي: -2

يعترب التنظـيم مـن الـدعائم األساسـية لـإلدارة ألنـه ياـد  إذل بنـاء هياكـل للسـلطة  والعالقـات بـُت األدوار  
ن التنظيم يشـتمل علـى فكـرة التنسـيق بـُت اليت يؤدياا األفراد من أجل ربقيق أهدا  هذ  ادلؤسسة  كما أن مضمو 

مدخالت ادلؤسسة واالستعمال السليم ذلا وكذا ربقيق درجة من التناسق واالنسـجام مـا بـُت أنشـطة وسـلوك األفـراد 
  وبالتارل فإن نظرتنا للتنظيم على أنه نظام هيكلي تعٍت أن األفراد يعتربون دبثابة جوهر هـذا النظـام  ةداخل ادلؤسس
 بناء هيكل للنظام الذي يساعد األفراد على إصلاز ادلاام داخل بيئة النشاط.لذلك وجب 

 إن التعر  على طبيعة وخصائص التنظيم السائد يف ادلؤسسة يكون من خالل دراسة وتفام اذليكل التنظيمي ذلا.
 مفاوم اذليكل التنظيمي والعوامل احملددة له: -

 تنظيمي من أعلاا:توجد هناك تعاريف عديدة ومتنوعة للايكل ال 
 .68اذليكل التنظيمي هو النمط الرمسي للعالقات بُت أجزاء التنظيم وطريقة توزيع األنشطة  هيكل السلطة وتوزيعاا

ويعر  أيضا على أنه ػلدد األظلاط اإلدارية اخلاصة باألدوات ادلتكاملة اليت يؤدياا األفراد ممن ادلستويات اإلدارية 
والصــالحيات وينظماــا حبيــث تتوجــه اجلاــود اجلماعيــة ادلؤسســة باذبــا  ربقيــق أهــدا   فياــا  كمــا ػلــدد ادلســؤوليات

. كمــا يقصــد بعمليــة تصـميم اذليكــل التنظيمــي علــى أنــه التشـكيل الكامــل للمراكــز التنظيميــة والعالقــات 69ادلؤسسـة
 ادلتبادلة بيناما  وكيفية الربط بُت وحدات العمل يف منظومة واحدة.

كل التنظيمي تتأثر بعدة عوامل  وليست هناك طريقة أو قاعدة ثابتة ؽلكن االعتماد علياا يف إن عملية تصميم اذلي
هذ  العملية  ومع ذلك فإن هناك بعض الطرق ادلقدمة مـن قبـل البـاحثُت يف هـذا اجملـال  ومـن بـُت هـؤالء البـاحثُت 

دصل ثالثـة مـداخل لتحديـد بتقـ " The notice of management "والـذي قـام يف كتابـه  Peter D Wakerصلـد 
 شكل اذليكل التنظيمي الذي يتالءم مع ادلؤسسة وهي:

 تحليل األنشطة: -أ 

إن ربليـل ودراســة األنشــطة الـيت تقــوم هبــا ادلؤسسـة لتحقيــق أهــدافاا يسـاعدها يف ربديــد ادلاــام واألنشـطة الــيت غلــب 
 اخل اذليكل التنظيمي.القيام هبا  وكذلك ربديد العالقات فيما بيناا وأسلوب الربط والتنسيق د

 تحليل القرارات: -ب 

ويقصد بـه ربديـد طبيعـة وتـوزع القـرارات ادلطلوبـة ويف أي مسـتوى تتخـذ داخـل اذليكـل التنظيمـي  ومـدخل أسـلوب 
 .70مشاركة ادلدير يف القرار ونوعية ادلاام واألنشطة ادلطلوبة لتنفيذها والعالقات بُت هذ  ادلاام
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 تحليل العالقات: -ج 

قــات مــا بــُت سلتلــف األطــرا  وادلســتويات ادلشــكلة للايكــل التنظيمــي. وبصــفة عامــة فــإن عمليــة ويقصــد بــه العال
 تصميم اذليكل التنظيمي تتأثر ببعدين رئيسيُت وعلا:

 األبعاد التنظيمية. -
 األبعاد النطاقية. -

  



 

 

 :خالصة
ية فياا. وجبانب األهدا  تتميز اجملتمعات الصناعية بتعدد وتنوّع أنشطة ادلؤسسات اإلنتاجية والتجارية واخلدم

الرئيسية اّليت تسعى إذل ربقيقاا صبيع ادلؤسسات العاملة يف البيئة التسويقية  يعترب تزويد اجملتمع بالسلع و اخلدمات 
من الظرو  الرئيسية ألي مؤسسة. وال يقتصر األمر عند هذا احلد فقط  بل إّن البيئة التسويقية اّليت تعمل فياا 

 ورد األساسي دلدخالت عملياهتا وأنشطتاا الرئيسية. فادلواد اخلام  األيدي العاملة  األرض  ورأسادلؤسسة تعترب ادل
وغَتها من عوامل اإلنتاج  ما هي إال نواتج البيئة التسويقية اّليت تعمل أو تتواجد فياا ادلؤسسة. ودبعٌت آخر   ادلال

القات تبادلية وتكاملية تستاد  ربقيق هد  أو أّن كل من مؤسسات األعمال والبيئة التسويقية ترتبطان بع
رلموعة من األهدا . كما أّن وجود أو بقاء أي طر  مناما هو شرط مروري لبقاء أو وجود اآلخر. وبالتارل 

 فإّن كل طر  يؤثر ويتأثر باآلخر  حىّت وإن كان وجود البيئة التسويقية يسبق وجود ادلؤسسة يف كل الظرو .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تمهيد:
بعد االنتااء من الدراسة النظرية و اليت تتضمن إسًتاذبية ادلؤسسة و البيئة التسويقية ولكي ال تكون هذ  األفكار 
معزولة عن الواقع حاولنا ربط بعض هذ  األفكار باجلانب التطبيقي الذي يقوم بربط تلك ادلفاهيم النظرية ميدانيا 

سة لتسليط الضوء على منتجات ادلؤسسة و خاصة اغذية االنعام بشىت انواعاا داخل وذلك بتجربة عمل يف ادلؤس
( و معرفة سلتلف  GAO-ORAVIO)ادلؤسسة و كذا بعد تقدصل تعريف عام حول رلمع تربية الدواجن للغرب 

 هياكلاا التنظيمية من ناحية كل مصاحلاا اليت هي زلل الدراسة و أهم مواردها و زبائناا و مااماا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  GAOالمبحث األول : تقديم الوحدة
 المطلب األول: تعريف بالمؤسسة

الصادر  19/69جاء دبوجب القانون رقم  من بُت اخلطوات اليت خطتاا اجلزائر من أجل السَت ضلو اقتصاد أفضل ما
ذا طبعا من أجل توفَت اغذية و ه ONABحيث مت تأسيس الديوان القومي ألغذية األنعام  03/04/1969بتاريخ 

 االنعام بشىت انواعاا للثروة احليوانية ادلوجودة يف بالدنا .
 االنعام إ إذل ثالث مديريات جاوية و هي: ألغذيةمت تقسيم الديوان القومي  1982و يف سنة 

 ادلديرية اجلاوية للشرق مقرها عنابة-1
 ادلديرية اجلاوية للوسط مقرها اجلزائر -2
 ية اجلاوية للغرب مقرها سيدي بلعباسادلدير  -3

 الكائنة بالقبة باجلزائر DGهذ  ادلديريات ربت تسيَت ادلديرية االم 
 اعيدت هيكلة ادلديريات اذل ثالث فروع انتاجية 1998و يف سنة 

 رلمع تربية الدواجن للشرق مقر  ام البواقي -1
 رلمع تربية الدواجن للوسط مقر  اجلزائر -2
 للغرب مقر  مستغازلرلمع تربية الدواجن  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :المصدر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :المصدر 
 
 
 

 :وحدات و هي  08 يوجد يف هذا القسم شبانية : األنعام أغذيةقسم صناعة 
وحدة الرمشي تلمسان  -4وحدة سيدي ابراهيم سيدي بلعباس -3ليالت وهران توحدة واد -2وحدة مستغازل -1
 بن يا حي مستغازل. -8 وحدة العبادلة بشار -7وحدة بوقطب البيض  -6وحدة الرحوية تيارت  -5

 ONABل : هيكل ( 5-3) لالشك

ONAB 

 الجزائر مستغانم ام البواقي

GAO 

قسم وحدات تربية 
 الدواجن

قسم صناعة اغذية 
 االنعام

 وحدات اخرى

 GAOل : هيكل ( 6-3) لالشك



 

 

-2مستغازل مشايف وحدة -1 :ي وحدات و ه 07يوجد يف هذا القسم سبعة  :قسم وحدات تربية الدواجن 
وحدة أفيبونت معسكر  -5مذابح للغرب وهران وحدة  -4 الظارة فيب مستغازلوحدة -3 هافيب مستغازلوحدة 

 .تلمسان  يرمشوحدة  -7وحدة أفيكاب سيدي بلعباس  -6
وي للصيدلية كما يضم ادلخرب اجلا  بَت اجلَت وهران UCPAالوحدة ادلركزية للخدمات و التموين : وحدات اخرى 

 ادلركزية حباسي ماماش مستغازل.
 تقديم المؤسسة:

 GAO-ORAVIOبوقطب احد الفروع التابعة جملمع تربية الدواجن  األنعام أغذيةدة حو  uabتعترب 

 عامال 70. دج و تشغل حاليا 2.703.000.000قدر   برأمسال 1998الذي نشا يف جانفي 
مديريتاا فاي التابعة للمؤسسة  إماو البيع  اإلنتاجعملاا على اسة يقتصر ر زلل الد اإلنتاجيةالوحدة  إن

الوحدة  لنشاطاحلسن  مسؤولة عن السَت بأهناادلتواجدة يف صالمندر مستغازل اليت تعترب السلطة ادلشرفة علياا  األم
  اإلنتاجتصدر يف ما ؼلص  أهنانتيجة السنة )يف حالة خسارة( ذلك  مئ و تتحكر حالة طوا أيو معاجلة 

 األسعارربكماا يف و 
 :موقع المؤسسة 

للجاة الغربية دلدينة بوقطب  ػلدها من الشمال ارض فارغة   06تقع الوحدة دبحاذاة الطريق الوطٍت رقم 
+ مركز التضخيم اذلاتفي من اجلنوب ذبزئة الشااب  ومن الغرب ارض شاسعة و من الشرق الطريق الوطٍت رقم 

من طر  شركة ايطالية  أصلزتالوحدة  أنمًت مربع كما  35.262قدرها  إصبالية. و تًتبع الوحدة على مساحة 06
GIZA  1986يف سنة 

غذاء  croissance chaireأما خبصوص منتجات الوحدة فاي تنتج حاليا  غذاء الدجاج مرحلة النمو 
 OVIN.71 األغنامغذاء  GBغذاء عجل البقر  VL B17البقر احللوب 

 
 

                                                             

 وثائق المؤسست 4



 

 

 ل التنظيمي للمؤسسة:المطلب الثاني: الهيك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UAB BOUGTOBالهيكل التنظيمي للمؤسسة : ( 7-3 ) الشكل

 مدير الوحدة

ةاألمان  مراقب 
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او الوظائف  اإلداريةوظائف التسيَت )الوظائف  أهمو يف ما يلي شرح سلتصر ادلاام و ادلسؤوليات اليت زبص 
 التشغيلية ادلبينُت يف اذليكل(

 :تو في ما يلي في المؤسسة و تتمثل مسؤولي أولمدير الوحدة :يعتبر كمسير     -1
 مراقبة نشاط الوحدة -
 دلساعدهتم على تنفيذ ماامام. األقسامتسيَت و توجيه رؤساء  -
 األخرىتنظيم االتصال بُت ادلدير العام و الوظائف و ادلصاحل الفرعية  -
 التسيير وظائفيخص  تتكفل بكل ما :العامة  اإلدارةقسم     -2

 ومع القرارات ادلتعلقة دبانة ادلستخدمُت -
 و زبطيط احتياجات ادلستخدمُت اإلدارية ادللفاتَت تسي -
 ربضَت برامج التكوين و متابعة التطبيقية -
 القانونية ادللفاتتسيَت  -
 برامج التوظيف على مستوى الوحدة إعداد -
 العمال ألجورومع جريدة شارية  -

 :قسم النقل و التموين     -3
)ادلواد العلفية( اليت تنتج زلليا   أنواعاادبختلف  األنعام غذيةأ إنتاجاليت تستعمل يف  األوليةسبوين الوحدة بادلواد 

يتم تسطَت برنامج سنوي تقدر فيه احتياجات ادلؤسسة من مواد اولية و غَتها للحصول على  أيمناا ادلستوردة و 
ئل النقل و احملافظة ادلنتج الناائي و نقل ادلواد االولية اذل ادلؤسسة و نقل ادلنتوجات التامة اذل الزبائن و صيانة وسا

 علياا
 :قسم تسيير المخازن     -4

 فوسفات + الكالكار + النخالة ...( -مثل )الصوجا + الذرة  األوليةػلتوي على ادلواد 
زلدد يف ادلؤسسة زائد سلتلف  أمانسلزون  إماتتوذل مصلحة التموين شراء ما يلزم  األوليةو عند نفاد هذ  ادلواد 
 فًتة زائد زبزين قطع الغيار اخلاصة بادلؤسسة و عند الطلب ترسل اذل ادلصلحة ادلعنيةمنتوجات خالل هذ  ال

 :قسم المحاسبة و المالية    -5
يتمثل دورها يف استالم الفاتورات و الوثائق اليت تثبت و تبُت العمليات اليت تقوم هبا الوحدة و كذلك تقدير مبالغ 

برصيد البنك و السار على تغطية صبيع تكاليف ادلواد االولية   هذ  الفاتورات و مراقبة التحركات اخلاصة
 .تكاليف الصيانة و تكاليف ادلوارد البشريةو 
 :قسم مراقبة النوعية     -6

+ طلالة + مكمالت معدنية  ر)الذرة + الفوسفات + صوجا + كالكا األوليةيتمحور دورها حول جودة ادلواد 
 ( CMVغنية بالفيتامينات 



 

 

و بعد  أثناءالغريبة حصى يقوم بفحص و مراقبة ادلزاد التامة  األجسامن احلجم الرائحة و كذلك من حيث لو 
 اإلنتاج.لية مع
 :قسم مراقبة النوعية     -7

ادلخرجات  إخراجو  األوليةادلواد  أيعن طريق ادلدخالت  بأنواعاا أغذية( صنع اإلنتاجهي أهم مرحلة للوحدة )
نتاج تكون حسب الطلب ) اي كل ما ينتج يباع ( و عند احتياج للمواد االولية فان اال ان كمية اال األغذية أي

رئيس مصلحة يبعث بطلب داخلي يرسل اذل رئيس قسم سلازن و يسجل يف سجل االستاالك بتاريخ و الكمية 
 .ادلستالكة و الكمية ادلتبقية

 :هناك طريقتُت :البيع و التوزيع 
ت التامة اذل ذبار اجلملة الذين ؽلتلكون سجالت ذبارية سلتصة )سجل التسمُت بيع ادلنتجا :الطريقة االولى 

 .االنعام ( ألغذيةالصناعي و سجل تفريخ الدواجن + سجل بالتجزئة 
 .البيع بالتجزئة عن طريق ملحقات معتمدين يف ذلك على بطاقة ادلوال :الطريقة الثانية 

 :مصلحة صيانة العتاد     -8
ل ذبايزات االنتاج و زلركات الكاربائية كما ربضر تقارير الة مصلحة احملاسبة ربتوي على تنفيذ يتم فياا صيانة ك

 .صيانة و مصاريف قطع غيار و تكاليف اليد العاملة
 : األمنقسم الوقاية و     -9

 على الوحدة ووسائل العمل األمن -
 تؤمن صيانة و احملافظة على الوسائل مد احلريق -
 العمال و البضائع احململة مراقبة دخول و خروج -

 تطور حجم مبيعات المؤسسة المطلب الثالث: محيط و
 محيط المؤسسة :

 هو ذلك احمليط الذي يؤثر على نشاط ادلؤسسة من خالل رلموعة من ادلتغَتات و الذي يتكون من:
 المحيط الداخلي:-1
 المعلومات المجمعة:1-1

عاا بصفة دائمة  و الذين هم أكثر تعامال مع الزبائن  وبالتارل تقوم تلجأ ادلؤسسة إذل صبيع ادلوزعُت ادلتعاملُت م
بتحديد رغباهتم و حجاهتم  وكذا حجم الطلب احلارل و ادلتوقع و تقوم بتسجيلاا يف احلاسوب من أجل احملافظة 

ادلعلومات علياا و كذا دلعاجلتاا و ربليلياا فاي ال تعتمد بذلك على سلتصُت و مؤهلُت يف رلال دراسة ربليل 
 اجملمعة بل تكتفي فقط بالعمال التابعُت ذلا لتجنب التكاليف الزائدة اليت هي يف غٌت عناا.

 
 
 



 

 

 البحوث التسويقية:1-2
دل تلجأ ادلؤسسة حلد اآلن إذل سلتصُت يف رلال البحث التسويقي نظرا الرتفاع تكاليف هذ  الدراسة أو ادلختصُت 

 ت فقط بالعمال التابعُت إلياا و أهم الدراسات اليت قامت دبا يلي:و ادلؤهلُت يف هذا اجملال  بل اكتف
 التغليف: -أ

رلمع صناعة الورق و السيليلوز وحدة صناعة االكياس االنعام من  بأغذية ةاخلاص االكياستقوم الوحدة جبلب 
العالمة التجارية  من ميزانيتاا اال اهنا تبقي دائما على % 1.4 اقدره نسبةالذي يكلف ادلؤسسة  GIPEC وهران

ادلميزة للوحدة على ظار الغال  معتمدة يف ذلك على عمال التابعُت دلصلحة االنتاج للبيع و التوزيع و استغنت 
 عن التعامل مع سلتصُت يف هذا اجملال

 إنتاج المؤسسة:-ب
مكانياهتا ادلتوفرة بتحسُت جودة منتجاهتا وذلك حسب إ اغذية االنعام ببوقطب قام مسئولو اإلنتاج التابع لوحدة

الدجاج يف  غذاء منتوج  وخاصة يف ( 2-3من  اجلدول )  2015سنة و ادلتاحة ذلا  وهذا ما تؤكد  اإلحصائيات 
 من حاجيات السوق احمللي وما جاورها من هذ  ادلادة.  % 70حيث استطاعت أن تغطي  مرحلة النمو

فإن تذبذهبا راجع لعدة أسباب    % 10االبقار احللوب و غذاء    % 20غذاء االغنام بلغ  أما ادلنتجات األخرى
 نذكر مناا:

 االعتماد على طلب الزبائن يف اذاقام و رغباهتم -
 ادلنافسة احلادة من طر  ادلؤسسات األخرى -
 نقص ادلادة األولية وصعوبة ربصل علياا -
 تعطل اآلالت ونقص قطع الغيار -
 المحيط الخارجي:-2
 الموردين:2-1

 الدواجن للغرب كغَتها من اجملمعات ذات نفس طبيعة اإلنتاج من طر  شركات أجنبية: سبون رلمع تربية
  و هي تتأثر كثَتا بالتقلبات اليت ربدث على مستوى هذ  ادلادة فوسفات :  تونس ذرا  : كندا صوجا  :أمريكا 

سيد رئيس اجلماورية  العتمادها الكلي علياا إال أهنا استطاعت أن تتجاوز هذ  األزمة وذلك من خالل مشروع
 الذرا ( إلنتاجعبد العزيز بوتفليقة و ادلتمثل يف سياسة الدعم الفالحي و تنمية اجلنوب الكبَت )مستثمرة ادرار 

 و من أهم ادلوردين لدى ادلؤسسة:
- TRAD مؤسسة نقل سللفات الصوجا و الذرة 
- CCLS شعَت( سعيدة اجلافة خلضر و الفواكه و احلبوبا تعاونية( 
 للدقيق )طلالة( سعيدة بشار معسكر ERIADالرياض  طاحنم -
 (ر)كالكا CRISTALمؤسسة كريسطال وهران  -
- ENOF )سيق )ملح 



 

 

- UP ORAN و الصوجا الذرة 
- PRIMEX مؤسسة عمومية اقتصادية الغرب(CMV مركزات معدنية مفطمنة) 

 الزبائن: 2-2
 بوقطب مع رلموعة من الزبائن و هم كااليت: uabتتعامل 

 بوقطب(  PK 08)  08الفالحية رقم التعاونية 
 تعاونية التلقيح الصناعي للمواشي عُت الصفراء

 عُت احلجر سعيدة ORVOالديوان اجلاوي للحوم احلمراء 
 البيع باجلملة للتجار الذين ؽللكون سجل ذباري ) التسمُت الصناعي و تفريخ الدواجن (

 البيع بالتجزئة للموالُت الذين ؽللكون بطاقة موال
 المنافسة:2-3

ألهنا تؤثر على حجم مبيعاهتا و كذا رلمل مدخلاا و من   uabتعترب هذ  األخَتة مشكلة كبَتة بالنسبة للوحدة 
 أهم هؤالء ادلنافسُت الذين تعاشل منام الوحدة

 مؤسسة ستيكيو -4مؤسسة سيم     -3 مؤسسة خربوش     - 2صرصار  مؤسسة  -1
مؤسسة حكومية فإن الدولة   uabحصة يف السوق و دبا أن ادلؤسسة  و الذين يعرقلون نشاط الوحدة و تقليص

 هي اليت تزودها بادلادة الضرورية لصناعة االغذية )بالذرة بسعر مدعم(
 :دج اما السعر داخل الوحدة مدعم من طر  الدولة بسعر  4.500.00 :سعر الذرا يف السوق  :مثال 

 ج شلا غلعلاا تستفيدد2.000.00
 ب:تحديد الطل2-4

منذ بداية اإلنتاج و هي تثابر يف إنتاج حسب طلب السوق و السعي إذل تغطية حاجاته    uabإن وحدة بوقطب 
و يف السنوات االخَتة هي تنتج حصص امافية فوق حجم انتاجاا لتلبية طلبيات الوحدات ادلتواجدة يف نفس 

 اجملمع لًتبية الدواجن اليت تعاشل من معف االنتاج
 ات ادلؤسسة :تطور مبيع 2-5

 ان منتجات ادلؤسسة و ازدياد الطلب علياا أدى ذلك إذل تطور مبيعات
 2015اذل   2011اجلدول التارل يبُت حجم تطور ادلبيعات للمؤسسة من 

 
 
 
 
 
 



 

 

 "2015-2011ادلبيعات ادلؤسسة "حجم ( : تطور 2-3اجلدول) 
 

 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات

تطور حجم 
 المبيعات
 بالطن

24.678.170 22.042.350 28.068.630 32.272.380 33.974.640 

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :ادلصدر 

 
 (  التارل: 10-3و حىت يكون اجلدول أكثر وموحا ؽلكننا استعمال ادلنحٌت البياشل كما يومح الشكل )

 
 

 م  مبيعات المؤسسة التمثيل البياني للتطور حج(  8-3الشكل )
 

 من اعداد الطالب باالعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة :ادلصدر  
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 :تحليل المنحني 
 : ما يليو هذا راجع اذل  2012نسبة ادلبيعات يف سنة  اطلفاضنالحظ من ادلنحٌت 

الضرييب على اصحاب  اقتصار اقتناء ادلواد العلفية للدجاج على مريب الدجاج فقط نتيجة لقانون االعفاء -
 السجالت التجارية للدواجن شلا ادى تقلص حجم ادلبيعات.

 التحوالت االدارية اليت شادهتا ادلؤسسة يف هذ  الفًتة -
 االقتصار على انتاج منتوج واحد فقط يف هذ  الفًتة -

 :نالحظ ارتفاع مستمر يف زيادة حجم ادلبيعات و هذا راجع اذل  2015اذل غاية  2013و يف سنة 
 ادخال ادلواد العلفية اخلاصة دبريب ادلاشية اليت اسعارها تتناسب مع مطالب موارل ادلنطقة -
 تنوع ادلنتوج -
 ربسن و استقرار الومع اإلداري للمؤسسة -
ادلؤسسة دبعدات حديثة و جد متطورة شلا زاد يف عملية اإلنتاج باإلمافة إذل زيادة  تأهيلإعادة  2015و يف سنة 

 الُت و العمالء شلا زاد يف تدفق حجم ادلبيعاتالطلب من طر  ادلو 
 ثقة الزبائن يف مسعة ادلؤسسة

البيئة الداخلية و الخارجية على استراتيجية  تأثير: واقع التسويق و المبحث الثاني
 المؤسسة

 : واقع التسويق في المؤسسةالمطلب االول 
تاج و البيع  اما مصلحة التسويق هي فادلؤسسة باعتبارها ذات نشاط اقتصادي ذباري  فإهنا تقوم باإلن

 نفساا ادلصلحة التجارية من مااماا :
 بعقد رلموعة من الصفقات و اليت ؽلكن تلخيصاا فيما يلي: uab:  هنا تقوم الوحدة الشـراء -
بعقد صفقة مع موردياا من أجل شراء ادلواد األولية ادلستعملة يف إنتاج اغذية االنعام  uabتقوم الوحدة  -1

 واعاا؛بشىت ان
و يتم الشراء على أساس  األكياسبعقد صفقة مع رلموعة من ادلؤسسات يف صناعة  uabتقوم الوحدة  -2

 اجلودة و السعر؛
 جبلب ادلواد األولية من وحدة أخرى إذل وحدهتا للتغطية حاجياهتا وتوسيع نشاطاا . uabتقوم الوحدة  -3
 : ؽلكن تبينه يف خطوتُت:البيــع -

نتجات التامة اذل ذبار اجلملة الذين ؽلتلكون سجالت ذبارية سلتصة )سجل التسمُت بيع ادل :الخطوة االولى 
 االنعام ( ألغذيةالصناعي و سجل تفريخ الدواجن + سجل بالتجزئة 

 البيع بالتجزئة عن طريق ملحقات معتمدين يف ذلك على بطاقة ادلوال :الخطوة الثانية 
  منتوجاهتا يف أي مكان من القطر اجلزائري. يعبجلميع الوحدات احلرية يف  :اغذية االنعام 

 



 

 

 النقــل: يتم بطرقتين: -
 بالوسائل اخلاصة للمؤسسة حبيث تقوم ادلؤسسة بإيصال منتوجاهتا إذل الزبائن اخلاصُت هبا؛ -1
 يتم النقل كذلك بالوسائل اخلاصة للزبائن. -2
 ين.فيما ؼلص التخزين يف ادلؤسسة فإن كل ادلنتوجات قابلة للتخز  التخزيـن: -
 غَت انه غالبا ال يوجد أي زبزين ذلذ  ادلنتجات ألهنا كثَتة االستاالك و بالتارل فإهنا تسوق بسرعة. -
تقوم ادلؤسسة يف هذا اجملال دبقارنة منتوجاهتا مع ادلنتوجات ادلنافسة  و بالتارل  بحوث التسويق: -

 و زلاولة ربسينه.استخالص السبب الذي أدى دبنتوج ادلؤسسة إذل الضعف أمام هذا ادلنتوج 
 البيئة الداخلية على استراتيجية المؤسسة تأثير: المطلب الثاني 

 البيئة الداخلية. - 1
 تعريف البيئة الداخلية: – 1 – 1

تعر  البيئة الداخلية بأهنا:"رلموع العوامل الداخلية ادلتحكم هباو ادلسيطر علياا من قبل ادلؤسسة وتستطيع أن 
 السوق ومن هنا يطلق علياا البعض البيئة القريبة ومن أمثلتاا ما يتعلق بإمكانيات تغَتها حسب ادلستجدات يف

 التنظيم و موارد  ادلالية و البشرية و ادلعنوية اليت ؽلكن ربويلاا إذل رلموعة أنشطة و أعمال إنتاجية و مالية".
 البيئة الداخلية  المؤثرة على استراتيجية المؤسسة:– 2 – 1

 ׃اجية للمؤسسة* الطاقة اإلنت
حيت تستطيع ادلؤسسة إن تزيد إنتاجاا أو التقليل منه وذلك يتأثر حبدود الطاقة اإلنتاجية ذلذ  ادلؤسسة فإذا كان 

 هناك رواجا يف السوق فإهنا تستطيع أن تعمل بكافة طاقتاا اإلنتاجية و يف أوقات الكساد تقلل من اإلنتاج.
 ׃* كفاءة األفراد

ادلتخصصُت و اخلرباء بالقيام بدورات تدريبية لتأهيل  استخدام فباستطاعتااادلؤسسة  و هذا األمر تتحكم به
 العمال و بإمكاهنا العمل على عكس ذلك.

فادلؤسسة هي اليت ربدد إن كانت حباجة لزيادة رأمساذلا أو حاجتاا لألموال فتتخذ قرارا بزيادة  ׃* القدرات ادلالية
 سواء الداخلي أو اخلارجي. االقًتاضيدة أو رأمساذلا أما عن طريق طرح أسام جد

 ׃* موقع المنشأة
فادلوقع له تأثَت كبَت على نشاطات ادلؤسسة التسويقية  فادلوقع اجلديد يساعد و يسال عملية التسويق  أما ادلوقع 

يف أن  السيئ فقد يعمل على فشل ادلشروعات كان يتوقع ذلا النجاح. و هذا القرار يعود للقائمُت على ادلؤسسة
 ؼلتارون ذلا موقعا جيدا و قريب من األسواق ادلستادفة أو أن يكون ادلوقع بعيدا أو غَت مناسب.

 
 
 
 



 

 

 ׃و التجديد االختراع* القدرة على 
على العوامل األخرى   باالعتمادإدارة ادلؤسسة هي اليت تستطيع أن زبصص ميزانية للتطوير و البحث  و ذلك 

 لتسويقي تبعا لذلك يتأثر دبثل هذ  العوامل.كالقدرة ادلالية  فالنشاط ا
 ׃* سمعة المؤسسة

الذهٍت لدى ادلتعاملُت معاا  و عن منتجاهتا و سياساهتا و أنظمتاا سواء كانوا  االنطباعهي الصورة الذهنية أو 
ا حرص من ادلساعلُت  ادلقرمُت  العاملُت  العمالء...  و كلما كان رأي هؤالء إغلابيا يف تعاملام معام كلم

 و ظلوها. استمرارهاالعالقة و تدعيماا و القضاء على السلبيات اليت تعوق  استمرارأطرا  التعامل على 
أن كل  باعتباريف عالقتاا مع ادلؤسسة  استفادةأما إذا حدث العكس فن هذ  األطرا  رباول أن ربقق أكرب 

بالنسبة للمؤسسة. وقد يؤثر ذلك سلبا  معاملة معاا قد تكون األخَتة و ؽلثل هذا الومع نقطة معف خطَتة
  وال تستطيع ممان احتياجاهتاعلى ادلؤسسة حيث تنعدم الثقة فياا يف األسواق فال تستطيع احلصول على سبويل 

 توريد بضائع يف أوقات األزمات  و يصبح من السال ربول العمالء إذل شركات منافسة.
 ن ادلتعاملُت دون سوا و قد ترتبط بادلؤسسة مسعة معينة تربز يف أذها

 البيئة الخارجية على استراتيجية المؤسسة تأثيرالمطلب الثالث: 
 البيئة الخارجية: -1
 تعريف البيئة الخارجية: - 1 – 1

تعر  البيئة اخلارجية هي "البيئة اليت توجد خارج ادلؤسسة واليت ال تستطيع أن تسيطر وتتحكم يف عناصرها".  
ارجية الفرص والتاديد على ادلؤسسة  وما على ادلؤسسة إال مراقبة تلك القوى بعناية  تشكل عوامل البيئة اخلو 
 حذر االستجابة  لتلك القوىو 

 عوامل البيئة الخارجية المؤثرة على استراتيجية المؤسسة ) بما فيها الجزئية و الكلية (: - 1 – 1– 1
ر هبا وهي اليت تعر  بالوسط التسويقي"    و تتكون مباش اتصالوهي "مكونات البيئة اخلارجية اليت ذلا عالقة و 

 من:
 * العمالء ) الزبائن أو المستهلكين(:

ربتاج ادلؤسسة دائما إذل دراسة أسواق عمالئاا من حيث االحتياجات و الرغبات والتوقعات و كذلك 
لنظام التسويق  فالعمالء  الشرائية وسبثل نتائج هذ  الدراسة ادلدخالت األساسية اذباهاهتمخصائصام السلوكية و 

 يعتربون من أهم العوامل تأثَتا يف القرارات التسويقية اليت تتخذ من ادلؤسسة سواء ما يتعلق باألهدا  
 أو اخلطط . أو االسًتاتيجيات

و رغباهتم  و يف  احتياجاهتمإن الربنامج التسويقي الفعال هو ذلك الذي يتناسب و نوعية العمالء ادلستادفُت و 
 اقع فإن ادلؤسسة ؽلكناا أن سبارس نشاطاا يف خدمة أنواع من أسواق العمالء.الو 
 
 



 

 

 * الموردون )السوق الخلفي (:
الالزمة   و البد للمؤسسة أن تقوم بدراسة  باحتياجاهتاو هم مؤسسات أعمال أو األفراد اللذين ؽلدون ادلؤسسة 

د أقل سعر و جودة مرتفعة ويف الوقت الذي ربتاجاا ادلوردون و ذلك لكي تضمن توفر ما ربتاجه بصورة دائمة عن
 فيه  .

 * المنافسون:
 هم عبارة عن ادلؤسسات األخرى اليت تقوم بإنتاج أو التجارة يف منتجات مثيلة أو مشاهبة دلخرجات ادلؤسسة  .

 * الجمهور العام:
سة أو سبتلك تأثَتا على قدرهتا يف يعر  اجلماور العام بأنه رلموعة سبتلك اهتماما فعليا أو زلتمال لعمل ادلؤس

 ربقيق أهدافاا كجماعات الضغط  فالقرارات التسويقية قد يتم معارمتاا بواسطة صباعات ضباية ادلستالك أو
ضباية البيئة أو ضباية األقليات أو صبعيات النفع العام وسبثل العالقات العامة دورا هاما يف ربقيق التوافق والتكيف 

لنوعية من اجلماهَت و كذلك صباهَت وسائل اإلعالم اليت تقوم بنشر األخبار و ادلقاالت مع متطلبات هذ  ا
 التحريرية و اآلراء  .

 البيئة الخارجية الكلية: تأثيرات - 1 – 1– 1
 وهي عوامل ومكونات البيئة اخلارجية اليت تؤثر على كافة ادلؤسسات وتتكون من:

 * البيئة الديموغرافية:
بعُت االعتبار مدى تأثَت البيئة الدؽلوغرافية على النشاطات التسويقية باعتبارها  األخذؤسسة حيث غلب على ادل

عامل خارج عن إرادهتا و هي تؤثر علياا وال تستطيع السيطرة علياا و هي سبثل حجم و توزيع نسبة ظلو رلاميع 
كربى بالنسبة للتسويقيُت ألهنا ذات صلة األفراد باخلصائص السكانية ادلختلفة واخلصائص الدؽلوغرافية ذات أعلية  

 مباشرة بالسلوك الشرائي وتتمثل هذ  اخلصائص يف السن   العرق  اجلنس  احلالة االجتماعية   الدخل   التعليم.
 * البيئة الثقافية واالجتماعية:

تسويق اليت سبارساا تؤثر تطورات القيم والعادات  والتقاليد االجتماعية  وكذا األظلاط السلوكية على برامج ال
ادلؤسسة كما تؤثر التحوالت االجتماعية واذلجرة من الريف إذل ادلدينة على األظلاط ادلعيشة  وسلوكيات ادلواطنُت 
وهذا ما جعل ادلؤسسات اآلن تراعي كافة هذ  العوامل اليت تؤثر و بشكل مباشر على أدائاا التسويقي مثل هذ  

 التغَتات.
يم الدينية أدى استحداث فرصا تسويقية جديدة يف صناعة الكتب الدينية القدؽلة و احلديثة زيادة االهتمام بالق -

 و أشرطة الفيديو فاذ  القيم اجلديدة تؤشر على أهنا أداة اجتماعية هامة.
 زيادة االهتمام من قبل ادلستالكُت بالقضايا الصحية و اللياقة البدنية و البيئية. -
 خُت  والتشريعات الداعمة ذلذا التوجه  .قضايا االمتناع عن التد -
 
 



 

 

 :االقتصادية* البيئة 
الذي تعمل فيه ادلؤسسة و يتمثل يف الدخول   االقتصاديتشَت البيئة االقتصادية إذل خصائص و عناصر النظام 

 الطلب و دورة األعمال و السياسات ادلالية والنقدية للدولة و درجة توفر موارد اإلنتاج يف اجملتمع.و 
 * البيئة التكنولوجية:

معار  و صناعة   ةمن تنمي انطالقيقصد بالتكنولوجيا كل الوسائل ادلادية و التنظيمية اليت تعمل إنتاج منتج ما  
 علمية متخصصة فاي ترتبط بالتجايزات و ادلعار  ادلستعملة و طريقة تشغيلاا.

 * العوامل الطبيعية:
ارة التسويقية  لكوهنا تتكون من النقص ادلستمر يف ادلواد اخلام  وزيادة تؤثر هذ  العوامل على أنشطة و برامج اإلد

تكاليف الطاقة  وتدخل الدولة يف إدارة ادلصادر الطبيعية للمحافظة على دؽلومتاا  واستمرارها بشكل يضمن 
واحلوادث  رفاهية ادلواطنُت  وال تقتصر العوامل الطبيعية على مصادر الطبيعة فقط بل حىت على أحوال الطقس

 اجلغرافية اليت تؤثر سلبا أو إغلابا على ادلؤسسات.
 العوامل السياسية: -ا

يظار هذا التأثَت من خالل العالقات القوية وراء رجال السياسة احملتملُت ورجال السياسة ادلرشحُت يف 
القية غلب التعامل االنتخابات و على كل حال فإن إقامة عالقات قوية مع ادلسئولُت احلكوميُت سبس قضايا أخ

 معاا حبذر دون خرق للمستويات األخالقية.
 العوامل القانونية والتشريعية: -ب

تضح هذا العنصر يف مرورة خضوع ادلؤسسة للعمل التنافسي يف ظل احملافظة على حقوق ادلستالكُت و ال ؽلثل 
 جا أو قضايا مدمرة للمؤسسة.جال القوانُت و التعليمات مربرا مد ما قد يتسبب فيه من فرض غرامات وإحرا

هذا ما يضطر إدارة ادلؤسسات من توظيف أو التعاقد مع مستشارين دلتابعة قضاياهم أو تفسَت القوانُت 
والتعليمات ذلم اليت يستعصى فاماا من قبل بعض األشخاص العاديُت  ويف بعض األحيان من قبل ادلديرين 

ألة أخالقية و اجتماعية بالدرجة األوذل و عدم التجاوب معاا قد والتعامل مع هذ  القوانُت  والتعليمات هي مس
يسبب تشويه مسعة و صورة ادلؤسسة من قبل ادلستالكُت  وبالتارل يؤدي إذل تقليص االحًتام والرحبية يف الوقت 

 نفسه.
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 :الخالصة 

سابقُت من اجلانب النظري على يف هذا الفصل التطبيقي و من خالل زلاولة إسقاط ما مت تناوله يف الفصلُت ال
مؤسسة وحدة أغذية األنعام بوقطب يف البداية مت التعريف بادلؤسسة من خالل االسم و ادلقر و أهنا متخصصة يف 
إنتاج أغذية األنعام بشىت أنواعاا مث تقدصل اذليكل التنظيمي و كيفية تنظيمه وفقا على حسب ادلاام و االختصاص 

على إسًتاتيجية ادلؤسسة و بيئتاا التسويقية من خالل معرفة القطاع الذي تنشط فيه و بعدها انتقلنا للتعر  
ادلؤسسة و هو إنتاج األعال  و الذي تتميز فيه بقوة اإلنتاج و أن الدولة أعطته اهتماما كبَتا بدءا بتدعيمه كما 

 دة يف السوق احملليةيشاد سوق تغذية األنعام يف السوق الوطنية احتكارا من طر  ادلؤسسة و هي الرائ
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 الخاتمة :

نظرا للظـرو  االقتصـادية الصـعبة الـيت تعرفاـا ادلؤسسـات خاصـة يف ظـل التعقـد وعـدم االسـتقرار كـان وراء  
اختيارنـا ذلــذا ادلومـوع  حيــث أصـبح بقــاء واسـتمرارية ادلؤسســات يف وقتنـا احلامــر مرهـون دبــدى صـياغة إســًتاتيجية 

الداخلية من أعلية بالغة يف صياغة إسًتاتيجية سليمة وصحيحة وتنفيذ وتقييم جيد  لذلك ربظى البيئتُت اخلارجية و 
ادلؤسسة  وهو ما أردنا الوصول إذل توميحه يف حبثنا من خالل إبراز الـدور الكبـَت الـذي تلعبـه دراسـة وربليـل البيئـة 

كبـــَتة    ةالتســـويقية للمؤسســـة يف صـــياغة إســـًتاتيجية ادلؤسســـة األمـــر الـــذي تطلـــب منـــا التطـــرق إذل العالقـــة ادلؤسســـ
ح سلتلــف العوامــل ادلشــكلة ذلــذ  البيئــة وخصائصــاا مث إبــراز أهــم الطــرق واألدوات ادلتاحــة أمــام ادلؤسســة يف وتومــي

 التحليل االسًتاتيجي لبيئتاا  فاي سبكن من تنمية البدائل اإلسًتاتيجية.
 ومن خالل حبثنا هذا خلصنا إذل النتائج التالية:

إن صـعوبة تــأمُت بقـاء وصلــاح ادلؤسسـات نــاتج أساســا عـن غيــاب فاـم خصــائص ومكونـات العوامــل البيئيــة  .4
 ولتفادي هذا فعلى هذ  ادلؤسسات امتالك نظام استشعار فعال ؽلكناا من متابعة هذ  ادلتغَتات البيئية.

 يئتاا.على ادلؤسسة أن تعطي االهتمام الكايف حلقيقة التفاعل ادلتبادل بيناا وبُت ب  .5

إن دراسـة البيئـة يـدم قــدرة ادلؤسسـة علـى ازبـاذ رلموعــة مـن االسـًتاتيجيات دلواجاـة إفــرازات هـذ  البيئـة مــن  .6
 خالل مقابلة نقاط قوهتا ومعفاا مع الفرص والتاديدات.

مـــن أجـــل أن تصـــل ادلؤسســـة إذل ربليـــل دقيـــق لبيئتاـــا غلـــب علـــى ادلؤسســـة أن تعتمـــد علـــى أدوات التحليـــل  .7
 االسًتاتيجي.

دبدى الوصول إذل اخليار االسًتاتيجي األفضل من بـُت البـدائل اإلسـًتاتيجية  صلاح هذ  اإلسًتاتيجية مرهون .8
 ادلتاحة أماماا.

إن مامة ادلؤسسة ال تنتاي عند صياغة إسًتاتيجية جيدة فقط بل تتعداها إذل التنفيذ اجليد والرقابة الفعالـة  .9
ًتاتيجي طرفـا فعـاال وغلعلاـا أكثــر حيويـة يف بيئـة مليئـة بالتاديــدات ويف أن تبـٍت ادلؤسسـة دلـناج أو للتفكـَت االســ

 وقليلة الفرص.

ادلامة لتطوير  و احللول النقاط التوصيات و من خالل هذ  الدراسة ؽلكننا أن نستنتج رلموعة من
 يلي: اخلدمات التسويقية اليت تقدماا ادلؤسسات كما

مامة جداً ألية مؤسسة خدماتية كانت أو رحبية على حد  -الداخلية واخلارجية –تعترب البيئة التسويقية بنوعياا  -
 سواء.

 ير اخلدمات.التعر  على البيئة اخلارجية والداخلية للمؤسسات يعطي دافع قوى لتطو  -
 أعلية وجود أقسام متخصصة داخل ادلؤسسات لدراسة البيئة التسويقية احمليطة بادلؤسسات. -
 تطور ادلؤسسات أو فشلاا متعلق دبدى ربليلاا لبيئتاا التسويقية. -
 .مرورة تكثيف البحوث العلمية يف رلال دراسة البيئة التسويقية -
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