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تعترب االسرتاتيجية من املهام الرئيسية بالنسبة للمؤسسة والتي تعترب من مهام 
املدير أو املدير العام أو جملس اإلدارة أو صاحب املؤسسة بصفة عامة, حسب 

العديد من األمور أن وضع االسرتاتيجية, كام , يتوقف عىل إال . حجم املؤسسة
 معرفة املحيط الداخيل واخلارجي للمؤسسة وتوفري عىلواملتمثلة يف األساس 

االمكانيات املادية والبرشية, حتى يمكننا رسم االسرتاتيجية املالئمة هلا مع التطلع 
 .ًوالرتصد ملا ما يمكن حدوثه مستقبال

هيكلة املؤسسة بام إن وضع االسرتاتيجية هذه, جيب أن يصاحبه إعادة النظر يف 
 .يتامشى ومتطلباهتا من تغري يف بعض ورشاهتا ومصاحلها اإلدارية وغري ذلك

 والذي سنتطرق من خالله إىل بعض الكتابوعىل هذا األساس, جاء هذا 
االجتاهات احلديثة ىف اسرتاجتية االدارة بصفة عامة واسرتاجتية االدارة الرياضية 

 ويف األخري حماولة اجياد العالقة بينهام ملدى ظيم والتن, وكذلك اهليكلةبصفة خاصة
 . الرياضيةتأثري عملية اهليكلة عىل االسرتاتيجية املرسومة للمنظمة أو املؤسسة
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 أبحاثه لعل أول من اهتم من علامء اإلدارة املعارصين باالسرتاتيجية يف

حينام ) الفريد شاندلر(اإلدارية, أستاذ التاريخ اإلداري يف جامعة هارفارد األمريكية 
اهلياكل التنظيمية للرشكات الكربى يف  1962استعرض يف كتابه الذي أصدره عام 

ًأمريكا وخرج بأربع اسرتاتيجيات تتعلق بالنمو والتطور مؤكدا أن تنمية وتطور 
   .مد بشكل أسايس عىل االسرتاتيجيةاهلياكل التنظيمية يعت

ًبحثا ) جوان ودورد( أعدت أستاذة االدارة يف جامعة اشتون 1965ويف عام 
   .ربطت فيه التغريات التنظيمية مع التقنية واالسرتاتيجية املعتمدة

مفهومهام لإلدارة االسرتاتيجية من ) وهلني وهنجر(عرض  1976ويف عام 
 اىل نموذج شامل لإلدارة االسرتاتيجية, ثم جاء خالل بحث أجرياه انتهيا فيه

ليخوضا يف مضامر االسرتاتيجية من خالل القول بأن ) كبنر وترجيو(العاملان 
التي متثل جمال املنتجات أو األسواق أو القدرات التي تعترب ) قوة الدفع(

قوة (مصدر القوة للرشكة تشكل اإلطار العام لالسرتاتيجية حيث أن حتديد 
يساهم يف صياغة األهداف الشاملة وأهداف الوحدات املكونة يف ظل ) الدفع

أن األهداف الشاملة تعترب اجلرس مابني االسرتاتيجية الشاملة وبني 
   .اسرتاتيجيات الوحدات املكونة هلا

للمستشار يف جمموعة مكنزي األستاذ  1985ولعل الكتاب الصادر يف عام 
يمثل ذروة األبحاث املقدمة يف هذا امليدان ) جيالعقل االسرتاتي(بعنوان ) أومايا(

   .وقد كان له أكرب األثر يف نمو وتطور النهج االسرتاتيجي املعارص يف اإلدارة
حول تطوير الوعي ) جون ثومبسون(جاءت نظرية  1991ويف عام 

ًاالسرتاتيجي انطالقا من تشخيص التغيري الشامل للمنظمة املرتبط بالصياغة 
.  التي تتمحور حول حتديد املسار وطريقة الوصول اىل اهلدفاالسرتاتيجية
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 يف هذا املجال عىل أن املنافسة ومتيز األداء املقرون باالبداع واالبتكار تشكل ويؤكد
   .األبعاد الثالثية املرتابطة

السيد ) مكنزي(ًأيضا, أصدر املستشار االداري لدى جمموعة  1991ويف عام 
يوضح ) االسرتاتيجية: (ًمن أساتذة اإلدارة كتابا بعنوانلينيش أوهامي مع جمموعة 

فيه أن حتديد األهداف وصياغة االسرتاتيجية ينبغي أن يتم من منطلق الزبائن 
والسلعة والقيمة املضافة وليس من منطلق التغلب عىل املنافس وانتهى اىل تقديم 

تغالل مواهب ماسمي باالسرتاتيجية املعارصة التي ترتكز عىل صقل وتكريس واس
الرشكة القابضة ورشكاهتا التابعة يف التأكيد عىل جوهر االختصاص لرتكيز 

  .استمرارية النمو ضمن البيئة العاملية اجلديدة
ًكتابا انتقد فيه ) جورج يب( أصدر األستاذ يف جامعة كاليفورنيا 1992ويف عام 

حو العاملية والمتتلك الرشكات املتعدية اجلنسية من خالل أهنا مل تبدل مفاهيمها ن
اسرتاتيجية عاملية شاملة حيث توصل اىل استنتاجاته من خالل دراسة طويلة 

)  فولكس فاكن− كانون− ماكدونالد−كوكا كوال(شملت أكرب الرشكات العاملية 
وانتهى اىل رضورة قيام هذه الرشكات بتغري مفاهيمها وهنجها من أجل مواكبة 

لرتابط املتبادل بني مجيع فروع الرشكة يف العامل لتقليل التغريات يف العامل عن طريق ا
  .التكاليف والتنميط واالستفادة من التعليم الذايت

@1-2- ÂïƒnÜaðvïma6ýa@Z
تعددت تعريفات التخطيط االسرتاتيجي سواء يف ميدان اإلدارة بصفة عامة أو 

 باعتباره عملية إدارية يف ميدان اإلدارة التعليمية بصفة خاصة, فهناك من ينظر إليه
هتدف إىل تغيري وحتويل نظام العمل يف املؤسسات بطريقة حتقق الكفاية والفاعلية, 
وهناك من يعترب التخطيط االسرتاتيجي جمرد فلسفة حتدد طريقة ومنهاج حل 

 .املشكالت اإلدارية يف النظم املختلفة
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 أربعة مرتكزات  التخطيط االسرتاتيجي من خالل(Steiner 1979)يعرف ستينر 
 :متثل اإلطار الذي يتحرك داخله ذلك املصطلح وهي

 :مستقبلية القرارات -1
حيث يتجه التخطيط االسرتاتيجي إىل حتديد مواطن القوة والضعف التي 
ينطوي عليها املستقبل, واإلفادة من الفرص املتاحة وحتايش املخاطر, وبالتايل فإن 

ًام أو نموذجا للمستقبل املرغوب وحتديدا التخطيط االسرتاتيجي هنا يعني تصمي
 .للوسائل املؤدية إليه

 :التخطيط كعملية -2
التخطيط االسرتاتيجي عبارة عن عملية تبدأ بصياغة األهداف 
فاالسرتاتيجيات والسياسات ثم اخلطط ال سيام التفصيلية أو اإلجرائية املؤدية إىل 

وبالتايل فإنه . هداف املرسومةتنفيذ االسرتاتيجية وبصورة يتحقق من خالهلا األ
يمثل عملية يتبلور من خالهلا وبتحديد مسبق نوع اجلهد التخطيطي املطلوب وزمنه 
وآلية تنفيذه واجلهة املنفذة وكيفية معاجلة النتائج, مما يعني أهنا عملية تسري عىل 
أسس واضحة, ويف نفس الوقت تتصف باالستمرارية للسيطرة عىل التغريات التي 

 .أ يف البيئةتطر
 :التخطيط كفلسفة -3

ًيمثل التخطيط االسرتاتيجي اجتاها وأسلوبا للحياة, من خالل الرتكيز عىل  ً
األداء املستند إىل الدراسة والتنبؤ باملستقبل, وكذلك عىل استمرارية عملية 

 .التخطيط وعدم استنادها فقط عىل جمموعة من اإلجراءات واألساليب

 :التخطيط كبناء -4
ى التخطيط االسرتاتيجي إىل حماولة الربط بني أربعة أنواع رئيسية من يسع

اخلطط االسرتاتيجية, والربامج متوسطة املدى, وامليزانيات قصرية : املكونات هي
 .املدى, واخلطط اإلجرائية بغية انصهار التكامل بينها يف صورة قرارات آنية
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تناوالن التخطيط  ف(Tregoe & Zimmerman 1980)أما ترجيو وزيمرمان 
االسرتاتيجي من حيث دوره فيعرفانه بأنه تلك الوسائل التي متكن املنظمة من 
اإلجابة عىل كل األسئلة املتعلقة بامذا وكيف? ومن ثم فالتخطيط االتراتيجي هو 
ًعبارة عن رؤية لوظيفة التنظيم يف املستقبل, ويوفر هذا التخطيط إطارا من شأنه 

 .حتدد مستقبل واجتاه تنظيم معنيتوجيه اخليارات التي 
 أن التخطيط االسرتاتيجي هو عملية (M. Petreson 1980)ويرى مارتن برتسن 

مدركة تتمكن من خالهلا املؤسسة من إدراك وحتديد وضعها احلايل واملستقبيل 
واملتوقع, ثم تنمي أو تطور بعد ذلك االسرتاتيجيات, والسياسات, واإلجراءات 

واملستهدف من التخطيط االسرتاتيجي . يذ إحداها أو بعض منهابغية اختيار وتنف
التعليمي هنا هو تعزيز عملية التكيف واالنسجام بني املؤسسة التعليمية والبيئة التي 
تتميز بطابع التغري, وذلك من خالل تطوير نموذج قابل للتعديل, يمكن تطبيقه 

اتيجيات تسهل حتقيق بغية حتقيق مستقبل املؤسسة التعليمية وكذلك وضع اسرت
 .ذلك التكيف واالنسجام
 فيعرف التخطيط االسرتاتيجي (Warren Groff 19883)أما وارن جروف 

التعليمي بأنه عملية قوامها املالئمة بني نتائج تقييم البيئة اخلارجية للمؤسسة 
التعليمية وبني موارد البيئة الداخلية هلذه املؤسسة, بحيث تساعد هذه العملية 

ؤسسة عىل االستفادة من نقاط القوة والسيطرة عىل نقاط الضعف, واإلفادة من امل
 .الفرص املتاحة واحلد من املخاطر

 جهد منظم هيدف إىل اختاذ قرارات وهكذا نجد أن التخطيط االسرتاتيجي هو
? من خالل  تفعل ذلكأساسية وإجراءات حتدد ماهية املؤسسة, وماذا تفعل? وملاذا

تضمن يعملية اسرتاتيجية ألنه  والتخطيط االسرتاتيجي هو .ستقبلالرتكيز نحو امل
التهيؤ ألفضل الطرق استجابة للظروف البيئية املحيطة باملؤسسة, بغض النظر عن 

ًتكون اسرتاتيجيا يعنى أن تكون أن , وًمعرفة أو عدم معرفة هذه الظروف مسبقا
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 .للبيئة الديناميكيةًن تكون واعيا أ و,أهداف املؤسسة واضحة وكذلك مصادرها
ً يتضمن حتديدا متعمدا لألهداف  االسرتاتيجيالتخطيطف ) اختيار املستقبل املرغوب(ً

 .وتطوير أسلوب لتحقيق هذه األهداف
تضمن ترتيب حمدد ونمط يتم يعملية منظمة ألنه كام يعد التخطيط االسرتاتيجي 

ئلة املتتابعة تساعد املخططني الرتكيز عليه وعىل فاعليته, فالعملية تثري جمموعة من األس
عىل اختيار الفرضيات ومجع ودمج املعلومات حول املستقبل والتنبؤ بالبيئة املستقبلية 

العملية عبارة عن جمموعة من القرارات حول  وبالتايل فإن .التي ستعمل فيها املؤسسة
 ماذا ستفعل? ملاذا نفعل ذلك? وكيف نفعل ذلك?

كل شئ نريده, فالتخطيط االسرتاتيجي يتضمن ننا ال يمكن أن نفعل إوحيث 
أن بعض القرارات واإلجراءات أكثر أمهية من األخرى وجانب كبري من 
االسرتاتيجية يقع يف إطار صنع القرارات حول ما هي القرارات واإلجراءات 

 .األكثر أمهية لنجاح املؤسسة يف حتقيق أهدافها
ف إيل استثامر كل الطرق جهد عقيل منظم هيدوالتخطيط االسرتاتيجي هو 

يتضمن التخطيط و. واألساليب واملوارد املتاحة من أجل حتقيق األهداف املرجوة
الالزمة لتحقيق  وبناء االسرتاتيجية, حتديدأهداف أو غايات املؤسسةاالسرتاتيجي

 وتطوير جمموعة من اخلطط الشاملة لدمج وتنسيق ,هذه األهداف والغايات
 ).يمكن فعله ? كيف(والوسائل ) ما الذي جيب فعله?(اتج إنه هيتم بالنو.األنشطة

1-3-õ‡¾a@‡ïÉi@ÂïƒnÜaì@ðvïma6ýa@ÂïƒnÜa@@Z@ @
بالرغم من استخدام املصطلحني بنفس املعنى, إال أهنام خيتلفان يف تأكيدها 

فالتخطيط بعيد املدى يعنى بتطوير خطة لتحقيق جمموعة  ."املفرتضة"عىل البيئة 
احلالية ) املعلومات( مدى عدة سنوات مع افرتاض أن املعرفة من األهداف عىل

فعىل . حول ظروف املستقبل ثابتة بام فيه الكفاية لتأكيد ثبات اخلطة خالل تنفيذها
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ًان االقتصاد األمريكي ثابتا ك املثال يف أواخر اخلمسينات وبداية الستينات سبيل
 .ًط بعيد املدى مفيداًنسبيا وبالتايل يمكن التنبؤ به, لذلك كان التخطي

أما التخطيط االسرتاتيجي فإنه يفرتض بأن املؤسسة جيب أن تستجيب للبيئة 
وبالتايل فان  ).ًوليس البيئة األكثر ثباتا املفرتضة للتخطيط بعيد املدى(الديناميكية املتغرية 

التخطيط االسرتاتيجي يؤكد أمهية اختاذ القرارات التي تؤكد قدرة املؤسسة عىل 
 .ة للتغريات يف البيئة التي تعمل فيها املؤسسةحستجابة الناجاال

1-4-@óïvïma6ýa@òŠa†fiaì@ðvïma6ýa@7ÙÑnÜa@Z@ @
ًيكون التفكري االسرتاتيجي مفيدا فقط عندما يدعم التفكري االسرتاتيجي 

يعنى التفكري  و."األساس للمؤسسة الفعالة"ويقود إىل اإلدارة االسرتاتيجية 
 وهو يستلزم املتغريات "هل نفعل الشئ الصحيح?" :السؤالب االسرتاتيجي
غرض حمدد, وفهم للبيئة خاصة القوى التي تؤثر أو تدعم : الثالثة التالية

حتقيق ذلك الغرض وكذلك اإلبداع يف تطوير استجابات فعالة لتلك القوى 
قيادة هي تطبيق التفكري االسرتاتيجي يف فاإلدارة االسرتاتيجية  أما .واملعوقات
وهي تركز عىل املستقبل خالل سياق من التغريات ولكن يف بيئة , املؤسسة

 .ًيمكن التنبؤ هبا نسبيا
1  - 5-@ðvïma6ýa@ÂïƒnÜa@óïÝáÈ@À@óïbÿa@paí©a@@ @

الجاهزية: ًأوال

لكي تقوم بالتخطيط االسرتاتيجي البد من تقويم مدى اجلاهزية لذلك 
 املؤسسة وقدرهتم عىل تكثيف اجلهود وتركيز خاصة مدى التزام العاملني يف

 أو ,أما إذا كانت هناك أزمة مالية تلوح يف األفق ."الصورة الكربى"االنتباه إىل 
ة فإنه من غري املناسب القيام طرب أو أن البيئة مض,أن املؤسسة عىل وشك الرحيل

 ان إن املؤسسة اجلاهزة للتخطيط االسرتاتيجي جيب .بالتخطيط االسرتاتيجي
 : عىلتكون قادرة



אא  20

 ن يناقشها التخطيط االسرتاتيجيأحتديد القضايا املهمة واخليارات التي جيب. 
من يعمل ماذا(األدوار  حتديد?(.... 
جلنة للتخطيطتشكيل . 
صورة مستقبلية للمؤسسةتطوير . 
حتديد املعلومات التي جيب مجعها الختاذ قرارات صائبة.
ية والرسالة: ًثانيا   ؤإعداد الر

رسالة املؤسسة هي كمقدمة الكتاب التي جتعل القارئ يعرف إىل أن يذهب 
باملثل فإن الرسالة تصف . الكاتب وهي توضح بان الكاتب يعرف إىل أين يذهب

: ًاملؤسسة متاما من خالل
 .ه وما الذي تسعى لتحقيق, ملاذا تتواجد املؤسسةي ويعن:رضغال -1
الرئيس الذي حتاول املؤسسة من خالله حتقيق الطريقة أو النشاط ويعني  :العمل -2

 .رضغال
املبادئ واملعتقدات التي تقود أفراد املؤسسة أثناء سعيهم لتحقيق وتعني  :القيم -3

.غرض املؤسسة
 تعنى الرسالة بتوصيل جوهر وماهية املؤسسة للعمالء :كتابة الرسالة

 .سةواجلمهور, والعنارص التالية رضورية يف تعريف ماهية املؤس
ملاذا : هيوضح غرض املؤسسة ماذا تسعى املؤسسة لتحقيقحيث : بيان الغرض

ويف حتديد الغرض من  وجدت املؤسسة? ما هي النتيجة القصوى لعمل املؤسسة?
 .الرضوري الرتكيز عىل املخرجات والنواتج وليس عىل الطريقة

 مثال يوضح غرض مؤسسة لإلرشاد الصحي والعقيل
يصف الطريقة وليس النتيجة ("دمات اإلرشاديةتقديم اخل": مثال ضعيف( 
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 يصف النتيجة النهائية ("حتسني جودة احلياة": مثال قوي( 
التي تقوم هبا ) الربامج/األنشطة( وهو جيمل العمل واألعامل :بيان العمل

 أو تربط الغرض "يقدم"ًوالرسائل غالبا تتضمن الفعل . املؤسسة لتحقيق غرضها
 .باألعامل

  جودة احلياة من خالل تقديم اخلدمات االرشادية مثال حتسني
 وهي املعتقدات التي يتبناها أفراد املؤسسة بوجه عام وجيتهدون :القيم
 . فالقيم توجه أفراد املؤسسة يف أداء عملهم,لتطببيقها

باإلضافة إىل العنارص الثالثة السابقة, يمكن معاجلة األسئلة التالية خالل 
 : تطوير رسالة املؤسسة

 املشكلة أو احلاجة التي حتاول املؤسسة معاجلتها?ما  
 الذي جيعل مؤسستك فريدة?ما  
 املستفيد من عملك?من  

íŠ‰ö¹]<íèõ…<V< <

,  املؤسسةهية املؤسسة فهي توضح صورة للنجاح الذي يمكن أن حتققؤأما ر
 أو هي حلم أو طموح يراود العاملني  النجاح?وكيف يبد:  عىل السؤالبوهي جتبي

 .ملؤسسة ويسعون لتحقيقهيف ا
 وسهلة , ومصاغة بطريقة جيدة, وصادقة,وجيب أن تكون الرؤية واقعية

وجه الرؤية طاقات تجيب أن  و. ومستجيبة للتغيري, وطموحه, ومناسبة,الفهم
إهنا جيب أن تتوافق مع قيم املؤسسة وأن تتحدى . املجموعة وختدم كدليل للعمل

 . لتحقيق الرسالةعاملنيوحتفز ال
 . ورؤيتها لرسالتهاإعداد املؤسسة>:خالصة اخلطوة الثانية
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ي للمؤسسة: ًثالثا .تقييم الوضع الحا

ويقصد بذلك الوعي باملصادر املتاحة والنظر إىل البيئة املستقبلية حتى تتمكن 
 .املؤسسة من االستجابة بنجاح للتغريات البيئية

مات احلالية حول نقاط إن تقييم الوضع احلايل للمؤسسة يعني حتديد املعلو
القوة ونقاط الضعف يف املؤسسة, وكذلك املعلومات حول األدوار اجتاه 
القضايا احلساسة التي تواجهها املؤسسة والتي جيب أن تتضمنها خطتها 
االسرتاتيجية مثل قضايا التمويل, فرض الربامج اجلديدة, تغري القوانني أو 

هم هنا هو اختيار القضايا األكثر أمهية األمر امل. تغري احتياجات العمالء وهكذا
 .من أجل معاجلتها

 :ويف هذه اخلطوة يلزم حتليل بيئة التخطيط ومن األساليب املستخدمة يف ذلك
>>SWOT>حتليل <

وهو من األساليب الشائعة يف حتليل بيئة التخطيط وهيدف إىل حتديد نقاط 
بيئة الداخلية املرتبطة بال Weaknesses ونقاط الضعف Strengthsالقوة 

أمام املؤسسة, والتهديدات  Opportunitiesللمؤسسة, وكذلك الفرص املتاحة 
Threats التي قد تواجه املؤسسة يف املستقبل وهي ترتبط بالبيئة الداخلية 

 .للمؤسسة
إن حتديد نقاط القوة داخل املؤسسة يساعد يف االستغالل األمثل هلذه 

أما حتديد نقاط . األولويات التي يمكن حتقيقهاالنقاط واالعتامد عليها يف حتديد 
الضعف فإنه يساعد يف التتنبيه إىل رضورة العمل اجلاد من أجل التغلب عىل هذه 

أما حتديد الفرص املتاحة أمام املؤسسة فإنه . النقاط وحتويلها إىل نقاط قوة
يد يساعد يف التخطيط الستغالل هذه الفرص واالستفادة منها بينام يساعد حتد

التهديدات واملخاطر التي تواجه املؤسسة يف تاليف خطرها واالستعداد ملواجهتا 
حتى ال تباغت املؤسسة وهي غري جاهزة ملواجهتها والتعامل معها, وهذا يساعد 
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كن أن تلحق باملؤسسة بسبب هذه املخاطر  اآلثار السلبية التي يميف التقليل من
 .والتهديدات إذا مل يتم اختاذ الرتتيبات واإلجراءات الالزمة ملواجهتها

>STEEP>حتليل <

ويقصد هبذا التحليل حتديد العوامل التالية التي تؤثر عىل عمل املؤسسة سواء 
 :كانت هذه العوامل داخلية أو خارجية

  العوامل االجتامعيةS (Social) 
 عوامل الفنية ال T (Technical) 
  العوامل االقتصاديةE (Economic) 

  العوامل الرتبويةE ( Educational) 

  العوامل السياسيةP (political) 

قاعدة بيانات حول املعلومات النوعية التي يمكن >:خالصة اخلطوة الثالثة
ستجابة أن تستخدم يف اختاذ القرارات وقائمة بالقضايا احلساسة التي تتطلب ا

 .من املؤسسة
ر ؤالاهداف الخاصة: ًرابعا راتيجيات ؤالاهداف الك  :ىتطوير الاس

بعدما يتم االتفاق عىل رسالة املؤسسة ورؤيتها ويتم حتديد القضايا الرئيسية 
أي حتديد  .فان الوقت يكون قد حان لتحديد ماذا يمكن أن نفعل بكل ذلك

والنتاجات العامة واخلاصة التي ) اتاالسرتاتيجي(األساليب التي يمكن أن تتخذ 
 ).األهداف الكربى واألهداف اخلاصة(جيب حتديدها 

إن ذلك قد يأيت من خالل إهلامات فردية ومناقشات مجاعية, وأساليب حمددة 
ولكن يف النهاية جيب عىل قيادة املؤسسة املوافقة . الختاذ القرارات الرسمية وغريها

 .مةعىل كيفية معاجلة القضايا امله
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ًإن ذلك يمكن أن يأخذ وقتا ويستلزم مرونة كبرية, فاملناقشات يف هذه املرحلة 
ًدائام تستلزم معلومات إضافية أو إعادة تقييم لالستنتاجات التي يتم التوصل إليها 

 عدم اخلوف من العودة إىل خطوات أولية هنااملهم .  تقييم الواقعلمن خال
 .ناء أفضل خطة ممكنةلالستفادة من املعلومات املتاحة لب
حتديد اخلطوط العريضة التي توضح اجتاهات >Vخالصة اخلطوة الرابعة

املؤسسة االسرتاتيجية, أي االسرتاتيجيات العامة واألهداف الكربى 
.واألهداف اخلاصة التي تستجيب للقضايا امللحة

إكمال الخطة املكتوبة: ًخامسا

لوصول إىل مسودة لتوثيق تتضمن هذه اخلطوة وضع كل شئ عىل الورق وا
التخطيط النهائي من أجل مراجعتها من قبل متخذي القرار, فهذا هو الوقت 

 إذا كانت هذه الوثيقة  مااملناسب الستشارة الصف األعىل من املسئولني لتحديد
 أن اخلطة جتيب عىل األسئلة املفتاحية  من والتأكد,قابلة للرتمجة إىل خطط إجرائية

 .ولويات والتوجهات بتفاصيل كافيةواملهمة حول األ
إنه من اخلطأ إخفاء اخلالفات التي يمكن أن حتدث يف هذه املرحلة ملجرد إهناء 

ًإن كان خطريا قد يقوض فعالية التوجهات االسرتاتيجية  فاخلالف. العملية برسعة
. التي تم اختيارها بواسطة جلنة التخطيط

 .يةاخلطة االسرتاتيج>:خالصة اخلطوة اخلامسة
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1- 6-@@ðvïma6fia@ÂïƒnÜaì@óïvïma6fia@ãíéÑà 
راتيجية  رظهو وتطو مفهوم ٕالاس  ر

 "اسرتاتيوجس"اإلسرتاتيجية هي مصطلح قديم وهي كلمة يونانية بمفهوم 
صل كلمة اإلسرتاتيجية أمن هذا املنطلق يمكن القول أن . كان يقصد هبا فن احلرب

نى أن القائد من خالهلا يريد أن حيصل هي كلمة مرتبطة باحلروب والغزوات بمع
عىل خطة تساعده عىل عملية النرص العسكري, هذا املفهوم قد طوره فيام يعد 

سياسية : ّنابوليون يف حروبه, وامتد إىل العديد من املجاالت األخرى
 كذلك يمكن التمييز بني ,إلخ, والتي تكون يف خدمة اخلطة العسكرية...واقتصادية

 والتي "تاسني"والتكتيك وهي كلمة يونانية أيضا مشتقة من كلمة اإلسرتاتيجية 
 أو طريقة تنفيذ محلة عسكرية ,تعني وضع خطة معينة من أجل النرص يف معركة ما

 .وإدارهتا
من خالل ما تقدم, يمكن القول أن مصطلح اإلسرتاتيجية مشتق من فن 

حالفات معينة, وذلك احلرب والذي معناه التخطيط والتنفيذ لسياسات وطنية أو لت
 .باستخدام كل املوارد املتاحة

وعىل هذا األساس, استخدم هذا املفهوم بصفة عامة بالنسبة للمسائل واألمور 
الكبرية والطويلة األمد, كام تم إدخال هذا املصطلح يف تسيري األعامل ليأخذ فيام بعد 

انتقل هذا . احلايلمعنى ما يسمى سابقا بالسياسة أو السياسة التجارية يف الوقت 
, وقد أخد به  U.S.Aاملصطلح إىل إدارة األعامل ىف بداية عرشية الستينات من قبل

 حتت حكم الرئيس 1965-1961حتت مفهوم التخطيط االسرتاتيجي يف الفرتة ما بني 
. ليندن جونسن والذي أعطى توجيهات من اجل تطبيقه يف كل الواليات الفدرالية

 أن األبحاث األوىل يف هدا املجال قد انطلقت من , لدينامن هنا وكام هو معلوم
لك خالل ذأ, و.م.ر خارج وّا املفهوم مرة أخرى ليصدذأ, وعليه فقد انتقل ه.م.الو

كام تم . ىل الدول األوروبية كمرحلة أوىل ثم إىل دول العامل الثالثإهناية الستينات, 
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  منها والغري االقتصادية العديد من املجاالتيفتوسيع استخدام هذا املصطلح 
اقتصادية, وعليه فالطروحات السابقة كانت صحيحة بالرجوع إىل الوضعية التي 
ارتبطت يف منتصف السبعينات حيث كانت وضعية تنافسية ضعيفة باملقارنة عىل 

وبعد احلرب العاملية  فاملشاكل األساسية للنشاط املنظم قبل .ما هي عليه اليوم
ارات التي حتتوي عىل أعداد كبرية من األفراد ورؤوس  قد مست اإلدالثانية

 املوارد واألموال
وعىل هذا األساس وضعت أنظمة لإلعداد ومن ثم تطبيق . واملوازنة

مثلية من أجل إجياد الوسيلة األكثر فعالية من أجل عمل ألالتقنيات العملية أو ا
. يشء ما

2-<<ÝçãËÚíéréi]‰÷]V< <

هام الرئيسية بالنسبة للمؤسسة والتي تعترب من مهام تعترب االسرتاتيجية من امل
املدير أو املدير العام أو جملس اإلدارة أو صاحب املؤسسة بصفة عامة, حسب 

إال أن وضع االسرتاتيجية, كام مر معنا يف فصول سابقة, يتوقف . حجم املؤسسة
 واخلارجي ملتمثلة يف األساس يف; معرفة املحيط الداخيلعىل العديد من األمور وا

للمؤسسة وتوفري االمكانيات املادية والبرشية, حتى يمكننا رسم االسرتاتيجية 
 .ًاملالئمة هلا مع التطلع والرتصد ملا ما يمكن حدوثه مستقبال

إن وضع االسرتاتيجية هذه, جيب أن يصاحبه إعادة النظر يف هيكلة املؤسسة بام 
 .صاحلها اإلدارية وغري ذلكيتامشى ومتطلباهتا من تغري يف بعض ورشاهتا وم

وعىل هذا األساس, جاء هذا الفصل والذي سنتطرق من خالله إىل بعض 
املفاهيم االسرتاتيجية, وكذلك اهليكلة ويف األخري حماولة اجياد العالقة بينهام ملدى 

 .اتيجية املرسومة للمنظمة أو املؤسسةتأثري عملية اهليكلة عىل االسرت
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I-<<êuøŞ‘÷]<Ìè†ÃjÖ]Öíéréi]‰øV< <

 هذا قد تعرضنا له يف الفصل األول من هذه االسرتاتيجيةصطلح إن م
من خالل مفهوم ) الفصل الثامن(املحارضات وكذلك يف الفصل السابق 

االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي طويل األمد لإلدارة االسرتاتيجية, وكذلك 
نه, من املمكن التطرق هنا إىل كل ّإال أ. صياغة االسرتاتيجية وتنفيذها عىل التوايل

 .من ماهية االسرتاتيجية ومكوناهتا
I-1-béÈaíäcì@óïvïma6ýa@Òî‹Ém@@ @
I-1-1-óïvïma6ýa@Òî‹Ém@@ @

رق العديد من املفكرين يف إعطاء تعريف ملفهوم االسرتاتيجية كل حسب تط
در بنا يف وجهة نظره, وعليه, زيادة عىل ما ورد يف الفصل األول يف هذا الشأن, جي

هذا املقام التعرض لبعض التعاريف حسب التسلسل الزمني خالل العقود السابقة 
 .من القرن العرشين

التعريف الذي جاء قبل احلرب العاملية الثانية متحور حول كون االسرتاتيجية ف
وقد عرفتها . هي فمن استخدام خمتلف الوسائل العسكرية لتحقيق أهداف أساسية

 عىل أهنا فن استخدام كافة املوارد l'Encyclopedia Brittanicaانية املوسوعة الربيط
 .لتحقيق أهداف احلرب

وقد انتقل هذا املفهوم إىل جمال إدارة األعامل, بعد احلرب العاملية الثانية, 
ليتمحور حول كون االسرتاتيجية خطة متكاملة يتم وضعها لتحقيق األهداف 

 :تعرض لبعض التعاريف كام ييلاألساسية, ويف هذا السياق يمكن ال
يف اخلمسينيات من القرن املايض هو املصطلح الذى  (P. Drucker)ّعرف دريكر 

حتليل للموقف احلايل وتغيريه إذا ما تطلب األمر, بام يف ذلك حتديد ما ": يتمثل يف
 ."هية وكمية املوارد

داف األساسية حتديد األه":  يف الستينات عىل أهنا(Chandler)كام عرفها شندلر 
طويلة األمد للمنظمة واختيار طرائق الترصف وختصيص املوارد الرضورية لتحقيق 
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ّوقد ركز هذا األخري عىل العالقة بني االسرتاتيجية واهليكل . "تلك األهداف
بالربط بني حتديد األهداف طويلة األمد هلا مع اختيار  التنظيمي للمنظمة, كام قام
 .لكطرائق الترصف الالزمة لذ

القرارات املوجبة ":  يف هناية الستينات عىل أهنا(Cannon)كام عرفها كانون 
 ."لترصف والتي حتتاجها املنظمة تنافسا, لتحقيق أغراضها

 (Brant)أما يف حقبة الثامنينات, فيمكن رسد التعريف الذي جاء به برانت 
 (Glueck)يك أما قل. بيان ملخص لكيفية السعي نحو األهداف": والذي يرى بأهنا
خطة موحدة شاملة ومتكاملة تربط بني املزايا االسرتاتيجية ": فيعرفها عىل أهنا

وهنا يربز . "للمنشأة ومع حتديات البيئة, وهي مصممة لضامن حتقيق أهداف املنشأة
الرتكيز عىل مزايا املنشأة والبيئة املتغرية املواجهة هلا ودور واضعوا االسرتاتيجية يف 

 .هاالتوفيق بين
االجتاه العام الذي ": أما جواد واملؤمن, يف مطلع التسعينات, فيعرفاهنا عىل أهنا

اخلط العام الذي ينتهج يف ضوء خطط "وأهنا . "تسعى املنظمة إىل بلورته واقعيا
املنافسني واعتامدا عىل فلسفة املنظمة العامة, وبام يضمن بقاءها وديمومتها واستمرار 

 ."عملها
اريف السابقة, وما تتعرض له املؤسسة من منافسة حادة وتغريات بيئية فمن خالل التع

متسارعة, يتوجب عليها البحث عن اسرتاتيجية متكنها من التكيف مع هذه املنافسة والعوامل 
 .البيئية هذه باستمرار ضمن ما تسمح به امكانياهتا ومواردها

I-1-2- óïvïma6ýa@ËaíäcZ@ @
ملهارات التي بحوزة املؤسسة, والتي تكمن يف إن املصادر واالمكانيات وا

للنشاط مكانتها يف السوق, الضغوط التنافسية الواقعة عليها, والتوجهات العامة 
 ., هي التي تسمح للمؤسسة باعتامد أفضل اسرتاتيجية هلا...التجاري
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 ال يوجد تصنيف مقبول لالسرتاتيجيات, ،Sleiner et Alفحسب سالينر وآل 
 أن هناك حماوالت بذلت لتكوين جماميع لالسرتاتيجيات لتوضح ّبشكل عام, إال
 :أبعادها وهي

 :التصنيف املعتمد عىل جمال االسرتاتيجية وهو -1
 . االسرتاتيجيات الكربى−
 . اسرتاتيجيات الربامج−
 . االسرتاتيجيات التفصيلية−

 :التصنيف املعتمد عىل املستوى التنظيمي وهو -2
 ).املقر الرئييس( أو املنظمة  اسرتاتيجية املؤسسة−
 . اسرتاتيجية األقسام−

 :التصنيف وفق الغرض والوظيفة وهو -3
 . االسرتاتيجيات التنافسية−
 ) سوق/منتوج( اسرتاتيجيات −
 . االسرتاتيجيات املالية−

 :التصنيف وفق االسرتاتيجيات الشخصية للمدراء وهو -4
 .aggressive االسرتاتيجيات اجلزئية −
 .mildسرتاتيجيات اهلادئة  اال−

I-2-óïvïma6ýa@óÌbï–@À@ò‹qü¾a@ÞàaíÉÜa@@ @
 :يف صياغة االسرتاتيجية وهي هناك عوامل عديدة تؤثر إن

I-2-1-?àÜa@‡ÉjÜa@Z@ @
 :وهي الفرتة املطلوبة لالسرتاتيجية لتحقيق آثارها وهي
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والتي ( عن سنة ّ وهي القرارات قصرية األمد والتي تقل عادة:الفرتة قصرية األمد -1
, فهي قررات تشغيلية تتعلق ...)يمكن قياس تأثريها بالساعات, أيام, أسابيع

 .بالرشاء, األفراد, اإلنتاج, الصيانة وسياسات السيطرة عىل النوعية
 وهي القرارت التي يمكن قياس تأثريها باألسابيع والشهور, :الفرتة املتوسطة -2

تشمل التنبؤ بالطلب, قرارات التخطيط, وهي تتعلق بالتشغيل متوسط األمد, و
حتديد حجم قوة العمل, والقرارات التي ختص توزيع السلع, ووضع مستويات 

 .التخزين واخلدمات
 وهي القرارات االسرتاتيجية طويلة األمد, وتتمثل يف :الفرتة طويلة األمد -3

قرارات وهذه ال. اختيار توقيت وموقع وحجم تشييد املرافق اإلنتاجية اجلديدة
يمكن قياس تأثريها بسنة أو أكثر, ويتطلب اختاذ مثل هذه القرارات معلومات 
حول التنبؤ باملنتجات اجلديدة والقائمة واخلصائص املتغرية للسوق, وتغريات 

 .التكاليف وتوفري املوارد
I-2-2- ˜—ƒnÜaZ@ @

حا, تشري العديد من الدراسات بأن املؤسسات املتخصصة غالبا ما تكون أكثر نجا
 أن (Hayes & Wheelwright)حيث أوضحت دراسات كل من هايس وويلرايت 

 .املؤسسات التي تقوم بإنتاج منتجات أقل تكون غالبا أكرب ربحا
ويعزى ذلك إىل أن املؤسسات املتخصصة تتميز بمجموعة من اخلصائص 

ت أما املؤسسا. الخ...نذكر منها; طرق اإلنتاج, طلب السوق, النوعية, السيطرة,
م قدرهتا يف التي تنتهج سياسة التنويع, فإن تتأثر باخلصائص السابقة, وبالتايل عد

 .السيطرة عىل املشاكل التي تعرتضها من حني آلخر
I-2-3-@âïïÕnÜaZ@ @

 :ويتم تقسيم هذا األخري عىل ثالث أسس وهي
  تعترب التكلفة املنتج اجلاهز لالستهالك, والتي يتحدد يف ضوئها سعر:التكلفة -1

وبسبب صعوبة التأكد . البيع يف السوق, الوسيلة الرئيسية لتقييم االسرتاتيجية
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ّمن مدة االستفادة من الطرق اجلديدة, تكون التكاليف الثابتة هلا هي األكثر 
 .صعوبة يف التقييم

 ووفقا هلذا البعد, يتم تقييم االسرتاتيجية, بحيث تكون نوعية املنتج املحدد :النوعية -2
وتعترب نوعية املنتج هي الوسيلة األوىل لتقييم أداء . لنجاحه يف السوقالرئييس 

اإلنتاج يف الدول املتقدمة, ومنها اليابان, حيث تصل أمهية النوعية, حسب 
 "تاييش أونو" السابق (TOYOTA)الترصيح الذي أدىل به نائب رئيس رشكة تويوتا 

ة الرديئة, فإن اخلسارة يف الواقع مهام يعتقد املدير ما هو مقدار خسارته بسبب النوعي
 .(Taguchi & Clausing)هي ست أضعاف ما يعتقده 

 تعد هذه األخرية خط للمنتج املحدد لنجاح االسرتاتيجية, إال أن :الربحية -3
معظم األرباح يف األمد القصري, قد تكون اسرتاتيجية ضعيفة للمؤسسة, إذا ما 

نولوجيا جديدة, أي ال تكن تطلب ختفيض يف االستثامر, يف طاقة وتك
االسرتاتيجيات التي حتقق ربحا قصري األمد بالرضورة أفضل ملصلحة املؤسسة 

 .(Nahmias)يف املدى الطويل 
I-2-4-@ÖÐaínÜaI@×bmýaH@ @

قد تضحى االسرتاتيجية خليط كافة سياسات املؤسسة التي تؤثر عىل اإلنتاج, 
ع الكلفة وحتسني اإلنتاجية, فقد يتم تصميم سيسات األفراد واألجور لتشجي

 املخزون واجلدولة وخطط اإلنتاج نحو تقليل تكاليف وتوجه الرقابة والسيطرة عىل
اإلنتاج وحتسني املعايري, ويوجه تصميم طريقة العمل نحو إنتاج منتجات ذات 

 .ّنوعية عالية, وكل من هذه السيسات تعظم هدف معني خمتلف
عة أسباب قد تدفع املؤسسات إىل عدم وجتدر االشارة, إىل أن هناك جممو

 :انتهاج التوافق يف صياغة اسرتاتيجيات تتناسب مع مهامهتا ورسالتها ومنها
يتأثر رسم اسرتاتيجية املؤسسة بمدى تطابق أواختالف أهداف : احلرفية -1

ووجهات نظر مدراء التنفيذ بني املختصني كمدراء; اإلنتاج, املبيعات, املالية 
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ؤالء ال يقومون بتحقيق نفس األهداف, إذ حياول بعضهم تقليل فه. واألفراد
التكاليف, ويسعى آخرون لتحسني نوعية حميط وظروف العمل, فيام يرغب 

 .غريهم يف تعظيم التدفق النقدي للمؤسسة
 قد تسعى املؤسسة إىل إنتاج منتوجات جديدة يف املعامل أو الورشات :التنويع -2

فمن وجهة نظر . االستثامر يف الطاقة اجلديدةالقديمة, وهذا هبدف تقليل 
اإلدارة, فإن هذا االجراء خيفض التكاليف الثابتة, إال أنه قد يؤثر سلبا عىل 

 .نوعية املنتج
 قد يتم اختاذ قرار يإضافة طاقة إنتاجية عىل ضوء :التغري يف املهام اإلنتاجية -3

, وبالتايل يمكن أن تتغري الطلب املتوقع يف السوق, إال أن السوق يف تغري مستمر
ّوظيفة املعمل أو الورشات, وبعد هذا التغري, فإن األهداف التي كانت تعد 

 .معقولة عند انشاء املعمل, تصبح قد ال تعني شيئا
 جيب عىل اإلدارة أن تستوعب كيفية مالئمة أهداف اإلنتاج :األهداف الرصحية -4

فليس . ناك سياية ثابتةمع اسرتاتيجية املؤسسة ككل, وذلك حتى تكون ه
باستطاعة أقسام املالية, التسويق واإلنتاج تطوير اسرتاتيجية ثابتة معنى بصورة 
معينة, ما مل تكن هنالك اسرتاتيجية واضحة عىل مستوى املنشأة ككل 

(Nahmias). 
وعليه, يمكن تصور العوامل املؤثرة يف صياغة االسرتاتيجية باألبعاد األربع 

 االسرتاتيجية, كام أن هناك  كل منها يؤثر تأثريا مبارشا يف صياغةالسابقة, حيث أن
عوامل فرعية تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل تلك العوامل الرئيسية عند 

 .صياغة اسرتاتيجية املؤسسة
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2- 1@óïáïÅånÜa@óÝÙï:aZ@ @
قصد باهليكل التنظيمي البناء أو االطار الذي حيدد اإلدارات أو األجزاء ي

فهو يبني التقسيامت التنظمية والوحدات التي تقوم باألعامل . الداخلية فيها
دد خطوط السلطة ومواقع كام أنه حي. واألنشطة التي يتطلبها حتقيق أهداف املؤسسة

 .اختاذ وتنفيذ القرارات اإلدارية
ليس هناك مثال يكون صالح للتطبيق ألي مؤسسة, ألن اهليكل التنظمي 

فمن خالل . ألخرية, طبيعة عملها وظروفها املحليةيعتمد عىل أهداف هذه ا
تؤثر الدراسات والتجارب امليدانية, أن هناك العديد من العوامل التي من شأهنا أن 

حجم املؤسسة, : هذه العوامل هي. عىل اختيار اهليكل التنظمي املناسب للمؤسسة
مدة حياهتا, مكان عملها, درجة التخصص الالزمة هلا, القدرات اإلنسانية التي 

غنايم (حتتاجها, نوعية التكنولوجيا التي تستخدمها والظروف البيئية التي تعمل هبا 
 ).والرشقاوي

2-2-ü¾a@ÞàaíÉÜa@ðáÅånÜa@ÞÙï:a@Šbïn‚a@À@ò‹q@ @
2M2M1Móü¾a@âvy@@ @

إن من بني أكثر العوامل حتديد اهليكل التنظيمي للمؤسسة هو حجمها, فعندما 
ؤسسة صغريا, من الصعب عادة القيام بتقسيم واضح وحمدد يكون حجم امل

كام أن القدرات االنسانسة املطلوبة للتعامل مع . للنشاطات التي جيب القيام هبا
املشاكل العملية تتنوع, ويصعب اسناد املهام إىل شخص متخصص ألن التكلفة 

أما يف حالة كون املؤسسة كبرية احلجم, فإن ). غري مربرة(االقتصادية تكون معتربة 
ًاألنشطة تكون أكثر تنوعا واتساعا يف جماالهتا بحيث يصبح التخصص أمرا واقعيا  ً

 .ق والرقابةًومربرا, كام تزداد احلاجة إىل التنسي
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2-2-2-óü¾a@òbïy@òŠì†@@ @
إن املؤسسة هلا مدة حياة معينة كالكائن احلي, فهي متر من مرحلة اإلنشاء, 
مرحلة النمو, مرحلة النضج ثم مرحلة الشيخوخة واهلرم, وهذه املرحلة تستدعي 

ًوعليه فإن عامل الزمن يلعب دورا كبريا يف . إعادة التنظيم وإال فمصريها الزوال ً
 :ملية التأثري عىل اهليكل التنظمي وذلك من خاللع
 مدة صالحية املؤسسة والذي يعتمد عىل هيكل بسيط, وحيتاج إىل خرباء −

 .خارجيني يف تنظيم شؤوهنا
 عمل املؤسسة لعدة ورديات, فكلام كانت هناك ورديات يف العمل يؤدي إىل −

 .تعقد يف اهليكل التنظيمي
ا أنشطة املؤسسة, والذي يتم من خالله تقليص  حالة الطوارئ التي تستدعيه−

 .االتصاالت التقليدية, كام هو احلال يف مؤسسات الطريان أو املستشفيات
2-2-3-óü¾a@ÞáÈ@çbÙà@@ @

إن مكان تواجد املؤسسة يؤثر عىل نوعية اهليكل التنظمي, فكلام كان مكان 
 تنظيميا خيتلف عن املؤسسة يف مكان واحد أو متقارب فهذا بدون شك يتطلب هيكال

ذلك الذي يكون بالنسبة للمؤسسة التي تكون متواجدة بأكثر من مكان كمؤسسة 
BCR  ومؤسسةENPECوهنا من املمكن ظهور مشاكل االرشاف والتنسيق, .  بسطيف

 .وعليه جيب تفويض السلطات لتوفري الفعالية ألداء الوحدات
2-2-4-˜—ƒnÜa@@ @

لة عىل اهليكل التنظمي للمؤسسة, فكلام إن عملية التخصص هذه, تؤثر ال حما
كانت درجة التخصص حمدودة, كلام كان اهليكل املعتمد بسيطا, والعكس صحيح 
أي بمعنى إذا كانت املؤسسة تقوم بإنتاج عدد من املنتجات املتشاهبة خيتلف األمر 

 .عام إذا كانت املؤسسة تنتج عدد من املنتجات املتنوعة واملختلفة
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2-2-5-aŠ‡ÕÜa@óïäbäýa@p@ @
ت االنسانية ونوعيتها, تؤثر ال حمالة عىل اختيار اهليكل التنظمي الذي إن القدرا

فكلام كانت القدرات االنسانية عالية فهذا يؤدي إىل تعقيد يف . حتتاجه املؤسسة
اهليكل التنظمي, يف حني إذا كانت هذه األخرية بسيطة من حيث اخلربة والتخصص 

 .هيكل تنظمي بسيطفهذا يؤدي إىل استخدام 
2-2-6-bïuíÜíåÙnÜa@@ @

 التكنولوجيا دورا مهام يف اختيار اهليكل التنظيمي للمؤسسة ألن طبيعة تلعب
التكنولوجيا حتدد طبيعة العمل ووسائل تنظيمه ونوع الوظائف التي جيب تأديتها 

 فكلام ازداد تعقيد التكنولوجيا املستخدمة, كلام. وعالقات العمل بني هذه الوظائف
.ازداد تعقيد اهليكل التنظمي للمؤسسة

2-2-7-óøïjÜa@7qdm@@ @
تنظيمي للمؤسسة, وذلك حسب استقرار إن هذه األخرية تؤثر عىل اهليكل ال

ًالبيئة التي تعمل فيها املؤسسة, فكلام كانت هذه البيئة أكثر استقرار وجتانسا, كلام 
 وهذه البيئة .(Hodge & Anthony)ّقل تعقيد اهليكل التنظيمي والعكس صحيح 
 .عادة تكمن يف عوامل اقتصادية واجتامعية وثقافية

2-3-óïáïÅånÜa@ÞØbï:a@Ëaíäc@@ @
يكل التنظيمي بالنسبة للمنظمة أو املؤسسة يعترب من األمور املهمة بالنسبة هلذه إن اهل

األخرية, والذي عىل أساسه, كام هو معلوم, يتم توزيع الوظائف واملهام عىل خمتلف 
 .ويات بالنسبة للمؤسسة, سواء كانت تشغيلية أو وظيفيةاملست

يكل التنظيمي املناسب هلا والذي يتفق واملرحلة التي وعليه فاملؤسسات تتبع اهل
بمعنى آخر, ليس هناك نموذج هليكل تنظيمي موحد ودائم يف مجيع مراحل . متر هبا
تطورها من حيث وعىل العموم, فاملؤسسات الناجحة متر بثالث مراحل من . حياهتا

املؤسسة, والذي من خالله يقوم حيث اهليكل البسيط يف بداية حياة . اهليكل التنظيمي
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ثم كمرحلة ثانية يأيت اهليكل التنظيمي الذي يعتمد عىل . الفرد بكل شيئ داخل املؤسسة
خطوط السلطة لتعدد الوظائف مثل املالية والوارد البرشية واإلنتاج والتسويق وما إىل 

 وكمرحلة ثالثة وأخرية, تتجه املؤسسة الناجحة إىل إضافة خطوط إنتاج متنوعة, .ذلك
وبالتايل فهي تتجه إىل تنظيم أنشطتها من جديد يف شكل فروع أو وحدات أعامل متصلة 

وهناك العديد من االختالفات بني مرحلة وأخرى بالنسبة هلذه اهلياكل . ببعضها البعض
جحة من أجل تطويرها من حيث املشكالت اخلاصة لكل املتبعة من قبل املؤسسات النا

من األهداف, االسرتاتيجيات, نظم املكافآت أو األجور وغريها من اخلصائص 
 .األخرى
:يام ييل يمكن التطرق إىل كل نوع من أنواع هذه اهلياكلوف

2-3-1-@ÂïjÜa@ÞÙï:a@la Structure Simple:@ @
قبل املالك أو صاحب رأس املال إن هذا النوع من اهليكل يتحدد عادة من 

وبالتايل فإن صاحب . من أجل نشاط معنينفسه والذي قام بإنشاء املؤسسة 
املؤسسة يقوم باختاذ مجيع القرارات اهلامة ويرشك يف كافة التفاصيل واملراحل 

وعليه فاهليكل التنظيمي البسيط هلذه األخرية, يسمح لصاحبها . اخلاصة باملؤسسة
فمن هذه احلالة يكون . ف عىل األنشطة اخلاصة بجميع العاملنيالقيام باالرشا

التخطيط عادة قصري األجل, كام يتم ممارسة وظائف اإلدارة األساسية يف أضيق 
هذا النوع من اهليكلة هو; املرونة والبساطة, وأن دافعية ) قوهتا(ومن مزايا . احلدود

, فهي تتمثل يف اعتامدها )هاضعف(أما مساوئها . املالك تعترب املحرك األساس هلا
التام عىل صاحب املؤسسة لتقرير االسرتاتيجية العامة واالجراءات التفصيلية 

ُوبالتايل فإن غياب هذا األخري, لسبب أو آلخر, فإنه سيعرض املؤسسة إىل . للعمل
 .(la crise du Leadership)أزمة القيادة 

2-3-2-@ðÑïÄíÜa@ÞÙï:a@la Structure FonctionnelZ@ @
ر املالك بعدد من املديرين تتبع املؤسسة هذا النوع من اهليكلة ملا يعوض املدي

وعليه فإن اتباع هذا النوع من اهليكلة يتطلب تغيري واسع يف النمط اإلداري . الوظيفيني
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فيكون هناك ميل لعملية تفويض للسلطة واالعتامد عىل التخصص . للقيادة العليا
زايا أو نقاط القوة هلذا النوع من اهليكلة هو ما يتعلق ومن بني امل. وتقسيم العمل

ّأما من أهم مساوئها أو ضعفها فهو يتمثل يف . بالرتكيز والتخصص يف صناعة واحدة
 Oracleوكمثال عىل ذلك رشكة . املخاطر, بحيث يتم وضع كل البيض يف سلة واحدة

. سياسة متخصصةاملتخصصة يف الربامج اجلاهزة للحاسوب اآليل, والتي اتبعت 
وعليه بمجرد حتول املؤسسة من نشاطها األسايس املتخصص, إىل إتباع سياسة التنويع, 

 'la crise d)فإن هذا اهليكل رسعان ما يتالشى وينشأ ما يعرف بأزمة استقاللية 
autonomie) . حيث يكون هناك مزيد من األفراد املسؤولني عن إدارة خطوط املنتجات

ل تفويض  إىل مزيد من احلرية يف اختاذ القرارات من خالاملتنوعة, والذين حيتاجون
وبالتايل يف مثل هذه احلالة, فعىل املؤسسة . اإلدارة العليا جلزء من سلطاهتم لدهيم
 .تنظيميالتحول إىل النوع الثالث من اهليكل ال

2-3-3-@ãbÔÿbi@óïÙï:a@la Structure Divisionnele:@ @
, حيث إن هذا النوع من اهلياكل والذي يمثل املرحلة الثالثة من حياة املؤسسة

يف هذه املرحلة تتمتع املؤسسة الناجحة بخطوط إنتاج متنوعة وخمتلفة, وبالتايل 
ففي هذه . يف اختاذ القراراتفاهليكل التنظيمي هلذه املرحلة يعتمد عىل الالمركزية 

املرحلة تتميز املؤسسة بنوع من النمو والتوسع الشيئ الذي يسمح هلا بتغطية مناطق 
وعىل هذا األساس فهي تعتمدعىل هذه اهليكلة مع املحافظة عىل . جغرافية أوسع

 والمركزية القرار عىل مستوى الوحدات (Head office)مركزية سلطة اإلدارة العليا 
إن امليزة األساسية . BCR ومؤسسة ENPECوع, كام هو احلال بالنسبة ملؤسسة والفر

أو نقطة القوة بالنسبة هلذا النوع من اهلياكل هو كونه يتميز بنوع من 
ّإال . الالمركزيةبالنسبة للوحدات وموارده غري املحدودة مع مركزية يف اإلدارة األم

ّ واسع جدا ومعقدا لدرجة أنه من ّأن نقطة الضعف أو عيبه هو أنه عادة ما يكون ً ً
.املمكن أن يصبح عديم املرونة
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2-4óÝÙï:bi@óïvïma6ýa@óÔþÈ@Z@ @
سرتاتيجية أن يكون هناك هيكل تنظيمي يتواكب معها, أي إن عملية تنفيذ اال

ويف هذا الصدد, فإن الدراسات التي قام هبا كل من . مع االسرتاتيجية املختارة
Allen،Child، Chandler أثبت أن الفاعلية تتحقق عندما يتكيف اهليكل التنظيمي مع 

 .االسرتاتيجية وأن هذه األخرية تسبق اهليكل التنظيمي
دراسة للمنظامت السويدية, وجد أن كثريا من املشكالت التنظيمية تنتج ويف 

 .من عدم القدرة عىل حتقيق تكيف التنظيم بعد ادخال االسرتاتيجية
ة بإعادة اتيجيات إىل أداء فعيل أو نتائج, فإن املنظمة مطالبقبل أن تؤدي االسرت

تنظيم نفسها بشكل مناسب, وبتوفري املديرين والعاملني عىل النحو الكايف للربامج 
وبالطبع, فإن . وبتوجيه األنشطة نحو األهداف املرغوب حتقيقها. املطلوب تنفيذها

ا من التغيري يف اهليكل التنظيمي أي تغيري يف اسرتاتيجية املنظمة, يتطلب غالبا نوع
لذلك فإنه جيب عىل املديرين . اخلاص هبا, ويف املهارات املطلوبة يف وظائف معينة

باملنظمة دراسة األسلوب املناسب إلعادة هيكلة تنظيمها, وإحداث التغريات 
 .املطلوب القيام هبا

2-5-óïvïma6þÜ@ÊibnÜa@ÞÙï:a@Z@ @
 يتبع اسرتاتيجية املنظمة أن التغريات التي حتدث يقصد باهليكل التنظيمي الذي

هذه األخرية, تؤدي إىل تغريات يف اهليكل التنظيمي, ففي دراسة يف اسرتاتيجية 
 Seass du Pont, Generalمبكرة لعدد من الرشكات األمريكية الكربى والشهرة مثل 

Motors وغريها, توصل ,Chandlerيف  إىل أن ما حدث من تغريات وتعديالت 
اسرتاتيجيات هذه الرشكات أدى بدوره إىل تغريات وتعديالت يف اسرتاتيجيات 

كام توصل . هذه الرشكات والذي أدى بدوره إىل تعديالت يف هياكلها التنظيمية
أيضا إىل أن املنظامت تتبع نموذج من التطوير للهيكل التنظيمي يتناسب يف كل 

ًات يف اهلياكل التنظيمية تتم نظرا إن هذه التغري. مرحلة يطرأ عليها من توسعات ّ
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 Chandlerلذلك فقد اقرتح . لتقادم وعدم كفاءة اهلياكل التنظيمية احلالية أو القديمة
:أن التسلسل الذي يتم عادة بالنسبة لعالقة االسرتاتيجية باهلياكل التنظيمية هي

  يتم تنمية االسرتاتيجية اجلديدة;−
  ظهور مشكالت إدارية جديدة;−
  حدوث تدهور يف األداء االقتصادي للمنظمة;−
  يتم البحث عن هيكل تنظيمي مناسب جديد;−
 . يعود مستوى الربحية إىل مستواه السابق−

 أن املنظامت تلجأ إىل اهلياكل (Chandler)ويف هذا السياق, تبني لشندلر 
 تكون حيث. ّالتنظيمية الوظيفية املركزية وذلك خالل السنوات األوىل من حياهتا

هذه األخرية تتناسب مع طبيعة املرحلة, والتي تتصف بحجم حمدود من اإلنتاج 
ّإال أن هذه اهليكلة تصبح نوعا ما معقدة, ملا املؤسسة تقوم بعملية . والتسويق ّ

التوسع يف حجم وعدد منتجاهتا وما تتبعها يف توسع يف األنشطة أو الوظائف 
ن املؤسسة تتجه نحو اهلياكل الالمركزية وعليه, فإ. األخرى عىل إثر ذلك التوسع

 .بام يتامشى ووضعها اجلديد لبقاءها وديمومتها
, تؤيد النتيجة التي توصل Chandlerإن الدراسات التي جاءت ما بعد شندلر 

االسرتاتيجية, كام ذكر إليها هذا األخري, وذلك من حيث أن اهليكل التنظيمي يتبع 
وعىل هذا . هليكل التنظيمي يؤثر عىل االسرتاتيجيةأعاله, وعىل العكس من ذلك فإن ا

ّاألساس, فاالسرتاتيجية واهليكل التنظيمي والبيئة جيب أن يكونوا متوافقني وإالسيؤثر 
وكمثال عىل ذلك, فإن املؤسسة التي تتبع اسرتاتيجية . ذلك عىل األداء الكيل للمؤسسة

 اهليكل التنظيمي بعكس املؤسسة التي التاميز, فإهنا جيب أن تتمتع بنوع من الالمركزية يف
 .تسعى إىل ختفيض التكاليف
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لشيئ املتفق عليه من قبل الباحثني هو أن اهليكل التنظيمي جيب أن إذن فا
يتغري بتغري الظروف البيئية املحيطة باملؤسسة, والتي تؤثر بدورها عىل 

ل التنظيمي ّاسرتاتيجية هذه األخرية, إال أنه ليس هناك اتفاق حول نوع اهليك
فعىل سبيل املثال, فاهليكل التنظيمي . املتبع واألمثل لكل نوع من االسرتاتيجية

 ليس 1920, يف عام General Motorsأو رشكة  Dupontالذي اتبع من قبل رشكة 
 .بالرضورة أن يناسبها اليوم

2- 6@óïáïÅånÜa@óÝÙï:a@Þya‹à@À@7ïÍnÜa@Ö÷aíÈZ@ @
 يف وضعية عدم مواكبة املشكلة التنظيمية مع كثريا ما جتد املؤسسات نفسها

هلا وبالتايل عدم انتقاهلا للمرحلة الثالثة واتباع اهليكل التنظيمي التغريات احلاصلة 
. إن سبب ذلك يف احلقيقة يرجع إىل عوائق داخلية وأخرى خارجية. اخلاص هبا

د, أو افتقار فمن العوائق الداخلية نجد عىل سبيل املثال النقص املسجل يف املوار
أما . القدرة, أو رفض اإلدارة العليا للقيام بتفويض سلطة اختاذ القرارات لآلخرين

العوائق اخلارجية فهي تكمن, عىل سبيل املثال, يف الظروف االقتصادية, أو نقص 
 .العاملة يف سوق العمل, أو افتقار النوم يف األسواق

 مع نزعة مؤسس املنظمة أو إن الصعوبة يف االنتقال إىل مرحلة جديدة تتفق
حلاجة إىل التفويض للسلطة من خالل احلذر يف التعيني املؤسسة إىل املناورة حول ا

كام أن فريق اإلدارة يميل إىل املحافظة عىل تأثري . والتدريب والتشكيل لفريق إدارته
هذا طويلة حتى بعد رحيله, واملؤسس األول أو مدير املنظمة يف مجيع أنحائها, ولفرتة 

. اليشء ينطبق عىل املؤسسات اخلاصة فقط, يف حني أن املؤسسات العمومية غري ذلك
 والتي استمرت العائلة يف Walt Disney Productionsوعىل سبيل املثال يمكن ذكر رشكة 

فإن كانت هذه .  وخططه لفرتة طويلة وذلك حتى بعد وفاتهWalt' sاستخدام سيايات 
ّ وأهنا نقطة قوة للمنظمة, إال أنه يمثل يف نفس الوقت احدى السياسة تعترب كورقة رابحة

 .وهذا يتوقف عىل مدى دعم الثقافة التنظيمية للتغيري أو اعاقته. جماالت الضعف
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3- 1@ðvïma6fia@ÂïƒnÜa@ @
يرتكز   "BENGT KARLOF"هذا املفهوم يف الثقافات التكنوقراطية حسب

فاملجهودات االسرتاتيجية ترتكز عىل . عىل اختاذ القرارات والسلطة اإلدارية
 قيادات األركان خص يفالتغريات الرادكالية أين كبار األخصائيني يف التسيري وباأل

ن احلركات االسرتاتيجية كانت تركز يف غالب األحيان عىل أ. يكونوا قد دخلوا فيها
التوقعات واالجتاهات املحتملة يف املستقبل عىل أساس تشكيل األهداف 

ن تسلسل االسرتاتيجية كانت تتمثل يف اهلدف إوعىل هذا األساس ف. االقتصادية
. لك باستخدام الوسائل الالزمةذإىل اهلدف وو الطرق للوصول أاالسرتاتيجي 
 فقد أصبح أكثر ROBERT H. HAYESيط االسرتاتيجي حسب أما التخط

توجه الختيار الطريق نحو اهلدف كالبوصلة بالنسبة للبحار للحفاظ عىل اجتاه 
رة ما كتبه هذا األخري حول هذا املفهوم كإن ف. "مكان ما يف األوضاع الغري يقينية

سنة, كانت هناك ثورة  30 بداية درايس للصناعة األمريكية والتي قاربت منذ": هو
ويمكن ذكر أن هناك مسريين أذكياء ) تسيريالأي (, )يف العلوم واملامرسة اإلدارية

 ).مزودون بتجربة مهنية قد اهتموا بالتخطيط االسرتاتيجي
ن ن التخطيط االسرتاتيجي هو عبارة عأفمن خالل ما سبق يمكن القول ب

ختطيط طويل األمد بالنسبة ملجموعة من السياسات التي تريد املؤسسة تنفيذها 
 .آخذة بعني االعتبار املتغريات اخلارجية للوصول إىل اهلدف املنشود

كام يمكن التمييز بني اسرتاتيجية حقيبة األوراق واسرتاتيجية األعامل, فاألوىل 
 :يليتسعى إىل حتقيق ما 

 ,)مهن جديدة(ل جديدة احلصول عىل مناصب شغ −
 تدعيم وحدات األعامل املوجودة والتي تم احلصول عليها, −
 تنظيم كيفية اخلروج من بعض األنشطة التي لسنا بحاجة إليها,−
 .بيع وحدات األعامل التي من املمكن أن جتد هياكل أكثر قبوال يف جهات أخرى−
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 التكاليف,كراء وتأجري املوارد يف شكل رؤوس األموال لتخفيض −
 التأكد من أن وحدات األعامل كانت موجودة بطرقة اسرتاتيجية,−
 .االستفادة من التعاون بني وحدات األعامل حلقيبة األوراق−

فسية التي تتصف بالديمومة فهي تسعى لتكتسب الصيغة التنا: أما اسرتاتيجية األعامل
 .هداف املسطرةوالتي توكل إليها مردودية جيدة, فهي تسعى للوصول إىل األ

هو العملية اإلدارية التي تقوم بالتنمية واحلفاظ عىل : والتخطيط االسرتاتيجي
الوضع االسرتاتيجي للمنظمة والذي يتالءم وأهدافها ومواردها, وبني الفرص 

ويالحظ أن اهلدف من التخطيط االسرتاتيجي هو تشكيل أو . املتغرية يف السوق
نظمة ومنتجاهتا بطريقة تؤدي إىل حتقيق كل من إعادة تشكيل وحدات األعامل للم

 .األرباح املرضية والنمو املرجو
وينبغي مالحظة انه ال توجد اسرتاتيجية مثيل لكل املنظامت, فعىل كل منظمة 
ّأن حتدد خطة اللعب التي حتسن من موقفها أو موقعها وفرصها وأهدافها 

تيجية العامة للمنظمة لتحقيق ّومواردها, فهذه املهمة الصعبة يف اختيار االسرتا
فعىل كل املؤسسات إذا . أهداف البقاء والنمو تسمى بالتخطيط االسرتاتيجي

أرادت البقاء والنمو أن تنظر إىل األمام وتنمي اسرتاتيجيات طويلة األجل ملقابلة 
فأي منظمة تعمل يف ظل بيئة . وملواجهة الظروف املتغرية واملتجددة يف صناعاهتا

ع إىل العديد من التغريات وهذه األخرية, قد تتيح للمنظمة فرص معينة معينة ختض
وبناءا عىل ذلك, فإن دراسة البيئة وما . يمكن استغالهلا أو هتديدات جيب تفادهيا

يتبعها من تغريات حيتم عىل املنظمة عىل أن تقوم بتغيري نظرهتا إىل األسواق 
ة األجل ملواجهة تلك العوامل واملنافسني واملنتجني وتنمية إسرتاتيجية طويل

.والظروف املتغرية
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@ðvïma6ýa@ÂïƒnÜa@‡÷aíÐ@Z @@2ـ 3 @
 .يوضح اإلطار واالجتاه الذي يقود ويدعم إدارة املؤسسة -1
 .حيدد رؤية وغاية مشرتكة جلميع العاملني باملؤسسة -2
.يزيد مستوى االلتزام نحو املؤسسسة وأهدافها -3
.املقدمة للعمالء وطرق قياس هذه اخلدماتحيسن نوعية اخلدمات  -4
.يزيد من احتامل توفري الدعم وتطوير األفراد -5
.حتديد األولويات واملصادر الالزمة -6
.زيادة القدرة عىل التعامل مع املخاطر اخلارجية -7
.املساعدة ىف إدارة األزمات -8

@óïvïma6fia@òŠa†fia@òd“ä@Z-  3 ـ3 @
3- 1-âÝÈ@Šímì@òd“ä@óïvïma6ýa@òaŠ†fia@Z@ @

تعود نشأة اإلدارة اإلسرتاتيجية كعلم إىل مخسينات وستينات القرن العرشين, 
ًحيث بدأ رجال األعامل والباحثون بإيالء هذا املفهوم إهتامما متزايدا, وكان من  ً

  Alfred D. Chandlerأهم من كتب يف هذا املجال يف تلك األيام ألفرد شاندلر
 Peterوبيرت دركر Igor Ansoff وإجيور أنسوف Philip Selznick وفيليب سيلزنيك

Drucker ، األمر الذي أدى إىل تطور مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي ومن بعده
 Business مفهوم اإلدارة االسرتاتيجية, وقد كان يطلق عليه اسم سياسات األعامل

Policiesإلسرتاتيجية توفر خالل املامرسة العملية أن اإلدارة ا , حيث اتضح من
ًللمنظمة أسلوبا متميزا للتنبؤ باملستقبل وتشكيله وذلك باستخدام اإلمكانات  ً

.املتاحة بواسطة نظام حمكم إلختاذ القرارات الرشيدة املبنية عىل معطيات الواقع

فقد تنبه ألفرد شاندلر إىل أمهية تنسيق خمتلف جوانب اإلدارة يف إطار 
 – حتى تلك األيام −حيث كانت الوظائف اإلدارية إسرتاتيجية واحدة شاملة, 
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تتسم بعدم التنسيق فيام بينها وتفتقر لإلسرتاتيجية املوحدة للمنظمة ككل, كام شدد 
شاندلر عىل رضورة اإلعتامد عىل الرؤية البعيدة املعتمدة عىل التخطيط طويل األجل 

 .وذلك عند النظر إىل املستقبل
والذي  Strategy and Structure سرتاتيجية واهليكلوقد أكد شاندلر يف كتابه اإل

أن اإلسرتاتيجية املتناسقة طويلة األجل رضورية إلعطاء املنظمة  1962صدر عام 
اهليكل اخلاص هبا والتوجهات واألهداف الواجب الرتكيز عليها, حيث كان 

 ."اهليكل يتبع اإلسرتاتيجية":يقول
وهو موظف كبري يف رشكة  Chester Barnard ومن ثم جاء تشسرت بارنارد

اهلاتف والتلغراف األمريكية, الذي إستطاع أن يكمل دائرة األبحاث التي قدمها 
شاندلر, فالتجربة العملية التي إستقاها بارنار من العمل متازجت مع األسلوب العلمي 

اتفقا املنهجي لألستاذ اجلامعي تشاندلر, وبالتايل كانت إنطالقة اإلدراة اإلسرتاتيجية, و
 :عىل نقطة البدء التي جعلت تلك اإلنطالقة ممكنة, فقاال

إن اإلدارة اإلسرتاتيجية والتفكري اإلسرتاتيجي والعقلية الشاملة "
  ."اإلسرتاتيجية تشكل مجيعها القطب املركزي يف اإلدارة الناجحة

  :وقد ركز برنارد يف أعامله عىل أمهية رسالة املنظمة, حيث قال
هي  ء يف اإلدراة العليا أن يوضحوا ملاذا منظمتهم قائمة? وماإذا عجز املدرا"

تواجههم  التي رسالتها? فإهنم لن سيتطيعوا التعامل بفاعلية مع القضايا اهلامة
ًداخليا وخارجيا ً". 

 ويضيف أن الفشل يف تقديم فكرة واضحة عن سبب وجود املنظمة وعن
يطرحه  عىل السؤال اهلام الذيدورها يف املجتمع سيؤدي إىل عجز عن تقديم إجابة 

سيتحقق نتيجة  إىل ماذا ستفيض جهودهم? وماذا بالتحديد: العاملون فيها وهو
  لتلك اجلهود يف املستقبل?
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ومن ثم تتالت وتتابعت الدراسات واألبحاث يف جمال اإلدارة اإلسرتاتيجة, 
نظمة مع قدم فيليب سيلزنيك فكرة مطابقة العوامل الداخلية للم  1957ففي عام 

ظروف البيئة اخلارجية, وقد تطورت هذه الفكرة لتصبح فيام بعد ما يعرف بتحليل 
, حيث يتم تقييم نقاط القوة والضعف لدى املنظمة من SWOT Anlysis سوت

 .خالل الفرص والتهديدات من بيئتها التجارية
فاهيم قام وإجيور أنسوف بمتابعة ما بدء به شاندلر, فقام بإضافة جمموعة من امل

اإلسرتاتيجية, باإلضافة إىل إخرتاعه ملفردات جديدة يف هذا املجال, كام قام بتطوير 
شبكة إسرتاتيجية يتم من خالهلا مقارنة إسرتاتيجات السوق وإسرتاتيجيات تطوير 
املنتجات وإسرتاتيجيات التكامل العمودي واألفقي, وقال أنه يمكن لإلدارة 

 .داد منهجية ملواجهة فرص وحتديات املستقبلإستخدام هذه اإلسرتاتيجيات إلع
حتليل ", طور مفهوم 1965ويف كتابه إسرتاتيجيات املؤسسات الذي صدر عام 

والذي مازال يستخدم حتى يومنا هذا, حيث يوضح هذا  "Gap Analysis الفجوة
, ومن ثم وضع "أين نرغب أن نكون" و "أين نحن اآلن"التحليل الفجوة ما بني 

 ."Gap reducing actionsإجراءات احلد من الفجوة"ما أسامه 

وقد ساهم بيرت دركر بشكل كبري يف اإلدارة اإلسرتاتيجية, فله عرشات الكتب 
يف جمال اإلدارة, باإلضافة إىل إمتالكه خربة متتد عىل مخسة عقود, وكانت أهم 

:إسهاماته يف نقطتني

ون أهداف واضحة مثل التشديد عىل أمهية األهداف, حيث قال أن منظمة بد
نظرية اإلدارة عىل أساس األهداف 1954السفينة بدون دفة, حيث طور عام 
Management Based on Objectives ويقول دركر يف هذا الصدد أن إجراءات ,

 .حتديد األهداف للمنظمة ومراقبة التقدم بإجتاههم جيب أن يتخلل كامل املنظمة
, وقد أطلق عليه وقتها Intellectual Capital التنبؤ بأمهية رأس املال الفكري

Knowledge Workerاسم العامل الفكري
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) أومايا(للمستشار يف جمموعة مكنزي األستاذ  1985ولعل الكتاب الصادر يف عام 
يمثل ذروة األبحاث املقدمة يف هذا امليدان, حيث كان له ) العقل االسرتاتيجي(بعنوان 

   .نهج اإلسرتاتيجي املعارص يف اإلدارةأكرب األثر يف نمو وتطور ال
حول تطوير الوعي ) جون ثومبسون( جاءت نظرية 1991ويف عام 

ًاإلسرتاتيجي إنطالقا من تشخيص التغيري الشامل للمنظمة املرتبط بالصياغة 
اإلسرتاتيجية التي تتمحور حول حتديد املسار وطريقة الوصول إىل اهلدف, حيث 

أن املنافسة ومتيز األداء املقرون باإلبداع واإلبتكار تشكل يؤكد يف هذا املجال عىل 
   .األبعاد الثالثية املرتابطة

لينيش ) مكنزي(ً أيضا, أصدر املستشار االداري لدى جمموعة 1991ويف عام 
يوضح فيه أن ) االسرتاتيجية: (ًأوهامي مع جمموعة من أساتذة اإلدارة كتابا بعنوان

رتاتيجية ينبغي أن يتم من منطلق الزبائن والسلعة حتديد األهداف وصياغة اإلس
والقيمة املضافة وليس من منطلق التغلب عىل املنافس وانتهى إىل تقديم ماسمي 
باإلسرتاتيجية املعارصة التي ترتكز عىل صقل وتكريس واستغالل مواهب الرشكة 

ارية النمو القابضة ورشكاهتا التابعة يف التأكيد عىل جوهر اإلختصاص لرتكيز إستمر
 .ضمن البيئة العاملية اجلديدة

ًاإلسرتاتيجية حاليا من جماالت الدراسة التي نالت إهتامما واسعا يف تعترب اإلدارة  ً
خمتلف املجاالت احليوية ذلك إستجابة للضغـوط واملؤثرات املتنوعة واملتعددة التي 

تيجية يستمد جذوره واجهتها منظامت األعامل يف املراحل املتعاقبة, فمصطلح اإلسرتا
 التي إرتبط مفهومها باخلطط املستعملة يف إدارة املعارك  Strategosمن الكلمة اليونانية

وفنون املواجه احلربية, إال أهنا إمتدت بعد ذلك إىل جماالت الفكر, التخطيط والتنظيم 
اإلداري فإكتسبت طابع االولوية لإلستخدام لدى مجيع مؤسسات األعامل واهليئات 

 االساسية  Inputsاالجهزة العامة واخلاصة األخرى املهتمة بتحليل املدخالتو
 وفق بيئتها وفضاءاهتا  Outputs املناسبة لضامن جودة املخرجات Operationsوالعمليات

ظهـر مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية بداع  لتحقيق املبادرة والريادة يف جمال نشاطها احليوي,
األعامل بسبب حتوهلا من ر يف منتصف القرن املايض يف جماالت ّالتغري الرسيع واملتطو
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وسط أعامل مستقرة إىل حميط أعامل رسيع التطور, نظرا لنشأة املنافسة العاملية الرفيعة املستوى 
ّيف أساليب وطرق ومنهجيات األعامل باإلضافة للظروف الغري ثابتة املتميزة بالتحول  ّ

 اإلستجابة ملتغريات املواقف البيئيةالتي تواجهها املتنامي واملفاجئ, وبسبب رضورة
املؤسسات وخمتلف اهليئات زيادة عن حتليل الفرص والإلستجابة للمتطلبات اخلارجية, 
وختصيص املوارد التنظيمية بام يضمن حتقيق الرؤية, الرسالة, األهداف والغايات الرئيسية يف 

نب أو التقليل من هتديدات املخاطر املؤسسة, من ثم اإلستفادة من الفرص املتاحة وجت
واالزمات اخلارجية أوالداخلية املحتملة, فقد أدى إهتامم الرواد والباحثني اإلداريني بتأثري 
العوامل السياسية, اإلقتصادية, اإلجتامعية, الفنية, الترشيعية وغريها يف إدارة املؤسسة إىل 

 ذلك احلني إىل ما أصبح يطلق عليه ًإستبدال مصطلح سياسات األعامل الذي كان منترشا يف
 اإلدارة اإلسرتاتيجية بام تشمل من املنهجية االسرتاتيجية أواخلريطة اليوم مفهوم

ًاالسرتاتيجية نظرا لشموليته الدورية التي تكون عموما ثالثية, رباعية أومخاسية مع 
هداف القدرة عىل متكني املؤسسات االرتقاء جهة االنجازات النوعية وحتقيق األ

.بإحرتافية وجودة عالية يف إدارة املال  وفق مؤرشات االداء املعيارية

3<I<4@óïvïma6fia@òŠa†fia@Òî‹Ém
قدم العديد من املؤلفني والباحثني املختصني تعريفا لإلدارة اإلسرتاتيجية حيث 

ّتصور املؤسسة عن العالقة "أحد رواد الفكر اإلداري أهنا   Ansoffيعرفها أنصوف
ّملتوقعة بينها وبني بيئتها بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات التي جيب القيام ا

هبا عىل املدى البعيد واحلد الذي جيب أن تذهب إليه املؤسسة والغايات التي جيب 
رسم اإلجتاه املستقبيل للمؤسسة "هي   Strickland & Thampson أما"أن حتققها

ختيار النمط اإلسرتاتيجي املناسب لتحقيق ذلك وبيان غاياهتا عىل املدى البعيد وإ
يف ضوء العوامل واملتغريات البيئية الداخلية واخلارجية, ثم تنفيذ اإلسرتاتيجية 
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اإلدارة   Jauch & Glueck كام عرف كل من جوش وجلويك"ومتابعتها وتقييمها
ا اإلسرتاتيجية اخلطة املوحدة املتفاعلة والشاملة التي تربط املزاي"اإلسرتاتيجية بأهنا 

للرشكة بتحديات البيئة وقد صممت لضامن حتقيق األهداف األساسية للمنظمة من 
األنموذج أواخلطة التي " فقد عرفها  Quinn أما كوين"خالل التنفيذ املالئم للمنظمة

تتكامل فيها األهداف الرئيسية والسياسات واإلجراءات ومتابعة أنشطتها للتأكـد من 
كعملية مستمرة لتنظيم "يعرف اإلسرتاتيجية   Drucker يف حني دركر"لتامحتقيق الرتابط ا

وتنفيذ القرارات احلالية, توفري املعلومات الالزمة وتنظيم املوارد واجلهود الكفيلة لتنفيذ 
جمموعة من  هى "القرارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معلومات متكامل وفعال

ىف األجل   Mission& Vision املنظمة رؤية ورسالة ددالتى حت االدارية والنظم القرارات
وتسعى نحو تتنفيذها من  Competitive Advantage ىف ضوء ميزاهتا التنافسية الطويل

  Opportunities& Threats ومتابعة وتقييم الفرص والتهديدات البيئية خالل دراسة
وحتقيق التوازن بني    Weaknesses& Strengthsوعالقاهتا بالقوة والضعف التنظيمى

 .Stakeholders املختلفة األطراف مصالح

@óïvïma6fia@òŠa†fia@ãbéàZ@5 ـ 3 @
من التعاريف السابقة يتبني أن البعض قد أكد عىل أنموذج أوصيغة للتخطيط 
ًاالسرتاتيجي بينام عرفها الطرف اآلخر بأهنا جمموعة من القرارات تتخذ وفقا 

البيئية املحيطة باملؤسسة, بمعنى ليس من الرضوري أن ملوقف معني متليه العوامل 
تكون اإلسرتاتيجية خطة منظمة, فمن التعاريف السابقة نجد أن اإلدارة 

 :اإلسرتاتيجية تشمل عىل تسع مهام رئيسية
صياغة رسالة املؤسسة بعبارات عامة تعكس الرؤيته الرئيسية, الرسالة, املبادرة  −

 .الغايات وأهدافها
 .صورة املؤسسة التي تظهر ظروفها وقدراهتا ومواردها الذاتية أوالداخليةتنمية  −
ّتقييم البيئة اخلارجية للمؤسسة بام تتضمنه من قوى ومتغريات تسود بيئتها  −

 .العامة أو تلك التي تسود بيئتها التنافسية
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حتليل البدائل اإلسرتاتيجية من خالل حماولة إحداث التوافق بني مواردها  −
 .روف السائدة يف البيئةاخلارجيةوالظ

 .حتديد أكثر البدائل جاذبية يف ضوء رسالة املؤسسة ومواردها وظروفها البيئية −
ن أاإلسرتاتيجيات العامة التي يمكن إختيار جمموعة من األهداف طويلة املدى و −

 .تساعد يف حتقيق أكثر الفرص جاذبية
 األهدافة املدى التي تتسق مع حتديد األهداف السنوية واإلسرتاتيجيات قصري −

 طويلة املدى واإلسرتاتيجيات العامة 
تنفيذ اخليارات اإلسرتاتيجية من خالل ختصيص املوارد, مع مراعاة األبعاد  −

 اخلاصة باملهام, األفراد, اهلياكل التنظيمية, التكنولوجيا, وأنظمة التحفيز
  من املعلومات املرتدة يف زيادة تقييم مدى نجاح العملية اإلسرتاتيجية واإلستفادة −
  .فعالية القرارات اإلسرتاتيجية املستقبلية بعد املراجعة وتطوير املنهجية −

tƒç´<íéréi]‰÷]<ì…]ý] Strategic Management Model 

  

اخلارجية لتحديد الفرص والتهديدات وكذلك  لكل من البيئة البيئى يتم املسح
 املتغريات البيئية(ىف املنظمة  القوى والضعف واحىن البيئة الداخلية لتحديد

Environmental Variables(. 

íéréi]‰÷]<àèçÓi< <

Strategy Forulation<

<„éËßiíéréi]‰÷]< <

Strategy Implementation<

<ÜééÏjÖ]

íe^Î†Ö]æ<

الرسالة

السياسات

ألهدافا
االسرتاتيجيات

الربامج
السياسات

اإلجراءات
 األداء
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  يتم حتديدالعوامل التى تعد أكثر أمهية ملستقبل املنظمة يطلق عليها عوامل
 .Strategic Factors اسرتاتيجية

 فيام يعرف بمصطلح تلخص العوامل االسرتاتيجية SWOT والتى تعنى القوى 
Strengths والضعف Weaknesses والفرص Opportunities التهديدات Threats. 

 بني هذه العوامل يتم حتديد الرؤية املستقبلية  التفاعالت بناء عىل تقييم
 .ورسالة املنظمة

 حتديد األهداف  ىف ضوء الرؤية املستقبلية ورسالة املنظمة يمكن
 .واالسرتاتيجيات والسياسات التنظيمية

 السرتاتيجيات والسياسات من خالل الربامج تقوم املنظمة بتنفيذ هذه ا
 .واملوازنات واإلجراءات

 والتأكد من الرقابة املالئمة عىل األنشطة التنظيمية تقييم األداء يتم ًوأخريا. 
@óïvïma6ýa@òŠa†fia@pbïÝáÉÜ@óïbÿa@‹–båÉÜaZ@ ـ6 ـ 3 @
 Environmental scanning .1 البيئى  املسح-1

 Strategy formulation .2  تكوين االسرتاتيجية-2

 Strategy implementation .3 تنفيذ االسرتاتيجية -3

4- aلتقييم والرقابة@ @4. Evaluation and control 

وهذه العنارص األربعة السابقة متداخلة ومتفاعلة مع بعضها البعض وذلك كام 
 :يتضح من الشكل التاىل

  

Basic Elements of the Strategic Management Process 

1. Environmental Scanning 1.املسح البيئى 
External Environment حتليل البيئة اخلارجية: أوال 

 تكوين االسرتاتيجية
Strategy 

Formulation 

 املسح البيئي
Environmental

Scanning 

تنفيذ االسرتاتيجية
Strategy 

Implementation

 التقييم والرقابة
Evaluation 
& Control 
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وهى تقع خارج ) الفرص والتهديدات(حتتوى البيئة اخلارجية عىل متغريات 
حدود التنظيم وليست حتت سيطرة ورقابة اإلدارة العليا ىف األجل القصري, وحتتوى 

 :خلارجية عىل عنرصين أو جمموعتني وهىالبيئة ا

Societal Environment البيئة العامة−أ  
حيث تتضمن البيئة العامة كل القوى اخلارجية املؤثرة عىل القرارات التنظيمية 
القصرية والطويلة منها وتشمل القوى االقتصادية, التكنولوجية, الثقافية, 

 .االجتامعية, والقوى السياسية والترشيعية
The Task Environment البيئة اخلاصة أو بيئة العمل−ب 

وتشمل كل العنارص أو املجموعات ذات التأثري املبارش عىل عمليات التنظيم األساسية 
 .ومن بعض عنارصها املسامهني, احلكومة, مجاعات املصلحة, االحتادات التجارية

External Environment حتليل البيئة الداخلية:ثانيا  
داخل املنظمة ) القوى والضعف عوامل(تكون البيئة الداخلية من متغريات ت

 :وتشماللبيئة الداخلية كل من نفسها وختضع لرقابة اإلدارة العليا ىف األجل القصري
سلسلة القيادة  ويتضمن االتصاالت, لسلطة, Structure :التنظيمى اهليكل

 والذى يتم وصفه ىف اخلريطة التنظيمية
فيام بني  املشرتكة املعتقدات والتوقعات والقيم وتشمل Culture :الثقافة

 أعضاء املنظمة
وتشمل أصول الرشكة من أصول مادية ومهارات وقدرات  Resources :املوارد

 .ب إداريةبرشية ومواه

2. Strategy Formulation 2 .تكوين االسرتاتيجية 
تهديدات البيئية ىف مقابل وهى تتعلق بوضع اخلطط طويلة األجل ملقابلة الفرص وال

القوى والضعف التنظيمى, ولذا فهى تتضمن تعريف رسالة املنظمة وحتديد األهداف 
 .التى جيب حتقيقها ووضع االسرتاتيجيات والسياسات املرشدة لألعامل

3. Strategy Implementation 3. تنفيذ االسرتاتيجية 
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ت إىل ترصفات من خالل وتتعلق بتحويل وترمجة االسرتاتيجيات والسياسا
الربامج واملوازنات واإلجراءات, وهذه العمليات تتطلب تغريات داخل الثقافة 

 .التنظيمية, واهلياكل ونظم اإلدارة داخل التنظيم ككل

4. Evaluation and Control 4 .التقييم والرقابة 
قابل األداء املرغوب هى عمليات تتم لتتبع ورقابة أنشطة املنظمة ونتائج أدائها الفعىل ىف م

ويقوم املديرين ىف كل املستويات اإلدارية باالعتامد عىل املعلومات املرتدة الختاذ . أو املخطط
وبرغم أن التقييم والرقابة آخر عنرص من عنارص . الترصفات العالجية وحل املشكالت

 ثم حتت اإلدارة االسرتاتيجية فإهنا قد تظهر نواحى ضعف ىف تنفيذ االسرتاتيجية ومن
 .العمليات ىف املنظمة كلها عىل البدء من جديد مرة ثانية

ويالحظ أنه لضامن فعالية عملية التقييم والرقابة فالبد من احلصول عىل 
اسرتجاع فورى ورسيع وغري متحيز عن األداء ىف املنظمة وفق تدرج مستوياهتا, 

 . باملخططًحيث أن هذا االسرتجاع يمكن املديرين من مقارنة ما حدث فعال
Strategy Levels املستويات الثالثة لالسرتاجتية 

Corporate Strategy 1−اسرتاتيجية املنظمة  

Effective
فعالة

íéréi]‰÷]< <
Strategy 

In E fficient
 غري فعالة

Die Slowly 
 املوت البطيء

Survive 
 البقاء عىل قيد احلياة

Thrive 
 ازدهار

Die Quickly 
 املوت الرسيع

In E fficient
غري كفئة

Management
 اإلدارة

E fficient
كفئة
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وهى تصف توجهات املنظمة الكلية بام يعكس اجتاهاهتا العامة نحو النمو 
واسرتاتيجية . وإدارة أعامهلا وخطوط منتجاهتا لتحقيق التوازن ىف مزيج منتجاهتا

لقرارات التى حتدد نوع األعامل التى جيب أن ترتبط هبا املنظمة املنظمة حمدد ل
ًوكذلك تدفق املوارد واألموال من وإىل أقسام املنظمة وأخريا عالقات املنظمة مع 

 .املجموعات الرئيسية ىف البيئة

Business Strategy 2−األعامل  اسرتاتيجية 
وعادة ما توضع  Competitive Strategy ًيطلق عليها أحيانا االسرتاتيجية التنافسية

وهى تركز عىل حتسني الوضع ، SBU ات األعامل االسرتاتيجيةعىل املستوى وحد
 .ة أو ىف قطاع سوقى معنيالتنافسى ملنتجات أو خدمات املنظمة ىف صناعة معين

Functional Strategy 3−الوظيفية  االسرتاتيجية 

ع االسرتاتيجيات لتحسني األداء ًتتعلق أساسا بتعظيم الكفاءة فهى تطور وتض
 .ىف ظل القيود الداخلية املتاحة

 Strategic Adaptation التكيف االسرتاتيجى 
أى منظمة عبارة عن نظام مفتوح ال يستطيع أن يعزل نفسه عن البيئة املحيطة, 

ومن خالهلا لتحقيق أهدافها  مع البيئة بعض املنظامت تتعامل ًوذلك ضامنا لنموه وبقائه

لمنظمةىاملستو الرئيس ل راتيجية املنظمة اس

راتيجية وظيفةالاس

راتيجية  وحدة األعامل لٔالاعمااس
االسرتاتيجية

 وحدة األعامل 
 االسرتاتيجية

 وحدة األعامل 
االسرتاتيجية

 اإلنتاج
 

التسويق التمويل حوثالب
والتطوير

íéréi]‰÷]<sè…‚i
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 Reactive "متفاعلة"ة منها لتغيري هذه البيئة, وتعرف املنظامت بأهنا منظامت ون حماولد
Organization أو تغيري البيئات ذاهتا منع التغريات املعادية ىف البيئة حتاول بعض املنظامت 

ىف تعاملها Proactive Organization "منظامت فعالة"ويطلق عىل هذا النوع من املنظامت 
ًنظامت الفعالة أكثر نجاحا من املنظامت املتفاعلة حيث العالقة بني البيئة امل ةمع البيئ

ًواملنظمة تأخذ شكال تبادليا ً 
Environment & Environmental Variables  البيئة واملتغريات البيئية

  

 

 Environment Definition تعريف البيئة  
سواء (ات الداخلية واخلارجية تعرف البيئة بأهنا جمموعة العوامل أو املتغري

أو التى (والتى تقع داخل حدود التنظيم أو خارجة, واملؤثرة )  أم ال−يمكن قياسها
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عىل فعالية وكفاءة األداء التنظيمى, والتى تم إدراكها بواسطة ) حيتمل أن تؤثر
ًاإلدارة أو مل يتم إدراكها عىل أهنا متثل فرصا أو قيودا ً. 

Environment General Characteristics اخلواص العامة للبيئة
 .إن كل ما يقع خارج حدود التنظيم أو داخله يدخل ىف مفهوم وإطار البيئة -1
إن البيئة ذات عوامل ومتغريات متعددة منها ما يمكن قياسه ومنها ما ال يمكن  -2

 .قياسه
ألهدافها إن تلك البيئة بعواملها ومتغرياهتا تؤثر عىل مدى حتقيق املنظامت  -3

 .ومستوى أداء األنشطة املختلفة هبا وتكاليفها
إن اإلدارة قد تدرك هذه املتغريات البيئية أو ال تدركها, ولذا فدور وفعالية كل  -4

 .إدارة ختتلف من تنظيم آلخر
إنه يمكن النظر للبيئة من وجهة نظر ما متثله من قيود وما متنحه من فرص  -5

 وتسهيالت
Environment Classification التقسيامت املختلفة للبيئة
Environment Classification 1.البيئة العامة( البيئة الكلية(

تتكون هذه البيئة من األبعاد املختلفة واملحيطة بالتنظيم والتى يمكن أن تؤثر عىل 
أنشطته, وهذه العنارص ليس بالرضورة أن ترتبط بطريقة مبارشة بعنارص أخرى ىف 

 تؤثر هذه البيئة عىل كل املنظامت العاملة ىف املجتمع, وهذه البيئة واحدة جلميع املنظمة,
 :لوتشم املنظامت ىف املجتمع, والقوى املؤثرة ىف هذه البيئة

Physical Structure البيئة الطبيعية.أ
 وهى تعرب عن الطبيعة بمناخها وأحواهلا ومواردها املختلفة

Economic Structure االقتصاديةالبيئة.ب
ًويشري هذا البعد إىل النظام االقتصادى الذى تعمل فيه املنظمة وأيضا األحوال 
االقتصادية العامة وما تتصف به من معدالت تضخم ومعدالت بطالة وخصائص 

 .االستثامر ىف املجتمع ومعدالت فائدة
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Technological Structure التكنولوجية البيئة.ج 
 والتقدم والتجديد التكنولوجية والعلمية باملجتمع, ويعرب عن مستوى املعرفة
 ودرجة تطوير املعرفة وتطبيقها

Social Structure االجتامعية البيئة.د 
وتعرب عن الطبقات االجتامعية وحتركها, األدوار االجتامعية, املنظامت 

 .االجتامعية وتطوراهتا
Cultural Structure البيئة الثقافية. هـ 

ملميزة للمجتمع العرف والعادات واملعتقدات وقواعد السلوك وتضم القيم ا
 .ًاخلاصة باملجتمع وأيضا شعور واجتاهات العاملني جتاه منظامهتم

Legal Structure القانونى اهليكل.و 
ويضم االعتبارات والنظم القانونية والدستورية والوحدات احلكومية املختلفة 

بالرضائب والرتخيص للمنشآت والرقابة ذات سلطة الترشيع والقوانني اخلاصة 
 .عليها

Political Structure السياسى اهليكل.ز 
 .ويضم املناخ السياسى للمجتمع ومركزية والمركزية السلطة السياسية ىف املجتمع

Demographic Structure الديموغرا ىف اهليكل.ح 
دها وتوزيعها ويعرب عن طبيعة القوى البرشية املتاحة باملجتمع من حيث إعدا

 .وعمرها وجنسها وتركزها ومستوى حترضها
Educational Structure التعليمى اهليكل.ط 

ويتضمن مستوى تعليم السكان ودرجة التخصص والتقدم ىف النظام التعليمى 
 .ًوأيضا معدالت املهن ومستوى التدريب للسكان

Relevant Environment or Task Environment 2.لعمل ابيئة( ةالبيئةاملرتبط( 
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وهى جمموعة من العنارص املستمدة من البيئة الكلية ولكنها تشكل قوى ذات 
تأثري عىل املنظمة وهى مرتبطة بعنارص ىف داخل حدود املنظمة وتعرف أيضا بأهنا 
العنارص من البيئة اخلارجية للمنظمة املرتبطة أو املحتمل ارتباطها بوضع األهداف 

 .والوصول إليها
مل املنافسني واملستهلكني وترتبط البيئة اخلاصة بأنشطة األداء داخل وهى تش

ًاملنظمة ارتباطا مبارشا كالعمالء واملوردين واملنافسني واملوردين واملنظامت التى 
ًمتارس رقابة عىل املنظمة واالحتادات املختلفة, واحلكومة وأيضا ما متارسه املنظامت 

 .عىل املنظمةالقابضة أو الرشكة األم من تأثري 
ًوأحيانا  Organizational set ًمما دعى إىل تسميتها أحيانا باملجموعة التنظيمية

 Task ًوأحيانا ثالثة ببيئة العمل Operating Environment أخرى بالبيئة التشغيلية

Environment فهذه البيئة متارس تأثريات متفاوتة عىل املنظامت املختلفة, ومن ثم ,
ًاطا بصياغة وتشكيل أهداف املنظمة بل وأيضا سبل حتقيقها فهى أكثر ارتب ً
ويالحظ أن هناك عالقات فيام بني البيئة الكلية والبيئة املرتبطة,  .والوصول إليها

وأن هناك تفاعالت حتدث بني التنظيم وأى عنرص ىف البيئة الكلية, وأن العنرص عىل 
ئة الكلية إىل البيئة املرتبطة التى حسب درجة تأثريه عىل التنظيم, فإنه يتحرك من البي

ختتلف من منظمة إىل أخرى عىل حسب طبيعة منتجاهتا, فنجد عىل سبيل املثال أن 
 .البيئة املرتبطة للمستشفى ختتلف عن البيئة املرتبطة للمصنع

 :ًونظرا لديناميكية وتنوع عنارص البيئة املرتبطة فإن حتديدها يتطلب ما يىل
 .الرئيسية من العنارص ىف البيئة املرتبطة تصنيف املجموعات −أ

 . حتديد اخلصائص املميزة لعنارص البيئة املرتبطة−ب
 ويالحظ أن حتديد البيئة املرتبطة يتم من خالل حتديد املجال التنظيمى

Organizational Domain  تلك األعامل أو األنشطة التى حيددها "والذى يعرف بأنه
 ."من األعامل أو األنشطة املمكنةالتنظيم نفسه من بني العديد 
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Internal Environment 3.−الداخلية البيئة
القوى الداخلية التى تعمل داخل التنظيم ذاته "ويشري للبيئة الداخلية بأهنا 

منتجاهتا, شبكات وعمليات االتصاالت داخلها,  مثال أهداف الرشكة, طبيعة"
 .احلالة التعليمية للقوى العاملة هبا

ته ونمط إدراك أعضاء التنظيم لطبيع"عن البيئة الداخلية بأهنا,  التعبري موقد يت
ً ويالحظ أن هناك من يعترب مفهوم البيئة الداخلية مرادفا ملفهوم "وأسلوب إدارته

 والذى يعرب عن التفاعل بني األفراد بقيمهم ومشاعرهم "املناخ التنظيمى"
ة واملأخوذ هبا داخل التنظيم وتتضح وجمموعة النظم املتبع. ومعايريهمومعتقداهتم 

 : العالقة بني الثالث بيئات السابقة ىف الشكل التاىل
 

التكنولوجية

ةالبيئة العام
ثقافةال

 التعليمية

سيةالسيا

القانونية الطبيعية

الديموغرافية

االجتامعية

االقتصادية
 العمالء

 املنظمةاملوردون

احلكومة  املنافسون

بيئة العمل
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3_ 7@@ðvïma6ýa@ÞÕ¨aIóïÐbånÜa@õíÕÜaH@ @
املنافسني :  القوى التنافسية تنحرص أساسا يف النقاط التاليةهذه. احلقل اإلسرتاتيجي

وقبل ذلك .  اإلحالليةواملنتوجات,املوردين  الزبائن و, دخول منافسني جدد,املبارشين
 le modèle  جيدر بنا إعطاء فكرة حول ظهور وتطور هذا النموذج

IJ<tƒç´swot<< <

. قد سبق يف ذلك جمموعة من املفكرين, M. Porterهذه النقاط التي جاء هبا 
فمع بداية الستينات يمكن احلديث عن التعليم والبحث احلقيقي بجامعة هارفرد 

Harvardدور أول كتاب  مع صManuelوالذي يعود إىل كل .  بالنصوص واحلاالت
والذي سمي باحلروف  Lerned, Christensen, Andrews et Guth  (LCAG)من 

 فقد مثل هذا الكتاب يف جزئه األو ل مرحلة تشكيل اإلسرتاتيجية ,األوىل إلسمها
 فهو يركز , ما بسيطا فإن كان هذا النموذج يبدو اليوم نوعا,ويف مرحلة ثانية تنفيذها

مثال الطبيب ( موضوع الساعة حول أمهية التشخيص اإلسرتاتيجي وهو يعترب دائام
 ).مع مريضه

  من بعض التقاربات, وبطريقة شبه مبارشة,إن مبدأ هذا التشخيص يستنبط
approchesالعسكري والتي نجدها باخلصوص عند,  املطورة يف املجالVon 

Clausewith  إلثبات متييز أو تفرقة والذي يدعم اdichotomique من أجل التفرقة أو 
 ومن جهة أخرى بني ما هو , من جهةسةالتمييز احلسن بني احلسن أوالسيئ للمؤس

 . هلا أو يف صاحلها أو ما هو خارج عنها أو ما يسمي بالفرص والتهديدات
اءه  وسيلة أكثر تطور من هذه املبادئ وذلك ببنWeihrichاقرتح , وفيام بعد

هذه املصفوفة .  التوجيهات اإلسرتاتيجيةidentifiedملصفوفة موجهة لتعريف 
فهي    Streugthts) Weaknesses Opportunités Threats (SWOT عرفت مصفوف

القوى (والبعد الداخل ) طموحات والتهديدات للمحيط(توافق البعد اخلارجي 
ربع توجيهات  وعليه فهناك أ.LCAGلنموذج ) والضعف لنشاط املؤسسة
 .إسرتاتيجية جترئ يف التحليل
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استقالل القوى جللب جزء  اسرتاجتية
 من الطمحات 

اسرتاجتية البحث عن احللول التي 
  تتكيف مع الطمحات

رتكيز عىل لقوى لتحقيق  لاسرتاجتية
التهديدات

البحث لتخفيض يف نفس  اسرتاجتية
 الوقت لتأ تريات الداخلية واخلارجية 

 الضعف           القوى
íÊçË’Ú< SWOT< <

 فهي متثل ‘فإذا كانت املصفوفة تستدعى التفكري حول إسرتاجتية منتظمة
, فرصة إعالمية تامة بحثه:  ضعف والتي يمكن ذكر البعض منهاأوتقدم عدة نقاط

. ْبعض الغموض بني املوسسة والنشاط وغياب وسائل القرار
 يف جمال التخطيط بأعامل ANSOFF التحليل اكتمل فيام بعد من قبلهذا 

االسرتاجتي وعليه, فرغم الطابع املصغر هلذا التقديم, يمكن اعتباره مرحلة 
إبن  :تشخيص اسرتاجتية أكرت بعدا والذي يطرح يف النهاية ثالث أسئلة أساسية

ْكريدا ملوسسة الذهاب? هل بإمكاهنا الذهاب? كيف يمكن ذلك? فالسؤال األول 
 حول االهداف املوجودة  االسرتاجتي وكذلكيرجع لتسأل حول مهمة االنشغال

. عىل مستوى كل جزء إسرتاجتي
وإنجاز  SWOT نمودج حتليل, ْمكنها الذهاب? يمكن يف هذا السوالهل ي

لوحظ تطور أخريا وهي تقنية, سلم الكفاءات ويأخد كل أمهية ظمن هذا املنظور
le benchmarking ـب  يمكن ترمجتهاالتي étalonnage concurrentiel .( هذه االخرية

تعلق يف البداية فاألخر ي. قد عرفة بعض التطور, التي ظهرة يف هناية التامنيات
ويف .بمقارنة النجاعات ووظيفة املنتج بالنسبة ملنتوجات تعرض نفس اخلدمات

 ثم يف مرحلة ثانية ,املقارنة املحمولة بالطبع حول سيدرة اصل املنتوج, احلالة الثانية
 .يتعلق بإنشاء تقاربات لسريورة املؤسسات خارج الصناعة املعربةيف األمر 

 اإلسرتاتيجي يشمل هذا التدرج ويصبو لفهم le benchmarking فإن ويف النهاية,
هذا . السريورات وأمثال تنظيم اإلسرتاتيجيات الفعالة يف الصناعة وخارج الصناعة

 . مكيف بشكل جيد قديمالنوع من اإلجراء يرتكز بالطبع عىل نظام تنافس
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 مرحلة أوىل, كيف يمكن للمؤسسة الذهاب? فاألمر هذا يتعلق بتقييم, يف
التهرب أو التعاون, , املواجهة:  خيصفياماملصلحة التدرجيية للحركات اإلسرتاتيجية 

خارجي , ثم يف مرحلة ثانية للنامذج التي جيب أن توضع للتنفيذ يف شكل نحو داخل
 .يلوبالطبع التخ, أو متقاسم

@pbüáÝÜ@óïvïma6fia@òŠa†fia@óïáècZ@@8 ـ3 @
إن هدف أي مؤسسة من اهليئات واملنظامت هو البقاء, اإلستقرار, اإلستمرار, 
ّالتطور والنمو وإن األهداف السابقة التتحقق إال بوجود إدارة فاعلة تستطيع أن 
حتقق هذه املتطلبات, فقد كان لتوجه املؤسسات الرائدة نحو التخطيط 

إلسرتاتيجي عالقة كبرية بنجاحها, حيث إتضح أن املنظامت التي تبنّت العمل ا
بمفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية كانت ذات أداء أفضل من تلك التي مل تعتمد عىل هذه 
االساليب واملناهج, حيث توصلت الدراسات التي أجراها الباحثون اإلداريون 

 وآخرين إىل أن املؤسسات التي منهم أنسوف, هارولد وبرت, إيستلك ماكدونالد
ّمتارس التخطيط اإلسرتاتيجي تتفوق عىل تلك التي المتارسه وتزداد أمهية اإلدارة 
اإلسرتاتيجية عندما تعمل مؤسسات األعامل يف بيئة متغرية, وتربز أمهية اإلدارة 
اإلسرتاتيجية ملؤسسات األعامل من خالل قدرهتا عىل رسم غايات املؤسسة 

حتديد التوجهات طويلة األمد لبلوغ تلك األهداف يف مدى زمني مالئم وأهدافها و
وسط بيئة تتسم بالرسعة وعدم التأخر, والقيام بمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج ومدى 

ّالتقدم الفعيل لبلوغ األهداف, ومواجهة التحديات التي تتعرض هلا مثل ّ: 

 يف عرص الرسعة, كام أن  الكمي والنوعي يف البيئة اخلارجية خصوصاالتسارع 
 ظاهرة التغري هي السمة اجلوهرية للعقود القريبة املاضية والعقد احلايل

 املركز التنافيس لزيادة قدرة املؤسسة عىل مواجهة الظروف التنافسية تدعيم 
 الشديدة املحلية منها والدولية

 تاحة ختصيص املوارد واإلمكانيات بطريقة فعالة حيث يتم إستخدام املوارد امل
 بطريقة تتالءم وإحتياجات املنظمة
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  زيادة دعم التفكري اإلسرتاتيجي للقادة, املدراء وتنمية عادات التفكري يف
 املستقبل الواعد جهة القمة

  أهداف وتنفيذتوفري فرص املشاركة جلميع املستويات اإلدارية يف ختطيط 
 املؤسسة واهليئة

 رفة كقوة إسرتاتيجيةاملسامهة يف التوجه لإلهتامم بالعلم واملع 

 ّمواجهة التحديات لتي تواجه املنظامت وإنتقاء أفضل اخليارات املتاحة للمؤسسة. 

@óïvïma6fia@óîû‹Üa@Z 9 ـ 3 @
1-í{Š‰ö¹]<í{Ö^‰…<V<

حتمـل رسالة املؤسسة الغرض أو املربر األسايس لوجودها والغرض من 
 اجلوهرية املتملة يف ماهو جمال إنشائها وحتاول رسالة اهليئة اإلجابة عن التساؤالت

? فالبد أن ..ً? وماهي األعامل واللغايات التي ستؤدهيا مستقبال..عمل املؤسسة
تتسم تلك الرؤية بالشمولية والعموم وأن تتضمن الكلامت الدالة, الوجيزة 
والواضحة املعامل, كام تتكون من فقرة واحدة تصف سبب وجود املؤسسة وأهدافها 

شطتها, باالضافة جيب أن يصل مضمون الرسالة إىل العاملني والرشكاء وأعامهلا وأن
 "حياة أسهل"مع اهليئة, فرسالة إحدى رشكات اإلتصاالت عىل سبيل املثال هي 

تتضمن اهلدف من وجود هذه الرشكة املتمثل يف تسهيل احلياة عىل املتعاملني معها 
هولة ويرس وبأرخص األسعار حيث أهنا توفر هلم  اإلتصال بجميع مناطق العامل بس

وبأسهل الطرق ومن أي منطقة من مناطق الدولة, كام نجد رسالة جملس ديب 

نموذج للمنهجية

القضايا واالهتاممات
 خطة التنفيذاحلالية

االجتاهات واالحتياجات
املستقبلية

الرؤية املشرتكة
للمستقبل

العامة االسرتاتيجية
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بناء قطاع ريايض متطور "الريايض يف دولة االمارات العربية املتحدة تنص عىل 
جيعل من إمارة ديب العالمة الرائدة يف عامل الرياضة من خالل االستثامر االمثل 

 .ّالتي إنبثقت من رؤية شمولية هي بناء جمتمع ريايض متميز "للموارد والقدرات
2IÍ]‚âù]<‚è‚ <V< <

األهداف هي النتيجة النهائية املطلوب حتقيقها من ممارسة املهام واألنشطة املخططة 
مع إتباع مراحل املنهجيات اإلسرتاتيجية,حيث حتدد األهداف بصورة مالذي جيب 

? كام ختتلف األهداف )املوازنة(و املقدار? والتكلفة إنجازه ميدانيا أو فعليا? متى? وماه
عن الغايات, حيث أن الغاية هي عبارة عامة ملا ترغب اهليئة يف حتقيقه دون أن يكون ذلك 
ًحمددا بإطار زمني أو أن يتم التعبري عنه كميا, فقد تكون الغاية هي العائد االقتصادي املايل  ً

 إلخ..  الصدارة, االبداع واالشهارّواملعنوي, الكفاءة, النمو, التميز,
 :أما األهداف فهي أكثر حتديد ودقة  ملموسة جمسدة وفق النموذج البنائي املوايل

ّاهليكل التخطيطي يوضـح جليا بأن الرؤية هي اجلوهر امللموس للمبادرات 
الرسالة هي نتاج الرؤية يف حني الفكرية االبداعية التي متهد للتفكري اإلسرتاتيجي 

ا تتوقعه اهليئة للمستقبل والتي يف ضوئها يمكن القيام ببناء الغايات التي تسعى مل

يـــــة  ة الشمولي: ؤالر
 مجال التخصص: الرسالة

A D S 

  وفق البعد:قييملا
الثقايف االجتامعي

 :الغايات
تتنوع وتتعدد

 دقية قابلة: األهداف
 عىل مراحلللتحقيق

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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ًلتحقيقها إنسجاما ونتائج حتليل العوامل اخلارجية املتمثلة بالفرص والتهديدات 
ّوالعوامل الداخلية املتمثلة بموازين القوة والضعف مع احلفاض عىل القيم 

 . االساسية للمجتمع
3I<]<íÖ^‰†Ö]<l^ívq^ßÖ<V< <

ًتعرب عن رؤية املؤسسة وما جيب أن تكون عليه مستقبال − ّ 
 تتطابق مع غايات املنظمة وأهدافها  −

 تنسجم مع إسرتاتيجيات وسياسات املؤسسة  −

 ّمتكيفة مع طبيعة البيئة اخلارجية والبيئة الداخلية التي تعمل فيها املنظمة −

 هدافهاّتتسم بتوصيف دقيق لكيفية حتقيق املنظمة أل −

 منسجمة ومتكاملـة  −

 موضوعية حتقق أهداف املتعاملني والرشكاء −

 ّتتضمن اإلعرتاف باملسؤولية اإلجتامعية −

 ّتتالءم مع القيم واملعتقدات السائدة يف املجتمع  −

 ّتسعى لتحقيق التميز باالحرتافية التنافسية  −

 .تتطلع إىل املستقبل بناء عىل اخلربات السابقة −

@@ÞáÉÜa@óøïi@ÞïÝ¥N@@10 ـ 3 @
  :مفهوم التحليل اإلستراتيجي -1

التحليل اإلسرتاتيجي هو تشخيص وحتليل البيئة اخلارجية املحيطة باملنظمة 
ملعرفة مدى التغريات احلاصلة لتحديد الفرص, التهديدات واملخاطر, مع 

فسية من تشخيص وحتليل البيئة الداخلية للهيئة, ملعرفة املواصفات وامليزات التنا
أجل السيطرة عىل بيئتها الداخلية بشكل يساعد اإلدارة عىل حتديد اإلسرتاتيجية 

  .املفيدة لتحقيق أهداف املنظمة
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2<<Øé×vjÖ]<íé×ÓÖ]<íéq…^¤]<íòéfÖ]<ØÚ]çÃÖ<êréi]‰ý]<El]‚è‚ãjÖ]æ<”†ËÖ]VD< <

البيئة اخلارجية للهيئة هي التي تقع خارج حدودها وخارج نطاق سيطرهتا 
بتها وعوامل البيئة اخلارجية تتمثل بعوامل البيئة اإلقتصادية, اإلجتامعية ورقا

والثقافية وعوامل البيئة التكنولوجية, الديموغرافية, لسياسية والقانونية والبيئة 
 .الدولية والعاملية

ًفدراسة وحتليل مكونات البيئة اخلارجية يعد أمرا رضوريا عند وضع اإلسرتاتيجية  ً ّ
ّمؤسسة حيث أن نتائج هذه الدراسات تساعد يف التعرف عىل جانبني رئيسيني املناسبة لل

 :يمثالن نقطة اإلرتكاز يف صياغة ورسم إسرتاتيجية املنظمة مها
 الفرص التي يمكن للمنظمة إستغالهلا 
 املخاطر أو التهديدات التي جيب عىل املنظمة جتنبها أو احلد من آثارها. 

<3I<^’jÎý]<íòéfÖ]<Ø{Ú]çÃÖ]íèV< <

تعترب العوامل اإلقتصادية إحدى العوامل البيئية الكلية اهلامة املؤثرة عىل مجيع 
اهليئات ومنظامت األعامل, وتتمثل العوامل اإلقتصادية بمعدل الفائدة أو العائد 
ّاالقتصادي, مقدار النمو اإلقتصادي, امليزان التجاري, معدالت التضخم, 

 واخلاصة بالرضائب عىل الدخل والرضائب عىل السياسات املالية والنقدية للدولة
 .األرباح, والرسوم اجلمركية املفروضة عىل املواد املستوردة

4 <I<íéÊ^ÏnÖ]æ<íéÂ^Ûjqý]<íòéfÖ]<Ø{Ú]çÃÖ]V< <

ّإجتاهات وثقافة املجتمع, توقعات , ّتتضمن العوامل اإلجتامعية التقاليد, القيم
عية, الثقافة, التعليم, التدريب املجتمع لألعامل, التقاليد واألعراف اإلجتام

 .واخلربات, وأنامط السلوك اإلنساين
5-<íéqçÖçßÓjÖ]<íòéfÖ]<Ø{Ú]çÃÖ]V< <

ًنتيجة التطورات التكنولوجية الرسيعة واملتالحقة, أصبح لزاما عىل مجيع 
اهليئات واملنظامت متابعة التغريات التكنولوجية يف البيئة اخلارجية وخاصة تلك 

رات التكنولوجية التي ترتبط بمجال إختصاصات املنظمة, وإن التغريات والتطو
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الرغبات املتغرية للمتعاملني والرشكاء وتزايد املنافسة, وظهور تقنيات جديدة تدعو 
اإلدارة العليا إىل تقديم خمرجات جديدة بتقنيات حديثة, وإال فإهنا سوف تعرض 

نتجات احلالية, مما قد نفسها للمخاطرة والرتاجع بسبب اإلبقاء عىل تقديم امل
 .يعرضها للفشل واخلروج من املنافسة

6<IíéÊ]†Æçμ‚Ö]<Ø{Ú]çÃÖ]<V< <

ًإن العوامل الديموغرافية تؤثر بشكل كبري جدا عىل املؤسسات, فزيادة السكان 
ًمثال تؤدي إىل زيادة الطلب عىل املنتجات أو اخلدمات, كام أن تناقص السكان 

ا, وباملثل فإن حركة السكان من األرياف إىل يؤدي إىل تناقص حجم الطلب عليه
املدن, أو تغري مستوى الدخل, أو تغري الرتكيبة العمرية للسكان يفرض عىل اإلدارة 

 .العليا للمنظمة إختيار إسرتاتيجية تتالءم والبيئة الديموغرافية املحيطة بمجاالهتا
7I<íéÞçÞ^ÏÖ]æ<íé‰^éŠÖ]<íòéfÖ]<ØÚ]ç{ÃÖ]V< <

كومية يف اإلختيارات اإلسرتاتيجية للهيئات واملؤسسات, تؤثر القرارات احل
ًفقد تتيح هلا يف بعض األحيان فرص عمل والتوظيف, أو حتد منها لتمثل هتديدا  ّ
ألعامهلا يف أحيان أخرى, ففي حال فرض احلكومات رضائب عىل املنتجات 

نفس املستوردة قد يعود بفائدة عىل املؤسسات الوطنية, كام قد يعود برضر يف 
ًالوقت عىل املؤسسات املستوردة فالتغري يف القرارات السياسية قد خيلق فرصا  ّ
لبعض منظامت االعامل واالدارت, أو قد يؤدي إىل زيادة التهديدات ملؤسسات 
أخرى, وتعترب اجلامعات واملنظامت واألفراد الذين يمتلكون قوة تأثري عىل قرارات 

 .ة والقانونيةاملؤسسة من ضمن نطاق البيئة السياسي
8I<íé¹^ÃÖ]æ<íéÖæ‚Ö]<íòéfÖ]<ØÚ]çÂV< <

ًتلعب التغريات يف البيئة الدولية والعاملية دورا هاما ومؤثرا عىل منظامت  ً ً
األعامل واهليئات بتفاوت درجاهتا ومستوياهتا بسبب قدرهتا عىل إتاحة الفرص 

التحالفات وخلق التهديدات يف نفس الوقت وتعتربالتكتالت اإلقتصادية الدولية, 
السياسية الدولية, احلروب واملنازعات الدولية, املنازعات اإلقتصادية الدولية, 
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 ّالطبيعية, األزمات اإلقتصادية والسياسية الدولية, التطورات التكنولوجية الكوارث
 .الرسيعـة كل ذلك يعترب من عوامل البيئة الدولية والعاملية

@Üa@óøïjÜ@ðvïma6fia@ÞïÝznÜa@ÐbånÜa@õíÔì@óÈbåIóïuŠb©a@ó–b©a@óøïjÜaZH—@11 ـ 3 @
تعرف الصناعة بأهنا جمموعة املنشآت أو املنظامت التي تقدم خدمات ومنتجات 
للمستهلكني أو املستفيدين يف أسواق معينة, وهلا القدرة عىل تقديم منتجات بديلة 

 من أجل لكل املؤسسات, إن مهمة املدراء اإلسرتاتيجيني هي حتليل طبيعة الصناعة
ف عىل الفرص والتهديدات املحتملة بغية وضع إسرتاتيجية للمؤسسة تتالءم رّالتع

وتلك الصناعة وتنسجم مع أهدافها, وإن حتليل بيئة الصناعة يساعد عىل فهم بيئة 
عدم التأكد, وتوفري الدالالت إلستخدام األساليب الكمية من أجل إختاذ القرارات 

 :كن تصنيف بيئة الصناعة إىل نوعني كام ييلاإلسرتاتيجية املالئمة, ويم
أي البيئة الصناعية املحيطة باملنظمة والتي : البسيطة) الستاتيكتية(البيئة الساكنة  1

تتصف بالثبات النسبي والبساطة, ويف ضوء ذلك تستطيع املنظمة أن تتنبأ 
اضية ّباملستقبل بشكل جيد حيث أن عملية التنبؤ تعتمد عىل حتليل األعامل امل

واحلالية, كام أن ثبات وإستقرار البيئة يتطلب اإلستمرار بالعمل باإلسرتاتيجية 
العمل احلالية, حيث أن طبيعة األسواق واملنافسني ومجيع القوى الصناعية 

 .مستقرة وبسيطة
 تتسم مثل هذه البيئة بالتغيري املستمر :واملعقدة) الديناميكية(البيئة النشطة  2

 اإلسرتاتيجيات احلالية املتبعة قد التصلح ملدة أطول نتيجة والتعقيد, كام أن
للتغريات الرسيعة يف بيئة الصناعة مما يتطلب من اإلدارة العليا وضع 

 . سيناريوهات متعددة ملا حيتمل أن يكون عليه املوقف يف املستقبل
 óÈbå—Üa@óøïi@À@ÐbånÜa@õíÔ@ÞïÝ¥Z 12 ـ3

ّ كبرية يف صناعة اإلسرتاتيجية, ويعد حتليل إن حتديد قوى التنافس متثل أمهية
ًقوى التنافس مدخال رئيسيا لتحليل الفرص واملخاطر التي تواجه املؤسسة يف بيئة  ً
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الصناعة من خالل حتديد املنافسني األقوياء ومدى فاعليتهم وتأثرياهتم يف السوق, 
ق التي يعملون وكذلك حتديد املنافسني الضعفاء  وكيفية التغلغل والنمو يف األسوا

فيها, ويعترب مدخل بورتر من املداخل الرئيسية لتحليل القوى التنافسية يف الصناعة 
.ًحيث إقرتح نموذج القوى اخلمسة للتنافس, أو مايسمى أيضا بمحددات 

الربحية يف الصناعة, حيث يؤكد بورتر عىل أنه جيب عىل املؤسسات أن تركز 
حيث أن لكل واحدة من هذه القوى تأثري عىل إهتاممها وأنشطتها عىل مخسة قوى, 

: نجاح املؤسسة وهذه القوى هي
 املنافسة بني الرشكات القائمة

التهديد بدخول منافسني جدد 
 التهديد باملنتجات البديلة

 قوة التفاوض عند املشرتين 
 قوة التفاوض عند املجهزين 

@óïÝ‚a‡Üa@óøïjÜa@ÞàaíÉÜ@ðvïma6fia@ÞïÝznÜa@Z@13 ـ 3 @
ًن عملية حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة هلا أمهية خاصة نظرا ملا حتققه من إ

حتديد لإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة سواء كانت مادية أم برشية, وهي حتدد 
مناطق القوة ومناطق الضعف يف املؤسسة, مما يساعد يف معرفة موقع املنظمة يف 

اعد املنظمة عىل معرفة كيفية إستغالل السوق مقارنة باملنظامت املنافسة وهذا يس
الفرص املتوفرة يف البيئة املحيطة, كام يساعد يف جتنيب املنظمة للمخاطر 
والتهديدات املتوقعة, كام تسهم عملية التحليل البيئي الداخيل يف تكامل عملية 
التحليل اإلسرتاتيجي, حيث أن إجتامع التحليل البيئي الداخيل مع اخلارجي مع 

الصناعة يوفر التكامل لعملية لتحليل اإلسرتاتيجي, وإن عوامل البيئة الداخلية بيئة 
تتمثل يف اهليكل التنظيمي, ثقافة املنظمة, العوامل التسويقية, العوامل اإلنتاجية, 

 .عوامل إدارة املوارد البرشية  العوامل املالية
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ق أهداف املؤسسة, التنظيم وظيفة من وظائف اإلدارة لتحقي:  التنظيمـياهليكل -1
ومن خالل التنظيم يتضح  مسار العمل وحتديد السلطة واملسؤولية يف املنظمة 
بمختلف مستوياهتا اإلدارية, وأهم األسئلة التي تتطلب اإلجابة عليها لتحليل 

 :وتقويم كفاءة اهليكل التنظيمي هي
 هل اهليكل التنظيمي احلايل حيقق أهداف املنظمة بكفاءة عالية?  –
 مليكانيكية? وماهي أسباب ذلك? هل يتصف اهليكل التنظيمي بالعضوية أم با –
 هل تتناسب الصالحيات والسلطات املمنوحة مع حجم املسؤوليات املوكلة –

 للوظائف? 
هل ينسجم اهليكل التنظيمي مع متطلبات ورغبات ال يف املنظمة? وهل يتفق مع  –

 نظمة? إحتياجات املدراء واألفراد العاملني يف امل
  ماهي درجة الالمركزية التي يتصف هبا اهليكل التنظيمي?–
 ?ا هل يستجيب اهليكل التنظيمي لإلسرتاتيجيات املطلوب حتقيقه–
 هل هناك ضعف يف اإلتصاالت داخل املنظمة بسبب طبيعة اهليكل التنظيمي? –

وهل يؤدي  ذلك إىل ضعف يف نقل املعلومات بني األقسام واملستويات 
 يمية يف املنظمة?التنظ

  أي مدى يتم اإلستفادة من تفويض السلطة ? إىل–
  هل يستطيع اهليكل التنظيمي إفراز مدراء إسرتاتيجيني ناجحني ?–
ّتعرف ثقافة املنظمة بأهنا تلك القيم السائدة التي تعتنقها املؤسسة, : ثقافة املنظمـة -2

لني والرشكاء, أي أن ثقافة أو هي الفلسفة التي ترشد سياسة املنظمة نحو العام
املؤسسة هي جمموعة املعتقدات والرموز  التي متتلكها املؤسسة التي نشأت 
بمرور الزمن, وأهم التساؤالت التي جيب طرحها ملعرفة ثقافة املنظمة وحتليلها 

 :هي
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ل تتجه املعتقدات يف املنظمة نحو حتقيق أهداف ربحية فقط? وماهي أولويات  ه–
 ? أهداف املنظمة

? أم نسبة الديون إىل حق رذا كانت األهداف مالية فهل هي العائد عىل اإلستثام إ–
 امللكية? أم ماذا? 

ل تتوافق معتقدات املنظمة مع التطور التكنولوجي ومع متغريات البيئة  ه–
 الصناعية? 

  هل تتجه معتقدات املنظمة نحو حتقيق ميزة تنافسية يف السوق ويف الصناعة? –

درات اإلدارة العليا عىل إختاذ القرارات عكس معتقدات املنظمة ق هل ت–
 اإلسرتاتيجية? 

 هل متلك املنظمة معتقدات إدراك التغيري والقدرة عىل إكتشاف الفرص وجتنب −
 املخاطر البيئية? 

  مدى إنتشار اوارص الثقة والتعاون بني أفراد املنظمة? ما–
 وفاعلية اإلدارة التسويقية بجدارة النشاط  تتعلق كفاءة:العوامـل التسويقيـة -3

التسويقي الذي هيدف لتنفيذ أهداف املؤسسة وإسرتاتيجيتها, وأهم األنشطة 
 :واملجاالت التسويقية الواجب دراستها وحتليلها تكمن يف

 .تطبيق املفهوم التسويقي خللق الشعور واإلدراك برسالة املؤسسة −
 .حتياجات ورغبات املتعامل والرشيكًإيصال السلعة أو اخلدمة وفقا إل −

 .اإلهتامم بنتائج املزيج التسويقي −

  .مدى فعالية أساليب اإلتصال مع املستهلكني −

 .القدرة عىل التنبؤ برغبات املتعاملني املستقبلية −

 .مدى كفاءة رجال االدرات املوجودة −

 يدة القدرة عىل التنبؤ برد فعل املتعامل والرشيك للعمليات اجلد −
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تتمثل اإلسرتاتيجيات اإلنتاجية بإختيار وتصميم املنتج  :العوامـل اإلنتاجيـة -4
والرقابة عىل أنشطة املؤسسة الالزمة لإلنتاج أواخلدمات, كام أن إسرتاتيجيات 
اإلنتاج تعكس مستوى اجلودة والتكلفة واخلدمة والكفاءة اإلنتاجية, ومن أجل 

ة بالعوامل اإلنتاجية البد من اإلجابة عىل حتديد نقاط القوة والضعف املرتبط
 :التساؤالت التالية

  هل تتناسب تكاليف اإلنتاج مع التكاليف املخططة?–
 هل تتامشى أسعار البيع مع تكاليف اإلنتاج? –
  هل أن مستويات املخزون تتناسب مع حجم املبيعات املستقبلية املتوقعة?–
 ومن طرق املواصالت? هل مواقع اإلنتاج قريبية من األسواق –
 ? هل املباين مالئمة للصناعة? هل معدات اإلنتاج حديثة ومتطورة−
  هل التغذية العكسية للمعلومات فعالة? –
 هىل العالقات بني أقسام اإلنتاج والتسويق واملالية وغريها من باقي الوحدات –

 اإلدارية املتخصصة جيدة? 
 املنظور? هل عمليات التوسع ممكنة يف املستقبل –
  هل عمليات الصيانة واألمن الصناعي فعالة  ومستديمة?–
تستطيع املؤسسة التي تتمتع بموارد برشية كفوءة  :عوامل إدارة املوارد البرشية −5

أن حتقق أهدافها اإلسرتاتيجية بفاعلية وكفاءة, ومن أهم عوامل املوارد البرشية 
 : التي جيب أن تدرس وحتلل ماييل

 عالية لدى املنظمـة ? وى برشية ذات مهارات وقدرات  هل تتوفر ق–
 هل املناخ التنظيمي مناسب لتشجيع وخلق الرغبة لدى العاملني للعمل بكفـاءة? –
 هل سياسات اإلختيار والتوظيف والرتقية واألجور واملكافآت والتحفيز –

 والتدريب وتقويم األداء متوفرة وفاعلة?
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ه الدنيا املقبولة? وهل نسبة الغياب عن العمل هل معدل دوران العمل يف حدود –
 ضمن احلدود املقبولة?

  هل لدى العاملني معرفة بسياسات وأنظمة املوارد البرشية?−

 يساهم حتليل العوامل املالية واملوازنة يف املؤسسة بتحديد طبيعة :العوامـل املاليـة -6
 ومن أبرز األمور التي اإلسرتاتيجية التي يمكن أن تنتهجها إزاء موقفها املايل

 :ينبغي طرحها من أجل اإلجابة عليها هي
 ) قصري املدى, طويل املدى, القروض, حق امللكية( القدرة عىل زيادة رأس املال –
  مستوى املوارد ومدى تعددها –
 . تكلفة رأس املال مقارنة باملنافسني–
 . العالقة مع املستثمرين, املقرضني, محلة األسهم–
 .اعلية األنظمة املالية للرقابة عىل التكلفة مدى ف−
 .حجم املوارد املالية –
 . كفاءة وكفاية األنظمة املحاسيبة–
  اإليرادات والتدفقات النقدية −
  رأس املال العامل, املرونة واملكونات –
 . جودة الرقابة عىل املخزون–

@óáïÕÜa@óÝÝ@ÞïÝ¥Z@@15 ـ3 @
ائدة يف املؤسسة وحتديد نقاط القوة هيدف إىل التعرف عىل األوضاع الس

والضعف فيها من خالل سلسلة قيمة األنشطة التي تؤدهيا, وإمكانيات حتسني 
بأقل التكاليف, (ّوتطوير قيمة األنشطة للوصول إىل حتقيق امليزة التنافسية والتميز 

ر هو ويعترب نموذج سلسلة القيمة الذي قدمه بورت) ومتيز يف االداء, اإلنتاج والرتكيز
 :أحد األساليب احلديثة كأداة لذلك
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 هامش الربح املساعدة إدارة املوارد البرشية األنشطة البنية األساسية للرشكة 
 العمليات اإلمدادات األنشطة الرئيسية املشرتيات والداعمة  التطور التكنولوجي

  .واملبيعات اخلارجية  الداخلية) األولية( التسويق اخلدمات اإلمدادات

@âïïÕmóáÅå¾a@À@òíÕÜaì@ÒÉ›Üa@ÃbÕä@Z@1ـ15 ـ 3 @
ًتشري إحدى النتائج الرئيسية لدراسة أجراها أحد الباحثني مع مخسني مديرا يف 
عدة رشكات ملعرفة األسس التي يستندون عليها يف تقييم نواحي الضعف والقوة يف 

خصية املنظمة إىل أن حتديد نقاط الضعف والقوة يتأثر عىل حد كبري باخلصائص الش
نوعية اخلربات الوحدة , طبيعة العمل, وذلك مثل املستوى التنظيمي. للمديرين

كلام إرتفع املستوى التنظيمي , عىل سبيل املثال.... ,أتنظيمية التي ينتمي إليها
وقل إهتاممه , للمدير كلام زاد إهتاممه بالنواحي املالية وخصائص األفراد

فإن , عالوة عىل ذلك. تسهيالت والنظمباإلعتبارات اخلاصة بالعمليات مثل ال
ًاملديرين الذين حيتلون مواقع قيادية أعىل يميلون إىل أن يكونوا أكثر تفاؤال قياسا  ً

 .باملديرين الذين حيتلون مواقع قيادية أدنى 
وتشري هذه النتيجة إىل رضورة اإلعتامد عىل أكثر من مصدر لتقييم نواحي القوة 

أسلوب عقد اإلجتامعات : منها,  عدة طرق للتقييموهناك. والضعف يف التنظيم
أسلوب حتليل النسب , أسلوب املراجعة اإلدارية, الدورية ألعضاء جملس اإلدارة

 .ًوحتليل نقاط الضعف والقوة وفقا ألداء املنظامت األخرى يف الصناعة
يتم يف هذه اإلجتامعات التي تتم بني أعضاء جملس : عقد اإلجتامعات الدورية – 1

اإلدارة وبحضور املدراء ذوي العالقة مناقشة واقع أداء املنظمة وتقويم موقفها 
, احلايل بناء عىل البيانات السابقة واحلالية واملستقبلية جلميع أنشطة املنظمة

وكذلك من أجل تقييم موقفها إزاء املنظامت املنافسة يف الصناعة بغية حتديد 
 .إسرتاتيجيتها املالئمة 
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وذلك عن طريق املراجعة اإلدارية جلميع األنشطة  : راجعة اإلداريةأسلوب امل – 2
, إلخ...., التمويلية, املوارد البرشية, اإلنتاجية, ويف كافة املجاالت التسويقية

 .وحتديد نقاط الضعف ملعاجلتها , من أجل حتديد نقاط القوة لتعزيزها
تمد عىل إجياد عالقة أسلوب حتليل النسب هو تقييم يع:  أسلوب حتليل النسب– 3

. ًمما ينتج عنه أرقاما معينة تأخذ شكل نسبة أو معدل معني , بني متغريين أو أكثر
واهلدف من حتليل النسب هو التعرف عىل مدى إنجاز املنظمة ألنشطتها 

 .إلخ ... , املالية, األفراد, اإلنتاج, التسويق: الداخلية املختلفة مثل 
 وهو :مة مقارنة مع أداء املنظامت املنافسة يف الصناعة وب تقييم أداء املنظ أسل– 4

أسلوب تتمكن فيه املنظمة من حتديد وتقييم أنشطتها وأدائها مقارنة بأنشطة 
 .ملنافسة األخرى يف نفس الصناعةوأداء املنظامت ا

@@óî†‹ÑÜa@pb b“åÜa@õínà@ðÝÈ@óïvïma6ýa@óïÉšíÜa@- @16 ـ3 @
حديثة باملقارنة مع النظريات التي ظهرت يف جمال إن النامذج اإلسرتاتيجية تعترب

فالنامذج التحليلية األوىل قد جيء هبا من الواليات املتحدة األمريكية . التيسري
(USA) فاألوىل منها : إن هذه النامذج يمكن تقسيمها إىل نوعني. يف بداية الستينيات

وبالتايل فإن . ألوراقهتتم بالنشاطات الفردية, يف حني أن الثانية هتتم بحافظة ا
دورة حياة : دراستها هلذا الفصل تنصب عىل النوع األول من هذه النامذج وهي

, سلسلة القيمة )PIMS(املنتج, أثر التجربة, اسرتاتيجية بناء النصيب يف السوق 
 ,)نشاطات حقيبة األعامل(أما بالنسبة للنوع اآلخر. وأخريا التجزئة

ورة أعاله, جيدر بنا أن نذكر بدورة حياة املؤسسة يف قبل التطرق إىل النامذج املذك
حد ذاهتا عىل أساس أهنا هي التي تقوم باتباع نموذج دون آخر خالل مرحلة من 

 .مراحل حياهتا
 املؤسسة منذ إن دورة حياة هذه األخرية ترجع إىل خمتلف املراحل التي مرت هبا

راحل تتعرض من حني آلخر إىل هذه امل. حتى زواهلا أو انسحاهبا) نشأهتا(ميالدها 
 .قيود وأزمات والتي تعمل املؤسسة عىل جماهبتها وحتديدها
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 فاملؤسسة Analogie biologiqueحياة املؤسسة ترتكز حول ما يسمى بـإن 
 .مشابه للكائن احلي

 يف Alfred MARSHALLقد طور هنا النموذج من قبل اإلقتصادي اإلنجليزي ل
, وهذا النموذج يقسم حياة املؤسسة إىل أربع )1890(التاسع عرش  هناية القرن

: مراحل
 ,Lancement مرحلة اإلنشاء واإلقالع −
 ,croissance مرحلة املراهقة والنمو −
 ,maturité مرحلة النضج أو الكهولة −
 .déclin مرحلة الشيخوخة أو اإلنحدار −

I- دورة حياة املنتوج :le cycle de vie du produit  
وقد ) Leavitt(نموذج إقرتح خالل اخلمسينات من قبل األمريكي إن هذا ال

وعىل . حلل حياة املنتوج إىل ستة مراحل, يف حني يقسمها البعض إىل أربع مراحل
 :العموم, فإن هذه املراحل هي

 , Etude et concept  دراسة ومفهوم−
 .le lancement du produitاملنتج ) إطالق( بعث−
 .l’ extension) النمو(  التوسيع −
 .Maturité  la النضج −
 .le vieillissement الشيخوخة −
 .le désengagement التخيل −

نتاج, طبيعة ولكل مرحلة من هذه املراحل صفاهتا اخلاصة, واملتعلقة بطريقة اإل
وكذلك فإنه عند إنطالق . الطلب, معدل املردودية, أمهية كل وظيفة وحجم املنافسني

.  مراحل أخرىا األخري يتطلب إعتامدات مالية مهمة أكثر مما حيتاجه يفاملنتج, فإن هذ
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أما يف . ستكون مهمة يف مرحلة النمو إال أنه, وعىل العكس من ذلك, فإن األرباح 
مرحلة النضج, فإن هذه األخرية تبقى معتربة إال أهنا تبدأ يف التناقص, لتذهب 

, والشكل )le déclin(االنحدار للزوال تاركة مكاهنا للخسائر وذلك يف مرحلة 
 .املوايل يوضح ذلك

 
ويفيد مفهوم دورة حياة املنتج يف حتديد درجة مالئمة األداء يف خمتلف 

وتتوقف طول دورة . املجاالت الوظيفية بالنسبة ملنتوج معني يف حلظة زمنية معينة
 :حياة املنتج عىل عدد من العوامل أمهها ماييل

 معدل التطور التكنولوجي,  −
 سهولة الدخول إىل األسواق بواسطة املنظامت, −
 درجة توافر بعض املنتجات البديلة, −
 .درجة قبول السوق للمنتج اجلديد −

وبصفة عامة, يمكن القول بأن معدل التغري الرسيع يف التكنولوجيات وسهولة 
 رسعة انتقال املنتج إىل دخول املنافسني إىل األسواق اخلاصة باملنتج يؤدي إىل

 .املراحل املختلفة من دورة حياته

 رقم األعامل
<ÜÎ…<ØÓÖ]E05D<Vsjß¹]<ì^éu<ì…æ< <

اإلنطالق.م
الزمن

ندجلا.م )التوسع(لنموا. مإلنحدارا.م
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II-  أثر التجربة(دراسة منحىن اخلربة (la courbe d’ expérience   
فكل زيادة يف اإلنتاج . بني حجم اإلنتاج والتكاليف  فهو يتمثل يف العالقة

 تكلف  أي أن%80نقول أن منتج ما يمثل منحنى بـ . يتبعها انخفاضا يف التكاليف
 .ملا حجم اإلنتاج املرتاكم يتضاعف %80 إىل 100الوحدة تنخفض من 

ّفهذه الظاهرة يمكن أن تفرس عىل أساس االقتصاديات السليمة  ُ)les économies d’ 

échelle  (الكبرية احلجم والتي يمكن أن تنتج بأقل التكاليف, كذلك فإن أو املنظامت 
 من خالل التجربة املكتسبة ومن خالل العملية )le savoir-faire(عملية التحكم أكثر 

ويمكن . االنتاجية والتي تسمح بإدخال حتسينات وبالتايل ختفيض التكاليف
 .توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

  

فإذا كانت الفرضية السابقة صحيحة, فإن هناك عوامل أخرى ال يستهان هبا, 
تكنولوجيا والتي تساهم يف ختفيض وبإمكاهنا أن ختفض يف التكاليف, ومن بينها ال

وعليه فإن املختصني متفقون اليوم, وبشكل . التكاليف بدون الرفع يف اإلنتاج
 .نظامي, عىل أن االبتكارات تلغي التجربة املكتسبة

وقد لوحظ أن تأثري عامل اخلربة هذا عىل صناعات كثرية كالسيارات 
, والنقل اجلوي, والتأمني عىل والبرتوكيامويات, االتصاالت اهلاتفية بني املدن

 .إلخ …احلياة

<ÜÎ…<ØÓÖ]E06D<Víe†rjÖ]<îßvßÚ<†m_<

B
D

C A

 الكميات

املنحنى السابق

املنحنى اجلديد

التكاليف
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أنه يف كل مرة يرتاكم فيه ) B.C.G(ة اإلستشارية لبوسطن وقد بينت اجلامع
اإلنتاج ويتضاعف, فإن التكاليف اإلدارية والتسويقية والتصنيع تتناقص بنسبة 

 . ثابتة يمكن التنبؤ هبا
, قد طبق 1926ىل عام إن منحنى التجربة هذا, والذي يرجع أو يعود باألساس إ

فهو يعترب كالسيكي باملوازاة مع ما يشكله . أساسا يف عمليات االنتاج أو التصنيع
من روح لفلسفة االقتصاديات السلميه والذي سيطر, ولفرتة طويلة, عىل تنمية 

 .وتطوير االسرتاتيجية
III-أثر االستراتيجية التسويقية على الربح :  

 L' Impact de la stratégie du marketing sur le profit 

, General Electric ل السبعينات من القرن املايض, فإن املؤسسة األمريكية خال
قامت , Harvard  Business School (H.B.S)بالتعاون مع مدرسة األعامل هلارفرد 

بإنجاز بحث احتوى عىل معلومات ووثائق جد مهمة سعى من ورائها لتسجيل 
 (P.I.M.S)هذا املرشوع سمي ب . لفشل للعديد من املنتجاتعوامل النجاح أو ا

Profit Impact on Market Stratégie.  

والذي سمح بظهور النصيب يف السوق كعنرص من العنارص األكثر حتديدا 
 .للمردودية

 برامريات والتي كانت نحو )09(لنتائج هلذا البحث سمحت بوضع تسع فا
 : ي للنجاحات أو الفشل وه%80اخللف ب

 . االبتكار−  الكثافة الرأساملية,−
  ,DASالتكامل العمودي حسب نضح النشاط االسرتاتيجي  −  اإلنتاجية,−

 , الوضعية يف السوق− الضغط عىل التكاليف, − نمو السوق, −
 نوعية املنتجات,−. مرحلة بناء الوضعية ثم جني األرباح −
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 (S.P.I)وهو مسري من قبل  من النشاطات املختلفة,4000ويغطي اليوم أكثر من 

(Stratégie Planning Institut) فهذه املؤسسة, حسب . معهد التخطيط االسرتاتيجي
البحث, هلا طابع غري ربحي, فاهلدف األسايس منها هو اكتشاف املتغريات 

 General.  االسرتاتيجية التي تؤثر عىل نجاح أو فشل املنتجات املعدة من قبل
Electicا املرشوع اليوم العديد من املؤسسات والتي تزوده بالعديد هم يف هذ ويسا

 ).1(من املعلومات حول نشاطاهتا, تكاليفها واملنافسة
وآخرين أن هناك  (P.I.M.S)ني من خالل هذه الدراسة املعدة من قبل وقد تب
 والنصيب يف السوق, وأن معظم املنظامت ذات النصيب املرتفع الربحيةعالقة بني 
تتمتع هبامش من الربح وربحية فوق املستوى املتوسط, وذلك باملقارنة   يف السوق

 .مع املنظامت ذات النصيب املنخفض
االستشارية, فإنه يف جماالت املنتجات التي تتمتع  (H.B.S)وطبقا جلامعة 

بمنحنيخربة ومعروفة, يكون من األفضل استخدام اسرتاتيجيات تعظيم النصيب 
 .لربحيف السوق بدال من تعظيم ا

 :وعىل العموم, يفيد الربنامج هذا يف عملية التخطيط االسرتاتيجي يف اجلوانب التالية
 أداء املنظامت والوحدات االنتاجية التابعة هلا عىل ضوء ما حتققه من تقييم -1

تدفق نقدي, وعائد عىل رأس املال املستثمر بام يساعد يف حتديد ما ماهية 
 .رسالة املنظمة وأهدافها

 .ساعد يف حتديد العوامل األساسية أو احلرجة يف حتقيق النجاحي -2
يساعد يف التحديد الكمي للعوامل االسرتاتيجية التي تؤدي إىل إحداث  -3

 .التغريات االسرتاتيجية
 بعض التغريات يف بعض املقاييس الوظيفية مثل نسبة يساعد يف إحداث -4

ألبحاث والتطوير إىل مصاريف التسويق إىل املبيعات, ونسبة مصاريف ا
 .املبيعات
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 .حتديد جماالت التغيري التي تساعد يف حتسني وضع املنظمة االسرتاتيجي -5
 يساعد يف تقييم املوقف التنافيس من حيث املقارنة بني املنظمة وبني أكرب -6

النصيب يف السوق, اجلودة بالنسبة للمنتجات, (ثالثة منافسني يف جماالت 
ولكن من الصعب عمل حتليل ). املجهودات التسويقيةاألسعار النسبية, و

التحركات لكل منافس عىل حدى نظرا لصعوبة احلصول عىل البيانات 
 .التي تساعد يف ذلك

 يمد اإلدارة بأسلوب كمي يساعد عىل دراسة النتائج املالية اإلسرتاتيجية, أي -7
 , العائد عىل رأسدراسة أثر كل من البدائل اإلسرتاتيجية عىل التدفقات النقدية

 .ال املستثمر, الدخل الصايفامل
رغم فائدة هذا الربنامج يف مساعدة اإلدارة يف تقييم اإلسرتاتيجيات احلا لية و

. للسوق احلايل, إال أنه ال يساعد اإلدارة يف تقييم أثر التغريات املستقبلية يف السوق
ض اجلوانب كام تبني من بعض األبحاث أيضا أن هناك بعض القصور يف بع

 . اإلحصائية مثل درجة الصدق, واألخطاء
III-1- تقارير برنامج PIMS.  

يستقبل املشرتكون يف هذا الربنامج من الرشكات والوحدات اإلقتصادية ثالثة 
 :أنواع من التقارير

ويبني املعدل الذي جيب أن يكون عليه العائد عىل رأس املال :  النوع األول-1
يات اخلاصة بجاذبية السوق, املركز التنافيس, درجة املستثمر يف ضوء املعط

 .اإلختالف عن املنافسني, وهيكل اإلنتاج
 :  التقرير اإلسرتاتيجي والذي جييب عن التساؤالت التالية: النوع الثاين-2
 إذا استمرت املنظمة يف استخدام اإلسرتاتيجيات احلالية ما الذي ستكون عليه −

  أعامهلا? نتائج
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غريات التي جيب إجراءها يف لنصيب العايل يف السوق, كثافة االستثامر,  ماهي الت−
 التكامل الرأسى لتحقيق نتائح أفضل?

 : تقرير التوليفة, وجييب عىل التساؤالت التالية:النوع الثالث -  3
  هل حتسن املركز اإلسرتاتيجي للتوليفة خالل السنوات السابقة ?−
 ظمة أم أهنا تضعها يف مركز سيئ? هل تعترب التوليفة يف صالح املن−
 هل اخلطة املقرتحة تعمل عىل تقوية التوليفة? وإىل أي مدى? −
  ماهي املنظامت أو الوحدات اإلنتاجية التي سيتم تصفيتها?−

III-2-  وحدة التحليل يف استخدام األدوات املختلفة يف التحليل إلستراتيجي
التسويقية احلالية واملستقبلية يمكن أن يتم التحليل اخلاص بدراسة الفرصة 

فقد يشمل ذلك مستوى املنتج, أو خط املنتج أو اجلزء من . عىل عدة مستويات
فقد تسأل اإلدارة العليا عن . السوق, أو الوحدة اإلنتاجية, أو قسم من األقسام

مدى جاذبية اإلستثامر يف إحدى الوحدات اإلنتاجية, ثم يسأل مدير الوحدات 
ر الربامج عن دراسة الفرصة اإلستثامرية بالنسبة للمنتجات الرئيسية اإلنتاجية ومدي

 .اأو األجزاء الرئيسية من السوق وهكذ
IV− التجزئة la segmentation  

. هو نوع آخر مما يطلق عليه بالنشاطات الفردية للوضعية االسرتاتيجية
 منتوج أو فاملؤسسة عىل العموم, تأخذ الطابع الشمويل بمعنى أهنا تقوم بإنتاج

فتنظيم املؤسسة, بإمكانه . جمموعة منتجات, جمموعة وظائف, دوائر, أقسام, إلخ
كام يمكنه, عىل العكس من . جتميع بصورة اصطناعية عدة جماالت ألنشطة خمتلفة

و . جمال نشاط إىل عدة مراكز قرارات مستقلة  suidéنفس ذلك, تقسيم أو فصل
للتجزئة االسرتاتيجية وأن  (ardu)  قايسأمام هذا التنويع, فهناك عمل صعب أو

 .الكشف عنها يصبح رضوري
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 إن جتزئة أنشطة املؤسسة اهلدف منه حتديد هذه الوحدة بالطريقة األكثر مالئمة
وانطالقا من هذه . واملمكنة بالنسبة لإلختيارات االسرتاتيجية التي يمكن القيام هبا

شاط يتميز بتوليفة وحيدة لعوامل ال نالعملية, فإن التجزئة االسرتاتيجية هي جم
خاصة (des savoir-faire للنجاح, والتي تعتمد عىل قدرات للمعرفة   (clé)حمددة

تلك التي تعتمد عليها املؤسسة من خالل جتربتها املرتاكمة, واملحددة أو املقيدة 
فهناك العديد من األجزاء االسرتاتيجية عىل ضوء وجود . بحدود جغرافية مالئمة

 فالتجزئة االسرتاتيجية متثل إذن فضاء كفاح تنافيس خاص (combinaison).فاتتولي
 .وحماط بحواجز

VI -1-التجزئة االستراتيجية والتجزئة التسويقية :  
Seg. Stratg. Et Seg. Marketing  

قد تعرضنا له من خالل املقدمة ) التجزئة االسرتاتيجية ( إن النوع األول هذا 
, فهو )التجزئة التسويقية(نوع الثاين, والذي يركز عليه عادة, أما بالنسبة لل. أعاله

يرتكز عىل معاينة لسوق عادة يكون متجانس, والذي يتشكل من جمموع أو مجع من 
 . متميزة وبسلوكات خمتلفة)modes(الزبائن أو املشرتين إلقتناء حاجياهتم, بطرق 

مكن تقسيمها إىل عدة  سبيل املثال, فإن تشكلة منتوج السيارات اخلاصة يفعىل
 .break, coupéسيارات صغرية, متوسطة أو كبرية, قصرية أو طويلة : أجزاء تسويقية

 )de savoir-faireرية فالتجزئة التسويقية ترتكز إذن حول مجلة من املعارف التجا
commerciaux وهتمل العوامل األخرى املحددة clés  لنجاح النشاط وعىل األخص

فهي تدخل ضمن إطار قصري األجل وال تأخذ أو متس بصلة . جيةالعوامل التكنولو
فبرتكيزها عىل جتزئة . األسس األساسية للمنافسة عىل املدى املتوسط والطويل

 فهي جتهل جزء من املنافسني, وال تدخل يف )produit / marché(سوق /منتوج
 ) السيارات السابقمثال . (احلسبان إال املنتجني لنفس املنتوج
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ن خالل ما سبق, يمكن التمييز بني كل من التجزئة االسرتاتيجية والتجزئة وم
 .التسويقية كام هو مبني أسفله

راتيجية التجزئة التسويقية  التجزئة الاست

  هتتم بقطاع معني  يف املؤسسة−
تصبو إىل تقسيامملشتارين إىل أفواج والذين  −

يتميزون بأن هلم نفس االحتياجات, نفس 
 . الرشاءنفس سلوكاتالعادات, 

من  بتكييف املنتجات للمستهلكني تسمح −
 لتحديد التسويق أجل االختيارات املفضلة,

  املختلط
)marketing mix( 
 تغريات عىل املدى) provoque( تثري −

 .القصري أو املتوسط

 . هتتم بأنشطة املؤسسة املعتربة يف جمملها−
 تصبو إىل تقسيم هذه األنشطة إىل −

 :جمموعات متجانسة والتي هلاأفواج و
  نفس األسواق*
  نفس املنافسني*
  طموحات*
 : تسمح بإظهارأو كشف−

  طموحات خلق أو احلصول عىل*
 .نشاطات جديدة

 رضورات التنمية أو التخيل عن *
 .التأنشذطة حالية

 إثارة تغريات علياملدى املتوسط −
 الطويل
جات أو اخلدمات احلالية التجزئة تسمح بـ احتياجات جيدة أو رديئة تلبي املنت

 التسويقية والتجزئة االسرتاتيجية
VI -2- اهلدف من التجزئة االستراتيجيةl' objet de la Segmentation Stratégique  

 العمل بالتجزئية االسرتاتيجية لنشاطات املؤسسة اهلدف األسايس منه هو إن
 . لغرض معنيتزويد املسؤول بتمثيل حلقل معركة, عىل مستوى التخصص

إن . فهي ترتكز عىل حتليل القدرات املكتسبة حتى تكون منافسة يف جزء معني
االختيارات املوجهة لإلستثامرات, األفراد, أو حتى املقرات, فهي ترتكز عىل تصور 
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أنشطة املؤسسة التي جيب أن تأخذ عىل مستوى عال, والتي ختفض من املؤامرات و 
 .Les conflitالرصاعات

VI -3- التجزئة بالتقسيم والتجميع :la segmentation. par découpage et regroupement   

ن عملية التقسيم تكمن يف اعتبار املؤسسة كوحدة شاملة وتبحث عن خمتلف إ
 :األجزاء االسرتاتيجية التي تشكل نشاطها, كام هو موضح عىل الشكل التايل

لصعب اجياد املعلومات هذه الطريقة من الصعب تنفيذها, ألنه عادة من ا
 إال أنه عىل العموم فإن التقارب الوحيد يكون عندما يتعلق األمر. الرضورية

  (mono produit) بمؤسسة ذات منتوج واحد

ني أن عملية التجميع تتكون إنطالقا من املنتجات أو اخلدمات املسوقة من يف ح
 :و موضح عىل الشكل املوايلقبل املؤسسة من أجل جتميعها يف أجزاء اسرتاتيجية, كام ه

 

 

ÜÎ…<ØÓÖ])07(<VÜéŠËjÖ^e<íñˆrjÖ]

املؤسسة
التقسيم األجزاء االسرتاتيجية

 

ÜÎ…<ØÓÖ])08(<VÄéÛrjÖ^e<íñˆrjÖ]

  

 منتجات وخدمات

 األجزاء االسرتاتيجية
    

 

 التجميع
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فبانتامئهم إىل نفس التجربة االسرتاتيجية للمنتجات واخلدمات التي توضع 
(enjeu)  لنفس الكفاءات, والتي تتميز بنفس التوليفة لعوامل النجاح, والتي هلا

فالتقسيم يستخلص من حتليل االختالفات, أما التجميع فهو يرتكز . نفس املنافسني
 .املتشاهبة les analogieت عىل التكوينا

 ضوء هاتني املرحلتني املتتاليتني, يمكن التأكد بأن التقسيم و التجميع فعىل
 .يصالن إىل نفس النتيجة

VI-4-معايري التقسيم  :les critères de découpage   
, يمكن حتديد اإلختالفات appropriesاسطة جمموعة من املعايري املخصصة فبو

فلو أن هناك نشاطني يمثالن نفس اخلصائص . ألنشطة املختربةاملوجودة بني كل ا
جتاه كل املعايري املواجهة, فهام ينتميان إىل نفس التجزئة االسرتاتيجية, أما يف احلالة 

إن املعايري األكرب استعامال . العكسية, فهام يشكالن جتزئتني اسرتاتيجيني خمتلفتني
 :تكمن يف النقاط التالية

  املنافسة;_      املعنيني; نوع الزبائن _
  التكنولوجيا;_       وظيفة االستعامل;_
  . هيكلة التكاليف_       دوران التوزيع;_

VI-5- معايري التجميع :Les critères de regroupement  
يجية يرجع إىل إن عملية جتميع املواد أو اخلدمات يف نفس التجزئة االسرتات

فات تذكر عىل جمموع معايري التقسيم التي اعتبار أنه ال يمكن أن تكون هناك اختال
إال أنه يف هناية املطاف, لو أن منتوجني ينتميان إىل نفس . مرت معنا قبل قليل

التجزئة االسرتاتيجية, هذا معناه بأهنام يلبيان أو يستجيبان للرشطني اللذين 
 .يشكالن معايري أكثر شمولية للتجميع
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VI-6-  السوق املالئمle marché pertinent   
. فية اخلاصةإن كل جزء اسرتاتيجي يشكل حقل كفاح تنافيس له حدوده اجلغرا

فهناك أجزاء ذات طابع حميل, وأخرى حمددة عىل مستوى جهوي, كام يمكن أن 
 .تكون عىل مستوى وطني, يف حني أن البعض اآلخر يكون عىل مستوى دويل

األحيان جمهول, ويف  اجلغرايف للتجزئة االسرتاتيجية هو يف بعض هذا البعد
فإمهاله أو جهله يقود املؤسسات إىل عدم تقدير . عض األحيان مبالغ فيه

املجهودات التي جيب القيام هبا من أجل التمركز يف سوق جديد, وعىل اخلصوص 
فبمجرد تغيري املنطقة, فهذا يشكل عادة بالنسبة ملؤسسة صغرية . من أجل التصدير

 .ذي يكون أقل تقسيمحملية حتدي اسرتاتيجي عام ال
كل فضاء وعىل العكس من ذلك, فإن اإلفراط فيه, يقود إىل اعتبار بأن 

 .جغرايف, عىل األخص كل بلد, يشكل جتزئة اسرتاتيجية خمتلفة
ي, وال هنتم بالسوق القاري أو وعليه فإننا هنتم إذن بنصيب السوق الوطن

اختصار فإننا نعاين من قرص العاملي, وكذلك ال هنتم إال باملنافسني الوطنيني, وب
 .النظر االسرتاتيجي

VI-7-  التحليل الديناميكيl' analyse dynamique  
هذا من خالل إن التجزئة االسرتاتيجية تصل إىل تصوير أنشطة املؤسسة, و

فهي عىل العموم واضحة يف مرحلة حمددة, وموافقة ملرحلة . حتليل دقيق خلصائصها
 أنه ال يمكن أن نتصور بأن التجزئة هلا طابع ثابت أو إال. مهمة يف تنمية املؤسسة

إن التجزئات االسرتاتيجية كل منها بحوزهتا خصائص و حدود التي . ستاتيكي
 .إال أهنا يمكن أن تتغري مع الزمن. تكون خاصة هبا يف مرحلة معينة

. ضإن هذه التغريات بإمكاهنا أن تأيت من التحوالت التي حتصل يف الطلب أو العر
 بإعادة النظر يف التجزئة susceptibleفيام خيص الرشاء أو يف دورات التوزيع والتي ستتبع 

 تطرف تكمن يف دخول إن التحوالت يف العرض والتي عادة ما تكون أكثر. املوجودة
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تكنولوجيات جديدة التي تغري املنتوج أو سريورة إنتاجية تكون مولدة ب 
génératrices بصورة معمقة بتغيري chamboulement هليكلة التكاليف. 

V-  سلسلة القيمة لبورترM. Porter  
 عمليات التخطيط االسرتاتيجي إىل حد كبري عىل مدى قدرة يتوقف نجاح

ّإدارة املؤسسة عىل فهم املتغريات االسرتاتيجية الداخلية, فام من شك أن هذه  ّ
 العكس من ذلك, تؤدي إىل دفع اخلطة االسرتاتيجية أو إىل املتغريات يمكن أن

 :وتتمثل أهم هذه املتغريات البيئية الداخلية يف العنارص التالية

ğ÷æ_<VêÛé¿ßjÖ]<ØÓé]<V 
والغرض هنا هو الوقوف عىل مدى توافق اهليكل التنظيمي للمؤسسة مع 

ّ إىل أن االسرتاتيجية تسبق A. Chandlerاالسرتاتيجية املتبعة, وللتذكري هنا فقد توصل 
 .نظيمي, فهذا األخري يعترب عامال متغريا وذلك وفقا ملتطلبات االسرتاتيجيةاهليكل الت

^éÞ^m<VíéÛé¿ßjÖ]<íÊ^ÏnÖ]<V 
ّتعرف الثقافة التنظيمية عىل أهنا  جمموعة القيم واملعتقدات السائدة بني أفراد "ُ

املؤسسة والتي حتظى بالقبول العام, وعليه فهي تشكل معايري لتوجيه السلوك 
, والعامل املهم يف هذا السياق هو مراعاة التوافق بني الثقافة "ةداخل املؤسس

التنظيمية واالسرتاتيجية, فهذه األخرية, تتصف عموما بالثبات النسبي بينام الثقافة 
التنظيمية تعترب عامل متغري, يتم إحداث التغري فيها لتصبح أكثر توافقا مع متطلبات 

إىل حد كبري ... يتوقف نجاح االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية التي يتم اعتامدها; حيث 
  .عىل مدى توافقها وتالؤمها مع ثقافة املؤسسة 

^nÖ^m<Víu^j¹]<…]ç¹]<V 
حيث يعد اجياد التوازن ما بني االمكانيات املتاحة واخلطط االسرتاتيجية, ومن 

 .Mبورتر " أهم عوامل نجاح التخطيط االسرتاتيجي, ويف هذا املجال فقد اقرتح
Porter" سلسلة القيمة " نموذج– La Chaîne de valeur" ;لتحليل البيئة الداخلية 
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حيث يرى أن نشاط املؤسسة يمكن حتليله بشكل أفضل باعتباره سلسلة قيمة, فهذا 
األسلوب يستخدم لتحليل األنشطة األساسية يف املؤسسة, وذلك هبدف حتديد 

قوة وجوانب الضعف الداخلية مصادر امليزة التنافسية, ومن ثم معرفة جوانب ال
احلالية واملستقبلية أيضا, مع اإلشارة إىل أن هذا التحليل يبقى غري مكتمل إذا كان 
مقترصا عىل املؤسسة فقط; فكام أن هلذه األخرية سلسلتها من القيمة, فإن هذه 
السلسلة ترتبط من جهة بسلسلة املوردين, ومن جهة أخرى بتلك اخلاصة 

عن هذا ارتباط امليزة التنافسية للمؤسسة بامتداداهتا األمامية بالعمالء, وينتج 
, وبتلك اخلاصة بالعمالء )امتداد خلفي(واخللفية; أي بسلسلة القيمة للموردين 

, ويميز نموذج سلسلة القيمة بني نوعني من األنشطة داخل )امتداد أمامي(
 :املؤسسة, وهو ما يوضحه املخطط التايل

: أنشطة املؤسسة إىل قسمني"بورتر" فقد قسم فحسب النموذج أعاله,
:  األنشطة األساسية-1

عىل خلق  ذاهتا وهي تلك التي تعطي للعميل منفعة مبارشة, فهي قادرة يف حد 
 :العميل ذات منفعة له, وتتمثل هذه األنشطة يف اآليت يراها  قيمة 

ين, ومناولة وتتضمن عمليات النقل, االستالم, التخز:  االمدادات الداخلية−أ
ّاملواد واملدخالت األخرى الالزمة للعملية اإلنتاجية, ويتم حتليل هذه األنشطة 

 الفرعية للتعرف عىل جوانب القوة وجوانب الضعف فيها;
املواد (وتتضمن كل األنشطة اخلاصة بتحويل املدخالت :  العمليات−ب

التعبئة التصميم, التجميع, : إىل خمرجات وتشمل أنشطة) الخ...األولية
 .الخ...والتغليف

وتضم تلك األنشطة ذات العالقة بالنقل, توزيع, ختزين :  االمدادات اخلارجية−ج
 .وتسليم املخرجات

 .وتتعلق بكل أنشطة إدارة التسويق:  التسويق واملبيعات−د
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وتشمل تلك األنشطة املتعلقة بدعم املبيعات وتقديم خدمات ما :  اخلدمات−ـه
 الصيانة, .ىل رضا الزبون, وتضم خاصة أنشطة اإلصالحبعد البيع للوصول إ

 .الخ...توفري قطع الغيار وتقديم االستشارة الفنية
وهي تلك التي ليس هلا قيمة مبارشة من ): الداعمة( األنشطة املساعدة −2

وجهة نظر العمالء, ولكنها رضورية بالنسبة لألنشطة األساسية, وتتمثل 
 :هذه األنشطة فيام ييل

وتتضمن تلك األنشطة املتعلقة بالشؤون القانونية, : بنية التنظيمية للمؤسسة ال−أ
 .الخ...التمويل واملحاسبة

وتشمل أنشطة االختيار, التدريب, التوظيف والرتقية, :  إدارة املوارد البرشية−ب
 .وهي تتعلق بكل الوظائف يف املؤسسة وقد متثل عامل قوة أو ضعف

متثل تلك األنشطة التي هتدف إىل حتسني طريقة أداء و:  التطوير والتكنولوجيا−ج
 .الخ...أنشطة املؤسسة وحتسني املنتوج

وهي تلك األنشطة التي ختتص باحلصول عىل املدخالت من مواد :  املشرتيات−د
 .أولية وجتهيزات ويد عاملة

فاهلدف األسايس من حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة هو التعرف عىل جوانب 
, ويكون الرتكيز األسايس يف هذه Weaknessesوجوانب الضعف  Strengthsالقوة 

 التي يمكن للمؤسسة االعتامد عليها يف "امليزة التنافسية"املرحلة عىل مصادر 
إذا مل متتلك ميزة تنافسية "مواجهة املنافسني, ولإلشارة جيب التذكري باملبدأ القائل 

 ."فال تنافس

@ïma6fia@ÒÔí¾a@‡î‡¥ðv@@17 ـ3 @
يقع عىل اإلدارة اإلسرتاتيجية مهمة حتديد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة 
ًوذلك ملعرفة ماهي اإلسرتاتيجيات العامة التي يمكن إختاذها إنسجاما مع إمكانات 

 ) .الفرص والتهديدات(ومواقفها اخلارجية ) القوة والضعف(املنظمة الداخلية 
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ل القيام بتحليل مصفوفة ويتحدد املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة من خال
SWOT  .  

íÊçË’Ú<Øé× <tƒç´ )( SWOT 

íé×}]‚Ö]<íòéfÖ]<ÜééÏi< <

íéq…^¤]<íòéfÖ]<ÜééÏi 
ìçÏÖ]<½^ÏÞ< <ÌÃ–Ö]<½^ÏÞ< <

 الفرص
− − − −  − − −  −  − − 
− − − −  − − − − − − 

− − −  − 

)1(  

إستعامل نقاط القوة 
 وإستثامر الفرص املتاحة

 )إسرتاتيجيات هجومية(

)2(  

اجلة نقاط الضعف مع
 وإستثامر الفرص املتاحة

 )إسرتاتيجيات عالجية(
 التهديدات

− − − −  − − − − − − 
− − −  − − − − −  − − 

− − − −  −  − 

)3(  

إستعامل نقاط القوة 
 وتقليل التهديدات

 )إسرتاتيجيات دفاعية(

)4 (  

تقليل نقاط الضعف 
 وتقليل التهديدات

 )إسرتاتيجيات الكامشة(
 bƒ¾aì@™‹ÑÜa@ÞïÝ¥SWOT @Z ›@- 1ـ 17ـ3   
ويعترب حتليل , Strength, Weakness, Opportunities & Threats  اختصار لـ−

SWOT  حتليل أداة مفيدة لفهم عمل املنظمة من الداخل واخلارج حيث يأخذ
ويصنف كل عامل ,  باالعتبار العوامل الداخلية للمنظمةنقاط القوة والضعف
 ..مل قوة أو ضعف بالنسبة هلا من هذه العوامل كعا

 بالبيئة اخلارجية للمنظمة  يف حماولة SWOTحتليل الفرص واملخاطر كام هيتم 
 .للرتكيز عىل اجتاهها يف املستقبل

أن نفهم الفرص املتوفرة لنا والتي يمكن أن نستطيع من خالل هذا التحليل 
تي يمكن أن توسع تكون عىل شكل تكنولوجيا جديدة أو تطوير البنية التحتية ال

ملزيد من  قاعدة الزبائن فهو يسمح ببناء قوة املنظمة وخلق فرص جديدة للوصول
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 التي تأيت من ”Feed-back“ مثل الـ وهو مهم أيضا ألخذ املخاطر بعني االعتبارالزبائن 
وجياوب عىل كثري من األسئلة حول ما هي املخاطر الكربى التي سوف .البيئة اخلارجية

 نظمة اآلن وخالل األعوام اخلمس القادمة? وهنا نعرف أننا جيب مراقبة تواجهها امل
هذه املخاطر التي سوف تواجهها املنظمة بشكل مستمر للتوصل إىل 

 .االسرتاتيجيات املناسبة للتعامل معها 
وإن , SWOTًإن إختيار اإلسرتاتيجية يستمد أساسا من نتائج تقييم مصفوفة 

اتيجية ومل تأخذ بعني اإلعتبار أمهية العنارص الرئيسية املنظمة التي تضع خطة إسرت
 .للمصفوفة سوف تعرض نفسها للخطر 

@óïÝ‚a‡Üa@ÒÉ›Üaì@òíÕÜa@ÃbÕä@Òî‹Ém@@Z–2 ـ17 ـ3 @
هي األشياء أو اخلصائص املتوفرة يف املنظمة والتي تساهم بشكل إجيايب : القوة –أ 

 .,إنخفاض تكاليف اإلنتاج, الكفاءات اإلدارية, مثل املوارد املالية, يف العمل
قص أو ضعف يف هو بعض األشياء أو اخلصائص التي تدل عىل ن: الضعف –ب 

مثل ضعف املوارد , إمكانيات املنظمة بحيث  جتعلها غري قادرة عىل التنافس
 , معدل الدوران العايل للعاملني, ضعف شبكة التوزيع, املالية والبرشية

@î‡énÜaì@™‹ÑÜa@Òî‹Ém@@óïuŠb©a@paZ‡3 ـ17 ـ3  @
هي تلك الظروف الزمانية واملكانية التي يمكن إستغالهلا لتحقيق : الفرص –أ 

وكثري  من الفرص قد التتكرر بحكم اإلرتباط بالعامل الزماين , أهداف املنظمة
 .أو املكاين  

والتي إذا , هي األحداث املحتمل حصوهلا يف املستقبل: التهديدات –ب 
أو , مثل دخول منافسني جدد,  عىل  أداء املنظمةًماحصلت فسوف تؤثر سلبا

  ومثل, نمو قوة التفاوض لدى املشرتين أو املوردين
 ..., تغري أذواق املستهلكني



אא  96

óÐíÑ—à@ÞïÝ¥SWOTZ@ –4 ـ17 ـ3
إن حتليل املتغريات األربعة للمصفوفة يساعد عىل حتليل املوقف اإلسرتاتيجي 

مع أنشطة اإلدارة ) الفرص والتهديدات(ة عرب دمج تقييم عنارص البيئة اخلارجي
ويف ضوء النتائج يتبن لنا اإلسرتاتيجيات التي يتوجب , )القوة والضعف(الداخلية 
 .العمل هبا

: ًيمكن تلخيص هذه اإلسرتاتيجيات طبقا لآليت
وتستخدم عند وجود , وهتدف إلستغالل الفرص:  إسرتاتيجيات هجومية–أ 

 .اط قوة  كبريةفرص متاحة باإلضافة إىل  نق
ضعف الداخلية يف املنظمة وهتدف لتصحيح نقاط ال:  إسرتاتيجيات عالجية–ب 

 .عند وجود فرص كبرية   اليمكن إستغالهلا بسبب نقاط الضعف املوجودة 
وهتدف للدفاع ضد أخطار التهديدات املحيطة :  إسرتاتيجيات دفاعية− جـ 

 .د هتديدات حميطة وتستخدم عند توفر   نقاط قوة وبوجو, باملنظمة
ية ومعاجلة نقاط وهتدف للتقليل من التهديدات اخلارج: د ـ إسرتاتيجيات إنكامشية

 .الضعف الداخلية 
@ðvïma6fia@Šbïn‚fia@Zـ 18 ـ 3 @

الذي , اإلختيار اإلسرتاتيجي هو قرار إختيار بديل من بني البدائل اإلسرتاتيجية
ويتضمن القرار الرتكيز عىل . اإلسرتاتيجيةيمثل أفضل متثيل لرسالة املنظمة وأهدافها 

ًوالقيام بتقويم تلك البدائل وفقا ملجموعة من األدوات التي , بعض البدائل املنتقاة
ًوتستلزم عملية اإلختيار نوعا من . تساعد يف إعتامد البديل اإلسرتاتيجي األكثر مالءمة

دوات التي تستخدم يف وكذلك حتتاج إىل عدد من األ, التفكري والتحليل اإلسرتاتيجي
وتقليص , تقويم البدائل اإلسرتاتيجية املتاحة من أجل تضييق عدد تلك البدائل

.اخليارات أمام املدراء إلختاذ البديل املناسب
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سرتاتيجي امهية خاصة للعديد من املفكرين يف االدارة ملوضوع األختيار اال
بغية اثرائه وتعميقه من سرتاتيجية بشكل خاص العامة وادارة االعامل وعلم اال
وهو جيسد اسلوب نشاط املنظمة وعملية اختاذ . خالل عرض نامذج مدروسة

وقد عرب عنه خالل ستينات القرن املايض بأسرتاتيجية التنوع . قراراهتا السرتاتيجية
اذ ان دورة , وبرز اثره يف حتقيق منظامت االعامل للميزة التنافسية يف بيئتها, والتكامل
 .نظمة عبارة عن اختياراهتا السرتاتيجية املتعاقبةحياة امل

من وقد عرف بأنه ميل املدير لتنفيذ التغريالرتكيبي داخل مدى حمدد يف كل 
واشري الحقا اىل انه ميل املدير الستخدام تركيب . البيئة واحلجم والتكنولوجيا

 ويقول آخرون بأن. ظهر يف مواقف توجه وحدات املنظمةمعدل حلل مشكالت ت
صنع اختيارات سرتاتيجية حيدد الكيفية التي توجد عليها املنظمة داخل حميطها 

هو قرار اختيار السرتاتيجية  Glueck واخليار السرتاتيجي كام يذكر غلويك. اخلاص
 توافق الهداف املنظمة من بني عدد من البدائل عىل املستوى العام افضلالتي حتقق 

ن اخليار  إCerto   يذكر سريتو. ى الوظيفةو عىل مستوأو عىل مستوى االعامل أ
ويعترب افضل طريق , السرتاتيجي هو قرار يتم اختياره من بني جمموعة بدائل

 .لتحقيق اهداف املنظمة
و الرشكة يف حتديد جماالت أويتمثل االهتامم االسايس السرتاتيجية املنظمة 

 القيمة عىل املدى العمل التي يتعني عىل املنظمة ان تشارك فيها من اجل تعظيم
يكون امام , ويف معرض اختيارها ملجاالت العمل التي سوف تنافس فيها. الطويل

او يمكن هلا , فيمكن ان تركز عىل نشاط واحد, املنظمة او الرشكة خيارات متعددة
فبعد وضع االهداف السرتاتيجية وحتديد رسالة  ان تنتهج سياسة تنويع النشاط

مل بيئية خارجية وداخلية وحتديد الفرص والتهديدات وما شخص من عوا, املنظمة
ودراستها البد من القيام بتوليد البدائل السرتاتيجية , ونقاط القوة والضعف
والبديل السرتاتيجي هو حصيلة تفاعل عوامل خارجية . الختيار البديل املناسب

دارة لذا تسعى اال, الفرص والتهديدات والعوامل الداخلية نقاط القوة والضعف
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وتتضمن . العليا وفقا لذلك اىل خلق املواءمة بني البدائل  واختيار البديل االفضل
عملية االختيار مرحلة تكوين البديل او البدائل التي تساعد يف سد الفجوة 

من خالل تشخيص الفرص والتهديدات وعوامل القوة والضعف , السرتاتيجية
, رحلة تقويم البدائل السرتاتيجيةكام تتضمن م وحتديد مالمح امليزة التنافسية

اذ ختضع عملية . لتحديد مدى مالءمة كل بديل مع موقف املنظمة السرتاتيجي
اذ البد ان يكون البديل , التقويم لبدائل السرتاتيجية ملعايري عدة منها,التوافق

ومع عنارص , متوافقا مع عنارص البيئة اخلارجية الكلية والصناعية وقوى التنافس
ونمطها القيادي, وهيكلها ,  الداخلية كأهداف املنظمة وفلسفة االدارةالبيئة

وكذلك حتقيق املنفعة سواء كانت مادية او مالية او .. التنظيمي واالنشطة الرئيسة
, مع رضورة ان حيظى البديل بقبول معظم االطرف املتعاملة مع املنظمة. برشية

والتطابق مع ,  ان حيق امليزة التنافسيةاضافة اىل امهية. . واالدارة العليا والعاملني
ومن خالهلا , بعد ذلك تأيت مرحلة االختيار السرتاتيجي رسالة واهداف املنظمة

مما جيعل , تقوم املنظمة بأختيار البديل السرتاتيجي االفضل من عدة بدائل امامها
 حمور عملها جتاه البدائل هو االجابة عن تساؤالت اساسية كام حيددها بوسامن

Boseman  وهي: 
 ?ا اعاملنا احلالية التي نقوم هبام -1
ن نسـتمر يف اعاملنا احلالية بنفس املستوى من اجلهود وكام كانت يف أهل علينا  .-2

 . )االستقرار سرتاتيجية(املايض? 
او تطوير , هل نخطط للنمو من خالل اضافة اعامل جديدة ملحفظة اعاملنا -3

 )سرتاتيجية النمو(احلالية? مستويات جهودنا يف اعاملنا 
 .سرتاتيجية األنكامش(هل نسعى اىل تقليص النشاط او املغادرة التامة العاملنا?  -4
و أهل نخطط لتنفيذ الســـرتايت جيات بالتزامن ام بالتتابع اعتامدا عىل العمل  −5

 ?)سرتاتيجية املركبة ( االنتاج ذي الصلة
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3 - 19  a@‡î‡¥@À@ò‹qü¾a@ÞàaíÉÜaóïvïma6Üa@Þ÷a‡jÜ@Z 

ملفاضلة بني مل يتم االتفاق عىل تصنيف موحد للعوامل املؤثرة يف عملية ا
فمنهم من يقول اهنا العوامل البيئية اخلارجية وبيئة الصناعة . البدائل السرتاتيجية

, ومنهم من قال اهنا العوامل التنظيمية متمثلة باهليكل التنظيمي. والبيئة الداخلية
فيام اشار . ومعايري االداء, االنشطة الداخلية, دورة حياة املنتج, ياديالنمط الق

آخرون اىل اهنا العوامل الشخصية للمدير السرتاتيجي كاملهارات ونمط القيادة 
وبالرغم . وذهب آخرون اىل العوامل السلوكية . واالجتاهات والنفوذ والشخصية

الطار العام الذي يشمل االهداف من هذا التباين يف االراء فان هناك اتفاق عىل ا
والعوامل اخلاصة بالفرص والتهديدات البيئية .التي تسعى اىل حتقيقها املنظمة 

, والعوامل املرتبطة بفلسفة املنظمة .والعوامل اخلاصة بنواحي القوة والضعف.
, و القيم التنظيمية والثقافية السائدة فيهاأ, كنمط ادارهتا وهيكلها التنظيمي

 . ل السلوكية املتمثلة باجتاهات وميول العاملنيوالعوام
 :ةئل السرتاتيجية عىل مستوى املنظمالبدا

ان مناقشة هذه البدائل املتاحة عىل املستوى الكيل للمنظمة يساعد عىل اختيار 
مر الذي يفرض األ, ذ تتوفر امام املنظمة بدائل سرتاتيجية عموماإ. البديل االفضل
هي , ىل اربع سرتاتيجيات رئيسةإوهذه البدائل تنقسم . هاكثر منأو أانتخاب واحد 

, واسرتاتيجيات االنكامش, واسرتاتيجات النمو, اسرتاتيجيات االستقرار
يضا أوتسمى  سرتاتيجيات االستقرار: والأ .و املختلطةأواالسرتاتيجيات املركبة 

يف صناعة وتعمل , وهي افضل البدائل ملنظمة ناجحة. بسرتاتيجيات النمو املحدود
تسعى املنظمة لالستمرار , ووفقا هلا. مستقرة نسبيا ويف بيئة خارجية غري مضطربة

من خالل الرتكيز عىل ما تقدمه لتعزيز ميزهتا , بنهجها واساليبها املتبعة حاليا
عرب خيارات , وقد تقود للدفاع عن وضعها احلايل وما حققته من نجاح. التنافسية

, و املنظامت الصغريةأ,  منظامت النشاط الواحدوتستخدم يف. تقليل التنافس
وتضم سرتاتيجيات  وكذلك يف املنظامت الكبرية ذات االنشطة املتعددة واملتنوعة
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, وسرتاتيجية الربح, وسرتاتيجية التمركز, هي سرتاتيجية الثبات النسبي, فرعية
لرتكيز عىل املحافظة وا :مربرات تبنيها. وسرتاتيجية احلركة البطيئة, وسرتاتيجية
 .دارية يف االعامل احلاليةجهودها اإل

كثر باملقارنة مع نقفاهتا أن الكلف االضافية لالعامل اجلديدة أوجود تصور ب •
رباح متواضعة والرغبة يف احلفاظ عليها عند تلك أالقناعة بنسب  احلالية

 .املستويات
عندما تكون  تحقيق النموعدم القدرة عىل توفري املوارد املالية واملادية والبرشية ل •

 .املنظمة يف مرحلة الشيخوخة فان اجتاهات االداء تصبح غري مرغوبة
 .توقي املخاطر النامجة بسبب التوسع •

ويتم تبنيها عن طريق الزيادة يف املبيعات  التوسع(سرتاتيجيات النمو : ثانيا
والرتكيز . هلاعامأوتتبع عندما حتاول املنظمة التوسع يف . و حصة السوقأرباح واأل

وتضم سرتاتيجيات . دائها الوظيفيأيف قراراهتا السرتاتيجية عىل زيادة انشطتها و
, وسرتاتيجية االندماج, الرتكيز, وسرتاتيجية, سرتاتيجية النمو الداخيل, فرعية منها

 غري املتصل,/سرتاتيجية التنويع املتصل, وسرتاتيجية املرشوعات املشرتكة
 .االفقي/سرتاتيجية التنويع العمودي, اخلارجي/داخيل سرتاتيجية التنويع ال

اضطراب الصناعات املتسمة بالرسعة  سباب الداعية هلاو األأهم املربرات أو
ن سرتاتيجيات إلذا ف, يستمر نجاح السرتاتيجيات املستقرة خالهلا العالية التي ال

 :النمو هي السبيل الوحيد للبقاء
  عليةوجود مواءمة بني التوسع والفا •
   يف تقديم فائدة للمجتمعتسهم •
 .حتقق دفعا اداريا كبريا.•

عامل يف املنظامت داء وحدات األأعندما يكون :  سرتاتيجيات االنكامش–ثالثا 
داء املنظامت املتدين أمتدنيا فالبد من اتباع سرتاتيجيات انكامشية تتالءم مع واقع 
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اشكاال وتتضمن . املخاطرةىل إ ما استمر قد يعرض تلك املنظامت ذاإالذي 
, وسرتاتيجية التجرد او التخيل, مهها سرتاتيجية التخفيض واعادة التأهيلأمتعددة من 

 : تية وتتبع لالسباب اآل.وسرتاتيجيةالتصفية, وسرتاتيجيةالتحول
وتقليص , نتاجرضورة تقليل خطوط اإل. هدافانخفاض معدل حتقيق األ •

 .و الوظائفأسواق األ
ىل التحسينات الوظيفية من خالل تقليل االنشطة يف الوحدات ذات الرتكيز ع •

 .التدفق النقدي السلبي
 عندما تكون املنظامت صغرية فمن الطبيعي ان جتد :السرتاتيجية املركبة :رابعا

, حيث تكون البدائل السرتاتيجية امامها حمددة, نفسها امام موقف الحتسد عليه
ن اختاذ قراراهتا بشأن البديل إتايل فوبال, ومساحة التحرك تصبح ضعيفة

عكس املنظامت الكبرية ذات . يكون اضطرارا اكثر من كونه خياراالسرتاتيجي قد 
تتنوع البدائل واخليارات , االنشطة املتعددة التي حتتل مركزا تنافسيا قويا يف السوق

ل االكثر مما يتيح فرصة اختيار البدي, وتكون مساحة التحرك كبرية, املتاحة امامها
مالءمة مع رسالتها واهدافها وامكاناهتا وظروفها البيئية ونمط قيادهتا وطبيعة 

جية مركبة تضم اكثر من وقد تستطيع اتباع سرتاتي.  التنظيمي وثقافتهاهيكلها
وتلجأ  هداف املنظمةأو قد تعمل عىل تكوين مزيج بام يتالئم ورسالة وأ. سرتاتيجية

  :ت االتيةاملنظامت التباعها يف احلاال
وكل نشاط , عندما متارس انشطة متعددة وتضم وحدات نشاط واعامل متنوعة •

سرتاتيجي يتطلب تبني سرتاتيجية ختتلف عن سرتاتيجية وحدة نشاط 
 .سرتاتيجي آخر

تأثري التغري يف ظروف البيئة اخلارجية الكلية او بيئة الصناعة ولو بدرجات خمتلفة  •
 يجية مركبةعن املنظامت يف تبني سرتات

 .يف حالة وجود اختالف يف مستوى اداء وحدات النشاط السرتاتيجي يف املنظمة •
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يطلق عىل أدوات تقييم البدائل اإلسرتاتيجية املتاحة  بنامذج حتليل حمفظة 
وتساعد هذه النامذج يف تقويم مستوى األداء وإعتامد اخليار اإلسرتاتيجي , األعامل
 .املناسب

: ٔالاعمال نماذج تحليل محفظة

ًوهو أهم وأكثر النامذج قبوال وإتفاقا:  بوسطن اإلستشاريةوعة نموذج جمم- 1 ً ,
: ويتألف هذا النموذج من مصفوفة ذات بعدين  أو حمورين رئيسيني مها

أما ,  البعد األول هو املحور األفقي يف املصفوفة ويعرب عن حصة السوق النسبية −
وتنقسم املجموعة إىل أربعة .  فهو نمو السوق البعد الثاين أو املحور العمودي 

عالمة , النجوم: خاليا تعكس وضع املنتج أو اخلدمة داخل السوق وهي
 ) الكلب(خلية الوضع املضطرب , )البقرة(إدرار النقدية , اإلستفهام

إن املحور العمودي ملجموعة بوسطن اإلستشارية يمثل معدل نمو  السوق  
النمو هو حتديد فيام إذا كانت الظروف اخلارجية وبيئة واهلدف من تقويم معدل 

Stars     النجوم

 عاليةحصة سوقية /  عالمعدل نمو

Question Marks  عالمات االستفهام

حصة سوقية منخفضة/  عالمعدل نمو

Dogsالوضع املضطرب  

 /منخفض يف الصناعة  معدل نمو
 منخفضةسوقية حصة 

Cash Cowsإدرار النقدية  

 /منخفض يف الصناعة  معدل نمو
 مرتفعةحصة سوقية 
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وإن , أو فيام إذا كانت هناك هتديدات لوحدة األعامل, الصناعة متلك الفرص للنمو
 .كام أن معدل النمو املنخفض يمثل هتديد, معدل النمو العايل يف  الصناعة يمثل قوة

  عالمات اإلستفهام؟:  املربع األول –أ  
ل أو منتجات تتصف بدرجة نمو عالية يف الصناعة وحصة وهي وحدات أعام

وعىل املدراء , ومتثل معظم األعامل وهي يف بداياهتا, سوقية منخفضة
 :اإلسرتاتيجيون إتباع إحدى البدائل اإلسرتاتيجية التالية

 .وزيادة احلصة السوقية.  إحدى إسرتاتيجيات النمو لتعزير املركز التنافيس-1

أي املحافظة عىل احلصة السوقية مع , اتيجيات اإلنكامش إتباع إحدى إسرت-2
 .ختفيض معدل نمو السوق

أي اإلحتفاظ بمعدل نمو عال مع ,  إتباع إحدى إسرتاتيجيات اإلستقرار النسبي-3
 .تأمني تدفق نقدي عايل

  النجوم: لثاين املربع ا–ب 
فاع يف وكذلك إرت, وهي وحدات أعامل أو منتجات تتمتع بإرتفاع معدل النمو

إتباع إحدى إسرتاتيجيات النمو   وعىل املنظمة أو وحدة األعامل.احلصة السوقية
والتوسع لغرض املحافظة عىل املركز التنافيس القوي واإلبقاء عىل املوقع الريادي يف 

 .السوق الذي يسمح بمزيد من اإلستثامرات والنمو
  ) البقرة(إدرار النقدية :  املربع الثالث–جـ 

ت األعامل او املنتجات التي تتمتع بحصة سوقية كبرية وتدر مبالغ وهي وحدا
وإنخفاض يف اإلنفاق , ًنقدية كبرية وأرباحا عالية وتتمتع بمركز تنافيس قوي

 ولكنها تتصف بمعدل نمو للسوق  بطيء أو منخفض أوآخذا , والتكاليف
مثل هذه واإلسرتاتيجيات املناسبة للمنظمة أو وحدات األعامل يف . بالتدهور

احلالية هي التي تسعى إىل خلق تدفق نقدي كبري للمنظمة مما يساعد يف الدخول يف 
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أو لدعم الوحدات أو املنتجات التي تقع يف موقع , جماالت عمل جديدة ومتعددة
 . اإلستفهام أو النجومية 

  ) الكلب(الوضع املضطرب : املربع الرابع –د 
 تقع يف هذا املربع بحصة سوقية تتسم وحدات األعامل أو املنتجات التي

وتتميز تلك الوحدات أو . منخفضة ومعدل نمو صناعي منخفض يف السوق
, املنظامت التي تقع يف مثل هذا املربع باإلنخفاض الكبري يف حجم املبيعات

وبالتايل , وقد يكون هناك خسائر مادية وتدين يف سمعة املنظمة, إنخفاض األرباح
وتتبع املنظامت التي تتصف . كني عىل منتجات هذه املنظمةإقبال ضعيف من املستهل

بمزايا هذا املربع إحدى إسرتاتيجيات اإلنكامش املتعددة مثل إسرتاتيجية احلصاد أو 
 .إسرتاتيجية التصفية أو إسرتاتيجية اهلندرة

3 19- 1@óîŠb“nfia@æíi@óÈb»@óÐíÑ—¾@óïvïma6fia@μàb›¾aZ@@ @
اعة بوسطن إىل حتديد اإلسرتاتيجية التي تستطيع هتدف مصفوفة حمفظة مج

املنظمة أو وحدات األعامل يف ضوئها احلصول عىل موارد نقدية من أجل 
 .إستخدامها بكفاءة لتحقيق أعىل نسبة نمو وأعىل ربحية للمنظامت يف املستقبل

 :جوانب القوة يف مصفوفة مجاعة بوسطن اإلستشارية
 .تساعد عىل خلق تدفقات نقدية اإلهتامم باملستلزمات التي -1

 تساهم يف معرفة املنظمة فيام إذا كانت بحاجة إىل وحدات أعامل أو منتجات -2
 .أخرى مكملة

 القدرة عىل تصنيف مجيع وحدات األعامل أو املنتجات يف مصفوفة واحدة ذات -3
 بعدين رئيسيني مها معدل النمو يف الصناعة واحلصة السوقية النسبية ومقسمة إىل

 .أربعة مربعات

 .ة حلصة السوق يف ظل معدالت النمو تساعد يف إختيار اإلسرتاتيجية املالئم-4
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 :نقاط الضعف يف مصفوفة مجاعة بوسطن اإلستشارية
 . نموذج مبسط الحيتوي عىل عوامل أخرى جيب أخذها باحلسبان-1

  .تصف باألسواق ذات النمو املتوسط هيمل هذا التقسيم األسواق التي ت-2

 . املنتجات أو ااخلدمات املميزة التكون احلصة السوقية فيها مهمة-3

 .قد تتميز املنظامت ذات احلصة السوقية املنخفضة بأرباح عالية ومركز تنافيس قوي -4

, أو التكنولوجيا املتقدمة.  مزايا التكلفة املنخفضة التقرتن باحلصة السوقية العالية-5
 .بل قد يكون العكس من هذا

 .يمكن تصنيف وحدات األعامل أو املنتجات بشكل دقيق ال-6

  . غرابة األسامء واملصطلحات يف املصفوفة-7

@Úî6ÙÜg@ßa‹åu@óØ‹“Ü@ñåØbà@óÐíÑ—à@xˆí¹Z@2  ـ19-  3 @
وهي نموذج حمفظة أعامل طورهتا ماكنزي لإلستشارات بالتعاون مع رشكة 

وتتألف . اعة بوسطنقاط الضعف يف مصفوفة مجوذلك لتفادي ن, جنرال إلكرتيك
يمثل , عىل بعدينمصفوفة ماكنزي من شكل حيتوي عىل تسعة مربعات موزعة 

لبعد الرأيس فيها بينام يمثل ا, البعد األفقي فيها قوة األعامل أو املركز التنافيس
ويستفاد من هذين البعدين باحلكم عىل قوة حمفظة اعامل املنظمة . جاذبية الصناعة

 .أو وحدات األعامل

يقو

نعالمات استفهام ن وفائز  وفائز

ن ن متوسط وخاسر  وفائز

ن ن وخاسر باح وخاسر ي أ  رمنت
مرتفع

متوسط
منخفض

متوسط ضعيف
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ويتم حتديد موقع وحدات األعامل أو املنتجات لكل بعد عىل ثالثة مستويات 
 .وضعيفة, ومتوسط, قوية: هي

@íè@óÐíÑ—à@xˆí¹@‹ÐZ@3 ـ19-  3 @
, وهي مصفوفة أنشأها هوفر لتاليف العيوب التي رافقت مصفوفتي بوسطن

, مربعا 15من ) السوق/مصفوفة تطور املنتج(وتتكون هذه  املصفوفة  . وماكنزي
, وحتتوي املصفوفة عىل متغريين رئيسيني. السوق/تعكس مراحل تطور املنتج

واملحور العمودي يمثل , املحور األفقي يمثل املركز التنافيس لوحدة األعامل
 .السوق/املراحل املختلفة لتطور املنتج

 

 :تقويم نامذج حتليل حمفظة األعامل -  4
 : ييل إجيابيات نامذج حتليل حمفظة األعامل بام−أ 

 . وسيلة مهمة لتحليل وحدات أعامل املنظمة أو منتجاهتا-1
 . وسيلة مرئية-2

متوسط

ي  )النشوء(مرحلة النمو ٔالاو

النمومرحلة 

الركود الخفيفمرحلة 

النضوجمرحلة 

)نحدارٕالا (رالتدهومرحلة 

 يقوضعيف

 )الـمركز التنافس(
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 .  تساعد عىل ختصيص املوارد بطريقة أفضل-3
 . تساعد عىل تصميم إسرتاتيجيات فاعلة ومالئمة للموقف-4

  : سلبيات مناذج حتليل حمفظة األعمال-ب 
 . خاصوذات طابع,   تعتمد إىل إفرتاضات حتتاج للتدقيق-1
 . تعتمد عىل التقدير الشخيص عند تقييم النمو أو املركز التنافيس– 2
 . تأثرياهتا تشمل مجيع الوظائف–3
 . التأخذ بعني اإلعتبار التحالفات بني املنظامت–4
 . الهتتم بالعوامل اإلدارية يف املنظمة–5

3-  19-4-@ÞàaíÉÜaðvïma6fia@Šbïn‚fia@b−@À@ò‹qü¾aì@ò†‡0a@Z@ @
إن إختيار اإلسرتاتيجية املالئمة يتحدد بعد تقويم البدائل اإلسرتاتيجية  عرب 

 .إستخدام نامذج حتليل حمفظة األعامل لقيمة كل بديل إسرتاتيجي
البد لإلدارة اإلسرتاتيجية يف , ولغرض نجاح عملية اإلختيار اإلسرتاتيجي
ها متسك املنظمة بتنفيذ من بين, املنظمة من مراعاة عدد من العوامل املحددة للنجاح

وحتديد , وإجتاهات ذوي القوة والنفوذ يف املنظمة, اإلسرتاتيجية السابقة أو احلالية
واملوارد املتاحة يف املنظمة إن , إضافة إىل عوامل الوقت, درجة املخاطرة املقبولة
 .كانت مادية أو برشية

3 – 20-@óïvïma6fia@óÌbï–Z@@ @
راتيجية  : تعريف ٕالاس

اتيجية مصطلح يعرب عن نامذج الترصفات ومداخل األعامل التي اإلسرت
تستخدمها اإلدارة لتحقيق الرضا للعمالء, وتدعيم وحتسني حصتها ومكانتها 

 .وحتقيق أهدافها التنظيمية, السوقية
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ومن ثم تأكيد بقاء , واإلسرتاتيجية هي أداة اإلدارة لتحقيق التوافق مع بيئتها
 . ه يف األجل الطويلالتنظيم ونموه وإستقرار

, اجلوهرية يف عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية وتعترب صياغة اإلسرتاتيجية املرحلة
إسرتاتيجية : وهي, ومتتلك املنظامت الكبرية ثالثة مستويات من اإلسرتاتيجية

 .وإسرتاتيجية الوظيفة أو النشاط, وإسرتاتيجية األعامل, املنظمة
 : إسرتاتيجية املنظمة>-1

 حول وصف التوجه العام للمنظمة من حيث اإلجتاهات نحو النمو وترتكز
وأساليب إدارة األنشطة املتعددة وخطوط املنتجات, وكيفية حتقيق  التوازن يف 

وتعكس إسرتاتيجية املنظمة نامذج القرارات فيام . حمفظة إستثامراهتا أو منتجاهتا 
 تدفق املوارد املالية وغري يتعلق بنوعية النشاط الذي جيب أن تنخرط فيه املنظمة,

املالية من وإىل األقسام, العالقة بني املنظمة واملجموعات ذات املصالح, املداخل 
وتأخذ إسرتاتيجية . التي يمكن للمنظمة إستخدامها لزيادة العائد عىل اإلستثامر 

 :املنظمة واحدة من أشكال ثالثة وهي

وهي , و املحدود إسرتاتيجية النمًأو مايسمى أحيانا:  إسرتاتيجية اإلستقرار–أ 
ًوتعمل يف صناعة مستقرة نسبيا ويف , اإلسرتاتيجية  ملنظمة ناجحة أفضل البدائل

ًبيئة خارجية غري مضطربة ووفقا هلذه اإلسرتاتيجية تسعى املنظمة لإلستمرار 
الرتكيزعىل ماتقدمه هبدف تعزير  ًبنهجها وأساليبها املتبعة حاليا من خالل

 .  تها التنافسيةوحتسني بيئ
وهي اإلسرتاتيجية التي تتبنى النمو عن طريق الزيادة يف :  إسرتاتيجية النمو–ب 

املبيعات واألرباح أو حصة السوق بمفردها إذا كان النمو هو نتيجة متوقعة يف 
 .زيادة قيمة املنظمة

ت وهي اإلسرتاتيجية التي تتبناها املنظام:  إسرتاتيجية التقلص أو اإلنكامش–ج 
ًوحدات األعامل يف املنظامت متدنيا, والبد من إتباع عندما يكون أداء 

 .إسرتاتيجية إنكامشية تتالءم مع واقع أداء املنظامت  املتدين
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 :إسرتاتيجية األعامل>– 2
ًمتتلك منتجا معينا وسوقا معينا , إن وحدة األعامل هو نظام فرعي للمنظمة ً ً ً

 التي تعمل يف, ن املنظامت ذات النشاط املنفردوإ, وجمموعة من  املتنافسني ورسالة
إسرتاتيجيات صناعة واحدة تعترب وحدة أعامل بسبب كينونتها وأهدافها, وتتبنى 

ًوخالفا إلسرتاتيجية املنظمة . لتحقيق أقىص األرباح هتدف إىل حتسني املركز التنافيس هلا
ز عىل حتسني الوضع وترك ,مستوى األقسام فإن إسرتاتيجية األعامل حتدث عادة يف 

التنافيس ملنتجات أو خدمات املنظمة يف الصناعة التي ينتمي إليها, أو القطاع السوقي  
 .الذي يتم خدمته بواسطة ذلك القسم 

وتأخذ إسرتاتيجية األعامل, أو ماقد يعرب عنه باإلسرتاتيجية التنافسية عدة 
, )التنويع(جية التميز إسرتاتيجية القيادة يف التكلفة, وإسرتاتي أشكال ابرزها

: وإسرتاتيجية الرتكيز
تتبع املنظامت أو وحدات األعامل هذه :  إسرتاتيجية القيادة يف التكلفة–أ 

حتقيق كلفة أقل يف منتجاهتا أو خدماهتا املقدمة للسوق, ومن  اإلسرتاتيجية بغية
 أو لقطاع معني من السوق, مستوى الصناعة ككل ثم حتقيق ميزة تنافسية عىل

أسعار بيع املنافسني وحتقيق قدر  بحيث تتمكن من حتديد أسعار للبيع أقل من
 .أكرب من األرباح

 :وأهم الرشوط التي جيب توفرها لتحقيق إسرتاتيجية قيادة التكلفة
 .وجود طلب مرن للسعر والكميات املطلوبة  -)1
. نمطية املنتج-)2
.لفي خلق حالة من التكامل الرأيس سواء أمامي أو خ-)3
. إستخدام أحادي للسلعة من قبل املشرتين-)4
. ضعف اإلمكانيات املالية إلجراء التبديل للسلعة من قبل املشرتي-)5
 تقديم منتج اسايس دون أي نوع من الكامليات اإلضافية التي قد تصاحبه زيادة -)6

.يف التكاليف
.ج إستخدام مواد أولية زهيدة الثمن التؤثر عىل جودة املنت-)7
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 . بيع مبارش للمستهلك لتقليل كلف الوسطاء-)8

 . اإلستغناء عن األنشطة ذات التكلفة العالية-)9

 إستخدام وسائل الرتويج أو اإلعالنات اجلذابة للمنتج التي تكفل ختفيض -)10
 .وزيادة حجم املبيعات الكلفة

 :وأهم املخاطر األساسية إلسرتاتيجية قيادة التكلفة هي
 .نافسني إلجياد طرق إنتاج بكلفة أقل قابلية امل-1
 .إتباع املنافسون لسياسة الوفورات يف كلفة العاملة -2

 .سهولة تقليد املنافسني للطرق املتبعة يف قيادة التكلفة -3

 تركيز املنظمة عىل قيادة التكلفة قد يفقدها الرؤية يف تغري أذواق املستهلكني -4
 .دةوالتي تتطلب البحث عن طرق وأعامل جدي

وتعني هذه اإلسرتاتيجية قدرة املنظمة أو وحدة األعامل :  إسرتاتيجية التميز–ب 
أو ,   قيمة منفردة وعالية للمستهلك يف منتج ذو جودة عاليةعىل توفري

وهذا التميز جيعل املنظمة . خدمات مابعد البيعأو , مواصفات خاصة مميزة
 .ستهلك لعالمتهاوتنمي والء امل, تفرض األسعار التي تراها مناسبة

 :أهم املزايا التنافسية إلسرتاتيجية التميز
 .مما حيمي املنظمة من املنافسني,  خلق والء لدى املستهلك نحو املنتج-1
 . سعر املنتج املتميز أعىل من السعر احلقيقي-2

 . من الدخول التميز خيلق حواجز متنع املنافسني اجلدد-3

 .املنافسني زيادة قوة املنظمة يف مواجهة -4

 . إشباع لرغبات وحاجات املستهلك-5

 :أبرز املشاكل التي قد تنتج عن تطبيق إسرتاتيجية التميز
 .يزة التنافسية عىل املدى الطويل صعوبة احلفاظ عىل امل-1
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 إرتفاع تكاليف املنتجات املتميزة مما يؤدي إىل بحث املستهلك عن البدائل -2
 .الرخيصة 

 .ملنتج املميز بسهولة القدرة عىل تقليد ا-3
 . التبدالت التي تطرأ عىل أذواق املستهلكني-4

إىل قطاع حمدود من السوق  وهي إسرتاتيجية تنافسية موجهة :   إسرتاتيجية الرتكيز–ج 
ًوذلك بدال من التعامل , أو إىل جمموعة معينة من املشرتين دون غريهم, املستهدف

 هذه اإلسرتاتيجية إىل اإلستفادة من ميزة وتسعى املنظمة التي تتبع. السوق ككلع م
يف قطاع السوق املستهدف من خالل تقديم منتجات ذات أسعار أقل من  تنافسية

أو من خالل تقديم منتجات متميزة من , املنافسني بسبب الرتكيز عىل خفض التكلفة
. زإلخ  بسبب الرتكيز عىل التامي.... أو خدمة العمالء, حيث اجلودة أو املواصفات

ومها إسرتاتيجية الرتكيز مع , لذلك فإن هناك شكلني من أشكال إسرتاتيجية الرتكيز
 :وإسرتاتيجية الرتكيز مع  التاميز, خفض التكلفة

 وهي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد عىل خفض التكلفة :الرتكيز مع خفض الكلفة -1
جمموعة أو عىل , وذلك من خالل الرتكيز عىل قطاع معني من السوق, للمنتج

ويف , ككلوالذين يتم خدمتهم فقط كقطاع صغري وليس السوق , من املشرتين
حالة إستخدام هذه اإلسرتاتيجية فإن الرشكة أو وحدة األعامل تسعى إىل حتقيق 

 .تهدف تعتمد عىل التكلفة املنخفضةميزة يف قطاع السوق املس
 التاميز يف املنتج واملوجهة  وهي إسرتاتيجية تنافسية تعتمد عىل:الرتكيز مع التاميز -2

أو إى جمموعة من , إىل قطاع حمدود مستهدف من السوق وليس السوق ككل
ويف حالة إستخدام هذه اإلسرتاتيجية فإن املنظمة أو . املستهلكني دون غريهم 

وحدة األعامل تسعى إىل حتقيق ميزة تنافسية يف قطاع السوق املستهدف تعتمد 
 وخلق الوالء لعالمة منتجات املشاكل التي ترافق تطبيق عىل التاميز يف منتجاهتا

 :إسرتاتيجية الرتكيز
 . تعدد القطاعات السوقية ال يسمح بنجاح إسرتاتيجية الرتكيز−)أ

 .ويف التكنولوجيا,  التغريات الرسيعة يف أذواق املستهلكني− )ب
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لبات  البحوث املستمرة للمنافسني خلرق اسواق املنظمة بمنتجات تشيع ط−) جـ
 .املستهلكني 

 يقصد بإسرتاتيجية الوظائف  باملدخل الذي يركز عىل :اإلسرتاتيجيات الوظيفية – 3
املجاالت الوظيفية يف املنظمة حتى يمكن أن تساهم يف حتقيق أهداف 
وإسرتاتيجيات املنظمة ووحدات األعامل التابعة هلا من خالل تعظيم إنتاجية املوارد 

 إىل أن املجاالت الوظيفية متعددة ومتداخلة مع بعضها مع اإلنباه. املستخدمة 
وهذا يعني أنه اليمكن وضع إسرتاتيجية وظيفية معينة بمفردها أو بمعزل , البعض

 .عن املجاالت الوظيفية األخرى بسبب قوة وتداخل العالقات فيام بني الوظائف 
بعة هي ًويمكن تقسيم اإلسرتاتيجيات حسب األنشطة الرئيسية إىل أنواعا س

, البحث والتطوير, التمويل, اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية, الرشاء: إسرتاتيجيات
 .ًوأخريا إسرتاتيجية نظم املعلومات , التسويق, املوارد البرشية

تتعامل إسرتاتيجية الرشاء بصفة اساسية مع :  إسرتاتيجية الرشاء وإدارة املواد–أ 
 املواد اخلام 
   .غريها الالزمة للعمليات اإلنتاجية يف املنظمةوالتسهيالت و, واألجزاء

 :ولغرض تبني إسرتاتيجية رشاء ناجحة  البد من أن تتضمن ماييل 
التغريات التكنولوجية التي قد , املنافسني, املوردين, معلومات تتعلق ياألسواق -1

 .نؤثر عىل وظيفة الرشاء

الية واسعار تنافسية  عالقات جيدة مع املوردين الذين ليهم مواد بجودة ع-2
 .وإستمرارية يف التوريد

 .أداء اجلودة واخلدمة , الكلفة, مؤرشات دوران املخزون -3

حتديد اهليكل التنظيمي لوظيفة الرشاء وحتديد جماالت التنسيق مع املجاالت  -4
 .إلخ ... , التسويق, التصنيع, كالتمويل, الوظيفية األخرى
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إن اهلدف الرئييس لوظيفة إدارة :  العمليات إسرتاتيجية إدارة اإلنتاج و−ب 
اإلنتاج والعمليات هو توفري البيئة املادية واملعنوية ومحايتها من أجل زيادة 
القيمة التي حتققها عملية اإلنتاج عرب جمموعة متعددة من اإلسرتاتيجيات 
تساهم يف إختيار إحداها أو أكثر بام يتالءم مع الظروف الداخلية واخلارجية 

 :وأهم  هذه اإلسرتاتيجيات ماييل, منظمةلل
التكامل األفقي , إسرتاتيجيات التميز أو النمو البطيء: إسرتاتيجية تتعلق باملنتج مثل -)1

 .رتاتيجيات اإلستقرار أو اإلنكامشإس, إسرتاتيجية التمركز والعمودي,
أو ذات , مثل إسرتاتيجيات عمل ذات طبيعة آلية: إسرتاتيجيات التشغيل -)2

 .طبيعة أنظمة إلكرتونية
أو , اإلسرتاتيجيات الكلية أو اجلزئية: إسرتاتيجيات التخطيط والرقابة -)3

 .مؤقتةإسرتاتيجيات مرحلية 
. إسرتاتيجيات الصيانة واإلحالل والتجديد -)4

 : الشاملةاجلودةإدارة 
لك واجلودة الشاملة ليست هي ت, تعد اجلودة الشاملة معيار حقيقي لنجاح اإلنتاج

 :ولكنها مدخل كيل ألداء العمل حتتوي عىل املالمح التالية, األشياء التي يتم قياسها
.رضورة الرتكيز عىل طلبات املستهلك  -1
.إلتزام القيادة العليا بتأكيد اجلودة  -2
.عامل اإلنتاج مؤهلني ومتمكنني من أداء أعامهلم  -3
 .تكامل األداء يف كل املنظمة -4

تسعى اإلسرتاتيجية املالية إىل حتديد اإلطار العام الذي : ية التمويل إسرتاتيج−جـ 
يف حدوده يمكن إختاذ أفضل القرارات والترصفات املالية التي تساعد 

  األعامل عىل تنفيذ إسرتاتيجيتهااملنظمة أو وحدة
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توفري كام يمكن لإلسرتاتيجية املالية أن توفر للمنظمة ميزة تنافسية من خالل 
واملرونة يف زيادة رأس املال لتوفري الدعم املايل الكايف  ,ل الالزم بأقل تكلفةالتموي

التمويل حتاول عادة تعظيم القيمة املالية كام أن إسرتاتيجية . إلسرتاتيجية األعامل
واإلسرتاتيجية املالية الناجحة هي التي حتاول حتقيقالت وازن بني , للمنظمة

ع املحافظة عىل التدفق النقدي أو السيولة األصول واخلصوم أو اإللتزامات م
 .الكافية للمنظمة أو وحدة األعامل

ينبغي عىل مجيع املنظامت إعتامد إسرتاتيجية : إسرتاتيجية البحث والتطوير –د 
 البحث والتطوير 

ألمهيتها يف إحداث تغيريات متكن املنظامت من مواكبة التطورات احلديثة يف كافة 
. ليف العمليات وبالتايل تسهم يف حتقيق امليزة التنافسية للمنظمةاملجاالت وختفيض تكا

لكل من املنتج واخلدمة, وهتدف إىل التقليل من  تعتمد إسرتاتيجية البحث والتطويرو
 .تكلفة العمليات وزيادة العوائد املالية بكفاءة أكثر

البرشية من تعترب إسرتاتيجيات املوارد : إسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية −هـ 
اإلسرتاتيجيات الوظيفية التي تتعامل مع مجيع املسائل اخلاصة باملوارد البرشية يف 

, اإلختيار, والتعيني, والتدريب, مثل ختطيط اإلحتياجات من العاملةاملنظمة 
 اإلسرتاتيجيات وتساهم هذه.  وتقييم األداء وغريها, واحلوافز,والنقل, والرتقية

ية للرشكة وذلك بتوفري عاملة ذات مهارات عالية وبتكلفة يف دعم امليزة التنافس
كام يمكن أن تساهم يف ذلك من خالل تشجيع فرق العمل اجلامعية . مناسبة

وبغرض خفض التكلفة ومساعدة الرشكة عىل حتقيق . لزيادة اإلنتاجية واجلودة 
 التكلفة أهدافها قد تلجأ إدارة املوارد البرشية إىل إتباع إسرتاتيجية اخلفض يف

ًكام أهنا هتتم ايضا باحلصول عىل قوة عاملة , ستخدام العاملة املؤقتةاعن طريق 
 . متنوعة من حيث النوع والسن واجلنسية وذلك لدعم املركز التنافيس للمنظمة
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قبل تعريف اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البرشية, نستطيع تعريف تسيري 
هي الوظيفة التي تتمثل يف إختيار "املوارد البرشية وذلك حسب عيل عبد الوهاب 

وي الكفاءات املناسبة وتسيري جهودهم وتوجيه طاقاهتم وتنمية مهاراهتم العاملني ذ
وحتفيز هؤالء العاملني وتقييم أعامهلم والبحث يف مشاكلهم وتقوية عالقات تعاون 
بينهم وبني زمالءهم ورؤسائهم وبذلك تساهم يف حتقيق اهلدف الكيل للمنظمة من 

 "عامل واألفرادحيث زيادة اإلنتاجية وبلوغ النمو املطلوب لأل
تعمل عىل حتقيق غاية املنظمة "أما إدارة املوارد البرشية اإلسرتتيجية فهي 

وأهدافها ورؤيتها, وذلك من خالل ترمجة اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة إىل 
 :"إسرتاتيجية تفصيلية ومتخصصة يف قضايا املوارد البرشية وتتضمن ماييل

Fالبرشية حتقيقها بالتعامل مع العنرص البرشي  الغاية التي تبتغي إدارة املوارد 
 .يف املنظمة

F الرؤية التي حتددها اإلدارة ملا جيب أن تكون عليه ممارستها يف جمال املوارد 
 .اللبرشية

F األهداف اإلسرتاتيجية املحددة املطلوب يف جماالت تكوين وتشغيل وتنمية 
 .ورعاية املوارد البرشية

Fليها إدارة املوارد البرشية يف إختاذ القرارات واملفاضلة  السياسات التي حتتكم إ
 .بني البدائل لتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية 

F اخلطط اإلسرتاتيجية لتدبري املوارد الالزمة وسد الفجوات يف املتاح منها 
للوصول باألداء يف جماالت املوارد البرشية إىل املستويات املحققة لألهداف 

 .والغايات
F املتابعة والتقييم التي تعتمدها اإلدارة للتحقق من تنفيذ اإلسرتاتيجية  معايري

 .والوصول إىل اإلنجازات املحددة
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ونتيجة املنظامت خاصة يف اآلونة األخرية إىل إعداد إسرتاتيجية عامة للموارد "
البرشية والتي تتضمن الغايات وخمتلف السياسات والتوجهات الرئيسية التي 

 يف جماالت املوارد البرشية كوهنا أهنا تعرب عن اإلختيارات والبدائل تعتمدها اإلدارة
وهلذا فاإلسرتاتيجية , "اجلوهرية التي تتناسب مع اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة 

العامة للموارد البرشية تنبع منها إسرتاتيجيات فرعية ذات األمهية الكبرية, والتي 
 :نستطيع التعرض إليها كامييل

والتي هتدف إىل إستقطاب  :جية إستقطاب وتكوين املوارد البرشيةإسرتاتي* 
العنارص ذات كفاءة وخربة جيدة بغرض توظيفهم وإستخدامهم يف تطوير وحتسني 
الوضعية اإلقتصادية هلا ويرتبط هذا اهلدف بتخطيط القوى العاملة وتقدير 

 .اإلحتياجات منها
 إسرتاتيجية من لتي هتدف إىل صياغةوا:  إسرتاتيجية إدارة أداء املوارد البرشية*

أجل التسيري الفعال لألفراد داخل املنظمة هبدف حتقيق األهداف املسطرة كون أن 
 .هذا األخري يؤثر عىل نتائجها وموقفها التناسبي

وذلك بغرض رفع كفاءة ومعارف  :إسرتاتيجية تدريب وتنمية املوارد البرشية *
 . نحو أنشطة معينةومهارات العاملني وتوجيه إجتاهاهتم

 من أجل معرفة مدى إتفاق :قياس وتقييم أداء املوارد البرشيةإسرتاتيجية  *
, األداء الفعيل مع األداء املستهدف من حيث احلجم, الكميةن الرسعة, الوقت

اجلودة, التكلفة, اإلستمرارية والتدفق, وكذلك تقييم عىل مدى تناسق, عنارص 
 .واصفات التي يتضمنها تصميم العملاألداء والقائمني عليه مع امل

وهذه اإلسرتاتيجية تعتمد عىل  :إسرتاتيجية تعويض ومكافأة املوارد البرشية *
 .نظام احلوافز, املتمثل يف الرتقية والسياسات األجرية املغرية

ويف أغلب الفرتات من أجل إعداد إسرتاتيجية املوارد البرشية املوافقة 
ظمة, يكون اإلعتامد عىل نظام املعلومات لتسيري املوارد لإلسرتاتيجية العامة للمن
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البرشية اخلاص باألفراد داخل املؤسسة والذي يتكون من معطيات وبيانات 
متجددة وآنية والتي تساعد يف إنجاز وظائف املوارد البرشية من جهة, ومساعدة 

 .متخذي القرارات يف التنفيذ واملتابعة
4-2-@óïvïma6g@öbåi@paöa‹ug@†Šaí¾a@óî‹“jÜaZ@ @

سرتاتيجية فعالة وقابلة تبارش إدارة املوارد البرشية اإلجراءات التالية لبناء إ"
, ولكن قبل إقامة إسرتاتيجية املوارد البرشية يستلزم املعرفة اجليدة لثقافة "للتنفيذ

 ."املؤسسة وكذلك ملرشوعها
يدية قبل القيام  مرحلة متهوتعد هذه املرحلة: تكوين وحتديد فلسفة الرشكة *

باإلجراءات الالزمة إلقامة إسرتاتيجية املوارد البرشية, والتي تتعلق بتحديد ثقافة 
فثقافة , من خالل القيم األساسية التي تبنى عليها املنظمة) سبب وجودها(املؤسسة 

 كعنرص من عنارص ذمة املؤسسة, فهي Maurice thevonetاملؤسسة تعرف حسب 
أهنا منتوج تارخيها " كام يقول أيضا "وطريقة نشاطها وتفكريهامعرفة أداء املؤسسة 

 وحتديد سبب وجود الرشكة ودورها يف املجتمع الذي ينتمي إليه "وليس منتوج آين
يعترب السبب الرئييس هو خلق وتوفري "وماهي دوافع أصحاهبا وكبار اإلداريني فقد 

 املستقبيل حيث اليمكن فرص للعمل سببا لوجود املنظمة ويعترب هذا موجب للنمو
  ."إغفال العالقة اإلرتباطية بني املنظمة والبيئة التي تعمل فيها

فبعد حتديد فلسفة املنظمة, تأيت إقامة أهم العنارص واإلجراءات املبنية عليها 
 :إسرتاتيجية املوارد البرشية واملتمثلة يف

لدقيق واملتابعة النشيطية  املناخ والتعرف ايقصد به بتحليل: حتليل املناخ اخلارجي -1
لعنارص املناخ ومكوناته وما يطرأ عليها من تغريات, وهو يضم كل ماحييط 
باملنظمة من مؤسسات وجتمعات تتصل بعملها بشكل مبارش أو غري مبارش, 
فهي تسبب عدة تأثريات قد تؤثر عىل املنظمة كوهنا تسبب الغرص أو 

حيث تتمثل هذه الفرص "اتيجية التهديدات إلدارة املوارد البرشية اإلسرت
عرض العاملة واملتطلبات القانونية املتزايدة : والتهديدات يف بعض األمور ومنها
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والتي حتكم سياسات وممارسات إدارة املوارد البرشية والتغري التكنولوجي 
 ."الرسيع, أيضا جيب اإلملام بإسرتاتيجيات املنافسني املتعلقة باملوارد البرشية

لتغريات املذكورة سابقا تؤثر عىل اإلجتاهات املستقبلية للعمل مثل فكل هذه ا
 .القدرة عىل جذب واحلفاظ عىل أفضل املهارات البرشية املتاحة

 باملناخ الداخيل بمجموعة العنارص البرشية, املادية ونقصد:  حتليل املناخ الداخيل-2
لتي قامت من أجلها واملعنوية التي تتفاعل فيام بينها من أجل حتقيق األهداف ا

املنظمة والتي تقد تقوي أو تضعف وحتد من إختيار ترصفات معينة من جمموعة 
 :الترصفات املستقبلية املحتملة للمنظمة وهذه العوامل تتمثل يف 

<Fاألفراد كوهنم أهم مورد يف املنظمة. 
Fخمتلف الوظائف املوجودة يف املنظمة . 
F املعدات والتجهيزات واألموال . 
F األساليب املتبعة يف أداء األعامل داخل وخارج املنظمة. 
Fاملعلومات والتقنيات املتوفرة يف املؤسسة . 
<Fالعالقات اإلنسانية والتنظيمية القائمة عليها املنظمة.  
وجيمع املناخ الداخيل بصفة عامة ما تتمتع به املنظمة من قدرات وإمكانيات "

القيود واملحددات التي توضح القدرة احلقيقية كام يضم , توظفها يف حتقيق أهدافها
 ."أو الفعلية التي يمكن للمنظمة اإلعتامد عليها فعال

إن حتليل عنارص املناخ الداخيل يمثل من أهم العنارص الذي هتتم به إدارة 
 ."املوارد البرشية اإلسرتاتيجية

Fأهداف وغايات املنظمة ومدى النجاح يف حتقيقها . 
Fملنظمة العامة واإلسرتاتيجيات القطاعية والوظيفية ملختلف  إسرتاتيجيات ا

التمويل, التطوير التقني, تطوير , التسويق, اإلنتاج(تقسيامت املنظمة 
...). املنتجات
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F  البناء التنظيمي وأسس توزيع املهام فهذا األخري يعد من أساسيات فعالية إدارة
 . إسرتاتيجيات املوارد البرشيةاملوارد البرشية اإلسرتاتيجية يف بلورة وتفعيل

F حتليل اهليكل الفعيل للموارد البرشية من حيث األعداد واملؤهالت 
 .واخلربات ومستويات املهارة والكفاءة

Fحتليل التقنيات ونظم وتدفقات املعلومات . 
وتتبلور نتائج حتليل املناخ الداخيل يف التعرف عىل نقاط القوة ومصادر التمييز 

حتديد ماهية "ونقاط الضعف ومصادر التخلف التي تعاين منها, وبالتايل يف املنظمة 
العوامل التي قد تقوى أو تضعف وحتد من إختيار ترصفات معينة من جمموعة 

  "الترصفات املستقبلية املحتملة للمنظمة
ويف أغلب األحوال تكون نتائج حتليل املناخ الداخيل مصدرا مهام للمعلومات 

 .جيات املوارد البرشية وغريها من اإلسرتاتيجيات الوظيفية باملنظمةيف بناء إسرتاتي
إن اخلطوة الثالثة يف بناء : حتديد التوجهات اإلسرتاتيجية للموارد البرشية −3

إسرتاتيجية املوارد البرشية هي حتديد التوجهات التي تسعى إليها املنظمة 
تي تتضمن القضايا الرئيسية يف واإلدارة العليا هبا يف جماالت املوارد البرشية وال

شؤون املوارد البرشية كاإلستقطاب واإلختيار واملفاضلة بني املصادر الداخلية 
 .إلخ....أو املصادر اخلارجية للحصول عىل العنارص املطلوبة

فتحديد مثل هذه التحديات يساعد يف بناء اإلسرتاتيجية واخلطط والربامج 
 ويساعد يف حتديد األنشطة الرئيسية واملجاالت التفصيلية يف هذا املجال احليوي,

ومن ثم حتديد نوعيات وأعداد األفراد , األساسية ملسامهات املوارد البرشية
ومواصفاهتم الدقيقة املتناسبة مع متطلبات تلك األنشطة, كام تتحدد بناء عىل 

ارد إستقراء التوجهات اإلسرتاتيجية قضايا تتعلق باإلستثامر يف تطوير نظم املو
البرشية, ومدى اإلقبال عىل بناء الطاقات التدريبية الذاتية للمنظمة, وحدود 
التمويل املتاح لتنفيذ برامج التطوير التقني ألداء وحدات إدارة املوارد البرشية 

 .اإلسرتاتيجية وغري ذلك من التفصيالت املتصلة بجوانب عمل تلك اإلدارة
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أي حتديد ماهية أهداف : ل املوارد البرشيةحتديد األهداف اإلسرتاتيجية يف جما -4
وماهي جمموعة النتائج التي تريد الوصول إليها من خالل اإلسرتاتيجية , املنظمة

التي سوف تطبقها وخطط املوارد البرشية, فالطبع يتطلب األمر معرفة األهداف 
 اخلاصة باملبيعات والربح والعائد عىل اإلستثامر أي نتائج كمية يمكن قياسها
حتى تكون مرشدا للعمل, وربط هذه األهداف بعنرص الزمن للتحقق من مدى 
إنجازها, كام ألنسى أنه جيب أن تكون هناك أهداف لكل من جماالت إدارة 

بمعنى أن حتدد النتائج املستهدفة من كل نشاط "املوارد البرشية اإلسرتاتيجية 
لك األهداف هي املعرب تبارشه إدارة املوراد البرشية اإلسرتاتيجية كي تكون ت

 ."التي تتم يف ضوءها متابعة التنفيذ وتقييم اإلنجازات عىل املستوى التفصييل
 يتطلب األمر اإلجابة عىل العديد من أخريا: صياغة وتكوين اإلسرتاتيجيات -5

ماهي إجراءات العمل التي جيب أن تتبعها املنظمة من أجل حتقيق : األسئلة
 التشغيلية التي ستحقق خالل هذه العملية? وماهي أهدافها? وماهي األهداف

التغريات املطلوبة يف اهليكل التنظيمي, العمليات اإلدارية واألفراد املطلوبني? 
 للمنظمة التي حتدد Master planوبالتايل فاإلجابة تكون عىل شكل خطة عامة 

صل إىل السبل واملداخل لتحقيق أهداف املنظمة, واإلختيارات التي يمكن أن تو
األهداف املسطرة, وبالتايل حتدد إسرتاتيجية املوارد البرشية من أجل إستخدام 
مالدهيا من إمكانيات وبأي أسلوب, ويف أي توقيت حتى يتحقق عنها أعىل 

يكون الرتكيز منصبا عىل ) جمال املوارد البرشية(عائد ممكن ويف هذا املجال أي 
وحتديد املهام والواجبات املوكلة , عليهاختطيط املوارد البرشية, وكيفية احلصول 

وإهناء خدماهتا, ويمثل هذا , إليهم, وتنميتها وإستخدامها اإلستخدام األمثل
بغرض تشكيل املنظمة بطريقة سليمة, ويمثل هذا نقطة إلتقاء إسرتاتيجية املوارد 

 .البرشية مع اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة
 اإلسرتاتيجية من خالل ترمجتها يف شكل خطط يتم تنفيذ :تنفيذ اإلسرتاتيجية -6

وبرامج وموازنات تعرب كل منها عن األنشطة التي جيب تنفيذها, واملوارد 
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املخصصة لكل منها والتوقيت املحدد لألداء ومعايري األداء املقبول, كذلك فإن 
 التنفيذ السليم لإلسرتاتيجيات يعتمد عىل سالمة وكفاءة التنظيم  الذي يعهد إليه
بذلك, كام حيتاج األمر إىل مراجعة وإعادة التنظيم لضامن الكفاءة وسهولة التدفق 
لألنشطة والعمليات حتقيقا لإلسرتاتيجية, أما بالنسبة إلسرتاتيجية املوارد البرشية 
يكون التنفيذ مرتبطا بدرجة املركزية أو الالمركزية يف وظائف إدارة املوارد البرشية 

فحيث تكون املركزية هي النمط السائد تتوىل اإلدارة املركزية اإلسرتاتيجية ذاهتا, 
للموارد البرشية تنفيذ اإلسرتاتيجية املوضوعة واإلرشاف عىل إلتزام القطاعات 

أما يف املنظامت التي تتبع النمط , املختلفة يف املنطقة بمراعاة ماتفرضه اإلسرتاتيجية
يجية تكون كل وحدة من وحدات الالمركزي يف إدارة املوراد البرشية اإلسرتات

 .املنظمة مسؤولة عن تنفيذ ما خيصها يف إسرتاتيجية املوارد البرشية
 األساس يف عملية املتابعة والتقييم  إن:متابعة تنفيذ وتقييم نتائج اإلسرتاتيجية -7

هو إنتاج تدفق مستمر ومنتظم من املعلومات السليمة يف توقيت مناسب يكشف 
 :نفيذ اإلسرتاتيجيةعامييل من عملية ت

 األداء الفعيل يف جماالت اإلسرتاتيجية املختلفة معربا عنه بوحدات القياس -1
 .املناسبة واملتفق عليها

لألداء وبيان اإلنحرافات ) املستهدفة( مقارنة األداء الفعيل باملستويات املخططة -2
 .بني اإلنجاز واملخطط والبحث يف أسبابه ومصادرها

 .البديلة للوصول إىل مستوى التنفيذ املستهدف وضع احللول -3
وتتم الرقابة عىل تنفيذ اإلسرتاتيجية عىل مستوى الرقابة اإلسرتاتيجية للتأكد 
من سالمة التوجه اإلسرتاتيجي إلدارة املوراد البرشية اإلسرتاتيجية وكذلك عىل 

ذ الربامج مستوى الرقابة التكتيكية, للتأكد من تطبيق اخلطة اإلسرتاتيجية وتنفي
متوسطة املدى, وأخريا تكون الرقابة عىل مستوى العمليات ملتابعة األنشطة 

 .التفصيلية عىل املستوى التنفيذي املبارش قصري املدى
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تطوير تبينت اإلدارة املعارصة أمهية وحتمية وجود ال :إسرتاتيجية تغيري قبل كل شئ -1

املستمر, ألن هذا األخري يعترب سبيل بقاء وإستمرارية املنظمة يف عامل التقنيات اجلديدة 
املعارص, وما تتيحه من إمكانيات وتفرضه من حتديات, حيث يشمل التطوير املستمر 

بام فيها وأمهها جمال نشاط املوارد البرشية, فهذه األخرية تتطور ، كل جماالت النشاط
تغريات والتحوالت التي يشهدها العامل, حيث أدت هذه التحوالت إىل وتتغري مع امل

مزيد من التغيري يف اإلهتاممات ومناطق الرتكيز يف عمل اإلدارة املعارصة إذ يتحول 
إهتامم هذه األخرية من الرتكيز عىل قضايا احلارض وإستثامر إنجازات املايض إىل 

ال, فمجال إدارة املوارد البرشية كذلك اإلنطالق للمستقبل وإبتكار اجلديد يف كل جم
 .تغيري يف طريقة التعامل وكيفية تسيري األفراد

ويتجىل بنا القول أن إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة تقوم عىل 
 :دراسة خمتلف املفاهيم والتي أمهها

F يتعدى التي تعترب اإلندماج والتفاعل يف األنشطة اإلنسانية الذي" :العوملة 
احلدود التقليدية بني الدول واألقطار الغيا بذلك حدود املكان وقيود 

األمر "احلركة واإلتصال عام حيقق أيضا التخفف من قيود الوقت والزمان  
الذي يوجب عىل اإلدارة املعارصة البحث يف إبتكار وتنمية منظومات 

 .العوملةجديدة من املفاهيم والنظم واآلليات املتوافقة مع متطلبات 
F حيث تركز اإلدارة املعارصة عىل أمهية اإلدراك السليم للتحديات :التحدي 

 .التي هتدد إحتامالت حتقيق األهداف التي تسعى إليها
F تتعدد الزوايا التي تنظر منها اإلدارة املعارصة إىل واقع : الرؤية الشاملة

وهلا املحيط, وذلك من أجل تكوين صورة واضحة وشاملة ملا جيري ح
، الثقافية، وذلك يف خمتلف املجاالت اإلقتصادية, واإلجتامعية ,السياسية

والتنافسية التي تواجهها, وذلك من أجل إقامة توجهات إسرتاتيجية أقرب 
 .إىل الصحة والدقة
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F وهو مفهوم أن دورة حياة كل من سلعة, مؤسسة أو نظام متر  :دورة احلياة
مو, التطور والتدهور يف إسرتاتيجية املوارد الن، اإلنطالق: باملراحل التالية

 .البرشية متر بتلك الدورة وختتلف فعاليتها من مرحلة إىل أخرى
F تعتمد اإلدارة املعارصة للموارد البرشية اإلسرتاتيجية عىل عدد من : املحركات

 :من املحركات من أجل حتقيق أهدافها ومن أهم املحركات اإلسرتاتيجية نجد
F يكون ختطيط التكلفة هو أساس حتقيق األهداف كام يف حالة إعداد ف :التكلفة

 .إسرتاتيجية للتدريب
F مما يتكون من عرض وطلب وممارسات املنافسني وغريها من  :السوق

حيث أن املحركات السوقية هي أهم اإلعتبارات التي "املتغريات يف السوق 
ائل اإلستقطاب واإلختيار تتأثر هبا إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية يف مس

والتعيني وحتديد هياكل الرواتب واملكافآت أو قرارات ختفيض حجم العاملة 
 ."وغريها من القرارات ذات األثر املايل أو التقني

F حيث أن التنافس عىل املوارد البرشية املتميزة من ذوي املعرفة هو  :املنافسة
امت سواء املحلية أو العاملية, أخطر وأهم أشكال احلروب التنافسية بني املنظ

وبالتايل تبنى برامج وخطط تكوين وتنمية املوراد البرشية واإلحتفاظ هبا 
ومحايتها من الترسب إىل املنافسني عىل أساس املعلومات واإلجتاهات التي 

 .توفرها املحركات
F إن إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية مطالبة : قرارات وتوجهات الدولة

لتزام بالقواعد الذي تنظم حميطها التي تصدر من الترشيعات والنظم باإل
 .القانونية والقرارات وتوجهات الدولة يف كل املجاالت

كام ترتكز تأثريات أهم التغريات يف أسلوب عمل املوارد البرشية اإلسرتاتيجية 
 : يف رضورة القيام بامييل

 . رصيد املتغريات وتوقع أثارها املحتملة−
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 .كشف عن الفرص يف املناخ واإلعداد إلستثامرها بمصادر القوى الذاتية لإلدارة ال−
 . الكشف عن املعوقات يف املناخ لتفادهيا أو حتديد آثارها−
 . الكشف عن نقاط القوة يف املنظمة وتنميتها وتطويرها−
 . الكشف عن نقاط الضعف يف املنظمة واإلعداد لعالجها أو حتديد آثارها−
 عىل إدارة املوارد البرشية جيب: سرتاتيجيات املوارد البرشية البديلةأهم إ -2

اإلسرتاتيجية املعارصة مراعاة أال حيدث تضارب بني اإلسرتاتيجية العامة 
للمنظمة وإسرتاتيجية املوارد البرشية, حيث أن كالمها تسعيان إىل حتقيق 

 .األهداف املسطرة
عى إىل إختاذ القرارات واملسارات التي كام ال ننسى أن اإلسرتاتيجية العامة تس

تكفل التعامل مع املتغريات والتحوالت وإجتاهية النمو والتطور من أجل بلوغ 
الغايات, وهلذا وجود تكامل بني اإلسرتاتيجيتني يعترب املنطق األسايس الذي تعتمد 

 األقل عليه إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة, وهلذا نستطيع ترصد عىل
إسرتاتيجيات بديلة للموارد البرشية عند وجود إختالف بني اإلسرتاتيجيتني من 

 .أجل حتقيق التوازن
هذا النوع من اإلسرتاتيجية يساهم يف مواجهة املعوقات  :اإلسرتاتيجية اهلجومية -1

والقيود من أجل مقاومتها والتخلص منها حيث أن اإلدارة املعارصة للمواد 
اتيجية تقوم بصياغتها عند تواجد املنظمة يف رحلة إنطالق البرشية اإلسرت

  يف بداية نشاطها, فتعتمد عىل سياسات اإلستقطاب من "إسرتاتيجية إنطالق"
أجل إختيار وتعيني أفراد ذوي مهارات وكفاءات عالية مع الرتكيزعىل الفعالية 

 كام أن بعض اجلاملية وإجراءات توظيف خالية من القيود والتعقيد البريوقراطي
 "املنظامت تعتمد عىل هذا النوع من اإلسرتاتيجيات عند تواجدها يف مرحلة النمو 

  من أجل تدعيم وحتسني مركزها وموقعها التنافيس فهي بحاجة "إسرتاتيجية النمو
 .إىل أفراد ذوي روح اإلبتكار واإلبداع مع وضع حزمة برامج للحوافز واملكافأة
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والتي تساعد يف املحافظة عىل مكتسبات اإلدارة, أي ": ةاإلسرتاتيجية الدفاعي -2
الفرص التي تستثمرها فعال وتصد كنها هجوم عوامل التغيري, مثال ذلك أن 
تعمد إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية إىل تطبيق نظم جديدة وسخية للحوافز 

قال إىل إلغراء العاملني املتميزين بالبقاء وحثهم عىل مقاومة مغريات اإلنت
  "املنظامت املنافسة

 للمؤسسة حيث أهنا "إن هذا النوع من اإلسرتاتيجيات يطبق يف مرحلة النمو 
 .حتاول احلفاظ عىل اإلطارات الكفاءة يف منشأهتا من أجل تعزيز موقعها التنافيس

نستطيع القول أهنا ستسلم للقيود بتأثري نقاط الضعف : اإلسرتاتيجية اإلهنزامية -3
 واملتغريات املحيطة الذي تأثر سلبا عىل نشاط املنظمة مما يؤدي هبا إىل الذاتية

 .اإلنحطاط والتوقف عن العمل لفرتات قد تطور مما يؤدي إىل ترسيح العامل
وهي عبارة عن احلل الوسط باملساومة إىل هذا النوع من  :اإلسرتاتيجية الوسطية -4

ات العامل عىل رشوط وعالقات اإلسرتاتيجيات يف مواقف التفاوض خاصة مع نقاب
إذ يطالب كل من الطرفني بمميزات وضامنات ويكون احلل عادة هو يف ، العمل

 .التنازل اجلزئي عن بعض الرشوط يف مقابل احلصول عىل بعض املنافع
كام نستطيع القول أن إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة, تتبع 

البرشية املناسبة لقوهتا النسبية وذلك يف مواجهة اإلسرتاتيجية البديلة للموارد 
عنارص التغيري املتوقعة من كل إسرتاتيجية أم القوة النسبية فهي مقياس ملدى سيطرة 
اإلدارة عىل املوقف وحتكمها يف سلوك املتغريات املتفاعلة فيه, واملبدأ أنه كلام زادت 

تيجية إىل إختيار إسرتاتيجية القوة النسبية إجتهت إدارة املوارد البرشية اإلسرتا
هجومية, وبالعكس كلام قلت القوة النسبية إجتهت إدارة املوارد البرشية 
اإلسرتاتيجية إىل إختيار إسرتاتيجيات دفاعية وحني تتعادل القوة النسبية ألطراف 

 .املوقف متيل اإلدارة إىل اإلسرتاتيجيات التوفيقة أو الوسطية
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:îínÜa@óïvïma6gÖ@- 4 ـ 4
, يقصد بإسرتاتيجية التسويق باإلسرتاتيجية التي تتعامل مع تطوير املنتج

وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية العديد من , البيع والتوزيع هلذا املنتج, التسعري
, إسرتاتيجية تنمية املنتج, اإلسرتاتيجيات الفرعية مثل إسرتاتيجية تنمية السوق

 .إسرتاتيجية التسعري, إسرتاتيجية الرتويج
íéÏèçŠjÖ]<íËé¾çÖ]<Í†ÃiæV< <

جمموعة من األنشطة املتكاملة التي تؤدهيا املنشأة لتسهيل عمليات "بأهنا 
. التبادل, وىف سبيل ذلك فإن إدارة التسويق يف املنشأة تقوم بوظيفتني أساسيتني

خلق الطلب عىل منتجات املنشأة, وذلك بتحديد الفرص التسويقية والبحوث  -1
 .واإلعالن, والبيع الشخيص وترويج املبيعات والتسعري والتمييزوختطيط املنتجات 

 الطلب وذلك من خالل التحقق الفعيل لعملية التبادل يتم ذلك عن طريق خدمة -2
وظائف التخزين والنقل, وتنفيذ الطلبات والتبادل, اخلدمة الفنية, والضامن ومنافذ 

 . والتصديرالتوزيع, واختيار قطاعات العمالء, ومتويل التسويق,
oè‚£]<ÐèçŠjÖ]<Ìè†ÃiV< <

اجلهود التي يبذهلا األفراد واجلامعات يف إطار (يعرف التسويق احلديث بأنه 
إداري واجتامعي معني للحصول عىل حاجاهتم ورغباهتم من خالل إجياد وتبادل 

ويشري هذا التعريف إىل أن التسويق هو مزيج من ) املنتجات والقيم مع اآلخرين
 :يعدة عنارص ه

1I<l^fÆ†Ö]æ<l^q^£]<ENeeds& <WantsVD< <

ً عموما تلك املتطلبات األساسية التي يشعر الفرد Needsيقصد باحلاجات 
برضورة إشباعها عىل نحو مستمر وتعترب احلاجات اإلنسانية نقطة البداية لدراسة 

الطعام وامللبس : النشاط التسويقي, ومن أمثلة احلاجات التي يطلبها اإلنسان
ًوى واألمان والشعور باالنتامء واالحرتام, وخيتلف إشباع هذه احلاجات وفقا واملأ
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فهي وسائل إشباع هذه احلاجات لذا  Wantsأما الرغبات . لطبيعة املجتمع وتقدمه
فإن رجل التسويق يقوم بإشباع الرغبات وتوجيهها, والتأثري يف القرارات اخلاصة 

 .شباعباختيار السلع واخلدمات الالزمة هلذا اإل
2I<l^rjß¹]<EProductsDV< <

 إىل أي خدمة أو نشاط, أو شخص, أو مكان, أو Productتشري كلمة منتج 
ويؤثر عىل نوعية املنتج عدة مؤثرات كاملال والتوقيت وعادات ، منظمة أو فكرة

فإجياد طلب عىل منتج جديد وتغيري عادات . العمالء واملنافسة والتكنولوجيا
ًعد رضبا من املستحيل, وإدخال تكنولوجيا جديدة من شأنه أن املستهلك الرشائية ي

.    يتسبب يف زيادة التكلفة
3I<Ù^fjÖ]E<ExchangeVD< <

التبادل هو الشكل الطبيعي إلشباع الرغبات فالتبادل هو لب العملية التسويقية 
ويتم التبادل من خالل العمليات التسويقية والتي تبنى عىل متاجرة بني طرفني 

من شيئني ذاتا قيمة, وقد تكن العملية نقدية أي يتم تبادل سلع وخدمات وتتض
بوحدات نقدية يف عملية بيع ورشاء عادية, وقد تتم العملية يف  شكل مقايضة حيث 

 .تتم مبادلة بني منتجات بمنتجات أخرى
Iíè…^rjÖ]<løÚ^Ã¹]<E<TransactionsVD< <

 املعامالت التجارية متثل وحدة إذا كان التبادل هو جوهر النظام التسويقي فإن
: قياس هلذا النظام, وتتطلب عملية املعامالت التجارية عدة عوامل قابلة للقياس هي

 .حالة يتم االتفاق عليها −2  .وجود شيئني عىل األقل هلام قيمة -1
 .مكان لالتفاق −4      .قت لالتفاقو −3
 ):Markets(ألسواق  ا−5

البائعني واملشرتين لسلعة معينة من االتصال األسواق هي األماكن التي متكن 
وبتقدم . الدائم ببعضهم البعض واإلحاطة بجميع املعلومات املتعلقة هبذه السلعة
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ويمكن أن . وسائل االتصال وتعددها اتسعت األسواق وقويت الروابط بينها
 يكون السوق يف مكان ما, أي منطقة جغرافية معينة أو يكون جمموعة من األفراد أو

ًالرشكات أو الدول متصلة ببعضها فعليا أو إلكرتونيا ً. 
ًوخيتلف حجم السوق وفقا ملجموعة من االعتبارات فمقدمتها السعر 
املعروض به السلعة أو اخلدمة, وكذلك عدد األشخاص الذين هلم اهتاممات 

 .بالسلعة وحتقق هلم منفعة ولدهيم الرغبة يف اقتنائها والقدرة عىل ذلك
ضح أن التسويق هو جمموعة من األنشطة املتكاملة والتي تقوم عىل مما سبق يت

 .توجيه انسياب السلع واخلدمات األفكار, وذلك يف حدود تأثريات البيئة املحيطة
ÐèçŠjÖ]<íéÛâ_V< <

تساهم أنشطة التسويق يف تقديم السلعة أو اخلدمة للعمالء وبذلك يعترب 
ات املرشوع عىل احلياة واالستمرار, التسويق من املؤثرات الرئيسية املحددة لقدر

وعىل وجه العموم تساعد أنشطة التسويق عىل زيادة احلركة االقتصادية يف املجتمع 
: وتنعكس أمهية الوظيفة التسويقية يف املجاالت التالية

1-ÄÊ^ßÚ<ð^Þc<<V< <

تقوم الوظيفة التسويقية بإنشاء منافع زمنية ومكانية, باإلضافة إىل منفعة 
 يوضح الوظائف التسويقية )1(واملنفعة الشكلية, والشكل التوضيحي رقم التملك 

 .واملنافع الناشئة عنها
^ãÃÊ^ßÚæ<íéÏèçŠjÖ]<Ìñ^¾çÖ]< <

1-“’~jÖ]<ÜéÂ‚i<<V< <

تتوقف درجة التخصص عىل مدى املجتمعات فكلام تقدم املجتمع زادت 
ذا درجة التخصص, ومع تقدم الزمن بدأ التخصص يف اإلنتاج, وكان نتيجة هل

التخصص زيادة حجم اإلنتاج الكىل للمجتمع والرتكيز عىل درجة إتقان وتطور ما 
ينتجه, ومع زيادة مستوى املعيشة يف املجتمعات املختلفة وظهور املنتجون الذين 
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يقومون بإنتاج كميات ضخمة من السلع واخلدمات, أصبح من الصعوبة بيع هذه 
 وكان من الرضوري بعد التخصص يف السلع بشكل مبارش إىل املستهلك النهائي,

للعمل . إلخ... اإلنتاج أن تكون هناك منشآت متخصصة يف التوزيع والبيع 
 .كوسطاء بني املنتجني واملستهلكني ومن ثم نشأت املراكز والتجمعات التجارية

3-íéÃ¹]<ïçjŠÚ<†èçŞi<<V< <

 التسويق يمكن من إشباع حاجات اإلنسان ورفع مستوى املعيشة ألفراد
من خالل تقديم املنتجات املطلوبة من سلع وخدمات وأفكار  املجتمع, وذلك

واملرتقبة للمستهلك كام يعمل التسويق عىل التعرف  بقصد إشباع احلاجات احلالية
ومواءمة هذه احلاجات مع استخدام ما  عىل االحتياجات والرغبات الكامنة

ات جديدة وتطوير املنتجات وخدم توصلت إليه التكنولوجيا احلديثة يف توفري سلع
 .احلالية بام يساعد عىل رفع مستوى معيشة األفراد

ÐèçŠjÖ]<Ý^¿Þ<Í]‚â_<V

 .تعظيم رضاء املستهلكني -2    .تعظيم االستهالك -1
 .تعظيم وحتسني جودة احلياة -4  .تعظيم فرص االختيار -3

ğ̂éÞ^m :<ÑçŠÖ]<Øé× V< <

ملية التسويقية, حيث إنه   املرشد ًحتليل السوق من العمليات املهمة جدا يف الع
لعمليات البيع والتوزيع الصحيحة, ونقصد بتحليل السوق هو دراسة دقيقة 
لتحديد االسرتاتيجية التسويقية املناسبة سواء املرتبطة بالقطاعات السوقية أو 

 .اهلدف التسويقي
 :هناك خطوات ثالثة عند حتليل القطاعات السوقيةو

ملستهلكني لكي نكتشف فيها بعض اخلصائص التي نبدأ بعينة صغرية من ا
 .ًتصلح أساسا للتقسيم
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ًنتقدم قليال إىل العينات األكرب, وهنا جيب حتذير اإلدارة أن النتائج األولية 
.ليست هنائية

 نستخدم معايري عديدة لتجميع البيانات عىل أسس التقسيم املمكنة,
 األسس التي تقوم عليها ويستحسن أال نسبق احلوادث بفروض معينة عن أحسن

 .هذه القطاعات
>íéÎçŠÖ]<l^Â^ŞÏÖ^e<íŞfi†¹]<l^éréi]‰÷Vا <

1-<íÃ×ŠÖ]<»<ìˆéÛ¹]<“ñ^’¤]V< <

حياول رجل التسويق ترويج اخلصائص املميزة يف سلعته والتي تفتقر إليها 
 .السلع املنافسة

اإلعالن, : ومن االسرتاتيجيات املهمة عند تطبيق هذه السياسة هي
ًليف,البيع, وتقسم السوق إىل قطاعات تعرف, وحتدد مقدما طلب املستهلكني التغ

ويعتمد هذا املدخل عىل وجود  . ثم تطور السلعة بام يتمشى مع هذا الطلب
وعىل الرغم من أن سياسة متييز السلعة . اختالف حقيقي خلصائص فريدة يف السلعة

اخل عكسية, إال أنه يمكن بخصائص تنفرد هبا وسياسة القطاعات السوقية تبدو مد
 .استخدام آليهام يف نفس الوقت

فإذا اعتمدنا عىل القطاعات املوجودة لكي نسوق سلعة معينة فقد نصل إىل 
قطاعات صغرية من السوق, مما يدفع رجل التسويق إىل البحث عن خصائص, 

 .تنفرد هبا سلعته فتصبح مرغوبة ومطلوبة أكثر من السلع املنافسة
2-<ŠÖ]<ˆÒ†ÚÑç<V< <

من خالل هذه االسرتاتيجية تقوم الرشكة بدراسة السوق لكي تبحث عن 
ًقطاع يكون فيه مركز املنافسني ضعيفا ثم تسعى الرشكة إىل إنتاج سلعة يمكن أن 

 .تباع يف مثل هذا القطاع بسهولة
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3- ÑçŠÖ]<ØÚ^Ói<<V< <

 وبينام هتدف طريقة تقسيم السوق إىل. تكامل السوق هو عكس قطاعية السوق
املختلفة,  ًقطاعات واملستهلكني إىل مجاعات وأيضا إشباع حاجات املستهلكني

تنافس بقية السلع  هيدف تكامل السوق إىل توسيع السوق حتى تستطيع السلعة أن
 .داخل هذا السوق الكبري

4-l^Â^ŞÏÖ]<°e<ÐéŠßjÖ]<<V< <

 إذا أرادت الرشكة أن تروج لسلعتها بني أكثر من مجاعة من مجاعات
 .ًستهلكني فيجب عليا أن حتقق تنسيقا بني تلك القطاعاتامل

êÎçŠÖ]<Í‚]<íéréi]‰]V< <

بمعنى استخدام املزيج التسويقي وتطبيقه عىل : إسرتاتيجية تسويقية موحدة
.السوق كله

.بمعنى استخدام مزيج تسويقي خمتلف لكل قطاع: اسرتاتيجية تسويقية خمتلفة
 . توجيه اجلهود التسويقية عىل قطاع واحدبمعنى: اسرتاتيجية تسويقية مركزة

íéréi]‰÷]<…^éj}]V< <

هناك بعض العوامل التي تؤثر يف اختيار االسرتاتيجية التسويقية التي تتبعها 
املوارد املالية, جتانس السعلة, دورة حياة السلعة, جتانس : املنشأة ومن هذه العوامل

 .السوق, اسرتاتيجيات التسوق املنافسة
<…]ç¹]íéÖ^¹]V< <

 تعكس إمكانية الرشكة يف اتباع اسرتاتيجية معينة, فإذا كانت املوارد املالية
ضخمة فتكون االسرتاتيجية موحدة أو خمتلفة, وإذا كانت املوارد حمددة فتكون 

 .االسرتاتيجية املرآزة أفضل



אא  134

íÃ×ŠÖ]<‹Þ^ŸV< <

 نسةاتباع اسرتاتيجية تسويقية موحدة تكون أنسب يف حالة السلع املتجا
 .واالسرتاتيجية األخرى تكون أفضل يف حالة السلع غري املتجانسة

^ãi^éu<ì…æ<Ø}]<íÃ×ŠÖ]<á^ÓÚV< <

تقديمها  سيؤثر بالتأكيد يف االسرتاتيجية املتبعة, فعندما تكون السلعة يف مرحلة
خللق طلب جديد عليها ولكن إذا وصلت ]  مركزيةموحدة[إىل األسواق يصلح هلا 

غري [ النضوج وكانت السوق مشبعة تكون السياسة املثىل السلعة إىل مرحلة
 ].املوحدة

فإذا كانت مجيع احلاجات والرغبات متساوية, يكون تقسيم السوق إىل 
قطاعات, هو رضب من اإلرساف, ويكون من األنسب اتباع االسرتاتيجية 

 .املوحدة
ğ̂nÖ^m :ÐèçŠjÖ]<íŞ}<tƒç´V 

 .)ذكر اسم مرشوعكا( اخلطة التالية هي خطة تسويق مرشوع
1- ÑçŠÖ]<Øé×  :< <

  : السوق املستهدف-أ
ـ من هم العمالء الذين ) السوق املستهدف هو الذي ترغب يف الوصول إليه(

 ترغب يف كسبهم?
النسبة ) ضع عالمة عىل كل من هو هدفك الرئييس( سيكون هدفنا الرئييس البيع -1

 املتوقعة من إمجايل نسبة البيع 
 :مالء املستهدفني حسبتم حتديد الع سي-2
سيتم اختيار خطوط إنتاج معينة . اخلدمات/ وع املنتج أو اخلدمة خط اإلنتاج ن) أ 

 هي
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 املنطقة اجلغرافية? ما هي املناطق اجلغرافية?) ب
الصناعة? الصناعة ) حجم املبيعات? سيكون هدفنا حجم مبيعات قدره) ج

 ?حدد ما هيعة جماالت أخرى? املستهدفة لدينا ستكون هي صنا
 كم تتوقع أن يبلغ حجم إنفاق السوق الذي نستهدفه عىل نوع السلع أو -3

 .اخلدمات التي ننتجها خالل العام القادم? 
, تساعد املنظمة عىل احلصول عىل حصة سوقية أكرب :إسرتاتيجية تنمية السوق -1

.وتنمية اسواق جديدة للمنتجات احلالية 
يساعد املنظمة عىل تنمية منتجات جديدة ألسواق  :إسرتاتيجية تنمية املنتج -2

.وتنمية منتجات جديدة ألسواق جديدة , موجودة
كام تساعد , تساعد املنظمة عىل زيادة حصتها من السوق: إسرتاتيجية التسعري -3

وحتقيق معدل مرتفع , ًوأيضا عىل حتديد كمية اإلنتاج, عىل مواجهة املنافسني
لق حالة من التوازن بني أهداف املنظمة وبني مجاعة وخ, للعائد عىل اإلستثامر

.املستهلكني 
وهتتم بزيادة كفاءة نظام التوزيع من خالل تبنيها : إسرتاتيجية التوزيع -4

إسرتاتيجية تساعد عىل ترصيف وبيع منتجات املنظمة  من خالل تأمني قنوات 
.زالتمي/ ومنافذ توزيع تأخذ بعني اإلعتبار مبدا الكلفة األقل 

وهتدف إىل تشجيع املستهلك لرشاء سلع ومنتجات : إسرتاتيجية الرتويج -5
الدعاية , وتتكون هذه اإلسرتاتيجية من عنارص اساسية أمهها اإلعالن, املنظمة
 .تفعيل نشاط املبيعات , البيع الشخيص, والنرش

إن عملية التسويق بحاجة ماسة إىل الرتويج أي إىل مزيج من األنشطة 
 :إذ يتألف الرتويج من العنارص التالية. ةالرتوجيي

1JáøÂý]< <

 :يتميز اإلعالن عن غريه من أوجه النشاط الرتوجيي بخصائص هي
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أنه جهود غري شخصية, االتصال بني املعلن واجلمهور يتم بطريقة غري مبارشة  −
بوسائل اإلعالن مثل الصحف واملجالت والراديو والتلفزيون;

يع الشخيص الذي يتم بواسطة مندويب البيع الذين اإلعالن خيتلف عن الب −
يتصلون شخصيا باجلمهور لبيع السلع واخلدمات;

.)1( ال يقترص عىل عرض السلع وتروجيها فقط;−
يفصح فيها عن شخصية املعلن بينام الدعاية ال حيدد فيها مصدر املعلومات يف  −

.كثري من األحيان
 :وهيلإلعالن جمموعة من امليزات يتسم هبا 

باالنتشار اجلغرايف لإلعالن عن طريق وسائل االتصال غري الشخصية يصل  −
اإلعالن إىل عدد كبري من املستهلكني;

 يمكن تكرار الرسالة اإلعالنية لعدد من املرات وتدعيمها من خالل عدد من −
الوسائل اإلعالنية;

.ةإن تكلفة الرسالة اإلعالنية الواحدة لكل مستهلك تعترب منخفض −
2Jê’~Ö]<ÄéfÖ]< <

هو عبارة عن اتصال شخيص ومبارش بني البائع واملشرتي يف حماولة إلمتام 
عملية التبادل, وتقوم الرشكة أو املنتج بالبيع الشخيص من خالل القوى البيعية 
 .التي تعمل لدهيا, ويلعب رجال البيع دورا بارزا يف الرتويج عن منتجات أي رشكة

يع مبارشة باملستهلك كام هو احلال يف السلع الصناعية وقد يتم اتصال رجال الب
جتار اجلملة أو جتار (وبعض السلع االستهالكية أو من خالل اإلتصال بالوسطاء 

 .وذلك يف معظم السلع االستهالكية وبصفة خاصة السلع امليرسة) التجزئة

1(-           
200949. 
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يتميز البيع الشخيص بارتفاع تكلفته من حيث العدد والكفاءة وذلك حسب 
م املؤسسة;كام ال حيقق االنتشار الذي حيققه اإلعالن; ويف البيع الشخيص يتم حج

 .توجيه الرسالة إىل فرد معني أو جمموعة أفراد يف حلظة زمنية واحدة
3Jl^Ãéf¹]<sèæ†i< <

غالبا ما يكون اإلعالن والبيع الشخيص معززين ألداة تروجيية أخرى أال وهي 
ي عبارة عن حمفزات قصرية األجل هدفها ترويج املبيعات, وترويج املبيعات ه

تشجيع رشاء أو بيع منتج أو خدمة, وإذا كان كل من اإلعالن والبيع الشخيص 
يقدمان أسبابا لرشاء منتج أو خدمة فإن ترويج املبيعات يقدم األسباب التي تؤدي 

 .إىل الرشاء الفوري
 :و تتمثل أهداف تنشيط املبيعات فيام ييل

يني جدد تسهيل عملية فتح أسواق جديدة;استقطاب وجذب مشرت −
الصمود بوجه املنافسة; −
زيادة املبيعات للمنتجات الراكدة; −
الرتغيب يف تكرار الرشاء; −
املحافظة عىل العمالء; −
.دفع وحتفيز العمالء الختاذ قرار الرشاء من خالل جتربة منج جديد −
4JíÚ^ÃÖ]<l^ÎøÃÖ]< <

العالقات )  Webster’s New Collegiate Dictionaryوبسرت(يعرف قاموس 
العامة بأهنا جمموعة من النشاطات تقوم هبا هيئة أو احتاد أو حكومة أو أي تنظيم يف 
البناء االجتامعي, من اجل خلق عالقات جيدة وطيبة وسليمة مع اجلامهري املختلفة, 

كذلك التي تتعامل معها, كجمهور املستهلكني واملستخدمني ومحلة األسهم, و
 .اجلمهور بوجه عام, وذلك لتفسري نفسها للمجتمع حتى تكتسب رضاه
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@@îínÜaì@szjÜa@óïvïma6g@Z› ـ5 ـ 4 @
وتتعامل إسرتاتيجية البحث والتطوير مع التحسني والتطوير واإلبتكار سواء 

وتتعامل مع مسألة توقيت إدخال التكنولوجيا . يف املنتجات أو العمليات اإلنتاجية 
 سواء عن طريق العمل الذايت أو عن طريق التحالف مع رشكات أخرى ,اجلديدة

 .نيات املتاحة يف البحوث والتطويرلدهيا اإلمكا
>èçŞjÖ]æ<ovfÖ]<ÝçãËÚV†>ـ1 <

خاصة  و املغذي الرئييس لإلبداعات التكنولوجية,يعد نشاط البحث والتطوير
 ولفهم , وبرشية معتربةيف املؤسسات الكبرية التي تتوفر عىل خمابر وإمكانيات مادية
 ثم نعطي تعريف شامل ,معنى البحث والتطوير سوف نعرف كل كلمة إىل حدى

 .للبحث والتطوير
 كلام أدى ذلك بالرضورة إىل تكوين وظيفة خاصة ,وكلام كرب حجم املؤسسة

 ومؤرشات تقييمها , مع العلم أن هلا خصوصيات جيب مراعاهتا,بالبحث والتطوير
 والتنقل اجليد بينها وبني ,تائجها مرتبطة بالتسيري الفعال ون,صعبة التحديد

 إضافة إىل الكفاءة الفنية للعامل القائمني بنشاطات البحث ,الوظائف األخرى
 .والتطوير

ovfÖ]<Vويتضمن ما ييل: 
  البحث األساسي-أ

األعامل التجريدية أو النظرية املوجهة أساسا إىل احليازة عىل معارف "يتمثل يف 
 أو استعامهلا استعامل ,ق بظواهر وأحداث تم مالحظتها دون أية نية يف تطبيقهاتتعل

 ."خاص
  : البحث التطبيقي-ب

األعامل األصلية املنجزة حلرص التطبيقات املمكنة والنامجة عن "يتمثل يف 
 أو من أجل إجياد حلول جديدة تسمح بالوصول إىل هدف حمدد ,البحث األسايس
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تطبيقي األخذ بعني اإلعتبار املعارف املوجودة وتوسيعها  ويتطلب البحث ال,سلفا
 ."حلل مشاكل بعينها

2-<†èçŞjÖ]V< <

 التي تسمح بالوصول إىل تنفيذ التطبيقات ,يتعلق هنا باالستثامرات الرضورية
 :باإلستناد إىل األعامل التالية) يف طرق اإلنتاج أو يف املنتج(اجلديدة 

 .بل الباحثنيالنامذج املنجزة من ق والتجارب -1
 . إلعادة صياغة الفرضيات,مجع املعطيات التقنية وفحص الفرضيات -2
 اهلياكل وطرق , وخمططات كل من التجهيزات, مواصفات املنتجات,الصيغ -3

 .التصنيع
ويعد التطوير نتاجا ألعامل البحث والتطوير, حيث تكون املنتجات حممية يف 

ويمكن قياس أثر .  أو الشكل,الستعاملا, ام تكن األمهيةشكل إيداعات مربأة مه
 ,البحث والتطوير عىل اإلبداع التكنولوجي باالستناد إىل درجة اإلبداع املحققة

 , تتمثل األوىل يف اإلبداع الطفيف أو الرتاكمي,حيث يتم هنا التفرقة بني درجتني
 .والذي يستمد من التحسينات الطفيفة واملستمرة يف املنتجات وطرائق اإلنتاج

 الذي مفاده اإلبداع يف ,أما الدرجة الثانية فتتمثل يف اإلبداع النافذ أو اجلذري
 .املنتجات وطرائق اإلنتاج عىل أسس جديدة وخمتلفة متاما

اخلاص بالواليات املتحدة األمريكية  "Mcgrwhill" التحقيق السنوي"وباإلستناد إىل 
 وضمن هذه النسبة األخرية ,%87ن أن نصيب اإلبداع يف املنتجات اجلديدة كا، 1977لسنة 
". ختص التحسينات يف املنتجات%59 و, ختص املنتجات اجلديدة%28هناك 

3-<†èçŞjÖ]æ<ovfÖ]V< <

ارف املصادق عليها إىل حلول يقصد هبام كل املجهودات املتظمنة حتويل املع
 . استهالكية أو استثامرية,يف صور أساليب أو طرق إنتاج ومنتجات مادية, فنية
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 أو , أو يف مراكز البحث التطبيقي,بارش هذه النشاطات إما يف خمابر اجلامعاتت
 .يف املؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص حلجمها

4-<<†èçŞjÖ]æ<ovfÖ]<Ù^ÛÂ<éŠi<géÖ^‰_V< <

:  مها,يمكن التمييز بني أسلوبني رئيسيني يف تسيري عامل البحث والتطوير
 أسلوب اإلرشاف اللني; و,أسلوب اإلرشاف املبارش أو احلازم

  : أسلوب اإلشراف اللني-أ
 واملتابعة املستمرة للقائمني ,يتم يف هذا األسلوب إعطاء أوامر صارمة

 ذلك راجع لندرة املوارد  وحجتهم يف,بنشاطات البحث والتطوير داخل املؤسسة
 كام ,ومن جهة أخرى احتامل وقوع هتاون من طرف هؤالء املستخدمني, من جهة
 كام ,ق مثل هذه األسلوب ال يليق إال يف بعض احلاالت النادرة مثل احلربأن تطبي

 .تنقص فعاليته عندما تقل املوارد املادية والوسائل
  : أسلوب اإلشراف اللني-ب

 فإن األسلوب اللني يمتاز بأكثر إنسانية وموضوعية ,عكس األسلوب األول
لية يف نفس الوقت لعامل  مع إسناد املسؤو, وحتى الوقوع يف اخلطأ,وأكثر حرية

 .البحث والتطوير واإلبداع
>ovfÖ]<íéÖ^ÃÊ<ÄÊ…æ<†èçŞjÖ]V>ـ5 <

 يستلزم توفر رشوط أو ميزات ,التطوير وللرفع من فعالية نشاطات البحث
, توفر الكفاءة الفنية لعامل الوظيفة, والتطوير من جهة ويتصف هبا مدير البحث

 ألكثر تفصيل سوف نتطرق لكل ,تطويرال وًأخريا الدقة يف اختيار مشاريع البحثو
 نقطة عىل حدى;

  :التطوير و ميزات مدير البحث-أ
 ,غالبا ما يكون لدى املؤسسات الكبرية مستخدمني مهمتهم البحث والتطوير

 وعىل رأس كل هيكل ,ينتظمون يف يف هيكل عضوي رسمي مرتبط بحجم املؤسسة
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ائص التي تدعم فعاليته  ومن اخلص,يوجد مسؤول يدعى مدير البحث والتطوير
 :وتأدية مهامه ما ييل

 ,التنسيق وبذل جهود معتربة يف التنظيم, واإلملام بشؤون التسيري والتكوين-
 .املراقبة والتوجيه

 من ,اإلرشاف عىل املرشوع بكيفية تضمن حتقيق أهداف املؤسسة بالدرجة األوىل-
 .املتابعة لألعامل وخالل املراقبة

ً نظرا ألن نشاطات ,ثني واألعوان بعناية وحزم يف آن واحداإلرشاف عىل الباح-
 العتامدها عىل اجلهد الفكري ,البحث والتطوير ختتلف عن النشاطات األخرى

 .بدرجة أكرب
 ,وعليه فإن توفر هذه امليزات واخلصائص يف مدير وظيفة البحث والتطوير

 إىل اإلقدام  وحتفز وتشجع لتهيئة ظروف مؤدية,دافع ومدعم لنجاح مشاريعها
 .واملبادرة بني العاملني لتنمية وتأكيد القدرات الذاتية للتطوير واإلبداع

  : الكفاءة الفنية لعمال البحث والتطوير-ب
إذا مل تتوفر الكفاءة الفنية اجليدة يف املستخدمني املعنيني بمشاريع البحث 

لتي جيب أن من أهم الصفات ا و, فإن النتيجة ستكون سلبية ال حمالة,والتطوير
 :تتوفر فيهم هي

 أن يكتسبوا معارف تقنية عالية; −
 أن تكون لدهيم مهارات علمية جيدة; −
 كذلك تفسري النتائج املخربية; وأن يكونوا قادرين عىل فهم −
أن يتمكنوا من االستعامل األمثل للمجالت املتخصصة كمصادر هامة  −

 .للمعلومات
 مدير البحث والتطوير بمعرفة القدرات  أن يقوم,كام يتطلب التسيري الفعال

 .الفردية وتشجيعها واملحافظة عليها بكل الوسائل املمكنة
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  : اختيار مشاريع البحث والتطوير-ج
 ,إن الدقة يف اختيار املشاريع عنرص أسايس لنجاح برامج البحث والتطوير

يفة  من وظ,وتتوقف هذه الدقة عىل إرشاك مجيع مسؤويل وموظفي وظائف املؤسسة
 ,وظيفة املحاسبة واملالية, وظيفة التسويق,  وظيفة اإلنتاج,البحث والتطوير

والغرض من ذلك الوقوف عىل اإلمكانيات والقدرات والطاقات املتاحة لدى 
 حجم السوق , بتغيري األسعار, ومجيع املعلومات املتعلقة باملواد األولية,املؤسسة
 .وباملبالغ الالزمة إلنجاز املرشوع , املدة الزمنية, شدة املنافسة,املتوقع

 فاألوىل تصلح , والطويلة املدى,كام جيب التمييز بني املشاريع قصرية املدى
 , بينام تعد األخرى للقيام بتعديالت كربى,عادة إلجراء التحسينات الطفيفة

 . ومستوى األخطار,واإلثنان خيتلفان من حيث الوقت والتمويل
 :موازنة البحث والتطوير

 ,لبا ما يتم ختصيص جزء من رقم األعامل لتمويل نشاطات البحث والتطويرغا
معطيات وإحصائيات من تقارير النشاط السنوية " :ًكام حتدد هذه النسبة بناءا عىل

 وفروع الصناعة , واملعايري أو املقاييس املطبقة يف خمتلف القطاعات,للمنافسني
."املتعلقة بالبحث والتطوير

 من خالهلا تستطيع املؤسسة حتديد النسبة املخصصة لتمويل فهي متثل قاعدة
من ثم إعداد جدول مفصل نسجل فيه تقديرات , والتطوير ونشاطات البحث

من بني , وهذا ما يسمى باملوازنة, والتطوير وأعباء املرشوع البحث والتكاليف
 ,حتديد التقديرات بكل عناية: النقاط التي جيب مالحظتها يف املوازنة هي

 باستشارة األطراف املعنية;و
عىل أسس زمنية , و حسب عددها,حتضري موازنات تفصيلية خاصة باألقسام

يف حالة (مراعاة اعتامد املوازنات حسب التقسيم املوجود · ) فصلية,شهرية(خمتلفة 
 ;) أو مشاريع جزئية مرتبطة ببعضها البعض,وجود عدة منتجات
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 لغرض ,عيارية عند كل مرحلة من املراحلالنفقات امل وإظهار النفقات الفعلية
 .استخراج الفروقات أو االنحرافات

 يمكن القول أن اهلدف األسايس من حتديد النفقات هو الوصول إىل ,عليهو
, الكفاءة العالية والدقة, و قائم عىل االنضباط,حتقيق تسيري فعال, ونتائج إجيابية

 .بالتايل حتقيق الربحيةو
@fia@‰ïÑånÜa@ðvïma6@ ـ6 ـ 4 @

وكذلك , بعد صياغة اإلسرتاتيجية عىل مستوى املنظمة واألعامل والوظائف
ًفإنه يكون منطقيا أن توضع اإلسرتاتيجية , بعد إختيار البديل اإلسرتاتيجي املناسب

وتعد عملية التنفيذ هي املرحلة قبل األخرية من عمليات .  يف موضع التنفيذ 
 .اإلدارة اإلسرتاتيجية 

ويعرف تنفيذ اإلسرتاتيجية بأنه سلسلة من األنشطة والفعاليات  املرتابطة التي 
متارس لوضع اإلسرتاتيجية موضع التنفيذ من خالل الربامج التنفيذية وامليزانيات 

نظام , السياسات التنظيمية, وتشمل هذه األنشطة الرتكيب التنظيمي. واإلجراءات 
نظام , نظام اإلتصاالت,  املكافآت والتعويضنظام, القيادة, األفراد, املعلومات
 .ونظام التقويم والرقابة , التخطيط

 :إن التنفيذ الفعال لإلسرتاتيجية يعتمد عىل
 .حيث أن اهليكل التنظيمي يتبع اإلسرتاتيجية .  البناء التنظيمي املناسب –أ 

.   التخصيص املتوازن للموارد عىل األنشطة والفعاليات –ب 
للمساعدة عىل اإلنجاز بشكل مالئم . ظام حتفيز مالئم  وجود ن–ج 
 .واإلجراءات , مثل الربامج واملوازنة.  وجود أنظمة معلومات إدارية  فعالة –د 

 . وجود ثقافة تنظيمية مشجعة للعمل –هـ 
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@@óïvïma6fia@óibÔ‹Üaì@âïïÕnÜa@ ـ7 ـ4 @
شتمل عىل مايعرف حتى تكتمل عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية فإنه البد أن ت

بالتقييم والرقابة كأحد املهام اإلدارية اهلامة يف املنظمة للتحقق من أن ماتم إنجازه 
 .ًمن نتائج فعلية لألداء يتفق مع ما تم ختطيطه إسرتاتيجيا

و األهداف أ مقارنة األداء الفعيل بالنتائج يعتمد جوهر عملية التقييم والرقابة عىل
ري التغذية املرتدة من املعلومات الرضورية لإلدارة العليا لتقييم ثم توف, املرغوب حتقيقها

 .النتائج وإختاذ القرارات التصحيحية املناسبة كلام دعت احلاجة لذلك
تعد عملية التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية رضورية لكل أحجام وأنواع املنظامت, 

عات واالفرتاضات كام حيث يرتتب عليها تساؤالت من قبل املديرين عن طبيعة التوق
أهنا ينبغى أن تدفعهم ملراجعة األهداف والقيم, وينبغى أيضا أن تتسم أنشطة تقييم 
اإلسرتاتيجية باالستمرارية وأال حتدث ىف هناية فرتة حمددة فقط أو بمجرد ظهور 

 املشاكل,فاالنتظار حتى هناية العام مثال قد يرتتب عليه فوات األوان
جية بشكل مستمر بدل من دورى وضع عالمات للتقدم يتيح تقييم اإلسرتاتي

ومتابعتها بفاعلية, ويستغرق تنفيذ بعض اإلسرتاتيجيات سنوات مما يرتتب عليه أن 

التخطيط
 مناسب    غري مناسب

مناسبغري مناسب

ًإعادة تقييم وتقويم التخطيط طبقا ملعايري التخطيط

إمكانية إنقاذ التخطيط ممتاز
 ًتخطيط طبقا لألهدافإعادة صياغة ال

 فشل كامل

نجاح كامل
 التنفيذ

 ضعيفعدم إمكانية اإلنقاذ



אאא:אאאאאא 145

نتائجها ال تظهر قبل سنوات, وينبغى أن يتصف اإلسرتاتيجيني الناجحني بالصرب 
 حيحية برسعة عن الرضورةوالرغبة ىف اختاذ اإلجراءات التص

حد الدراسات بمحاولة لتحديد التوقيت املالئم للتقييم والرقابة وقد قامت أ
اإلسرتاتيجية ىف العديد من املنظامت, وقد افرتض الباحثان وجود عالقة طردية بني عدد 

شف مرات التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية وزيادة تعقد البيئة وعدم استقرارها, وقد ك
راجعة اخلطة والبيئة التنظيمية, فاملديرين ىف الباحثان عن عالقة عكسية بني عدد مرات م

املستويات العليا الذين يعملون ىف بيئة ديناميكية يقومون بأنشطة تقييم اإلسرتاتيجية 
بدرجة أقل من هؤالء العاملني ىف بيئة مستقرة, ولقد توصل الباحثان إىل أن التنبؤ يزداد 

ه شعور اإلسرتاتيجيني بأن التقييم صعوبة ىف ظل بيئة معقدة وغري مستقرة مما يرتتب علي
والرقابة املتكررة للخطط طويلة األجل ليست رضورية, وقد أظهرت نتائج الدراسة أن 

 .هذا ينطبق عىل الرشكات الكبرية بدرجة أكرب من الرشكات الصغرية
تعد الرقابة اإلسرتاتيجية هامة جدا وخاصة وأن املنظامت تواجه حاليا بيئة 

بصفة مستمرة سواء كانت هذه البيئة بيئة داخلية أو خارجية, وال ديناميكية تتغري 
يعد نجاح املنظامت ىف الوقت احلاىل هو الضامن للنجاح ىف املستقبل وهذا ما يؤدى 

.إىل صعوبة الرقابة والتقييم اإلسرتاتيجى ىف هذه األيام
 ما يرتتب وال يعنى تنفيذ اإلسرتاتيجية املعدة مسبقا أهنا قد متت بنجاح, فدائام

عىل تغري البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة تقادم اإلسرتاتيجيات بغض النظر عن 
جودهتا ومتيزها كام أنه قد ينتج عن عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية قرارات قد تكون هلا 
عواقب واضحة عىل املدى الطويل فقد تؤدى القرارات اخلاطئة منها إىل حدوث 

صحيحها وتغريها, لذا فإنه من الرضورى عىل أخطاء كبرية ال يمكن ت
اإلسرتاتيجيني أن يقوموا بمراجعة وتقييم اإلسرتاتيجية والرقابة عىل تنفيذها 
بصورة دورية ومستمرة وليس فقط ىف هناية العام أو بشكل نصف سنوى ألن 
عملية اإلدارة اإلسرتاتيجية ذاهتا ال تتوقف أبدا, وهذا بالنسبة للرشكات التى هلا 

 .اسرتاتيجية واضحة املعامل وحمددة وليست عشوائية
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غري ) عشوائية( أما بالنسبة للرشكات التى ال يكون لدهيا اسرتاتيجيات حمددة 
رسمية, فإن هذا ال يعنى عدم تطبيق الرقابة اإلسرتاتيجية هبا حيث أنه عىل الرغم 

دافها وحتقيق من أن اإلسرتاتيجيات املطبقة هبا غري رسمية إال أهنا تصل إىل أه
ًرسالتها أيا كان طريق الوصول إىل ذلك, لذا فإن تطبيق الرقابة اإلسرتاتيجية ىف 
هذه الرشكات يكون له نفس األمهية إن مل يكن أكرب من الرشكات التى تطبق 
اإلسرتاتيجية بصورة رسمية وسليمة, حيث أن دور الرقابة اإلسرتاتيجية هنا يكون 

رية التى تتعرض هلا هذه الرشكات ىف الوقت املناسب بمثابة تصحيح لألخطاء الكث
وتقديم طرق العالج وحتديد واستغالل نقاط القوة املتوفرة ىف املنظمة والفرص 

 .املتاحة أمامها وجتنب نقاط الضعف والتهديدات التى تواجه هذه املنظامت
مة عىل أن تقييم اإلسرتاتيجية ليست عملية تتبع التنفيذ آليا وإنام هى مالز

للصياغة والتنفيذ أوال بأول حيث حتمل ىف طياهتا الكثري لعملية صياغة 
اإلسرتاتيجية القادمة وعن طريق حتديد أسباب ونواحى القصور تضع اإلدارة 

 أنه ستزيد من قوة العليا يدها عىل اللمسات األولية لإلسرتاتيجية اجلديدة كام
 :ة ىف اآلتىاإلدار

 . ودراسة مكونات البيئة اخلارجيةمعرفة ما سيقدمه املستقبل -1
حتديد احلوادث التى قد تكون غابت عن بال اإلدارة العليا والتى تؤدى إىل  -2

 .حدوث هذه األحداث
زيادة اخلربة ىف حتليل البيئة الداخلية ومعرفة مكامن الضعف التى مل يتم االنتباه  -3

 .إليها سابقا
 .طرق إيصاله إىل املنفذين وراحلهالتعرف عىل كيفية التنفيذ واجتاهاته وم -4
املعايري املستخدمة وأساليب القياس التى تستخدمها اإلدارة وكيفية مقارنتها  -5

 .باملعايري املوضوعة
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وخالصة القول فإن التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية هى العملية الفاحصة 
ة باختالف البيئة لإلسرتاتيجية برمتها, وختتلف أساليب التقييم والرقابة اإلسرتاتيجي

التى تعمل فيها اإلدارة اإلسرتاتيجية, فإذا كانت البيئة مستقرة نسبيا أو قابلة للتنبؤ فإن 
تقييم اإلسرتاتيجية يصمم بشكل أساسى للمحافظة عىل االجتاه الذى تسري به هذه 
اإلدارة ومقدار احلركة, أما إذا كانت البيئة تتغري باجتاه خمتلف جذريا عن 

يجيات املصممة أو أن االفرتاضات التى بنيت عليها اإلسرتاتيجيات أصبحت اإلسرتات
.غري صاحلة فتظهر احلاجة عندئذ بشكل أكرب إىل أساليب القفز اإلسرتاتيجى

 :وتتألف عملية التقييم والرقابة من أربعة مراحل هي
1 –ä‰^éÎ<g«^Ú<‚è‚ <í×u†Ú<<V< <

 املحققة خاضعة للقياس جيب أن تكون كل األنشطة والعمليات والنتائج
 .بطريقة موضوعية ومقبولة 

2 –ð]ù]<è^ÃÚ<Ä•æ<í×u†Ú<V< <

وضع املعايري حيتاج إىل إدراك حقيقي لبيئة العمل الفعلية ونوعية األهداف أو 
ومعرفة بيئة األعامل , كام حيتاج ملعرفة قدرات العاملني , النتائج املطلوب حتقيقها

عيري للمخرجات النهائية باإلضافة إىل العمليات كام جيب أن تكون امل. املحيطة 
 :وهناك عدة أنواع  من املعايري , الوسيطة

حجم , حجم املبيعات, حجم اإليرادات,  مثل حجم اإلنتاج:معايري كمية −أ 
األرباح 

معدالت شكاوي , نسية اإلنتاج املعيب,  مثل نسبة املردودات: معايري نوعية−ب 
 .إلخ ... ,ستهلكنيامل درجة والء, العمالء

أو حتديد فرتة زمنية , مثل وضع جدول زمني لتنفيذ املرشوع : معايري زمنية–ج 
 .ألداء وظيفة 
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مثل إستخدام الوحدات النقدية للتعبري عن املعايري كأجور  :معايري التكلفة –د 
 ,تكلفة نظام احلاسب اآليل, تكلفة اخلدمات الربيدية, املديرين

‚é¢]<…^éÃ¹]<½æ†V< <

 .المبالغة فيها , معايري مناسبة للواقع: لواقعية ا–أ 
 .املعيار الذي اليرتبط بالنشاط هو معيار عديم القيمة :  اإلرتباط بالنشاط–ب 
 .سري بصورة غري مقبولةحمدد بدقة حتى اليصبح عرضة للتأويل أو التف:  الدقة–ج 
 .يتغري املعيار كلام تغريت الظروف :  املرونة–د 

.حتى التتعقد العملية الرقابية :  املغاالة يف عدد املعايري عدم− هـ 
:خطوات التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية

ست خطوات لتقييم اإلسرتاتيجية  )thompson&strickland،1988:26( يقرتح
 :والرقابة عليها

  سبب اختيار اإلسرتاتيجية احلاليةمراجعة -1
 تى قد تدعو إىل تغيري اإلسرتاتيجيةحتديد العوامل اخلارجية والداخلية ال -2
 إعادة تقييم الفرص والتهديدات اخلارجية -3
 إعادة تقييم نقاط القوة والضعف الداخلية -4
 العائد وصعوبات احلصول عىل املوارد/ األخذ بنظر االعتبار جوانب املخاطرة -5
 .تقدير كيفية تنفيذ اإلسرتاتيجية ىف الظروف احلالية واملتوقعة -6
 :فقد حددا عملية الرقابة بأهنا )jauch & glueck, 1989:35( أما

 .حتديد أهداف األداء -1
 .وضع املعايري واحلدود املسموح هبا لتحقيق األهداف واإلسرتاتيجيات وانجاز اخلطط -2
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قياس املركز الفعىل ىف عالقته باألهداف واإلسرتاتيجيات املخططة ىف زمن معني  -3
 .لتى حدثت ىف األداء وحتليلهاواكتشاف االنحرافات ا

 Steiner(  كل منوطرح قيام اإلدارة باختاذ اإلجراءات التصحيحية لإلنحرافات -4

et. Al.،1986: 242( نموذجهم لعنارص تقييم اإلسرتاتيجية الذى يتألف من: 
 .وضع معايري األداء التى ستستخدم ىف التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية -1
 .ألداءالقيام بقياس ا -2
 .مقارنة األداء الفعىل باملعايري التى تم وضعها ىف املرحلة األوىل -3
 .اختاذ اإلجراءات التصحيحية -4

كاظم نزار الركابى أن مفردات التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية تتضمن . ويرى د
 :اخلطوات الثامنى املرتابطة اآلتية

عائد عىل االستثامر, تقويم نتائج أداء املنظمة احلاىل من منطلق ال -1
 .األرباح,اإلنتاج,الخ والرسالة احلالية واألهداف واإلسرتاتيجيات والسياسات

 .)جملس اإلدارة واإلدارة العليا(فحص وتقويم اإلسرتاتيجيني  -2
 .البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف اإلسرتاتيجية مسح -3
 يداتمسح البيئة اخلارجية لتحديد الفرص والتهد -4
حتليل العوامل اإلسرتاتيجية لتحديد جماالت أو مناطق املشكالت ومراجعة  -5

 .وتعديل رسالة املنظمة واألهداف حسب الرضورة
إجياد وتقويم واختيار أفضل اسرتاتيجية بديلة ىف ضوء التحليل الذى تم ىف  -6

 .ضوء اخلطوة اخلامسة
 .ج وامليزانيات واإلجراءات اإلسرتاتيجيات املختارة من خالل الربامتطبيق -7
تقويم اإلسرتاتيجيات املنفذة من خالل نظام مراجعة النتائج ورقابة النشاطات  -8

 .للتأكد من عدم جماوزة احلد األدنى من االنحراف املخطط
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ولكى يكون نظام التقييم والرقابة اإلسرتاتيجية فعاال ىف املجاالت التى ختتارها 
 :ملستمرة فال بد أن يكوناملنظمة وموضوعا للمتابعة ا

قادرا عىل اكتشاف االنحرافات املهمة برسعة حتى تتمكن املنظمة من اختاذ  -1
 .اإلجراءات التصحيحية الالزمة للقضاء عىل هذه اإلنحرافات

أن يكون نظاما اقتصاديا ويزود من حيتاج إليه باملعلومات وينفع ىف عملية -2
 .تصحيح األداء

 .يع جوانب النشاط احليوية واملهمة للمنظمةشامال بحيث يغطى مج -3
أن يتسم بالتوازن ىف حجم الرقابة عىل األنشطة املتخلفة بحيث ال تظهر أنشطة  -4

 .رقابية أكثر من الالزم ىف بعض املجاالت واقل من الالزم ىف جماالت أخرى
ويعد نظام املعلومات الكفء العمود الفقرى لنظام الرقابة, ألنه يزود من 

اج إىل املعلومات بالكمية والنوعية وبالوقت املناسب, وإال ما فائدة نظام التقييم حيت
والرقابة اإلسرتاتيجية إذا مل يزود من حيتاج إليه ىف وقت حدوث االنحراف أو قبله 
من اجل تالىف أو تصحيح هذه االنحرافات, ومن أجل مزيد من الدقة ينشأ نظام 

, حيث توضع )نظام املعلومات باالستثناء)ليه فرعى داخل نظام املعلومات يطلق ع
املعلومات ىف خدمة اإلدارة العليا من أجل الرقابة اإلسرتاتيجية, وينبغى أن تقترص 
تلك املعلومات التى تعرب عن ضوء أمحر ىف بعض جماالت األداء, والذى يعنى 
وجود بعض املشكالت ىف أداء هذه املجاالت, كذلك فإنه ينبغى تلخيص 

ومات بطريقة ال تشوه معناها ويقوم افرتاض أمهية املعلومات امللخصة عن املعل
األداء ىف املجاالت احليوية واملهمة عىل افرتاض آخر مهم وهو أن اإلدارى عندما 
يواجه مشكلة ما ويعمل عىل حلها فإنه قد يطلب مزيدا من املعلومات عن هذه 

 .املشكلة, إذا ما احتاج إليها
واعد أربع يمكن استخدامها ىف التقييم والرقابة وقد قدم رومالت ق

 :اإلسرتاتيجية هى
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1-<‹Þ^rjÖ]Vconsistency< <

جيب أن متثل اإلسرتاتيجيات أهداف وسياسات متجانسة فكثريا ما يعكس 
الرصاع التنظيمى املشاكل بني اإلدارات أو أعراض مشاكل إدارية, كام أنه قد يشري 

ثة مؤرشات يمكن االستعانة هبا لتحديد ما إىل عدم جتانس إسرتاتيجى وهناك ثال
 :إذا كانت املشاكل التنظيمية ترجع إىل عدم جتانس ىف اإلسرتاتيجية

إذا استمرت املشاكل اإلدارية بالرغم من تغري ىف األفراد وإذا كانت تقوم عىل أساس  −أ
 .القضايا وليس األفراد, عندئذ فإن اإلسرتاتيجيات قد تكون غري متجانسة

ا كان نجاح احد اإلدارات يعنى فشل إدارة أخرى, فإن اإلسرتاتيجيات قد إذ −ب
 .تكون غري متجانسة

إذا استمرت ظاهرة رفع املشاكل والقضايا إىل قمة التنظيم حللها فإن  −ج
 .اإلسرتاتيجيات قد تكون غري متجانسة

2-<ÐÊ]çjÖ]Vconsonance< <

ت االجتاهات باإلضافة يشري التوافق إىل حاجة اإلسرتاتيجية لدراسة جمموعا
إىل االجتاهات الفردية عند تقييم اإلسرتاتيجيات وجيب أن متثل اإلسرتاتيجية 
استجابة للبيئة اخلارجية تستجيب هلا وللمتغريات احلرجة التى حتدث بداخلها, 
وتكمن أحد الصعوبات عند حماولة توفيق القوى الداخلية مع اخلارجية عند وضع 

 .عظم االجتاهات ناجتة عن التفاعل بني االجتاهات األخرىاإلسرتاتيجية ىف أن م
3I<ïæ‚¢]V< feasibility< <

ينبغى أال تستنزف اإلسرتاتيجية املوارد املتاحة وأال ختلق مشاكل يتعذر حلها, يتمثل 
أى هل يمكن تنفيذ اإلسرتاتيجية عىل : االختبار النهائى لإلسرتاتيجية يتمثل ىف جدواها

ية والبرشية واملالية املتاحة ىف املنظمة? يسهل قياس املوارد املالية ىف أساس املوارد املاد
املنشأة وهى متثل القيد األول الذى يتم تقييم اإلسرتاتيجية عىل أساسه, فأحيانا يسهو 

 مصادر مستحدثة للتمويل, ومن القيود األخرى غري البعض عن إمكانية توفري
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: د أكثر مجودا عىل االختيار اإلسرتاتيجىالكمية إىل حد ما التى ما زالت متثل قي
, ومن األمهية بمكان عند تقييم اإلسرتاتيجية )األفراد, اإلمكانيات التنظيمية(

مراجعة إمكانية املنظمة من واقع املاىض عىل تنفيذ اإلسرتاتيجية وهل متلك 
.اإلمكانيات والقدرات واملهارات واملواهب املطلوبة لتنفيذ اسرتاتيجية معينة

4Iìˆé¹]V< advantage< <

جيب أن توفر اإلسرتاتيجية فرصة خلق ميزة تنافسية ىف جمال نشاط خمتار 
املوارد, : واملحافظة عليها, عادة ما تنتج املزايا التنافسية عن تفوق ىف جمال من ثالثة

وقد يرتتب عىل فكرة وضع املوارد ىف أماكن معينة مزايا , املهارات, املركز
أساسا فكر العسكريني والسياسيني كام يلعب املركز دورا حيويا ىف اسرتاتيجية تتبع 

اسرتاتيجية املنظمة وعندما تكسب املنشأة مركز قوى وجيد فإن املنافسني يرتددون 
ىف اهلجوم عليه وقد يلجأون عندئذ ملناورات جانبية, ويظل التميز الناجم عن املركز 

ارجية مستقرة ومل تتغري, ولذا فإن قائم طاملا أن الظروف والعوامل الداخلية واخل
الرشكات املستقرة يصعب زعزعة مركزها حتى إذا كان مستوى املهارات هبا 
متوسط فقط, وبالرغم من أن املزايا املرتبطة باملركز ال يشرتط ارتباطا بحجم املنشأة 
إال أن الواقع يشري إىل أن املنشأة الضخمة تعمل ىف أسواق وتستخدم إجراءات 

سوق / حجمها إىل ميزة, بينام الرشكات الصغرية احلجم تتجه هنو مراكز منتجحتول 
التى متكنها من استغالل مزاياها األخرى, وتتمثل اخلاصية الرئيسية ملركز جيد ىف 
انه متكن الرشكة من االستفادة من سياسات قد ال تفيد املنافسني الذين ال حيتلون 

يم اإلسرتاتيجية ينبغى أن تدرس املنشأة نفس املركز بنفس الدرجة, لذا عند تقي
 .طبيعة املزايا املرتبطة باملركز ىف ظل اسرتاتيجية حمددة
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 :أساليب الرقابة اإلسرتاتيجية

 :بصفة عامة هناك عدة وسائل للرقابة يمكن تقديمها كام يىل
  :الرقابة الىت تعتمد على املوازنات واألساليب املالية واحملاسبية :أوال
ساليب التحليل املاىل, حتليل املصادر واالستخدامات املالية, حتليل أ: مثل

 التعادل, أساليب قياس الكفاءة والفعالية
  :الرقابة الىت ال تعتمد على املوازنات :ثانياً

كتحليل االنحدار واالرتباط ومقاييس (التقارير اخلاصة واإلحصائية : مثل
لعمليات وأساليب املحاسبة ومراجعة ا) التشتت ومقاييس النزعة املركزية

واملراجعة اإلدارية واالجتامعية واملالحظة الشخصية وأسلوب تقييم ومراجعة 
 .critical path واملسار احلرج pert الربامج والعمليات

íe^Î†Ö]<íé×ÛÂ<

نعمال تعمل يشء

نعمال تعمل يشء

نعمحدد سبب

 األداءصحيح

هل االختالفات

هل املعيار مقبول

نقع املعيار

األهداف

ال
هل وصلنا

ال

ال

العيارقياس األداء احلايل

مقارنة األداء احلايل باملعيار
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  :املعايري الكمية:ثالثا

وهى التى تستخدم األرقام املطلقة للتعبري عن املعايري الرقابية التى تستند إىل عامل 
 .) حجم األرباح− حجم املبيعات− حجم اإليرادات−حجم اإلنتاج: (ة مثلالكمي
^Ãe]…<V†^fÚ<ÇÖ]æ<†^f¹]<‹ŠrjÖ]<Ý]‚~j‰]V< <

وهنا يمكن استخدام القياس املقارن سواء عىل مستوى الصناعة أو وحدات 
وجيب أن تتوافر  النشاط للكشف عن مدى حتقيق اإلسرتاتيجية املخططة من عدمه

 :سائل الرقابة مثلعدة رشوط ىف و
فمثال جيب أن يكون لنظم الرقابة اإلسرتاتيجية نظرة مستقبلية ( مراعاة املوقف -1

وتارخيية ىف نفس الوقت وهذا حيتاج إىل بناء خطط اسرتاتيجية موقفية بمعنى 
تصميم عدة بدائل مقدما لسيناريوهات أو ظروف مستقبلية يمكن تبنيها 

 .)فعليةبسهولة ويرس ىف ضوء املواقف ال
التناسب مع اخلطط واملواقع التنظيمية واملستويات اإلدارية وشخصيات  -2

املديرين واملسئولني واهليكل التنظيمى وإظهار االستثناءات ىف النقاط احلرجة 
 .واملوضوعية والدقة واملرونة

 .أن يكون العائد من الرقابة أكرب من تكلفتها -3
 .ة حيتاج ىف حتديده إىل وقت طويل نسبيامراعاة أن عائد وأثر اإلسرتاتيجي -4
مراعاة أن أغلب القرارات اإلسرتاتيجية يصعب إلغاؤها أو تعديلها بمجرد  -5

 .البدء ىف التنفيذ أو أثناء التنفيذ
أما بالنسبة إىل وسائل الرقابة اإلسرتاتيجية فيمكن أن تعتمد عىل تقييم الفعالية 

 :اللاملستقبلية لالسرتاتيجية احلالية من خ
 .تقييم درجة استقرار األهداف ومدى مالئمة اإلسرتاتيجية احلالية لتحقيق تلك األهداف -1
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تقييم نظام التخطيط اإلسرتاتيجى لتحديد مدى شموله ومصداقيته وحساسيته  -2
 .للظروف املتغرية

تقييم مدى مالئمة أساليب التنبؤ والقدرات التنظيمية املختلفة لنجاح تنفيذ  -3
 .تيجيةاإلسرتا

 .تقييم مدى احلاجة إىل حتديث اإلسرتاتيجية وتعديلها ىف ضوء الظروف املستجدة -4
تقييم علمية تنفيذ اإلسرتاتيجية ملعرفة مدى قدرة املنظمة عىل تنفيذ  -5

اإلسرتاتيجية ىف ظل األوضاع احلالية للمنظمة وحتديد مدى احلاجة إىل إحداث 
 .تغيري ىف ظروف وإمكانيات التنفيذ

رغم إمكانية استخدام األساليب التقليدية للرقابة مثل أساليب التحليل املاىل و
واألساليب اإلحصائية واملالحظة الشخصية والتقارير اخلاصة وأساليب مراجعة 
العمليات اإلدارية ىف عمليات الرقابة اإلسرتاتيجية أيضا إال أنه توجد أساليب 

 :توضيحها فيام يىلمتعددة ختتص بالرقابة اإلسرتاتيجية يمكن 
املقارنة بني السيناريوهات البيئية املخططة أو التى عىل أساسها تم القيام بعمليات :أوال

التخطيط اإلسرتاتيجى بمكوناته املختلفة وبني السيناريوهات البيئية التى حتدث فعال أثناء 
ارة مرحلة التنفيذ ثم القيام بتعديل وترشيد السلوك اإلسرتاتيجى ومكونات اإلد

 .اإلسرتاتيجية بصفة عامة ىف ضوء ما حيدث فعال وحتديث تلك السيناريوهات
املقارنة بني النتائج املخططة ملكونات هرم السلوك اإلسرتاتيجى الذى تم :ثانيا

واألهداف اإلسرتاتيجية ) الغرض واملهمة(ختطيطه والذى حيتوى عىل الرؤية 
واملخرجات والنتائج الفعلية واإلسرتاتيجية واملزيج اإلسرتاتيجى لألنشطة 

 .واكتشاف االنحراف اإلسرتاتيجى املتعلق هبا وتصحيحه ىف الوقت املناسب
استخدام املزيج اإلسرتاتيجى لألنشطة واملخرجات ىف الرقابة من خالل :ثالثا

رسم اخلريطة اإلسرتاتيجية للمزيج اإلسرتاتيجى ىف مرحلة التخطيط لتوضيح 
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م رسم اخلريطة الفعلية للمزيج اإلسرتاتيجى املقارنة خطة املزيج اإلسرتاتيجى ث
 .بينهام واكتشاف االنحراف اإلسرتاتيجى وتصحيحه ىف الوقت املناسب

استخدام أسلوب حتليل أثر اإلسرتاتيجية التسويقية عىل الربحية وهنا :رابعا
يمكن املقارنة بني أثر عدة اسرتاتيجيات تسويقية بديلة عىل الربحية ثم اختيار 
أفضلها عند ختطيط اإلسرتاتيجية ومقارنة اآلثار املخططة مع اآلثار الفعلية 

 .لإلسرتاتيجية التسويقية بعد تنفيذها
املقارنة بني مكونات القدرة التنظيمية املخططة وما تواجد منها فعال ىف :خامسا

مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات بينهام وحتليلها واختاذ ما يلزم لسد تلك 
 .وات ىف الوقت املناسبالفج

املقارنة بني مكونات الثقافة التنظيمية املخططة وما تواجد منها فعال ىف  :سادسا
مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات بينهام وحتليلها واختاذ ما يلزم لسد تلك 
الفجوات ىف الوقت املناسب وحتليل مدى إعاقة تلك الفجوات الثقافية لعمليات 

سرتاتيجى واإلدارة اإلسرتاتيجية وتصحيح ما يلزم نحو تصحيح تنفيذ السلوك اإل
 .املسار اخلاص هبذه املتغريات

الرقابة اإلسرتاتيجية عىل التوازن واملواءمة واالتساق بني مكونات  :سابعا
املجموعة األربعة لإلدارة اإلسرتاتيجية وبعضها البعض أثناء مرحلة التنفيذ بام 

ه املكونات األربعة ثم اختاذ ما يلزم نحو تصحيح يضمن عدم وجود تناقض بني هذ
 .املسار اخلاص هبذه املتغريات

:ويمكن اكتشاف الفجوات ومدى املالئمة بني هذه املتغريات كام يىل
1I<ØÓÒ<l]ÇjÛ×Ö<Äe…ù]<l^ÂçÛ]<°e<Ñ^Ši÷]æ<íÞ‡]ç¹]<ï‚ÚV< <

  جمموعة متغريات االضطراب البيئى -أ

 .) اقتصادية واجتامعية وقانونية وسياسية−دولية وعامليةقليمية وحملية وقومية وإ(
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  جمموعة متغريات السلوك اإلستراتيجى -ب

 املزيج − اإلسرتاتيجية− األهداف اإلسرتاتيجية−)واملهمة الغرض(الرؤية
 .اإلسرتاتيجى لألنشطة وللمخرجات

  :جمموعة متغريات القدرة التنظيمية -ج

 − ) والتنمية واملوارد البرشية واإلنتاجمثل البحوث(كقدرات املجال الوظيفى 
  درجة الثقة−  طاقة املنظمة− املناخ التنظيمى−قدرات اإلدارة العليا

  جمموعة متغريات الثقافة -د

ثقافة املجاالت ( الثقافة الفرعية مثل − الثقافة التنظيمية−الثقافة القومية العامة
 .)الوظيفية والثقافات الفنية

حملية وقومية (ءمة بني جمموعة متغريات االضطراب البيئى مدى التوازن واملوا -2
)  اقتصادية واجتامعية وقانونية وتكنولوجية وسياسية−وإقليمية ودولية وعاملية

 األهداف −)الغرض واملهمة(الرؤية ( وجمموعة متغريات السلوك اإلسرتاتيجى 
 جات املزيج اإلسرتاتيجى لألنشطة وللمخر− اإلسرتاتيجية−اإلسرتاتيجية

حملية وقومية (مدى املوازنة واالتساق بني جمموعة متغريات االضطراب البيئى  -3
)  اقتصادية واجتامعية وقانونية وتكنولوجية وسياسية−وإقليمية ودولية وعاملية

مثل البحوث (وجمموعة متغريات القدرة التنظيمية كقدرات املجال الوظيفى 
 −  املناخ التنظيمى−درات اإلدارة العليا ق−)والتنمية واملوارد البرشية واإلنتاج

  درجة الثقة− طاقة املنظمة
حملية وقومية (مدى املوازنة واالتساق بني جمموعة متغريات االضطراب البيئى -4

 ) اقتصادية واجتامعية وقانونية وتكنولوجية وسياسية−وإقليمية ودولية وعاملية
 الثقافة − الثقافة التنظيمية− امةجمموعة متغريات الثقافة مثل الثقافة القومية العو

 )ثقافة املجاالت الوظيفية والثقافات الفنية(الفرعية مثل 
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: مدى املوازنة واالتساق بني جمموعة متغريات السلوك اإلسرتاتيجى-5
 املزيج − اإلسرتاتيجية− األهداف اإلسرتاتيجية−)الغرض واملهمة(الرؤية

غريات القدرة التنظيمية اإلسرتاتيجى لألنشطة وللمخرجات وجمموعة مت
 −)مثل البحوث والتنمية واملوارد البرشية واإلنتاج(كقدرات املجال الوظيفى 

  درجة الثقة−  طاقة املنظمة− املناخ التنظيمى−قدرات اإلدارة العليا
: مدى املوازنة واالتساق بني جمموعة متغريات السلوك اإلسرتاتيجى -6

 املزيج −  اإلسرتاتيجية− سرتاتيجية األهداف اإل− )الغرض واملهمة(الرؤية
 .اإلسرتاتيجى لألنشطة وللمخرجات وجمموعة متغريات الثقافة

3 –<ÜééÏjÖ]<í×u†Ú<EíÞ…^Ï¹]æ<Œ^éÏÖ]VD< <

بغرض حتديد , وهي مرحلة قياس األداء الفعيل ومقارنته باملعايري املحددة
ت إىل املسؤولني ثم توصيل املعلومات والبيانا, اإلنحرافات عن املعايري املوضوعة

حتى يتسنى حتليل اإلنحرافات وإختاذ اإلجراءات التصححيخية املالئمة يف الوقت 
 .املناسب

وللحصول عىل بيانات دقيقة تعكس النتائج الفعلية بصورة حقيقية يمكن 
 :إستخدام األداتني التاليتني لتحقيق هذا الغرض

ول عن النشاط بزيارة وتتم بتواجد املدير أو املسؤ:  املالحظة الشخصية–أ 
  .مواقع العمل ولو عىل فرتات متباعدة للوقوف عىل سري العمليات

  :مثل :  التقارير الرقابية–ب 

 . تقرير امليزانية العمومية-1
 . التقرير الشهري حلساب العميل-2
 . تقارير املراجعني الداخليني-3
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 : التقرير السنوي عن حالة دوران العمل-4
4 –<ƒ^¡c<í×u†Ú<íévév’jÖ]<l]ð]†qý]V< <

, وهي عملية أساسية وفعالة, وهي مرحلة إعادة األمور إىل نصاهبا الطبيعي
وتواجه املسؤول يف هذه املرحلة مشكلتني . وبدوهنا تفقد العملية الرقابية مضموهنا 

.  ثم إختيار أنسب الطرق لعالجها, مها التعرف عىل أسباب اإلنحرافات
وحتدث بسبب إختالف ظروف التنفيذ عن تلك :  حتديد أسباب اإلنحراف–أ 

واإلنحرافات التي تعمل اإلدارة عىل . املتوقعة عند وضع اخلطة أو حتديد املعايري
والرتكيز , حتليلها هي اإلنحرافات غري املقبولة أوالتي جتاوزت احلد املسموح به

 .عىل النقاط اإلسرتاتيجية
يقييم كل بديل , عاجلة إنحراف معني عند وجود أكثر من بديل يمكن تطبيقه مل–ب 

 .ويتم إختيار املناسب منها يف ضوء العائد والتكلفة
 : األسئلة

ماأمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية يف منظامتاألعامل?: 1س
عىل: 1جـ قدرهتا أمهية اإلدارة اإلسرتاتيجية ملنظامت األعامل من خالل تربز

املنظمة وأهدافها وحتديد التوج غايات األهدافرسم تلك هات طويلة األمد لبلوغ
مالئم وسط بيئة تتسم بالرسة وعدم التأكد زمني مدى التنفيذ, يف بمتابعة والقيام

ومدى التقدم لبلوغ األهداف النتائج تتعرضهلا, وتقييم التي ومواجهة التحديات
 .منظامت األعامل

: عرف املصطلحات التالية: 2س
.سالة املنظمة  ر–أ 

 .ات املنظمة غاي–ب 
 . أهداف املنظمة−جـ 
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 :2جـ 
هي اإلطار املميز للمنظمة عن غريها من املنظامت : رسالة املنظمة − 1

والتي , األخرى من حيث جمال نشاطها ومنتجاهتا وعمالؤها وأسواقها
, تعكس السبب اجلوهري لوجود املنظمة وهويتها ونوعيات عملياهتا

وأشكال ممارساهتا 
غايات املنظمة هي النتائج النهائية التي ترغب املنظمة يف  :مةغايات املنظ −  2

ًأي أن الغايات تعد أهدافا عامة وشاملة تعكس ماترمي , الوصول إليها
ويتم وصفها عادة بصورة جمردة مثل , املنظمة إىل حتقيقه يف املدى البعيد

تبط وهلذا فهي تر. أو التوسع واملسؤولية اإلجتامعية, تعظيم الربح والنمو
ًإرتباطا وثيقا باإلسرتاتيجية ًوجيي أن يتم حتديدها تبعا لذلك بواسطة , ً

ًفالغاية مثال من إنشاء مصنع للحديد والصلب إنام تتمثل . اإلدارة العليا
يف تلبية إحتياجات السوق املحيل يف جماالت التشييد والبناء واملسامهة يف 

. التطوير الصناعي
هوم األهداف إىل النتائج املطلوب حتقيقها لرتمجة يشري مف: أهداف املنظمة− 3

أي يقصد هبا النتائج التشغيلية الواجب . مهام املنظمة ورسالتها إىل واقع عميل
 وتتسم األهداف بالتحديد الدقيق وإمكانية .حتقيقها يف مستويات زمنية قصرية

بيعات ًمثال زيادة معدل امل: من أمثلة األهداف. القياس وامليل إىل التفصيل
 . أشهر6خالل  % 10بنسبة 
بورتر مخسة قوى هليكل الصناعة وبيئة التنافس: 3س .جبورتروضحنموذ, حدد
القوى: 3جـ عىل بورتر عىل أن املنظامت جيب أن تركز إهتاممها وأنشطتها يؤكد
: وهذه القوى مخسة وهي, ودرجة شدة التنافس يف الصناعة, التنافسية

.  الرشكات القائمة  شدة املنافسة بني–أ 
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 . التهديد بدخول منافسني جدد –ب 
 . التهديد باملنتجات البديلة –ج 
 .وض عند املشرتين  قوة التفا–د 

 . قوة التفاوض عند املجهزين − هـ 
ويشري بورتر إىل أن إزدياد كل من هذه القوى يؤدي إىل تقليل قدرة املنظمة عىل 

زيد الفرص عنام تنخفض قوة تأثري هذه القوى وت, رفع أسعارها وحتقيق أرباح عالية
 .اخلمسة عىل املنظمة

التحليل: 4س يعترب حتليل البيئة الداخلية للمنظمة مرحلة مهمة من مراحل
التحليل, وضح األمهية النسبية لتلك املرحلة. اإلسرتاتيجي يف وما هو دورها

 اإلسرتاتيجي?
عملية حتليل البيئة الداخلية للمنظ: 4ـج منإن حتققه ملا ًمة هلا أمهية خاصة نظرا

لإلمكانيات املتوفرة لدى املنظمة سواء كانت مادية أم برشية حتدد, حتديد وهي
ومناطق الضعف يف املنظمة القوة يف, مناطق املنظمة مما يساعد يف معرفة موقع

باملنظامت املنافسة مقارنة إستغال, السوق كيفية لوهذا يساعد املنظمة عىل معرفة
املتوفرة يف البيئة املحيطة للمخاطر, الفرص كام يساعد يف جتنيب املؤسسة

 .والتهديدات املتوقعة
كام تسهم عملية التحليل البيئي الداخيل يف تكامل عملية التحليل 

حيث أن إجتامع التحليل البيئي الداخيل مع اخلارجي مع بيئة , اإلسرتاتيجي
 . اإلسرتاتيجيالصناعة يوفر التكامل لعملية لتحليل

وضح , املرحلة النهائية للتحليل اإلسرتاتيجية) SWOT(يعترب حتليل : 5 س
 ودوره يف حتليل املوقف اإلسرتاتيجي للمنظمة?) SWOT( األمهية النسبية لتحليل
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, بمعرفة املوقف احلقيقي للمنظمة) SWOT( يساعد حتليل مصفوفة : 5 جـ
كام تساعد بمعرفة , عف الداخيلومعرفة عوامل القوة الداخلية وعوامل الض
ومعرفة التهديدات اخلارجية ألخذ , الفرص املوجودة إلستثامرها يف صالح املؤسسة

ويساعد هذا األمر يف الوصول إىل أإلسرتاتيجيات العامة . احليطة منها وإجتناهبا 
 .التي يمكن إختاذها وتطبيقها يف املنظمة

العليا ليست مطلقة احلرية : 6س عىل. يف اإلختيار اإلسرتاتيجياإلدارة علق
 .هذه العبارة يف ضوء دراستك لإلدارة اإلسرتاتيجية?

من: 6جـ فريق إىل يعهد العديد من املنظامت بعملية إعداد اإلسرتاتيجية
ين نظرا, وكذلك بعض األفراد من ذوي اخلربة يف هذا املجال, املدير ًوذلك

من القضايا اإلسرتاتيجية تت العديد الوظيفيةألن جاوز اخلطوط والفواصل
يف, التقليدية املتنوعة وكذلك لتعظيم اإلستفادة من اخلربات واملهارات
مواقع, املنظمة كافة إضافة إىل تدعيم روح اإللتزام وضامن التأييد الكايف من

 .املسؤولية عند تنفيذ اإلسرتاتيجية
الء واملوردين كام قد يشمل فريق التخطيط اإلسرتاتيجيي ممثلني عن العم

للمساعدة يف تقييم ظروف السوق املستقبلية واملفاضلة بني اخليارات 
 .اإلسرتاتيجية

لقد أصبح من الشائع بالنسبة للعديد من املنظامت تكوين فرق من األفراد 
الداخليني واخلارجيني للتعامل مع القضايا واملواقف اإلسرتاتيجية املعقدة ودعم 

وافق مع حاجات العمالء ومتغريات السوق وظروف عمليات البحث عن حلول تت
 .البيئة اخلارجية

إن الفكرة السائدة بأن صناع اإلسرتاتيجية هم أولئك الذين حيتلون مواقع 
حيث أنه يف أحوال كثرية تنبع املبادرات , الصدارة يف التنظيم يتحتاج إىل إعادة نظر

 .ية الوسطى أو الدنيا اإلسرتاتيجية واخليارات اجليدة من املستويات اإلدار
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التالية: 7س : بني معنى اإلسرتاتيجيات
 .)التوسع( إسرتاتيجية النمو −  . إسرتاتيجيات اإلستقرار−
 . إسرتاتيجية اإلنكامش−

 :7 جـ
ًووفقا , أو مايسمى بإسرتاتيجية النمو املحدود: رتاتيجيات اإلستقرارإس – 1

ار بنهجها وأساليبها املتبعة هلذه اإلسرتاتيجية فإن املنظمة تسعى لإلستمر
ًحاليا من خالل الرتكيز عىل ماتقدمه هبدف تعزير وحتسني صورهتا 

وتضم عدة إسرتاتيجيات مثل إسرتاتيجية الثبات النسبي . التنافسية
وإسرتاتيجية الرتيث, , وإسرتاتيجية الربح, وإسرتاتيجية التمركز

 .وإسرتاتيجية احلركة البطيئة
إسرتاتيجيات النمو هي اإلسرتاتيجيات التي تتبعها : موإسرتاتيجيات الن – 2

وأهم إسرتاتيجيات , املنظمة لزيادة املبيعات واألرباح أو زيادة حصة السوق
إسرتاتيجيات , إسرتاتيجيات النمو الداخيل, إسرتاتيجيات الرتكيز: يالنمو ه

لتنويع إسرتاتيجية ا, إسرتاتيجيات التنويع األفقي املرتابط, التكامل األفقي
, وإسرتاتيجية التكامل العمودي لألنشطة املرتابطة, األفقي غري املرتابط

, وإسرتاتيجية اإلندماج, وإسرتاتيجية التكامل العمودي لألنشطة غري املرتابطة
 .وغسرتاتيجية املرشوعات املشرتكة

وهي اإلسرتاتيجيات التي تتبعها املنظمة عندما يكون : سرتاتيجيات اإلنكامشإ – 3
والذي إذا ماإستمر فإنه قد يعرض املنظمة , ًداء املنظمة أو وحدات األعامل متدنياأ

إسرتاتيجية التخفيض : دة أنواع منها‘وتتضمن إسرتاتيجيات اإلنكامش . للمخاطر
 .إسرتاتيجية التصفية, إسرتاتيجية التحول, إسرتاتيجية التخيل, وإعادة التأهيل

أهم اإلسرتاتيجيات العامة: 8س الصغرية?حدد .  لوحدات األعامل
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 إرشحها بإجياز?
 :هناك ثالثة إسرتاتيجيات عامة تتناسب ووحدات األعامل الصغرية وهي: 8جـ

الية أي إسرتاتيجية ختفيض التكاليف اإلمج:  إسرتاتيجية حيز الكلفة املنخفضة–أ 
 .أتناء خدمة رشحية حمددة من السوق

دة ي إسرتاتيجية إشباع حاجات حمدأ:  إسرتاتيجية احليز الصغري للتمييز–ب 
 .لرشحية معينة من السوق أو رشحية صغرية من الزبائن

أي إسرتاتيجية تقديم منتجات أو : التمييز/  إسرتاتيجية حيز الكلفة املنخفضة –ج 
وقادرة عىل إشباع رغبات وحاجات جمموعة , ًسلع متميزة بشكل عال جدا

 .قمنتخبة من الزبائن يف حيز حمدد من السو
ماذا نقصد بإسرتاتيجيات إدارة املوارد البرشية ? وماهي اإلسرتاتيجيات  :9 س

 التشغيلية املكونة هلا?
تعترب إسرتاتيجية املوارد البرشية من اإلسرتاتيجيات الوظيفية التي : 9 جـ

مثل ختطيط العاملة , تتعامل مع مجيع املسائل اخلاصة باملوارد البرشية يف املنظمة
 .التدريب والنقل والرتقية واحلوافز وتقييم األداء وغريهاواإلختيار و

 :اإلسرتاتيجيات التشغيلية املكونة هلا هي
 إسرتاتيجية التخطيط إلحتياجات املوارد البرشية جلميع املجاالت واألنشطة −

 .الرئيسية للتخطيط
 .اإلسرتاتيجيات املتعلقة باإلختيار والتعيني −
.إسرتاتيجية التدريب −
.اتيجية النقل والرتقية واألجور واملكافآت لألفراد والعاملنيإسرت −
 .إسرتاتيجية تقييم األداء للعاملني −
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صحيحة?:  10س .عدد حمددات تنفيذ اإلسرتاتيجية بصورة
اإلجابة: حمددات التنفيذ ومستلزماته: 10جـ إن فهم مستلزمات التنفيذ يستلزم

 :عن التساؤالت التالية
 هلكيل التنظيمي املالئم? هل يتوفر ا–أ 

نشطة الوظيفية املختلفة بشكل يتناسب مع  هل يوجد تنسيق كايف بني األ–ب 
 متطلبات تنفيذ اإلسرتاتيجية?

 هل تم إدراك اإلسرتاتيجية بصورة سليمة وواضحة من قبل مجيع األطراف −جـ 
 ذات العالقة?

 يجية? هل اإلدارة العليا والقيادات ملتزمة بتنفيذ اإلسرتات–د 
  هل يوجد نظام مراقبة ومعلومات مرتدة مناسب للتأكد من حسن التطبيق?− هـ 
 هل نظام التحفيز يساعد عىل حسن تطبيق اإلسرتاتيجية? –و 

إن نجاح عملية التنفيذ يعتمد  عىل وضع إجابات تفصيلية لكل األسئلة 
 .السابقة

@ò‹–bÉ¾a@óïvïma6fia@óî‹“jÜa@†Šaí¾a@òŠa†g@Z@8ـ 4 @
4  - 9-ù’@ÞØ@ÞjÔ@7ïÍm@óïvïma6g@Z@ @

تبينت اإلدارة املعارصة أمهية وحتمية وجود التطوير املستمر, ألن هذا األخري 
يعترب سبيل بقاء وإستمرارية املنظمة يف عامل التقنيات اجلديدة املعارص, وما تتيحه 
من إمكانيات وتفرضه من حتديات, حيث يشمل التطوير املستمر كل جماالت 

بام فيها وأمهها جمال نشاط املوارد البرشية, فهذه األخرية تتطور وتتغري مع , النشاط
املتغريات والتحوالت التي يشهدها العامل, حيث أدت هذه التحوالت إىل مزيد من 
التغيري يف اإلهتاممات ومناطق الرتكيز يف عمل اإلدارة املعارصة إذ يتحول إهتامم 
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 احلارض وإستثامر إنجازات املايض إىل اإلنطالق هذه األخرية من الرتكيز عىل قضايا
للمستقبل وإبتكار اجلديد يف كل جمال, فمجال إدارة املوارد البرشية كذلك تغيري يف 

 .طريقة التعامل وكيفية تسيري األفراد
ويتجىل بنا القول أن إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة تقوم عىل 

 :تي أمههادراسة خمتلف املفاهيم وال
F التي تعترب اإلندماج والتفاعل يف األنشطة اإلنسانية الذي يتعدى " :العوملة

احلدود التقليدية بني الدول واألقطار الغيا بذلك حدود املكان وقيود 
األمر "احلركة واإلتصال عام حيقق أيضا التخفف من قيود الوقت والزمان 

تكار وتنمية منظومات الذي يوجب عىل اإلدارة املعارصة البحث يف إب
 .جديدة من املفاهيم والنظم واآلليات املتوافقة مع متطلبات العوملة

F حيث تركز اإلدارة املعارصة عىل أمهية اإلدراك السليم للتحديات :التحدي 
 .التي هتدد إحتامالت حتقيق األهداف التي تسعى إليها

F رة املعارصة إىل واقع  تتعدد الزوايا التي تنظر منها اإلدا:الرؤية الشاملة
املحيط, وذلك من أجل تكوين صورة واضحة وشاملة ملا جيري حوهلا 

, الثقافية, وذلك يف خمتلف املجاالت اإلقتصادية, واإلجتامعية ,السياسية
والتنافسية التي تواجهها, وذلك من أجل إقامة توجهات إسرتاتيجية أقرب 

 .إىل الصحة والدقة
F أن دورة حياة كل من سلعة, مؤسسة أو نظام متر وهو مفهوم :دورة احلياة 

النمو, التطور والتدهور يف إسرتاتيجية املوارد , اإلنطالق: باملراحل التالية
 .البرشية متر بتلك الدورة وختتلف فعاليتها من مرحلة إىل أخرى

F تعتمد اإلدارة املعارصة للموارد البرشية اإلسرتاتيجية عىل عدد :املحركات 
حركات من أجل حتقيق أهدافها ومن أهم املحركات اإلسرتاتيجية من من امل

 :نجد
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F فيكون ختطيط التكلفة هو أساس حتقيق األهداف كام يف حالة إعداد  :التكلفة
 .إسرتاتيجية للتدريب

F مما يتكون من عرض وطلب وممارسات املنافسني وغريها من  :السوق
ة هي أهم اإلعتبارات التي حيث أن املحركات السوقي"املتغريات يف السوق 

تتأثر هبا إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية يف مسائل اإلستقطاب واإلختيار 
والتعيني وحتديد هياكل الرواتب واملكافآت أو قرارات ختفيض حجم العاملة 

 ."وغريها من القرارات ذات األثر املايل أو التقني
Fبرشية املتميزة من ذوي املعرفة هو حيث أن التنافس عىل املوارد ال:  املنافسة

أخطر وأهم أشكال احلروب التنافسية بني املنظامت سواء املحلية أو العاملية, 
وبالتايل تبنى برامج وخطط تكوين وتنمية املوراد البرشية واإلحتفاظ هبا 
ومحايتها من الترسب إىل املنافسني عىل أساس املعلومات واإلجتاهات التي 

 .توفرها املحركات
< Fإن إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية مطالبة : قرارات وتوجهات الدولة

باإللتزام بالقواعد الذي تنظم حميطها التي تصدر من الترشيعات والنظم 
 .القانونية والقرارات وتوجهات الدولة يف كل املجاالت

تيجية كام ترتكز تأثريات أهم التغريات يف أسلوب عمل املوارد البرشية اإلسرتا
: يف رضورة القيام بامييل

 . رصيد املتغريات وتوقع أثارها املحتملة−
 . الكشف عن الفرص يف املناخ واإلعداد إلستثامرها بمصادر القوى الذاتية لإلدارة−
 . الكشف عن املعوقات يف املناخ لتفادهيا أو حتديد آثارها−
 . الكشف عن نقاط القوة يف املنظمة وتنميتها وتطويرها−
 . الكشف عن نقاط الضعف يف املنظمة واإلعداد لعالجها أو حتديد آثارها−
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جيب عىل إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة مراعاة أال حيدث 
ن تضارب بني اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة وإسرتاتيجية املوارد البرشية, حيث أ

 .كالمها تسعيان إىل حتقيق األهداف املسطرة
كام ال ننسى أن اإلسرتاتيجية العامة تسعى إىل إختاذ القرارات واملسارات التي 
تكفل التعامل مع املتغريات والتحوالت وإجتاهية النمو والتطور من أجل بلوغ 

ذي تعتمد الغايات, وهلذا وجود تكامل بني اإلسرتاتيجيتني يعترب املنطق األسايس ال
عليه إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة, وهلذا نستطيع ترصد عىل األقل 
إسرتاتيجيات بديلة للموارد البرشية عند وجود إختالف بني اإلسرتاتيجيتني من 

 .أجل حتقيق التوازن
هذا النوع من اإلسرتاتيجية يساهم يف مواجهة املعوقات : اإلسرتاتيجية اهلجومية -1

القيود من أجل مقاومتها والتخلص منها حيث أن اإلدارة املعارصة للمواد البرشية و
إسرتاتيجية "اإلسرتاتيجية تقوم بصياغتها عند تواجد املنظمة يف رحلة إنطالق 

 يف بداية نشاطها, فتعتمد عىل سياسات اإلستقطاب من أجل إختيار وتعيني "إنطالق
لرتكيزعىل الفعالية اجلاملية وإجراءات أفراد ذوي مهارات وكفاءات عالية مع ا

توظيف خالية من القيود والتعقيد البريوقراطي كام أن بعض املنظامت تعتمد عىل هذا 
 من أجل "إسرتاتيجية النمو"النوع من اإلسرتاتيجيات عند تواجدها يف مرحلة النمو 

إلبتكار تدعيم وحتسني مركزها وموقعها التنافيس فهي بحاجة إىل أفراد ذوي روح ا
 .واإلبداع مع وضع حزمة برامج للحوافز واملكافأة

 والتي تساعد يف املحافظة عىل مكتسبات اإلدارة, أي ": اإلسرتاتيجية الدفاعية -2
الفرص التي تستثمرها فعال وتصد كنها هجوم عوامل التغيري, مثال ذلك أن تعمد 

 وسخية للحوافز إلغراء إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية إىل تطبيق نظم جديدة
  "العاملني املتميزين بالبقاء وحثهم عىل مقاومة مغريات اإلنتقال إىل املنظامت املنافسة
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 للمؤسسة حيث أهنا "إن هذا النوع من اإلسرتاتيجيات يطبق يف مرحلة النمو 
 .حتاول احلفاظ عىل اإلطارات الكفاءة يف منشأهتا من أجل تعزيز موقعها التنافيس

نستطيع القول أهنا ستسلم للقيود بتأثري نقاط الضعف : سرتاتيجية اإلهنزاميةاإل -3
الذاتية واملتغريات املحيطة الذي تأثر سلبا عىل نشاط املنظمة مما يؤدي هبا إىل 

 .اإلنحطاط والتوقف عن العمل لفرتات قد تطور مما يؤدي إىل ترسيح العامل
ل الوسط باملساومة إىل هذا النوع من وهي عبارة عن احل: اإلسرتاتيجية الوسطية -4

اإلسرتاتيجيات يف مواقف التفاوض خاصة مع نقابات العامل عىل رشوط وعالقات 
إذ يطالب كل من الطرفني بمميزات وضامنات ويكون احلل عادة هو يف , العمل

 .التنازل اجلزئي عن بعض الرشوط يف مقابل احلصول عىل بعض املنافع
دارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية املعارصة, تتبع كام نستطيع القول أن إ

اإلسرتاتيجية البديلة للموارد البرشية املناسبة لقوهتا النسبية وذلك يف مواجهة 
عنارص التغيري املتوقعة من كل إسرتاتيجية أم القوة النسبية فهي مقياس ملدى سيطرة 

ة فيه, واملبدأ أنه كلام زادت اإلدارة عىل املوقف وحتكمها يف سلوك املتغريات املتفاعل
القوة النسبية إجتهت إدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية إىل إختيار إسرتاتيجية 
هجومية, وبالعكس كلام قلت القوة النسبية إجتهت إدارة املوارد البرشية 
اإلسرتاتيجية إىل إختيار إسرتاتيجيات دفاعية وحني تتعادل القوة النسبية ألطراف 

 .متيل اإلدارة إىل اإلسرتاتيجيات التوفيقة أو الوسطيةاملوقف 
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إن التغري الرسيع الذي تعرفه املؤسسة يف خمتلف املجاالت عىل كل املستويني 
الكيل واجلزئي يؤثر عىل نشاطها من جهة وعىل كيفية تصميم وإنشاء إسرتاتيجيتها 

لبرشي كمتغري تابع سابقا من جهة أخرى, يستدعي رضورة تغيري النظرة للعنرص ا
عليها , إىل متغري إسرتاتيجي حاليا, فإن أرادت املنظمة إستمرارية نشاطها وبقاءها

تبني لإلدارة املوارد البرشية اإلسرتاتيجية التي تساعدها عىل خلق الدافعية لدى 
 .األفراد والتي تكون مكملة لإلسرتاتيجية العامة التي تتبعها
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ىل وضع رؤية وخطط عمل ترتكز اخلطة االسرتاتيجية لتطوير الرياضة ع
وختصيص موارد لتحقيق أهداف الرتبية البدنية والرياضية; للوصول إىل أعىل مستوى 

بام هتدف إىل املسامهة يف حتسني , من اإلنجاز يف حدود ما تؤهلنا إليه إمكانياتنا احلالية
واستخدام الرياضة كأداة أساسية , وتعزيز السلوكيات الصحية, خمرجات التعليم

,  واالرتقاء باألداء الريايض يف املنافسات املحلية والعاملية,فيه والرتويح عن النفسللرت
. بيئة رياضية مناسبة لتقديم نظام الرياضة عىل مستويات عامليةوهتيئة

 من , أن اخلطة االسرتاتيجية لتطوير الرياضة تأيت للنهوض بالرتبية البدنية والرياضية
 ويف إطار رعاية املواطن وتنميته ,طلبات املجتمعخالل وضع نطاق عمل ينبع من مت

 بتحديد رسالة الرتبية البدنية والرياضية التي تسعى إىل حتقيقها يف ,واحلفاظ عليه
 تتمثل يف زيادة الوعي بالرتبية , وذلك من خالل حتقيق عدد من األهداف,املجتمع

 .ملجتمع بشكل عامالبدنية والرياضية وتعزيز النشاط البدين الريايض بني افراد ا
ال خيتلف اثنان عىل أن التخطيط االسرتاتيجي من األمور اهلامة وامللحة يف 
جمتمعنا وعىل كافة األصعدة واإلدارات الرياضية الناجحة هي التي تزيد من 
االهتامم بمثل هذه األساليب اإلدارية ألنه وبكل تأكيد سيؤثر وبشكل فعال عىل 

لتخطيط االسرتاتيجي الريايض هو وباختصار نشاط  وا,نوعية القرارات اإلدارية
قائم عىل حتليل بيانات عن املايض واختاذ قرارات يف احلارض ولبناء يشء يف املستقبل 
وهو أيضا اختيار بني بدائل متعلقة بأهداف والسياسات واخلطط والربامج لتحقيق 

 .املعاملهذه األهداف بمعنى أنه ينطوي عىل صنع قرار مرتبط بيش غري حمدد 
, ية الرياضية تطبق عىل أرض الواقعن أمهية وجود خطط اسرتاتيجية لألندإ

وتطبيق التخطيط االسرتاتيجي , لضامن استمرارية االندية وتقديم خدماهتا ملنتسبيها
 .بمثابة االساس السليم لبناء نادي قوى
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عدد رضورة اعتامد خطط اسرتاتيجية هلا خالل املرحلة املقبلة يف ظل تزايد 
 .االندية والذي بذروة سيضمن استمرار النادي وفرقة الرياضية

نعم هناك مجلة من املعيقات التي قد تواجه االندية ولعل ابرزها العامل املادي 
 باإلضافة للمورد البرشي القادر ,املرتبط بشكل رئييس لتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية

 .برشي ليكون قادر عىل مواصلة املشوارايامنا منها بأمهية بناء الكادر ال.عىل تنفيذها
هنا نؤكد اىل رضورة اهتامم الباحثني بكيفية بناء اخلطط االسرتاتيجية لألندية 

متمنيا ,  قد تواجه االندية أثناء تنفيذهاوالعمل عىل وضع حلول للعقبات التي
 .التوفيق لألندية يف حتقيق رسالتها التي تساهم يف بناء املجتمع ورقيه

 التي تصب يف ,ة االهتامم بوجود خطط اسرتاتيجية لألندية الرياضيةان رضور
 وخاصة يف ظل فكر احرتايف وليس ,تطوير األداء الريايض للمجالس اإلدارية

هاوي األمر الذي يعني أن تكون اإلدارة تفكر يف احرتافية من حيث األمور 
, والبنية التحتية, والتمويل, كالتسويق"األخرى املتعلقة بالتخطيط االسرتاتيجي 

  وغريها"ومدارس الناشئني
أن اإلدارات الناجحة هي التي تقوم بتحديد األهداف كخطوة أوىل ومن ثم حتديد 

وحتديد العوامل املساعدة واملعوقة للوصول إىل الترصف املناسب الذي , املوقف احلايل
 رضورة تبني  وعىل,سيساهم بشكل كبري يف تطوير األداء عىل كافة النواحي اإلدارية

االندية مفهوم التخطيط االسرتاتيجي وتطبيقه اذا ما ارادت الرقي وتطبيق االحرتاف 
 .لتكون قادرة عىل خوض معرتك املنافسة املحلية والعربية والدولية

ية الرياضية لضامن نجاحها واستمرارها البد من وجود خطط أن االند
 .ري السليماسرتاتيجية حمكمه قائمة عىل املعلومات والتفك

ن التخطيط االسرتاتيجي عىل مستوى االلعاب واألندية هو مفتاح النجاح إ
ادراكا اىل ارتباط التخطيط االسرتاتيجي , واالستمرارية يف ظل املنافسة الشديدة

 .باستقرار االندية ومقدرهتا عىل توفري الدعم املايل
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سرتاتيجية التي واؤكد هنا عىل رضورة تبني ادارات االندية تطبيق اخلطط اال
مطالبا يف االخري برضورة عقد , ديد االهداف التي ستسعى لتحقيقهاتشمل حت
ورشات العمل اخلاصة بكيفية وضع وتنفيذ اخلطط االسرتاتيجية  والدورات

 .واليات التغلب عىل املعوقات التي قد تطرأ اثناء التنفيذ
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التي ,  العجز املايل بشكل دائم بل أصبحت املربرتشتكي العديد من األندية من
تعلق عليها النتائج السيئة التي حتصدها فام السبيل للخروج من هذا املأزق?

لكن الشواهد , لفرتة طويلة خارج اهتاممات االقتصاد وأن الرياضة ظلت
 الصحة. فاتصاهلا وثيق بالقيم االستهالكية, احلديثة أثبتت انه إىل جانب الرتفيه

اإلنتاج فهي تدخل يف إطار الدورة االقتصادية سواء باعتبارها منتجا أو رشيكا و
أثبتت أن الرياضة , وهناك دراسات فرنسية مهتمة بامليدان, لإلنتاج أو كقيمة مضافة

اصبح خيصص هلا جزء , بل يف أحيان كثرية, ما فتئت متارس من قبل قاعدة عريضة
أصبح يعرف نموا , ثامر يف املجال الريايضحيث أن االست, هام من الدخل الفردي

يف املائة من امليزانية العائلية املخصصة كام أن تسعني , يقدر بعرشين يف املائة سنويا
 حضور املباريات الرياضية واملجالت وللرياضة يف أوروبا توجه نحو رشاء املالبس

, لعامل الثالثإغفال هذا اجلانب من طرف الفاعلني يف امليدان الريايض خصوصا باو
يشكل خطرا ال عىل السري الطبيعي لألندية بل عىل مقاومتها للمتطلبات االقتصادية 

املصاريف بمختلف أنواعها بام  وفان مل تكن هناك موازنة بني املداخيل, ألنديتهم
وان تراكمه يؤدي إىل , جيعل العجز الدائم هو القاعدة, فيها مستحقات الالعبني
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وعة أندية عىل الساحة الرياضية فاألزمة بالنسبة ألندية العامل غياب النادي أو جمم
يبقي رضبا من , الثالث أصبحت هي القاعدة يف حني أن حتقيق أي توازن مادي

إن مل نقل رسابا يستحيل إدراكه لكن ما رس جتاوز هذه , حلام صعب املنال واخليال
األزمة من طرف أندية العامل املتقدم?

أثبتت أن الرياضة ما فتئت متارس من قبل , مة بامليداندراسات فرنسية مهت
, اصبح خيصص هلا جزء هام من الدخل الفردي, بل يف أحيان كثرية, قاعدة عريضة

أصبح يعرف نموا يقدر بعرشين يف املائة , حيث أن االستثامر يف املجال الريايض
تعمل  , تقدمأن املسالة ال تتعدى كون األندية الرياضية يف العامل امل, سنويا

وهتدف قبل كل شئ إىل جعل , كمؤسسات اقتصادية عىل رعاية مصاحلها التجارية
وان العرص احلديث يشهد , ووسيلة دعاية ناجحة خصوصا, الرياضة مصدرا للربح

فال , ملا يف ذلك من منافع متبادلة, املصالح التجارية وارتباطات كبرية بني الرياضة
, األمثلة كثرية واهلوكي عىل اجلليد وأندية كرة السلةعجب إذا علمنا أن العديد من 

لكن , األمر للوهلة األوىل يبدو غريبا وتتداول أسهمها يف بورصة وول سرتيت
وهنا يمكن أن نتساءل ماذا بإمكان نادي , احلقيقة أن هذه األندية مؤسسات منتجة

ريايض أن ينتج?
, طرق مبارشة أو غري مبارشةتبعاهتا من إشهار ب واإلجابة البدهيية هي الفرجة

االقتصاد تتصل برعاية املصالح  ومما يدعو إىل اإلقرار أن العالقة بني الرياضة
تبقى دلك اجلرس اخلفي الذي مترر من , االستهالكية أو بمفهوم آخر والتجارية

املحتملني آخذين بعني االعتبار  وخالله الرشكات خطاباهتا إىل ابنائها احلقيقيني
وهلدا السبب فاملنافسة , النتائج املحصل عليها من طرف األندية وهدينعدد املشا

تكون عىل اشدها بل أحيانا رشسة بني املعلنني للظفر بحق نرش إعالناهتم خالل 
وإذا خرجنا من إطار , مما ينعكس إجيابيا عىل خزينة األندية, املباريات احلارقة

فس عن احتضانه أزيد من سبعني تتنا, األندية إىل الدوريات فروالن غاروس مثال
املدراء العامني للرشكات قصد حجز مائتان  ويمتد إىل الرؤساء, رشكة بل التنافس
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ومخسون مقصورة ذات أربع أماكن حلضور هنائيات الدوري رفقة الشخصيات 
وما ,  متأل بشتى أنواع الطرق فإضافة إىل اإلعالنات,اهلامة أو ما يعرب عنه اخلزينة

ما هلا من مستحقات عن  و, األنديةها والسلع التي حتمل شعاراتيدور يف فلك
 فان هناك أيضا مقصورات خاصة برجال املال واألعامل تقدم خالهلا ,ذلك

حيث تصبح , املكرسات ووجبات حسب الرغبة وخدمات كتقديم املرشوبات
فعية  إن مل نقل ن,املالعب الرياضية يف هذه احلالة أندية خاصة خللق عالقات مهنية

 فان هذه املقصورات حتجز طيلة ,بني هذا النوع اخلاص من حمبي الرياضة وللعلم
مما جيعل العجز املادي آخر اهتاممات األندية يف العامل , املوسم الريايض بأثامن باهضة

هنا يمكن طرح السؤال من هم أصحاب هذه الرؤى التي جتعل مدا خيل , املتقدم
األندية ال تعرف توقفا?

التسويق بطريقة  وب يبقى أن املسريين واإلداريني يقومون بالتدبري املايلاجلوا
جيعل , فمعاملة النادي عىل انه مقاولة رياضية, علمية خارجة عن إطار االرجتالية

الالعبون  وتتغري فمثال تصبح ممتلكات النادي رأسامال, رؤية املتتبعني لألندية
التي تشكل ,  دلك يف قيمة االنتقاالتويتضح, ال يمكن االستغناء عنه, استثامرا

, فالفرجة يف هذه احلالة, مخسة وعرشون يف املائة من مدا خيل األندية األوربية
يمكن أن يعكر , أي خلل يف هذه العنارصو, تصبح هي املنتوج والنتائج هي اجلودة

وينعكس سلبا عن املداخيل بمختلف أصنافها , السري الطبيعي للمقاولة الرياضية
اصبح القاعدة املتبعة يف العامل املتقدم يف وقت مازالت االرجتالية , لتسيري العلميفا

.طاغية يف هدا املجال لدى أندية العامل الثالث

متى ستتعامل أنديتنا هبذا املفهوم اجلديد مع واقعها , هلدا يبقى السؤال امللح
الذي اصبح , فتسري بطريقة علمية للخروج من مأزق اخلصاص املادي, االقتصادي

 ."كثر من مناسبةأاسطوانة قديمة أعيد تكرارها يف 
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  مثل الصحف والراديو والتليفزيون واإلنرتنت(وسائل اإلعالم اجلامهريية (

وسيلة أساسية يمكن إيصال الرسائل عربها إىل جمموعات كبرية ومتنوعة من 
عالم للرياضة وسيلة أساسية لنقل املعلومات جلمهور وتقدم وسائل اإل. الناس

:يشمل اجلميع ابتداء من العامة إىل صناع القرار يف احلكومة
عادة ما . وحتتاج الرياضة أن تكون اسرتاتيجية لدى حماولتها إسامع صوهتا

تكون الوسائل اإلعالمية رشكات كبرية وبريوقراطية تتوقع أن يتم التواصل معها 
وكنتيجة لذلك فمن أجل زيادة فرصك يف احلصول عىل تغطية . ددةبطريقة حم
حتتاج إىل تأطري رسالتك بطريقة تتوافق مع الكيفية التي تصوغ هبا وسائل , إعالمية

 .اإلعالم موضوعاهتا

 .رياضية.تطوير اسرتاتيجية إعالمية بذلك هي الطريقة األكثر فعالية للقيام
هي اخلطة التي ترشد هيئتك الرياضية  االسرتاتيجية اإلعالمية الرياضية 

كام أهنا تساعدك عىل ضامن أن رسائلك متامسكة ومنظمة  .للتفاعل مع اإلعالم
 −إعداد اسرتاتيجية يعني أن هيئتك الرياضية  لن تتعامل بآلية رد الفعل. ومستهدفة

 اإلعالم عندما حيتم احلدث أو الظروف رضورة التعليق من وهو امللحوظ يف
 وباستخدام اسرتاتيجية إعالمية يمكنك بدال من ذلك بناء رسالتك .جانبها

لذا عندما تريد إطالق محلة , وصورتك العامة وعالقاتك مع اإلعالم وفقا لرغباتك
 .سيكون لديك قاعدة اجتامعية تبني عليها, أو االستجابة ملوقف

 اتيجيتكاخلاصة باحلمالت عادة ما تكون مرتبطة باسرت االسرتاتيجية اإلعالمية
وهي خطة عن كيفية التفاعل مع اإلعالم إليصال رسالتك عن , اإلعالمية العامة

وقد تكون مثل هذه االسرتاتيجية أسهل إذا كان لديك بالفعل عالقات . محلة بعينها
إال أن االسرتاتيجية العامة ليست  :مع اإلعالم من خالل اسرتاتيجية إعالمية عامة

.جية إعالمية خاصة بحملة حمددةمطلبا حتميا لبناء اسرتاتي
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تكون جهود التواصل أكثر نجاحا وتركيزا عندما تبنى عىل اهلدف العام هليئتك 
ضع التحديات يف الرياضية ويتم تطويرها بناء عىل األهداف اجلزئية ومع و

كنتيجة لذلك من املهم البدء بتكوين فكرة واضحة عن محلتك أو هيئتك . احلسبان
. الرياضية  وما الذي حتاول أن تفعله أو حتققه عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد

لذا يمكن أن تعكس اآلليات والتكتيكات التي توظفها يف االسرتاتيجية اإلعالمية 
 .يمكنك أيضا االطالع عىل كيف تبني اسرتاتيجية محلة. هاهذه األهداف وتكمل

2J<‚uíéÚøÂý]<Ôjéréi]‰]<†èçŞjÖ<°é‰^‰ù]<ð^Ò†Ö]<V< <

من الذي ينبغي أن حيرض عىل الطاولة حني تطور اسرتاتيجيتك اإلعالمية? 
 الذين جيب أن −خل منظمتك وخارجها دا–حدد قائمة باألشخاص األساسيني 

ملية حتديد كيف سيتم تقديم اهليئة الرياضية  أو احلملة يكون هلم صوت يف ع
ضع يف ). ضم املتأثرين باملوقف الذي تشن محلة من أجله: مثال )للجمهور العام

اعتبارك ما إذا كان للهيئة الرياضية  موارد برشية إلعداد وتطبيق االسرتاتيجية 
سهيل وتقديم أو ما إذا كنت ستحرض مستشارا إعالميا لت, اإلعالمية بنفسها

 .إرشادات حول هذه العملية
3J<íéÚøÂý]<Ôjéréi]‰÷<íéñˆ¢]<Í]‚âù]<‚uV<< <

بمجرد حتديد األهداف العامة حلملتك واملشاركني األساسيني السرتاتيجيتك 
اخلطوة التالية هي تقديم املشاركني سويا والتفكري يف ملاذا وكيف يمكن , اإلعالمية

هل هناك , عىل سبيل املثال. دا للوصول إىل أهدافكأن يكون إرشاك اإلعالم مفي
متخذ قرار حمدد أو رشحية من الرأي العام ترغب يف التأثري عليها? هناك طريقة 
جيدة للقيام بذلك وهي حتديد جمموعة من النتائج التي ترغب يف رؤيتها بعد 

عية جيب أن تكون هذه األهداف حمددة وقابلة للقياس وواق. تعاونك مع اإلعالم
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  ,هذا العام@٪20 زيادة زوار املوقع بنسبة , عىل سبيل املثال. ومرتبطة بتوقيتات حمددة
 خطاب للحكومة بحلول 500شخص يف تظاهرة رياضية  أو إرسال @1000أو حشد 

يمكن أيضا االطالع .  احلصول عىل تغطية إعالمية للحملة يف اإلعالم, تاريخ حمدد
  .عىل حتديد أهداف احلمالت

4J<<î×Â< m`jÖ]< »< gÆ†i< àè„Ö]< ”^~ù]< æ_< “~Ö]< ÔÊ‚ãjŠ¹]< Õ…çã¶< ‚u

ÔÊ]‚â_<ÐéÏ <Øq_<àÚ<ÜãÒç×‰<< <

هل يمكن للجمهور العام أن حيقق اهلدف? هل حتتاج للوصول إىل سيايس بعينه? 
هل تبحث عن استجابة أو رد فعل من منظمة أو جمموعة حمددة? هل سيكون األمر أكثر 

خصيات أساسية أو جمموعات مبارشة? أم سيكون األكثر فاعلية فاعلية للتعاون مع ش
هو خلق رأي عام داعم حول القضية والضغط بتلك الطريقة? هل هذا اجلمهور 
املستهدف مستعد لسامع رسالتك التي تود إيصاهلا? ما هي بعض العوائق أو املخاوف 

 التي قد تتسبب يف مشكالت يف الوصول هلذا اجلمهور? 
5J<<Ä•æ<ÄÚ…^fjÂ÷]<»<Í‚ãjŠ¹]<…çãÛ¢]<HíéÚøÂý]<Ôjéréi]‰÷<íéŠéñ†Ö]<̂ è^–ÏÖ]<‚u<V<< <

ما الصورة العامة التي تريد إيصاهلا? ما الرسائل األساسية التي سيكون هلا 
تأثري عىل اجلمهور? إحدى الطرق اجليدة للوصول إىل اإلجابات هي بناء رسائلك 

كام .  وليس فرض يشء ما, اولة لتحقيقهاعىل اهتامماهتم األساسية وأن تبدو كمح
  جيب أن حتدد العوائق التي يمكن أن حتول دون الوصول لألهداف

6J<Í‚ãjŠ¹]<…çãÛ¢]<±c<Ùç‘ç×Ö<Ø–Êù]<íÏè†ŞÖ]<‚u<< <

من أين تستمد هذه املجموعة من الناس  :بعض التساؤالت التي ينبغي طرحه
 األخبار واملعلومات? 

ما هو التكتيك األنسب لنرش محلتك : طرح السؤالواضعا ذلك يف االعتبار ا
 ورسالتك? 

 من الذي سينقل الرسالة بمصداقية أمام اجلمهور املستهدف? 
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املجموعة داخل أم خارج منظمتك? / هل هذا الشخص
 هبدف التأثري عىل سلوك ,أي وسائل اإلعالم ستسخدمها يف نقل رسائلك

اجلمهور املستهدف? 
سيكون توجيه هذه التساؤالت مفيدا يف حتديد ,  السابقةبعد استكامل اخلطوات

ما إذا كان االختيار األمثل لرتكيز اسرتاتيجيتك اإلعالمية سينصب عىل وسائل 
اإلعالم الرئيسية أو التقليدية مثل الصحف والتلفزيون والراديو أم اإلنرتنت 

. ط من اجلميع أم اإلعالنات مدفوعة األجر أو خلي,ووسائل اإلعالم االجتامعية
فاإلعالم , إذا كنت تستهدف مجهورا ليس متعلام بقدر كبري, عىل سبيل املثال

لكن مع الوضع يف . املسموع واملرئي مثل التليفزيون والراديو سيكون األنسب
 يمكن أن يكون الراديو هو االختيار ,احلسبان أن الوصول للتليفزيون حمدود

 املستهدف مدين ومن الطبقة الوسطى إذا كان مجهورك, وبالعكس. األسايس
 فمزيج من الصحف والتليفزيون والراديو ووسائل , ويعرف بالكمبيوتر جيدا

سيعطيك اإلجابة عىل تلك التساؤالت . اإلعالم االجتامعية سيكون األكثر فعالية
أيضا فكرة عن أي وسيلة إعالمية يمكنك مراقبتها ملتابعة املوضوعات املتعلقة 

 يمكنك القيام برد فعل أو تقديم حمتوى يتعلق بالقضايا املرتبطة لذا, بحملتك
 . وبالتايل يمكنك زيادة فرصك يف النجاح, بحملتك

 يمكنك البدء يف النظر ,بمجرد حتديد نوع الوسيلة اإلعالمية لتي سرتكز عليها
ويقدم هذا القسم موردا أولية . إىل تكتيكات أكثر حتديدا للتفاعل مع هذه الوسلية

 :ملساعدتك يف البدء تشمل
 .كيف يمكن عقد مؤمتر صحفي •
 .كيفية كتابة بيانات صحافية فعالة •
 .كيف يمكن جتميع دليال صحافيا •
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. قياس التقدم هام جدا لتقييم النجاح وبناء اسرتاتيجية فعالة طويلة املدى
 باعتبار أن ,ملية والنتائج يف الوقت نفسهوعىل الرغم من ذلك جيب الرتكيز عىل الع

 .انظر التقييم واملتابعة. لكل منهام دروسا هامة يمكن االستفادة منها
8.<<ð^ßeéÚøÂc<Ù^’i]<íÛñ^ÎíV<< <

فالبد وأن تبدأ ببناء , إذا كانت منظمتك تعد اسرتاتيجية عالمية للمرة األوىل
إرسال  . املصادر والعالقاتقائمة اتصال إعالمية فاإلعالم يقوم باألساس عىل

 لكنها ليست فعالة ,البيانات الصحفية لوسائل اإلعالم بشكل عام يمكن أن تنفع
. كام هو احلال لدى استهداف أشخاص يعرفون منظمتك ويعجبون هبا ويدعموهنا

 :يمكن البدء بالتايل
ت لن حمرر منوعا(تأكد من التوجه لألشخاص املناسبني داخل الوسيلة اإلعالمية  •

تواصل مع شخصيات إعالمية وقدم  (يكون الشخص الذي يغطي محلة حقوقية
نفسك وجتاذب أطراف احلديث بشكل عام حتى يعرفونك وبالتايل يكون األمر 

 .أسهل حني يكون لديك قضية هامة أو محلة تريد تغطيتها
تعرف عىل اإليقاع اليومي للمؤسسة اإلعالمية إذا مل تكن عىل علم بذلك ما  •

املوعد النهائي إلصدار بيان صحايف كي يتم نرشه يف عدد اليوم التايل? كم 
من الوقت حيتاج اإلعالميون حلضور مؤمتر صحايف? كم من الوقت ينبغي 
إتاحته للوسيلة اإلعالمية منذ إبالغهم كي يتمكنوا من إرسال كامريا 

 ومراسل يف موقع حدث ما?
يون يتلقون الكثري من املعلومات اإلعالمي, احرص عىل املتابعة, دائام •

 .تأكد من االتصال لتذكريهم.كل يوم, واملوضوعات لتغطيتها
 . عىل استمرار التواصل مع اإلعالميني الذين تتحدث معهمحريصاابق  •
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حرية التعبري قضية تؤثر عىل الصحافيني . أرشك إعالميني يف عمل منظمتك •
.اء طبيعيني حلمالت حرية التعبريوبالتايل هم حلف. واإلعالميني بشكل مبارش

من خالل دعوة صحافيني أو إعالميني بارزين لالنضامم إىل جملس إدارة أو جملس 
يمكنك احلصول عىل املزيد من املشاركة واملساعدة من , استشاري ملنظمتك

األشخاص الذين قد يقدمون خرباهتم لتطوير اسرتاتيجياتك اإلعالمية 
 .ي تثريها من خالل مؤسساهتم اإلعالميةويدعمون تغطية القضية الت

@óïvïma6aÜa@kîŠ‡n@@ ـ5 ـ 5 @
ًتقليديا يقترص عىل تنظيم الدورات التدريبية  ًإن مفهوم التدريب مل يعد مفهوما

ًأصبح خيارا إسرتاتيجيا يف منظومة استثامر   بل, التقليدية ومنح شهادات االجتياز ً
بل , يعد يطلق عليه اسم العامل أو املوظف مل وإن اإلنسان , وتنمية املوارد البرشية

يعترب اإلنسان من أهم املوارد التي   ولذلك,أصبح يطلق عليه اسم املورد البرشي
دولة ويف أي مكان فوق كوكب  تقوم عليها رصوح التنمية والبناء والتنوير يف أي

 عليه  فأطلق,اإلنسان ولقد تسابق العلامء يف ختصصات خمتلفة عىل تعظيم. األرض
اسم األصول  كام أطلق عليه املحاسبون.. االقتصاديون اسم رأس املال البرشي

املال املبدع أو  البرشية أما اإلداريون فقد سموا اإلنسان بـرأس املال الذكي أو رأس
التدريب مل يعد   فإن,ويف إطار هذه التعظيامت لقدرات اإلنسان. رأس املال املعريف

−أضحت   بل هو استثامر كامل للثروة البرشية التي,يةجمرد حلقات دراسية تقليد
ًتبعا − الثروة احلقيقية لكل الدول والشعوب وأصبح التدريب −بدون جدال

 سواء بالنسبة للقطاع اخلاص أو القطاع ,قلب التنمية احلقيقية الشاملة  يف−لذلك
ًيعا أن نعرف مج .NGOs القطاع احلكومي أو قطاع املنظامت غري احلكومية العام أو
الصناعية يف القرن املايض أفرزت ما كان يعرف باسم العملية اإلدارية التي  الثورة

إال أننا يف هناية القرن , طبقة جديدة يف اإلدارة وهي طبقة املديرين متخضت عنها
ثورة املعلومات أفرزت ثورة إدارية اجتهت نحو تغيري األسلوب  العرشين نجد أن

وأصبح الرتكيز عىل اإلنسان الكفء القادر , ارة املنظامتإد واملنهج التقليدي يف
 بحيث يصبح الثابت الوحيد ,واملستجدات والتطورات عىل التعامل مع التغريات

ًوأصبحت اإلدارة هي إدارة عمليات التغيري وصوال  التغيري«يف عامل اليوم والغد هو 
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سألة ترقيع املشاكل القضية أكرب بكثري من م إن .TQM إىل إدارة اجلودة الشاملة
 وإنام بلغ من التعقيد بحيث حيتاج إىل ,التقليدية القائمة بأسلوب الدورات التدريبية

متطلبات املرحلة التي هنيىء أنفسنا للدخول  معاجلة علمية وموضوعية تتمشى مع
. أخذت بمتطلبات اجلودة الشاملة فيها عىل قدم املساواة مع املؤسسات التي

عىل العنرص البرشي وتنميته  جية اجلديدة إلدارة اجلودة الشاملةوتعتمد هذه املنه
املدير إىل املدير  ً وتبعا لذلك تطورت النظرة من الفرد,وتطويره بصفة مستمرة

البيئة التي يتعامل  ً وأخريا املدير ذي الكفاءة العالية يف التأثري عىل عنارص,القائد
.. اإلسرتاتيجية إلدارية إىل القيادةوحتولت القيادة ا, High Value Manager معها

ومن .. توقفه وحتولت العملية اإلدارية من التحسني إىل استمرارية التحسني وعدم
ًاليوم وغدا البد  إن منظامت األمس التي ستبقى. اإلدارة العادية إىل اإلدارة الوقائية

ري من تتغ فهي إذن, أن تسعى إىل تطوير وتوسيع أهدافها لتقابل الغد املجهول
 إىل مؤسسات , مؤسسات ذات أهداف واضحة وذات صفة كمية ونشاط نمطي

بل قد , متجددة متنوعة ومرتامية ال تقترص يف نوعيتها عىل كم حمدود ذات أهداف
وهذا هو التحدي األخطر . ومتطلبات غريكمية صعبة القياس تتجاوزه إىل نواح

وهنا تتجىل . ل العامل الثالثاملال واألعامل يف دو الذي تواجهه منظامت ومؤسسات
ولذلك . للمواكبة واملواصلة ومواجهة التحديات إطاللة التدريب كآلية مستمرة

ورغم أن . التنمية التي تصممها احلكومة حيتل التدريب مكانة بارزة يف خطط
إال أن مفهوم التدريب يف .. أصبح له مفهوم واضح يف الدول املتقدمة التدريب

فكلنا نتفق عىل أن . حيتاج إىل كثري من اإليضاح والتحديد دول العامل الثالث
هذا !! ما هو التدريب الذي نريده والذي نقصده , ولكن مل نقل, التدريب مهم

هل القطاع اخلاص هو املسؤول? هل  :الكالم يرتبط بعدد من األسئلة اهلامة
 نحن لألسف! التدريب? احلكومة هي املسؤولة? هل كل هؤالء مسؤولون عن

يساورنا حتى اآلن   ومل نحسمها ألن الشك مازال,ندور يف فلك كل هذه األسئلة
اجلهات  هل هذه: والسؤال اآلن. يف أن التدريب هو العالج احلقيقي ملشاكلنا

تستطيع أن خترج قوافل من املتدربني القادرين عىل جلم الصيحات املتعالية التي
عدم وجود كفاءات وكوادر  ماهرةتتهم التدريب بأنه املشكلة احلقيقية وراء 

تستطيع أن تقوم بالعمل واألعامل بكفاءة? وهل نحتاج إىل مزيد من الوقت جلني 
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ً أم أن هناك أسبابا أخرى غري التدريب تلعب دورا يف عدم وجود ,التدريب ثامر ً
كوادر فاعلة? وجيب أن نعرتف بأن عملية تنمية مؤسسات املال واألعامل ليست 

أو تغيري يف أداء فرد أو جمموعة أفراد من مستوى معني إىل  تدريبجمرد عملية 
املنظمة عملية إحداث تغيري مقصود شامل جلميع  ولكن تنمية, مستوى آخر

مستوياهتم يف اجتاه حمدد نحو زيادة الكفاية  العاملني يف املنظمة وعىل خمتلف
 يف دول النمور إن التدريب. اليوم والغد والفاعلية للمنظمة يف مواجهة مشاكل
ًاآلسيوية حقق شوطا بعيدا من الفاعلية ولقد بدأ التدريب يظهر يف هذه الدول  , ً

بتوجيه جزء من استثامراته يف   من خالل قيام القطاع اخلاص,من خالل احلكومات
التجارية يف املسامهة يف  من خالل قيام الغرف, إنشاء معاهد متخصصة للتدريب

األهم من ذلك   ولكن,ليس هذا فقط هو احلل. التدريبإزالة اللبس حول مفهوم 
. هو أن مراكز ومعاهد التدريب يف دول النمور اآلسيوية أخذت تكمل بعضها

واملفهوم .  بعد أن اتفقت عىل اخلطوط العريضة للتدريب الذي حتتاج إليه,البعض
فالتعريف األكاديمي هو , نقصده ليس التعريف األكاديمي للتدريب الذي
يقول إن التدريب هو عملية تغيري يف نمط تفكري وسلوك  ريف النظري الذيالتع

ًولكن عمليا . واملشاكل الفعلية التي تواجه العمل املتدرب يف ضوء االحتياجات
وهو ,  يتحرك فوق املشكلة وجيهز عليها,الواقع فإننا نحتاج إىل مفهوم يتحرك يف

املشكلة اآلن هي عدم . عن حل هلاالبحث  اإلشكالية التي مازالت تفرض علينا
األول واألساس من التدريب مل  بمعنى أن اهلدف, توافر الكفاءة يف املتدرب

أن برامج التدريب  ولقد أسفر غياب عدم وجود مفهوم عام للتدريب عن. يتحقق
ال خترج كوادر  ًمثال مراكز التدريب املهني.. يف مراكز التدريب القائمة غري فعالة

ًيبا جيدا سواء يف الطباعة أو التصوير أو امليكانيكا أومدربة تدر إن . الكهرباء ً
املؤسسات  .ًخرجييها ال يعرفون جيدا ختصصاهتم ألهنم مل يتدربوا عىل مكائن حديثة

لدهيا مكائن  ولكن املراكز املهنية,  لدهيا مكائن متقدمة−عىل سبيل املثال−الصحفية 
ج يف مراكز التدريب املهني أن يفيدفكيف يستطيع املتدرب املتخر, قديمة

, إن بعض مراكز التدريب هتتم باملظهر وال هتتم باجلوهر!! املؤسسات الصحفية?
ً علام بأن هذه العناوين حتتاج إىل ,عناوين كبرية لدورات تستغرق ثالثة أيام فرتصد

 . ًالدورات التي تستغرق شهورا وليس جمرد أيام ثالثة سلسلة من
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ًيف السنوات األخرية شهدت تقنيات التدريب نموا وتطورا مطردا ً واتضح , ً

ذلك يف جماالت ونامذج عديدة سامهت وتسهم يف رقي العملية التدريبية وإيصاهلا 
وحتقق هذه التقنيات وتلك الوسائل جمموعة من , بالطريقة املثىل للمتدرب

:د يف حتقيق األهداف التدريبية املرجوة ومن أبرزهاالتسهيالت للمدرب مما يساع
تعمل وسائل ومساعدات التدريب عىل جلب انتباه الطالب وزيادة اهتاممهم  -1

.بموضوع التدريب 
تزيد وسائل ومساعدات التدريب من االستعداد للتدريب عندما يشاهد  -2

.الطالب هذه الوسائل موجودة أمامهم
ًالتدريب اخلربات احلسية التي تعطي معنى ومدلوال توفر وسائل ومساعدات  -3

 بمعنى أهنا تسهل إدراك املعاين من خالل , للعبارات التي تصدر من املدرب
 فتساعد عىل تكوين صور , جتسيد األفكار بوسائل ومساعدات تدريب حمسوسة

.مرئية يف األذهان
بصورة نشطة تؤدي وسائل ومساعدات التدريب إىل زيادة مشاركة الطالب  -4

.وإجيابية يف التدريب
ًجتعل وسائل ومساعدات التدريب التعلم أكثر أثرا وأقل نسيانا حيث تؤدي إىل ترسيخ ما  -5 ً

.يتعلمه الطالب بعكس التعلم اللفظي فقط دون استخدام مساعدات التدريب
تعمل وسائل ومساعدات التدريب عىل تيسري تدريب موضوعات معينة قد  -6

.ا تدريبها بذات الكفاءة والفاعليةيصعب بدوهن
تساعد الوسائل التدريبية عىل تنويع أساليب التدريب املوجه ملواجهة الفروق  -7

خيتلفون يف قدراهتم ) الطالب(فمن املعروف أن املتدربني , الفردية بني الطالب
ًفمنهم من حيقق مستوى عاليا من االستامع للرشح , واستعداداهتم العقلية

مثل ,  ومنهم من يزداد تعلمه عن طريق اخلربات البرصية,للمدربالنظري 
ومنهم من حيتاج إىل تنوع الوسائل لتكوين املفاهيم ) األفالم والرشائح(مشاهدة 

.الصحيحة لديه
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تسهم وسائل ومساعدات التدريب يف تنمية مهارات املتدرب وتنويع مصادر  -8
.املعرفة لديه

À@órî‡¨a@pbïåÕnÜa†a‹Ðÿa@kîŠ‡mZ@@ ـ7 ـ 5
@@ýìcêÖû]<g‰^£]<Ý]‚~j‰^e<gè…‚jÖ]<íéßÏi:< <

ًاحلاسب اآليل من التقنيات التي باتت اليوم متثل أنموذجا رائعا للتعلم  ً
بام متلكه هذه التقنية من أساليب وطرق متعددة ومتنوعة وجذابة , والتدريب

خدام وقد ذكرت جمموعة من الدراسات العلمية أن است, إليصال املعلومة
احلاسوب مع جمموعة كبرية من الطالب مع وجود املعلم ساهم يف إنامء هؤالء 

وأن ذلك يسهم يف تنمية املهارات لدى الطالب وحتقيق األهداف , الطالب نحوه
. التعليمية والتدريبية برسعة ومهارة عالية

ًوقد ظهرت إحدى التقنيات املعتمدة عىل احلاسب اآليل قريبا اطلعت عليها 
ًجدهتا حتقق أهدافا يف العملية التدريبية مل يكن يمكن احلصول عليها هبذه الرسعة وو

:وهي) السبورة الذكية(ما يسمى بـ  هي ومع فقد مثل هذه التقنيات
وببساطة يقوم . مع شاشة تعمل باللمس عبارة عن سبورة بيضاء نشطة

مثال لذلك , ببلمس السبورة ليتحكم يف مجيع تطبيقات احلاسو) املدرب(املدرس 
رسم , كام يمكنه تدوين املالحظات,  صفحة أخري يف اإلنرتنتالربط مع
توضيح األفكار وإظهار املعلومات املفتاحية بواسطة األحبار , األشكال

 .اإللكرتونية إىل جانب حفظ وطباعة الربيد اإللكرتوين
bïäbq@íéfè…‚jÖ]<h^ÃÖù]<íéßÏiV< <

 مسلية أو طريفة أو مثرية هلا عالقة بموضوع يقصد باأللعاب التدريبية أية لعبة
يستخدمها املدرب لغرس مفهوم أو مهارة معينة يف املتدرب , فكرة حمددة ما أو

:ويمكن من خالل هذه األلعاب التدريبية مساعدة املدرب عىل التايل

.تأصيل املفاهيم التي يريد املدرب إيصاهلا للطالب املتدرب -1
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وتساهم مبارشة يف طرد امللل الذي قد يعرتي , املتدربإثارة نشاط الطالب  -2
.العملية التدريبية

تعترب األلعاب التدريبية طريقة علمية صحيحة يف التعلم تستند عىل جمموعة من  -3
.ًبحاث والدراسات املعتمدة دوليااأل

وتتنوع هذه األلعاب فمنها الفردي ومنها اجلامعي ومنها ما يعتمد عىل 
وقد حيتاج بعضها إىل مواد , لية أو القدرات العضلية واحلركيةالقدرات العق

 . وبعضها ال حيتاج إىل يشء من ذلكوأدوات مساندة
إن األلعاب التدريبية املتاحة لالستخدام يف السوق العريب قليلة بالنسبة 

كام , ًلأللعاب املتوفرة يف السوق الدويل لكن يمكن تصنيع كثري من األلعاب حمليا
 .ستفادة من الفكرة وحتويلها إىل لعبة تدريبية مبتكرةيمكن اال
brÜbq@íéfè…‚jÖ]<ÝøÊù]<íéßÏi< <

جمموع عروض تدريبية وتربوية مسجلة تعرض من : واملقصود باألفالم التدريبية
: ويستخدم لعرض األفالم التعليمية.خالل أجهزة خاصة 

.شاشة العرض -2      .التلفاز -1
.هاز الفيديو بأنواعهج -4    .اسب اآليلاحل -3

@@kîŠ‡nÜa@Óa‡ècZ@8 ـ 5 @
: تشمل أهداف التدريب وال تقترص عىل اآليت

 اكتساب األفراد املعارف املهنية والوظيفية وصقل املهارات والقدرات إلنجاز
 .العمل عىل أكمل وجه

أساليب األداء لضامن أداء لضامن أداء العمل بفعاليةتطوير . 
لفردرفع الكفاءة اإلنتاجية ل. 
العبء عىل املرشفني والرؤساءختفيف . 
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املسامهة يف معاجلة أسباب االنقطاع عن العمل. 
احتياجات املؤسسة من القوى العاملةتوفري . 
من األخطاء والفاقد واالستفادة من القوى العاملة واألدوات احلد 

 . املستعملة إىل أقىص حد ممكنواآلالتواألجهزة 
إدراك العالقة بني عمله وعمل اآلخرين  كل موظف عىل فهم ومساعدة

.وبني أهداف اجلهة التي يعمل هبا
@kîŠ‡nÜa@kïÜbc@ ـ9 ـ 5 @

التي يتم من خالهلا عرض ) الكيفية(يقصد بأساليب التدريب هي الطريقة 
. املادة التدريبية

: العوامل التي حتدد أسلوب التدريب
يمي وخربات  جيب مراعاة أعامر وجنس واملستوى التعل:املتدربني

 . املتدربني
التسهيالت واملواد , مكان التدريب,زمن التدريب:  التدريبظروف 

 . عدد املتدربني,املتاحة
التدريبموضوع . 
امليزات النسبية للمدرب. 

: وتنقسم أساليب التدريب إىل ثالثة أنواع
اإليضاحي/  التطبيق العلمي,املحارضة:  العرضأساليب. 
العصف , لعب األدوار, دراسة احلالة, ناقشاتامل:  املشاركةأساليب

األلعاب والقصة غري ,  الدراما االجتامعية,جمموعات املناقشة, الذهني
  الكاملة
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الزيارات ,  املرشوعات,التكليفات:  خارج قاعة التدريباألنشطة
.تالرحال/ امليدانية

ýìc@@š†ÃÖ]<géÖ^‰_V< <

ية والتي يتم من خالهلا نقل من األساليب الشائعة يف كل الدورات التدريب
تقديم أهداف الدورة وبرناجمها هو أحد األمثلة , املعارف واملعلومات للمتدربني

أساليب العرض .  تدريس كيفية اختيار العينات البحثية هو نمط آخر,العامة لذلك
هي موعظة يف معظم أجزائها وهي وسيلة اتصال يف اجتاه واحد بني املدرب 

تصادية من حيث املساحة والوقت باعتبار قدرهتا عىل تقديم قدر وهي اق. واملتدرب
وعيوب . كبري من املحتوى املعريف إىل عدد كبري من احلضور يف فرتة زمنية قصرية

أساليب العرض يتمثل يف طبيعة أسلوهبا السلبي وحمدودية نجاحها يف جذب انتباه 
 .كر واالسرتجاعاملتدربني واستمرار تركيزهم لتحقيق معدل مريض من التذ

 املحارضة 
اإليضاحيالعرض 

bïäbq@íÒ…^¹]<géÖ^‰_V< <

أساليب التدريب باملشاركة تؤمن مشاركة املتدربني يف عملية التعلم ومتكنهم 
من التعبري عن وجهات نظرهم وتشجعهم عىل االستفادة من خرباهتم يف فعاليات 

رض عىل مشاركة املتدرب هذا باإلضافة إىل أنه بينام تقترص أساليب الع. التدريب
فإن أساليب , بالسامع كام هو يف املحارضة أو بالرؤية كام هو بالعرض اإليضاحي

.املشاركة تؤدي إىل اشرتاك املتدربني بشكل نشط يف عملية التعليم
دراسة احلالة -2    .املنـاقشات -1
 العصـف الذهني -4  .لعب األدوار -3
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Ðé×ÃjÖ]æí‘ø¤] 
ذلك نظرا إلفتقار  واملوضوعات املهمة ىف الفرتة احلاليةيعد التدريب أحد 

لذلك فيعترب التدريب هو اجلزء  و, املهاري هبا والعملية التعليمية اجلانب التدريبي
يظل معه التدريب مستمرا طاملا انه  والذى حيصل عليه الفرد بعض إهنائه لدراستة

 .لعملية التدريبيةيعمل فالبد له من تنمية مهاراته امليدانية من خالل ا
نظام (طرق العملية التدريبية بداية من الطراز الكالسيكى  وتعددت أشكال

إىل ان وصلت للشكل احلديث التفاعىل مع األفراد الذين يتم تدريبهم إىل ) املحارضات
أن وصل مفهوم التدريب إىل ان املتدربني تتشاركوا التدريب مع املدرب أى ان العملية 

 .املتدرب خالل املحارضة التدريبية وة عىل أساس التفاعل بني املدربالتدريبية قائم
وسائل تنفيذ  وباإلضافة لوجود مدخالت حديثة عىل التدريب كوسائط العرض

نمو مفهوم التدريب التفاعىل عن  وتغري مفهوم التدريب الكالسيكى واألشطة التدريبة
 . العملية التدريبيةبعد باإلضاىف إلستخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات ىف

@@ðšbî‹Üa@7ïmì@òŠa†a@óïvïma6a@ ـ10 ـ 5 @
أدى التطور الرسيع الذي حدث يف السنوات األخرية إىل حتقيق نجاحات فعالة 
يف جماالت التسيري اإلداري حتى وصل األمر إىل أن أصبح إلدارة األفراد دور 

 وتنوع أنشطتها, نتيجة لنمو كبري يف حجم املنظامت, حيوي يف الوقت احلارض
احتياجات  واملتوافقة وتعقدها مما يستدعي بالرضورة توفري املوارد البرشية املناسبةو

ومتطلبات العمل نشري هنا إىل أن إدارة األفراد موجودة يف كل املنظامت أي كان 
ففي املنظامت الصغرية , لكن التفاوت يكمن فيمن يامرس هذه الوظيفة وحجمها

 ومع كرب ,وبذلك تعترب هذه الوظيفة جزء من مهام املدير, ملديرقد متارس بواسطة ا
, جتاوز أعباء لطاقة املدير يبدأ يف إسناد هذه الوظيفة إىل فرد أو أكثر وحجم املنظمة

 .وظيفة متخصصة إلدارة األفراد ووبذلك نجد يف املنظامت الكبرية احلجم إدارة
 desensi ,kelly,blarton ,beitelبيتل ولورتون وديزنس كيل"وقد أشار كل من 

ن اإلدارة الرياضية هي جمموعة املهارات التي تشمل كل ما له صلة أب 1990
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التقويم داخل أي منظمة  والقيادة والتوجيه والتمويل واملتابعة والتنظيم وبالتخطيط
كام تم تعريف اإلدارة , الرياضية وأو إدارة تقدم خدمات متصلة بالرتبية البدنية

جهود األفراد باالستفادة من التقنيات وتوجيهها  وية باهنا تنسيق املواردالرياض
 .بأقل تكلفة وبطريقة تسمح بتحقيق األهداف بدقة يف اقرص وقت

و هبذا فإن أمهية التسيري اإلداري لألندية الرياضية يتضح من خالل اهتامم هذه 
تنمية  ونشآت الرياضيةالعمل عىل ختطيط ادارة امل واألندية بتطوير النظم اإلدارية

و بذالك فهي , املقاييس العاملية وقدرات برامج التدريب الريايض وفق املتطلبات
.تطور اإلنسان وجتسد مفاهيم حتسن

وعىل خالف مجيع امليادين حققت الرياضة تطور نوعي كبري عرفت من خالهلا 
 تبعةهذا بفضل السياسات الرياضية امل ومنهجيات التدريب وتغيريا يف طرق

هو ما يتجىل من خالل  والدول واإلمكانيات الكبرية املسخرة هلا من طرف األنديةو
.املستوى اجليد الذي أظهرته هذه اللعبة يف كثري من دول العامل

أما يف اجلزائر فقد أولت الدولة اهتامما كبريا لتطور هذه الرياضة حتى تتامشى 
 الرياضة مراحل متباينة بدأهتا مع تطورات هذا العرص الريايض حيث عرفت هذه

تالها بعد ذالك ) 1970(السبعينات و )1960(بفرتة متواضعة يف سنوات الستينات 
 بداية التسعينات نلمس هذا من خالل األلقاب ومستوى الئق يف فرتة الثامنينات

 ).1982(املشاركات العاملية املحصل عليها  والعربية وامليداليات اإلفريقيةو
إىل الدعم الذي منحته الدولة لألندية من انجاز العديد من وهذا راجع 

.تسيري إداري ريايض حمكم واملنشآت الرياضية هذه األخرية تتطلب صيانة

متاشيا مع نظام اخلوصصة برزت عدة أندية عاملية ذات  وويف السنوات األخرية
 يسهر عليه مسريون, يرجع هذا إىل وجود تسيري إداري منسق ومستوى جيد

مؤطرون ذوي كفاءة عالية هذا الذي تفقده األندية يف بالدنا حيث تعتمد يف و
ال تكوين خاص يف التسيري اإلداري  وتسيريها عىل أشخاص ليس لدهيم كفاءة

.الريايض لألندية
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وهبذا فإن أمهية القيادة والتسيري اإلداري لألندية الرياضية يتضح من خالل 
العمل عىل ختطيط ادارة املنشآت  وم اإلداريةاهتامم هذه األندية بتطوير النظ

, املقاييس العاملية وتنمية قدرات برامج التدريب الريايض وفق املتطلبات والرياضية
 . تطور اإلنسان وو بذالك فهي جتسد مفاهيم حتسن

وهذا راجع إىل الدعم الذي منحته الدولة لألندية من انجاز العديد من 
  تسيري إداري ريايض حمكم وة تتطلب صيانةاملنشآت الرياضية هذه األخري
متاشيا مع نظام اخلوصصة برزت عدة أندية عاملية ذات  وويف السنوات األخرية

 يسهر عليه مسريون, يرجع هذا إىل وجود تسيري إداري منسق ومستوى جيد
مؤطرون ذوي كفاءة عالية هذا الذي تفقده األندية يف بالدنا حيث تعتمد يف و

ال تكوين خاص يف التسيري اإلداري  وأشخاص ليس لدهيم كفاءةتسيريها عىل 
 . الريايض لألندية

ولذلك ارتأينا إىل أن نخوض يف جمال من جماالت اإلدارة الرياضية إال وهو 
 .القيادة اإلدارية

حتقيق  وتعترب القيادة جزءا هاما من العمليات اإلدارية التي تساعد يف سري العمل
 حتفيزهم وينظم باإلضافة إىل عمله يف توجيه األفراد و خيططفنجد القائد, األهداف

ونجد القادة املتميزون يف املنشأة هيتمون بأنامط السلوك التي تظهر يف ترصفات , جذهبمو
يتدخل بأسلوب  وفنجد القائد يترصف يف األوقات املناسبة, ال تكون مكتسبة والفرد
 . السليمة وت الصائبةذلك يف الوقت املناسب يف اختاذ القرارا وفعال
@:ò†bïÕÜa@Òî‹Ém@ 11 ـ5  @

يعترب الدور الذي تقوم به القيادة واحد من أهم األدوار املرتبطة بمركز بناء 
اجلامعة يف جمال الصناعة وتعتمد فاعلية اجلامعة يف جزء كبري منها عىل درجة تآزر 

 إذ مل يكن وتوجيه أنشطة اجلامعة نحو احلصول عىل اهلدف والذي نادرا ما حيدث
فرد ما يف اجلامعة يقوم بدور التوجيه ومن املحاوالت األوىل يف دراسة القيادة 
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التأكيد عىل خصائص الفرد والتي أدت إىل النظرية املسامة يف القيادة والتي متيز القادة 
الناجحني عن غريهم واختيارهم للقيادة عىل أساس هذه السامت من التعاريف 

 :ييلاألساسية للقيادة ما 
 ":FIEDLER"تعريف فيدلرـ

 .هي أفعال يزاوهلا القائد من توجيه وتآزر ملا يقوم به أعضاء اجلامعة من عمل
 هي جمموعة السامت واملهارات التي يمتاز هبا القائد والالزم القيام :القيادة −

.بوظائف القيادة وهي عبارة عن توجيه وضبط إثارة امللوك واجتاهات أخرى
 التي تقوم بينهم أما أهداف اجلامعة يف ظل هذا النمط فال تكون نوع العالقات

 .وأضحت كام يقلل من فرص االتصال بينهم
@ñ†båÜa@ò†bïÔZ ـ 12 ـ 5 @

وهو نمط هيتم أساسا بالعمل وتقوية العالقات اجليدة بينهم وعىل حل 
الرصاعات وخلق جو تنظيمي مريح دون االهتامم كثريا بالعمل وإنتاج فالقائد 

لب بعدم الضغط عىل أعضاء مجاعته باجتاه اإلنتاج وإنام ينتظر منهم أن يعملوا مطا
 .عىل تفادي الوقوع يف املشاكل ويكون جهدهم تعبريا منهم عىل والئه هلم

وهو نمط ال هيتم كثريا بالعمل والعامل فالقائد يرى أن حتقيق مستوى مقبول يف 
أن أعضاء مجاعته بطبيعتهم كسالء اإلنتاج يكاد يكون أمرا مستحيال ألنه يعتقد ب

خاملني وغري مبالني وكنتيجة هلذا يبدوا له أن حماولة تكوين عالقات جيدة مع هؤالء 
 .تبدوا صعبة وتكاد تكون مستحيلة فالرصاع هو الذي يميز موقف هذه اجلامعات

@Öî‹ÑÜa@ò†bïÔZ @ ـ12 ـ 5 @
فس الوقت ونفس وهو النمط الذي هيتم اهتامما بإلغاء العمل والعامل يف ن

الدرجة فاإلنتاج بالنسبة للقائد هو يف هناية األمر نتاج لالندماج الكيل والكامل بني 
متطلبات املهمة وشخصية الفرد يف آن واحد فالقائد يسعى دائام إىل تبليغ خصائص 
حميط العمل وضغوطاته للعامل وإرشاكهم يف مرحلة الحقة يف وضع إسرتاتيجية 
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 كام يسعى إىل الوصول إىل أحسن احللول وأكثرها فعالية رغبة ومناهج تنظيم العمل
 فالقائد الذي يتصف , يف الوصول إىل مستوى عال يف اإلنتاج وفق حاجات الفرد

هبذا النمط هبدف إىل حتسني وتنمية املنظمة العتبارها نسقا كليا وشامال ويعترب بالك 
لذي يمكن أن تسعى إليه كل وموتون قيادي الفريق كأحسن نمط للقيادة والتسيري ا

منظمة لكونه جيمع بني االهتامم بالعمل واإلنتاج من جهة وضامن النجاح والرضا 
 .والصحة احلتمية والنفسية والعقلية للعامل من جهة أخرى

يالحظ عىل القائد يف هذا االجتاه اهتاممه وتأكيده عىل أمهية العالقات اجليدة بني 
سية لألجزاء ويظهر هذا االجتاه من خالل نمطني أعضاء اجلامعة واحلاجات النف

 .متميزين األول إجيايب والثاين سلبي
يتميز النمط األول بالتشجيع الذي يقدمه االئد دوما ألعضاء مجاعته وحتفيزهم عىل 
التطور املستمر يف ميدان العمل معتمدا يف ذلك عىل كل ماسمحت هل الظروف 

 أما النمط الثاين فيتميز بعدم اهتامم القائد , ويضواملواقف التنظيمية عىل أسلوب التف
بالنشاط أو املهنة ألفراد العاملني معه بتوجيه اهتامم أساسا إىل العالقات اإلنسانية وبقاءه 

 .متصال يف عملية تكوين وتطوير القدرات التنظيمية ألتباعه
دد املستمر األمور والقضايا التنظيمية وابتعاده قدر اإلمكان عن املواجهة والرت

 .يف اختاذ القرار
1-<°Ãe^j×Ö<^•†Ö]J< <

 :القيادة املوجهة *
القائد يعطي توجيهات حمددة فيها جيب عمله وكيف يتم عمله ودور كل فرد 
يف املجموعة وهو يركب العمل حسب األولوية واألمهية ويضع املعايري حمددة 

 إذا القائد هو ,واألنظمةلالنجاز ثم يطلب من األتباع التقيد بالقوانني والتعليامت 
الذي يسمح للتابعني بأن يعرفوا ماهو متوقع منهم فعله عن طريق التوجيهات 
حيث وجد أن هنالك عالقة اجيابية بني رضا التابعني وبني توجيه القائد خاصة 

 .املهام الغامضة عكس املهام الواضحة
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 :القيادة الدائمة *
كون بعمل صغري لكي جيعل جو العمل تتميز القادة يف هذا النمط بأن القائد ي

 نظرية الطريق إىل اهلدف , بشكل عام ممتع ومريح للعاملني من الناحية النفسية
أفرتضه هذا النوع من القيادة له تأثري إجيايب عىل رضا اإلتباع الذين يعملون حتت 

 .ضغوط واحباطات وينفذون مهام ال تؤدي إىل القناعة والرضا والراحة النفسية
:لقيادة باملشاركةا *

القائد هنا يستشري اخلاضعني وخيضع القرتاحاهتم بشكل جدي قبل أن يضع 
قرارا وجيب مناقشة املميزات املحددة لكل التابعني واملواقف التي تؤدي عىل قيادة 

عدة دراسات حديثة يف هذا املجال وكلها تؤكد أن هنالك  metchel واملشاركة وقدم
املشاركة سلوك التابعني وتكثيفهم يف جمال بام يتالءم مع عالقة بني نموذج قيادة 

 .مميزاته الشخصية
@14@ ò†bïÕÜa@ÛíÝ@†bÉicZ ـ 5 @

 أنه لكي يستطيع القائد اإلملام بالعملية القيادية 1980يرى عبد الوهاب عيل 
:ينبغي أن يراعي األبعاد السلوكية التالية

 :بعد الكفاءة الفنية>-1
يدا لعمله ملام بأعامل مرؤوسيه من ناحية طبيعة األعامل وهي أن يكون القائد جم

التي يؤدوهنا عارفا بمراحلها وعالقتها ومتطلباهتا وأن يكون بإمكانه كذلك استعامل 
 .املعلومات وحتليلها ومدركا بالطرق والوسائل املتاحة والكفيلة بانجاز العمل

 :بعد تأثري يف املدروسني>-2>
م سلوك العاملني ودوافعهم وعالقاهتم وكذلك ويقصد به القدرة عىل تفه

العوامل املؤثرة يف سلوكهم الن معرفتهم بأبعاد السلوك اإلنسانية متكنه من فهم 
 .نفسه أوال والتابعني وحتقيق األهداف املشرتكة
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 :بعد اللوائح التنظيمية>-3
وهي أن ينظر القائد للمنظمة عىل أساس أهنا نظام متكامل ويفهم أهدافها 

نظمتها وخطوطها وحييد أعامل السلطة وتنظيم العمل وتوزيع الواجبات وأ
التوجيهات وتنسيق اجلهود ويدرك مجيع األنظمة واللوائح وسياسات التوضيح 

 والتعيني والنقل والرتقية وغري ذلك من اللوائح ذات العالقة بالعمل وانجازه
 :بعد التقدير>-4

رؤوسيه بعبارة أخرى هذا السلوك وهو أن يتمتع القائد بالتقدير من طرف م
 .يدل عىل قبول املرؤوسني هبذا البعد القيادي

@óîŠa†fia@ò†bïÕÜaZ @ ـ15 ـ 5 @
  :تعرف القيادة اإلدارية بأهنا

ختتص القيادة اإلدارية بالتأثري الفعال عىل النشاط وتوجيهها نحو اهلدف  -1
 .والسعي لبلوغ هذا اهلدف

بطريقة معينة يتسنى معها كسب طاعاهتم التأثري يف األشخاص وتوجيههم  -2
 .واحرتامهم ووالئهم وتعاوهنم يف سبيل الوصول إىل هدف معني

 .التنسيق بني األفراد واجلامعات وحثهم للبلوغ إىل غاية منشودة -3
توجيه العنرص البرشي العامل يف اإلجارة عىل اختالف أوجه النشاط التي  -4

 . األهداف عىل أفضل نحو ممكنيتوالها توجيها متناسقا نحو حتقيق
@@óîŠa†fia@ò†bïÕÜa@óïèbàZ @ـ1 ـ15 ـ5 @

توصلت الدراسات التي أجريت عىل اجلامعات مع االستعانة بطريقة التحليل 
 فالقائد يف حاجة ألن يتمتع بمرونة , النفيس إىل وجود بعض عنارص عامة للقيادة

 املختلفني من تؤدي ثقافية متكنه من تنسيق العمل بنجاح بني أفراد اجلامعة
مصاحلهم املتعارضة عادة إىل ميول انفصالية قوية والقائد مسئول عن حتديد بؤرة 
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واضحة يرتكز حوهلا نشاط اجلامعة وهذا يتطلب من قائد قدرة عالية عىل إجياد 
تفاهم حيقق ترابط اجلامعة متارسها فدور القائد إذا يدعوه ألن يعمل كمنسق وخمطط 

 .وممثل للجامعة
@:óîŠa†fia@ò†bïÕÝÜ@óïbÿa@Ò÷bÄíÜa @ـ2 ـ15 ـ5 @

يامرس القائد أعامل السياسة تعترب من األسباب اهلامة التي يتوقف عليها 
:نجاحه القيادي منها

رسم السياسات التي تناسب املنظمة التي يعمل فيها ووضع اخلطط حتى تتم  −
 .عمليات تنفيذ السياسة بعلم ووعي كاملني

العمل والسري لتحقيق األهداف بأقل تكاليف وجهد ويف حتمل مسؤوليات  −
 .أقىص وقت

 .اختاذ القرارات املناسبة يف األوقات املناسبة −
واالهتامم , توزيع السلطات واملسؤوليات وإتباع األحوال اإلدارية السليمة −

 باستخدام وسائل االتصال املناسبة وتبادل الرأي
 .صادف اجلامعات واألفراد لرفع روحهم املعنويةالعمل عىل معاجلة الصعوبات التي ت −
تقدير الكفاءات يف اجلامعات مع تقويم الضعفاء وتدريبهم من أجل رفع مستوى  −

 .الكفاءة بني اجلامعة التي يقودها
@óîŠa†fia@óïyþ—ÜaZ @ـ3 ـ15 ـ5 @

القائد اإلداري هو صانع العمل فهو منفذ سياسة ومنفذ للخطط وحمقق 
 .عا هلالألهداف وهو واض

 :ومن اعتبارات صالحيات القيادة
 .تفهمه ألهداف العامة للدولة •
 .اإليامن باهلدف •
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 .املراقبة الصارمة وحتمل املسؤولية •
 حسن الترصف عىل مستوى اإلنسانية •
 . يف اجتاه اإلصالح اإلداريالقيادة •

@:ózubåÜa@óîŠa†fia@ò†bïÕÝÜ@óïbÿa@pbàíÕ¾a @ـ4 ـ15 ـ5 @
1I<]<íÃéfë…]ý]<‚ñ^ÏÖV< <

 فهو , تلعب شخصية القائد اإلداري أو املرشف دورا هاما يف نجاح القيادة
 عادال غري متغري قادرا عىل تنمية , جيب أن يكون حسن املعاملة جديرا باحرتامهم

املعلومات واملهارات الشخصية وعىل اختاذ القرارات السليمة يف الظروف املعينة 
ب والسري نحو حتقيق األهداف يكون عىل علم بكفاية واالتصال يف الوقت املناس

 .خلق العالقات املثمرة وإشباع احلاجيات اإلنسانية عند املرؤوسني بقدر املستطاع
@óîŠa†fia@Ò÷bÄíÜa@ãbÔcZ- ـ 16 ـ 5 @
@1óü¾bi@bïÝÉÜa@Ò÷bÄíÜa@âÔZ - ـ 16 ـ 5- @

 اللوائح أي تلك املتعلقة بوضع السياسة العامة وإعداد مرشوع القوانني
والقرارات وإصدار املنشورات والتعليامت اخلاصة بكيفية تنفيذ األعامل اإلدارية 

:وشاغلوا هذه الوظائف يامرسون ثالثة أنواع من املهام هي

 .وضع اخلطط العامة وإصدار القرارات −
 .تنظيم العمل اإلداري −
 .رئاسة املوظفني −

 فإن القائمني به هم نواب املدير , ظيميبام أن هذه املهام تقع يف قمة اهليكل التن
ورؤساء املصالح الذين يشرتط فيهم أن يكونوا عىل درجة عالية من الكفاءة 

 .اإلدارية
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@:óîŠa†fia@pa†bïÕÜa@âÔ 2- 16 ـ 5 @
أي تلك املتعلقة بتفسري السياسات وتكييف اللوائح والقرارات واملنشورات 

 .والتعليامت وفق الظروف الفعلية القائمة
@3óïÐa‹’fia@paŠa†fia@âÔZ - ـ 16 ـ 5- @

أي تلك املتعلقة بتنفيذ السياسات واللوائح والقرارات واملنشورات 
 .والتعليامت وفق الظروف الفعلية القائمة

@ 4μÑÄí¾a@âÔZ   ـ16 ـ 5 @
 التنفيذية التي تشمل املوظفني والعامل التابعني ةخيص هذا القسم الطبق

 .رللقيادات السابقة الذك
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@ @
@óïšbî‹Üa@óü¾a@òŠa†fi@óïbÿa@ú†bj¾aZ - 1ـ 6 @

 :من أهم مبادئ ادارة املؤسسة الرياضية ما ييل
استخدام الطرق العلمية يف حتيد أجزاء العمل وتنظيمه وكيفية تنفيه حمل الطرق  −

 األداءاإلدارية العميقة لرفع مستوى 
إتباع السبل العلمية الكفيلة الختيار القياديني وإعدادهم للتدريب والتعليم −

 .والتحسن املستمر
تشجيع التخصص يف املهنة وحتقيق التعاون التام بني أفراد املستقرين داخل  −

املؤسسات الرياضية حتى يمكن انجاز أهدافا ألن التعاون رضوري لتحمل 
 . وحتقيق األهدافاملسؤولية لتحفيز الطاقات

أهم تطبيق مبدأ تقييم العمل وتوزيع املسؤوليات عىل حساب اهليكل التنظيمي  −
 .للمؤسسة الرياضية

 .تنمية القيادة الديمقراطية االجيابية تنمي روح االنتامء بني اجلامعة داخل املؤسسة −
@7ïnÜa@À@|ubåÜa@‹î‡¾a@pbÑ–Z ـ 1ـ  1 ـ 6 @

ل حقيقة وجود صفات حمددة ثابتة عامة متيز إنه كثريا ما يثار جدل حو
املديرين الناجحني يف عملية تسيري املنظامت لكن واقع األمر ينفي وجود مثل 
هذا, فصفات املدير الناجح لغرفة العمليات ختتلف عن تلك الالزمة ملدير 
مصنع إلنتاج السيارات, وعليه فالذي حيدد الصفات الالزمة للمدير الفعال 

عضاء اجلامعة التي عليه أن يديرها من جانب, وبيعة عملها هو خصائص أ
 .وظروفها من جانب آخر

ونظرا للقيمة الكبرية لإلدارة الديمقراطية فقد حاول البعض ذكر أهم املهارات 
العامة الالزمة لنجاح املدير الديمقراطي وهذا يفيدنا كأساس سواء يف عمليات 

 . األسلوب الديمقراطي يف اإلدارةاختيار هؤالء املديرين أو تدريبهم عىل
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وعن فرج عبد القادر طه يرى نورمان ما ير أنه لنجاح املدير يف عمله البد من 
توفر بعض املهارات اجلوهرية كالقدرة عىل عرض املشكلة عىل نحو ال جيعل 
اجلامعة تتخذ منها موقفا دافعيا, ولكنه يؤدي هبا إىل أن تتجه إليها اجتاها بناءا, 

 أن ال يقدم إليهم حلول متعددة ليختاروا من بينها أو يصدر عنهام ما وينبغي
يشري إىل إثارة حل بعينه أو يوجه النقد إىل ما يقدمه املوظفون إليه من 
اقرتاحات, وكذا القدرة عىل تقديم احلقائق اجلوهرية وعىل إفساح جمال احلرية, 

 بتدريب املدربني عىل دون اقرتاح حل ما, وأكثر األخطاء انتشارا عند القيام
املناقشة ما يالحظ من نزوعهم إىل تقديم املشكالت يف خطب طويلة والقدرة 
عىل تبيينه ألفراد اجلامعة,  بحيث يشرتكون مجيعا يف املناقشة وتقتيض هذه 

 :القدرة مديرون يستطيعون
 . قبول املسامهة من الغري−أ

 .هم مرغوب فيها وحتتاج إليهامساعدة أعضاء املحجمني عىل الشعور,  بأن آرائ −ب
 . منع الثرثارين من السيطرة عىل املواقف ولكن دون صدهم−ج
 . إبقاء اجتاه احلركة يف املناقشة إىل األمام دائام−د
 . قبول مشاعر املشرتكني مجيعا واجتاهاهتم كنقاط صحيحة−هـ
 . وقاية األعضاء الذين قد يتعرضون إىل هجامت كالمية من غريهم−و
 ول الرصاع داخل اجلامعة كأمر حسن وجوهري حلل املشكلة قب−ق
القدرة عىل إعادة عرض اآلراء واملشاعر التي يمكن التعبري عنها بدقة, ويف  −ز

ضوء صورة أكثر إجيازا وحتديدا واضحا من الصورة التي قدمت بواسطة 
 .األعضاء

 وتعرب هذه املهارة عىل القدرة عىل توجيه األسئلة املناسبة تنبه السلوك حلل املشكالت −م
 .أكرب قدر من األمهية لتوجيه املناقشات لغرض حل املشكالت املعقدة

 . القدرة عىل التخليص ما بدت احلاجة إىل ذلك− ن
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@2@ Óa‹’fia@óïÜbÉÐ@À@pbî‹ÅäZـ 1 ـ 6 @
لقد أسفرت معظم اجلهود التي قام هبا علامء اإلدارة وعلامء النفس واالجتامع 

اف وسامت املدراء واملرشفني وأثرها يف فعالية سري املنظامت إىل حول مهارات اإلرش
 .حرص هذه املعايري يف جمموعتني أساسيتني

  تدور حول السامت الشخصية للرئيس,  معايري شخصية:إحدامها
مرتبطة باملركز القيادي للرئيس وعالقة الرئيس أو ,  معايري موضوعية:ثانيهام

  : هذه اجلهود يف أربعة مداخل هياملدير باملرؤوسني وقد تبلورت
 تعار يف اإلدارة −1

 to serve أي أن الكلمة تعني administration :إن األصل الالتيني للكلمة هو

وهذا هو املدلول اللفظي ,  أو يصل عن طريق اإلدارة أداء اخلدمة,خدمة اآلخرين
اط املوجه نحو  أما اإلدارة بمعناها العام فمعناها العام فتعي النش,ألصل الكلمة

العامل من أجل , والتنسيق الفعال بني اجلهود البرشية املختلفة, توفري التعاون املثمر
 .حتقيق هدف معني بدرجة عالية من الكفاءة

وهي عبارة عن عملية ختطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه عوامل اإلنتاج يف 
التسلسل مرشوع ما, ويطبق هذا املصطلح يف الوقت نفسه عىل املنظومني يف 

اهلرمي واملنفذين لعملية اإلدارة ذاهتا, الذين يقومون بأداء هذه املهام 
 .والوظائف

 Kenneth H.BLANKARD وكينث بالنكارد" "باول هاريس"وقدم 
PAUL" HERSEY ET  عملية تقوم عىل أساس : تعريفا لإلدارة أشار فيه إىل أهنا

رى إلنجاز األهداف العمل مع وبني األفراد واجلامعات واملوارد األخ
 .التنظيمية
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وكذلك هي تلك العملية التي بواسطتها يقوم املديرون بإنشاء وتوجيه 
وتسيري واملحافظة عىل التنظيامت عن طريق جهود األفراد املنظمة واملنسقة 

.واملتعاونة

وكذلك هي املعرفة الدقيقة ملا جيب عىل الرجال أن يعلموه, ثم التأكد من 
كام عرفها هنري فايول عىل  هم بأحسن طريقة وأرخصها,أهنم يقومون بعم

إن تقوم باإلدارة معناه تتنبأ, أو ختطط أو تنظم, وإن تصدر األوامر, أو : أهنا
.تنسق أو تراقب

كام قد عرفت بأهنا اجلهاز التنفيذي املكلف بتطبيق قوانني الدولة وتقدم 
املرسومة واألهداف التي  وذلك يف إطار القوانني ,اخلدمات الرضورية للمواطنني

.وضعتها األهداف السياسية واالقتصادية واالجتامعية

فن قيادة توجيه أنشطة “بأهنا   DONALDJ CLOUTH, وعرفها دونالد كلو
 ."مجاعة من الناس نحو حتقيق هدف مشرتك

أي , والفن هنا يشري إىل األساس املهارات للمامرسة, فن" وعرفت بأهنا
 بحيث ,بحيث يستخدمها بتطبيق العلم, تتوفر لدى شخصاملهارات املكتسبة و

وباألسلوب الذي يريض احتياجات من , يؤدي هذا التطبيق لتحقيق أفضل النتائج
 .هم موضع التطبيق

كام يميل البعض إىل أخذ تعريف اإلدارة يف مهمة املدير نفسه فالدور الذي 
 :يؤديه اإلداري يف منظمته يفرض عليه التوفيق بني غايتني

أن يتعامل مع كل فرد هبا كوحدة برشية مستقلة قائمة بذاهتا عن غريها من  -1
 .الوحدات املكونة هلذا املجتمع البرشي لنشأته وتربيته

تفرض عىل اإلداري أن يتعامل مع املنظمة ككل أو ككيان وتنظيم موحد حماوال  -2
ه وإمكاناته أن ينطلق هبذا الكيان الضخم والتجمع البرشي العظيم بكل طاقات

 فاملؤكد أن ,وأيا كان اجتاهه يف النظر إىل مفهوم اإلدارة.يف اجتاه اهلدف املرجو
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 واإلداري هو الذي , العملية اإلدارية هلا ظرفان هامان مها اإلداري واجلامعة
يقوم بالتنسيق بني جهود األفراد واجلامعة وتوجيه هذه اجلهود وحتفيزها من 

 .أجل الوصول إىل اهلدف
حن إذ نحاول وضع تعريف مبسط لإلدارة فنقول أهنا تعني توجيه جهد ون

 . قصد حتقيق أهداف حمددة ومرسومة, مجاعي مشرتك يف منظمة ما
 وقبل , وهناك عدة تعريفات لكلمة اإلدارة رسدها كثري من الباحثني والكتاب

  :ذلك نود أن نلقي الضوء عىل التعريف اللفظي هلذه الكلمة
 :تعني " manage يدير"واإلدارة 

  "خيطط وينظم نشاطات أو عامل الناس الذين جتمعهم مهنة معينة"

علم توجيه وتسيري وإدارة عمل اآلخرين  وفنmanagement : اإلدارة هي
وقد تبارى املختصون يف وضع التعريفات اجلامعة .بقصد حتقيق أهداف حمددة

 : نسوق منها, والشاملة ملعنى اإلدارة
 يف انجاز األعامل بواسطة الناس M. PARKER ماري باركر
يقصد باإلدارة التنبؤ والتخطيط وإصدار األوامر  ”FAYOL فايول تابلور
ويمكن تعريف اإلدارة عىل أهنا العملية اخلاصة بتنفيذ غرض  .والتنسيق والرقابة

 وتعرف اإلدارة أيضا من الناحية اإلنسانية بأهنا الناتج ,معني واإلرشاف عىل حتقيقه
 ,شرتك ألنواع ودرجات خمتلفة من املجهود اإلنساين الذي يبذل يف هذه العمليةامل

كام أن احتاد هؤالء اإلفراد الذين يبذلون سويا هذا املجهود يف أي مروع من 
 .املرشوعات يعرف بإدارة املرشوع

وذكر أبيل عبارة يف جملة األفراد التي تصدرها مجعية اإلدارة األمريكية أكد فيها 
  :مهية العالقات اإلنسانية كعامل رئييس يف اإلدارة حيث قالعىل أ
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أن اإلدارة قد عرفت بألفاظ بسيطة جدا عىل أهنا تنفيذ األعامل عن طريق 
وإن هذه الوظيفة تنقسم عىل األقل إىل نوعني رئيسيني , جمهودات أشخاص آخرين

 .هي الرقابة و األوىل هي التخطيط,من املسؤولية
 :بد املجيد يف كتابه األصول العملية لإلدارة والتنظيم أنذكر الدكتور عيل ع

 وختطيط ,  وتنمية األفراد,اإلدارة هي عبارة عن النشاط اخلاص بقيادة وتوجيه
وتنظيم ومراقبة العمليات والترصفات اخلاصة بالعنارص الرئيسية يف املرشوع 

 .لتحقيق أهداف املرشوع املحددة بأحسن الطرق وأقل التكاليف
@òŠa†fia@pbîínàZ@ ـ2 ـ6 @

  :ويمكن تقسيم اإلدارة إىل ثالثة مستويات رئيسية
 .اإلدارية العليا أو مستوى التخطيط •
 .إدارة املؤسسة أو اإلدارة التنفيذية •
 .إلدارة املبارشة أو طبقة املرشفني ا•

والواقع أن اإلدارة يف هذه املستويات ال ختتلف من ناحية األعامل, فكلها 
وضع السياسات والتنظيم والتنفيذ والرقابة, غري أن األعامل ختتلف تشرتك يف 

من مستوى إىل آخر, فاإلدارة العليا ختتص يف أعامل التخطيط منها تتوىل 
 .اإلدارة الوسطى التنفيذ عن طريق اإلدارة املبارشة لطبقة املرشفني

 :مفهوم املدير
أو الفرنسية أو االسبانية أو إن كلمة مدير ال يوجد هلا نظري يف اللغة األملانية 

ومع ذلك فالكلامت املناظرة هلا يف هذه اللغات غري دقيقة , االيطالية أو الروسية
 .وحمرية متاما
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وكان املدير يعرف يف باكورة تاريخ اإلدارة بأنه الفرد املسئول عن عمل األفراد 
 املدير عن فقد قام بتمييز وظيفة, إن هذا التعريف كان مناسبا لزمانه, اآلخرين

 .وظيفة املالك صاحب العمل
وقد قيل من الرضوري والعاجل التفكري يف التعريف احلقيقي للمدير, 
وقد متت حسب أول حماولة لذلك يف مطلع اخلمسينيات, والتايل أضافت 
اخلاص باملدير تعريفا جديدا وهو حمرتف له إسهامات فردية يف اإلدارة مع 

 .وجود فرص متاحة للتعريفني
 املدير هو الشخص الذي يمتلك عىل القدرة عىل التأثري,  ويستخدم أم

وسائل وطرق متعددة مع املسئولني لشحذ مهمهم وطاقاهتم باجتاه حتقيق 
 األهداف املنشودة فهو يستخدم األساليب التعزيزية عن طريق املكافآت

"RAWARDS"  املادية واملعنوية تقديرا لنشاطاهتم بام حيقق ذاهتم ويشبع
وكل ذلك  "CORSIVE" اجاهتم, وقد يسلك املدير طريق اإلكراه واإلجبارح

يعتمد عىل عوامل واعتبارات كثرية من املرؤوسني وحاجاهتم وثقافاهتم 
وميوهلم واجتاهاهتم ومستوياهتم االجتامعية والثقافية واالقتصادية والتي تقرر 

ونظام للسلوك  " "RIENFORCEMENTبطريقة أو بأخرى أساليب التعزيز
 .التحفيز الواجب إتباعه من قبل املدير

إن املدير هو عضو املنظمة الذي يامرس سلطة التوجيه وتنسيق العمل الذي 
 .يبذله األفراد املرؤوسني له

وقد عرف املدير بالشخص الذي يقوم بإمتام األعامل بواسطة آخرين, 
 فهو "لرقابةوجيه االتخطيط التنظيم الت" فكل من يقوم بالنشاطات اإلدارية

 .مدير إدارة
ومنهم من يرى أن املدير هو أبسط الكلامت عبارة وهو الشخص املسئول عن 

أي يعملون حتت إرشافه ويتلقون التوجيهات منه , اإلرشاف عن اآلخرين
 .وخيضعون لرقابته
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وعرف كذلك بأن املدير هو الذي يطبق املهارات واملعلومات عىل الوظائف 
 هداف املنظامتاإلدارية إىل حتقيق أ

وهم الذين يتولون القيام , واإلدارة نشاط ومن يقوم هبذا النشاط هم املديرون
وهذا يأيت عن طريق , بعملية حتويل املوارد غري املنظمة لتحقيق أهداف مفيدة وفعالة

استخدام املوارد املادية بفعالية مع دفع األفراد وحفزهم بغرض احلصول عىل كامل 
 لتحويل أحالمهم لواقع أفضلقدراهتم وطاقاهتم 

وإذا أردنا أن نعرف املدير الفعال فهو كام يعرفه حمي الدين األزهري ألنه الذي 
) القدرة الفنية يف املهارة املهنية أو الوظيفية(جيمع بني القدرة اإلدارية والقدرة الفنية 

ل التنظيمي غري أن أمهية ونصيب وحيز القدرة اإلدارية يزداد كلام ارتفعنا عىل اهليك
 ومن ناحية أخرى قد خيتلف مدى نسبة أمهية أو توافر ,للمؤسسة والعكس صحيح

كل من القدرة اإلدارية والقدرة الفنية باختالف نوع العمل الذي يرشف عليه 
وإن كانت القدرة اإلدارية دائام يزداد نصيبها ,  وبطبيعة أعامل املؤسسة كلها,املدير

 .رتفعنا عىل اهليكل التنظيميوتزداد احلاجة إليها كلام ا
@ê—÷b—‚ì@7¾aZ- ـ 3 ـ6 @
@7¾a@ÞáÈZ 1ـ3 ـ6 @

 :يتضمن عمل املسري اجلهود اآلتية
 التخطيط وحتديد السياسات واإلجراءات −
 .تنظيم أنشطة اآلخرين −
اإلرشاف عىل ./الرقابة عىل النتائج املطلوبة/ تفويض السلطة واملسؤولية − 

 .تقديم النتائج
تنسيق ./ تفسري السياسات وتبليغها./األوامر العامل والتعليامتإصدار  − 

 تدريب املرؤوسني يف املراكز ذات املسؤولية − ./مجيع اجلهود املختلفة
 لتحمل العبء اإلداري



אא:אאאאא 211

, تنشيط األفراد وحتريك حيويتهم لبذل اجلهود التي يسامهون هبا يف التنظيم −
سئول عن أن يؤدي واجباته يف حدود إضافة إىل العنارص السابقة فإن اإلداري م

ما بني يديه من اإلعتامدات وذلك يتطلب منه أن حيسن الترصف مع تلك 
 .االعتامدات وأن حيدد بدقة أوجه رصفها

@ubåÜa@7¾a@pbÑ–Z|2ـ3 ـ6 @
 :هناك صفات جيب توفرها يف املسري حتى يكون قادرا ناجحا ونذكر من بني الصفات

 .تنظيم والتنظري عىل التجريب والالقدرة −
 . القدرة عىل حتمل املسؤولية ومواجهة املشاكل−./ الرأي السديد−./الذكاء −
 اإلحساس بشعور − ./ املثابرة واالستمرار− ./قدرات عقلية وجسدية عالية −

 . القدرة عىل التكيف واملواجهة−./النضج − اآلخرين
@:7ïnÜa@‘Ša‡à@ ـ4 ـ 6 @

1I<<íéÖ^_†Ö]<í‰…‚¹]V< <

 التي تطرقت لالعتبارات النفسية " باركار,فويل, ماري" هذه املدرسة من رواد
 :لإلنسان واعتبارها تلعب دورا أساسيا ومن أهم أفكارها

عندما يشعر املرؤوسني بقوة رؤسائهم, ويشعرون بأن هناك من يوجه هلم  −
الطريقة التعسفية يؤدي ذلك إىل ردود فعل سيئة وبالتايل جتعلهم يكنون 

 .رؤسائهمالعداء ل
إن تنسيق العمل البد أن يكون عن طريق األشخاص الذين يعملون ببعضهم  −

البعض وال جيوز أن يأيت هذا التنسيق عن طريق أوامر تقرر من قبل اجلهات 
 .العليا لتفرض عىل العامل

تطرقت للمسؤولية وأعطتها مفهوم جديد خيتلف عن املفاهيم السائدة إذ ترى  −
ؤولية كل فرد يمكن ال يمكن فصلها عن مسؤولية األفراد أن املسؤولية هي مس
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اآلخرين عىل أساس أن عمل كل شخص يكمل اآلخرين والتايل ال يمكن 
 .فصلها عن البعض

داخل التنظيم وانعكاسات ذلك عىل العنارص املادية كذلك أبرزت تلك 
 .النظريات اإلنسانية أمهية التنظيم غري الرسمي

2<íè…ç×è^jÖ]<í‰…‚¹]V< <

ركزت اإلدارة العلمية للمدرسة التايلورية عىل الصفات واخلصائص 
 الرشد يف العامل −  تقسيم العمل−  التخصص–العمل : التالية للتسيري

 استخدام احلوافز الرئيسية − سلسل الرئييس هيكل التسيري والت− واإلدارة
 .لتشجيع العامل

لوكه ونشاطه عىل واعتربت املدرسة التايلورية الفرد وحدة يتعني أن يكون س
 األمر الذي حيقق أكرب قدرة من اإلنتاج يف أقرص ,درجة عالية من الرشد والتعقل

 .وقت وبأقل جمهود وبأدنى حد من التكلفة
إن حتليل وظائف اإلدارة جييب عىل السؤال التايل ماذا تفعل  :وظائف اإلدارة

 اإلدارة?
ضع تعريف دقيق وهذا التحليل يف نفس الوقت يمدها باألساس األول لو

إن دراسة اإلدارة كمدخل وظيفي يعني النظر إليها باعتبارها عملية  لكلمة اإلدارة
, وهذه العملية يمكن حتديد ووصفها من خالل جمموعة وظائف رئيسية, معينة

, وهنا القيام هبذا العمل فمن الرضوري النظر إىل هذه الوظائف باعتبارها منفصلة
, مهمة الدراسة إال أنه غري موجود يف احلياة العمليةوهذا الفصل وإن كان يسهل 

 حيث يامرس املدير جمموعة الوظائف املتداخلة مع بعضها البعض وهي وظائف
 .تسمى بالعملية اإلداريةو
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@5@óîŠa†fia@óïÝáÉÜbZ ـ6 @
  :الرقابة,  التحفيز,  االتصال,  التنظيم, وتشمل كل من التخطيط

@ÂïƒnÜaZ ـ 1 ـ 5ـ 6 @
 إىل اإلدارة باعتبارها عملية, فإن التخطيط يعترب الوظيفة األوىل عند النظر

الواجب إدخاهلا فيعيد حتديد األهداف فإن للوسائل الرضورية لتحقيق تلك 
األهداف توضع يف شكل خطط, وعىل ذلك فغن خطط املنظمة حتدد بطريقة 

 وعادة إنجاز األهداف, كام يمدنا أساسا لتقييم درجة النجاح املحتمل حتقيقه
ما تعد اخلطط من األنشطة تتطلب سنوات عديدة إلنجازها كام تعد خطط 
أخرى ملرشوعات قصرية األجل ومن أمثلة التخطيط طويلة األجل برامج 
التنمية وتطوير املنتجات وأيضا خطط متويل نشاط املرشوع, إما ختطيط قصري 

عىل مستوى األجل فمن األمثلة اخلطط التي يضعها مرشف العامل للرقابة 
اإلنتاج اليومي واألسبوعي املحقق, وكل النوعني من التخطيط الطويل 

 .والقصري يعترب الزما النجاز أهداف املرشوع
@ÂïƒnÜa@ãíéÑàZ@2- 5ـ 6 @

تعترب وظيفة التخطيط أهم الوظائف اإلدارية وجيب أن تسبق أي وظيفة 
خرى فخطة العمل إدارية أخرى, ألهنا اإلطار الذي بموجبه تنفيذ الوظائف األ

حتدد مسبقا األهداف الفرعية للدوائر املختلفة وحماولة حتقيها ألفراد التنظيم 
باإلضافة إىل ذلك فإن التخطيط له أولوية عىل الوظائف اإلدارية األخرى يف 
تنظيم وتشكيل وتوجيه ورقابة, فهو ينطوي عىل اختيار بني البدائل يف سبل 

كل وأيضا لكل إدارة, وكل قسم وكل العمل والترصف وكذلك للمنشآت ك
شخص, فالتخطيط هو أساس اإلدارة وتقف عليه أعمدة حيوية للتنظيم 
والتشكيل والتوجيه والرقابة والتي تعمل عىل مساندة اإلدارة ومنحها املعنى 
واملغزى فالتخطيط هو عبارة عن جمموعة من األنشطة اإلدارية املصممة من 

ة املستقبل, والتأكد من القرارات اخلاصة أجل التحضري املنظمة ملواجه



אא  214

وعرفه  الشتغال األفراد املوارد والوسائل, وتساعد املنظمة عىل حتقيق أهدافها
التخطيط يشتمل يف الواقع عىل اعتبارين أساسيني مها التنبؤ هنري فايول بقوله 

 .سيكون عليه املستقبل ثم االستعداد هلذا املستقبلبام 
@àì@óïáècÂïƒnÜa@bîaZ@3  - 5ـ 6 @

 ,التخطيط هو الذي يرسم صورة العمل يف شتى املجاالت وحيدد مساره
وبدون التخطيط تصبح األمور مرتوكة للقدر أو العمل العشوائي غري اهلداف ومن 

 :أهم مزايا التخطيط
وكذا , يوضع الطريق الذي جيب أن يسلكه مجيع األفراد وعند تنفيذ األعامل −

 .وا لتحقيقهاتوضيح األهداف لكي يسع
ويمكن االستعداد لكل , يبني مقدما مجيع املوارد الالزمة استخدامها كام ونوعا −

 .الظروف واالحتامالت
مما يزيد , يساعد عىل التخلص من املشاكل والعمل عىل تلقيها قبل حدوثها −

 .الشعور باألمان واالستقرار
 .ل واألموال واملواديمكن بواسطة التنبؤ باالحتياجات البعيدة من حيث العام −
يعمل عىل االستغالل األمثل لإلمكانيات املتاحة مما يؤدي إىل ختفيض تكاليف  −

 .املنشأة إىل أدنى حد
يساعد مساعدة كبرية عىل التنسيق بني األنشطة املختلفة ويتم عن طريق التنسيق  −

هتمهم  ففي ظل التخطيط يطمئن اجلميع إىل إن األمور التي ,لألفراد واجلامعات
 .قد حسب حساهبا وعدت عدهتا

3-<¼éŞ~jÖ]<Øu]†ÚV< <

 :تتم عملية التخطيط يف عدد من املراحل التي يمكن إمجاهلا فيام ييل
 .حتديد اهلدف من املرشوع أو العمل -1
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 مجع كل احلقائق واملعلومات املتعلقة بطبيعة هذا العمل -2
 .تبويب هذه املعلومات يف أبواب متجانسة -3
 .ذه املعلوماتحتليل ه -4
 .وضع بعض الفروض الالزمة لتحقيق األهداف وصياغتها يف خطة عمل -5
 .وضع عدد من اخلطط البديلة والتي يمكن لدورها أن حتقق العمل -6
 .دراسة هذه اخلطط كلها ثم اختيار ما يبدوا األنسب منها -7
 .منيوضع برامج التنفيذ من الناحية األولية يف التنفيذ والرتتيب الز -8

@ÂïƒnÜa@ú†bjàZ 4 ـ5ـ 6 @
 :هناك عدد من املبادئ التي جيب أن يقوم هبا التخطيط الناجح نذكر منها

 .جيب أن يقوم التخطيط عىل رعاية مصالح مجيع األفراد باملنظمة •
 .جيب أن يشرتك مجيع األفراد يف إعداد اخلطة •
 .ري املوضوعيجيب أن يقوم التخطيط عىل أساس من احلقائق الصحيحة والتفك •
جيب أن يقوم التخطيط عىل أساس عدد من األساليب املتعددة بدال من االعتامد  •

 .عىل أسلوب واحد
يتوقف نجاح التخطيط عىل القدرة عىل التفكري قبل أداء األعامل والترصف عىل  •

 .ضوء احلقائق ال عىل أساس التخمني
 تعطيها اخلطة يعترب أمرا ويف املجال الريايض فإن حتديد الفرتة الزمنية التي

:حيويا ومن هذه الزاوية ينقسم املدى الزمني إىل ثالثة أنواع هي

 ختطيط طويل األجل -1
 .ختطيط متوسط األجل -2
 .ختطيط قصري األجل -3
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إعداد براعم وناشئني :  سنة مثال20-15مدته ترتاوح ما بني : ختطيط طويل األجل -1
 .للوصول إىل املنتخب يف أي لعبة

 . سنوات07-04مدته ترتاوح ما بني : ختطيط متوسط األجل -2
يقصد هبا اخلطط السنوية وهي يف األصل جمرد رشحية من : ختطيط قصري األجل -3

 .خطة متوسطة األجل
@ÂïƒnÜa@pbiíÉ–Z-@5ـ 5 -6 @

ما يعود إىل العاملني للتخطيط , يواجه املخطط ألي عمل صعوبات كثرية منها
 ويمكن;, ذه اخلطة ن ومنها ما يعود إىل تعقيدات يف اخلطة نفسهانفسه أو املطبقني هل

 :إمجال صعوبات التخطيط فيام ييل
عدم توفر اخلدمة والنظرة الثاقبة عند الكثري عند املخططني وواضعي السياسات  -1

 .والربامج واألهداف
يح مما قد يؤدي إىل عدم التنبؤ الصح, عدم توفر املعلومات الدقيقة والكاملة -2

 .وهذا بدوره يؤدي إىل االنحراف عىل مسار اخلطة
عدم توفر اإلمكانات املالية لدى الكثري من املؤسسات إلجراء الدراسات  -3

 .الكاملة والوافية يف هذا املجال
يعزي هذا السبب إىل عدم التزام ,  االلتزام بالتخطيط واخلطط املوضوعيةعدم -4

 ,نظرا النشغاهلم بالقضايا واألعامل اليوميةاملدراء بمختلف املستويات اإلدارية 
وسبب آخر يعود إىل عدم اهتامم الكثري من العاملني باملؤسسة لعدم فهمهم 

 .للخطة أو عدم إقناعهم هبا
@:âïÅånÜa @ـ6 ـ 5 ـ6 @

لغرض تنفيذ اخلطط التي تم إعدادها فمن الرضوري خلق وإنشاء التنظيم 
تمثل يف حتديد نوع نمط التنظيم املطلوب الالزم كذلك والتنظيم كوظيفة إدارية ت

وهذا النمط حيدد إىل درجة كبرية إمكان تنفيذ تلك , لتنفيذ اخلطط املوضوعية
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 وعىل ذلك فإن أهداف املرشوع أو اخلطط املوضوعية ,اخلطط أو عدم تنفيذها
النجازها يؤثران بطريقة فعالة عىل هياكل وخصائص التنظيم وهذا يعني أن 

 .لوب لرشكة أخرى تعمل يف صناعة أنابيب البرتولالتنظيم املط
إن التنظيم هو عبارة عن توزيع األعامل عىل األفراد والعاملني باملؤسسة من 

 :حيث
 .توزيع االختصاصات -1
 .توزيع الواجبات -2
توزيع املسؤوليات عند حتقيق أي هدف من أهداف املؤسسة وهو أيضا وضع  -3

اسب وربط األشياء باألشخاص حتى يمكن حتقيق الرجل املناسب يف املكان املن
 .اهلدف املطلوب

@âïÅånÜa@ú†bjàZ@7- ـ5 ـ6 @
:تتلخص هذه املبادئ فيام ييل

ال بد من وجود هدف حمدد للمنظمة ككل ولكل إدارة أو : مبدأ وحدة اهلدف •
 وعىل أن يتم تقييم فعالية ,وحدة من الوحدات املشاركة يف حتقيق اهلدف النهائي

 كل وحدة باملقارنة باهلدفأداء 
يعترب التنظيم فعاال إذا نجح يف مقابلة أو حتقيق أهدافه بأقل قدر من : مبدأ الفعالية• 

وتقاس الفعالية بمعيار الكفاية اإلنتاجية التي تقاس بنسبة , اجلهد والتكلفة
املدخالت أو املخرجات وأيضا ال بد أن يسهم التنظيم يف حتقيق الرضا األفراد 

 .امعات ويساهم يف خدمة املجتمعواجل
يعني أن تكون األهداف التي هيدف إليها التنظيم مرشوعة بحيث : مبدأ الرشعية •

ال تتعارض والقوانني والترشيعات والعادات واألعراف املعمول هبا وإن متيش 
 .مع ظروف البيئة
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ظمة أو بمعنى أن تكون األهداف حمددة بدقة سواء عىل مستوى املن: مبدأ الثبات •
عىل مستوى كل إدارة أو قسم وتتظافر بالتايل اجلهود لتحقيقها وال يعني هذا أن 

 ولكن هناك قدر من املرونة يف التعامل , تكون األهداف جامدة وصعب تعديلها
 معها وفقا للظروف

 .إن تقسيم العمل يؤدي إىل االستفادة: مبدأ تقسيم العمل •
حيث جيب التشاور بني السلطة كحق : ليةمبدأ التعامل بني السلطة واملسؤو• 

 . ألن السلطة رضورية إلنجاز املسؤولية, املسؤولية كواجب
بمعنى أن يتلقى الفرد أوامره وتعليامته من : مبدأ وحدة اإلرشاف أو الرئاسة• 

 . ويؤدي هذا إىل منع االحتكاك, الرئيس اإلداري الواحد وإليه يرفع تقاريره
خيتص هذا املبدأ بتحديد عدد األفراد الذين : داريمبدأ نقاط اإلرشاف اإل •

 ويعني حتديد النطاق املالئم املساعدة يف , خيضعون إلرشاف رئيس إداري واحد
 .إنجاز أهداف دون إرهاق اإلدارة

بمعنى جيب أن يستجيب التنظيم وتعديله بام يؤدي إىل : مبدأ ديناميكية التنظيم• 
 .نموه

@jÜa@‹—åÉÜa@óïáècóîŠa†fia@óïÝáÉÜa@À@ñ‹Z“@8- 5 ـ6 @
يعترب العنرص البرشي أهم مكونات الوظيفة التنظيمية ويقصد بالعنرص 
اإلنساين مجيع العاملني يف املنشأة وعىل اختالف مستوياهتم ومؤهالهتم 

 .وأدوارهم
@âïÅånÜa@óïáècZ@9- 5 ـ6 @

تعمل اخلريطة التنظيمية الصحيحة بصورة مبارشة أو غري املبارشة عىل توضيح 
 :ما ييل

 .تقسيم العمل عىل اإلدارات واألقسام أو جمموعات تسهل إدارته -1
 .حتديد العالقات وطرق االتصال بني اإلدارات واألقسام املختلفة يف النادي -2
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حتديد التسلسل يف صالحيات وسلطات مجيع العاملني يف املنشأة وبالتايل  -3
 .سلطاتاملسؤوليات املرتبطة عليهم نتيجة الصالحيات وال

هييأ التنظيم الكيفية التي يتم هبا إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز  -4
 .السلطة املختلفة

يكفل التنظيم هتيئة سبل االتصاالت الرسمية وغري الرسمية بني خمتلف أجزاء   -5
 هذه الوحدة اإلدارية

زويدهم بام هو يف هييئ التنظيم اجلو املالئم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم وت -6
 .حاجة إليه من أسباب معروفة بام حيفزهم ويضاعف من إخالصهم

íe^Î†Ö]V< <
إن اجلانب اآلخر من العملية اإلدارية يتمثل يف وظيفة الرقابة وهذه الوظيفة 
 , تتمثل يف قياس األداء احلايل ومقارنته باملعايري املتوقعة يف األداء والسابق حتديدها

ارس بطريقة دائمة ومستمرة وبالرغم من أن اتصال هذه إن وظيفة الرقابة مت
الوظيفة بوظيفتي التنظيم والتخطيط إال أن اتصاهلا األكرب يكون عادة بوظيفة 
االتصال وعادة ما يتضمن اإلجراء التصحيحي للرقابة إدخال تعديالت عىل 

وظيفتي  ونتيجة هلذه احلقيقة ينظر الكثريون من داريس اإلدارة ل,اخلطط املوضوعة
التخطيط والرقابة كجزء من دائرة متكامل تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالرقابة قم 

 .التخطيط وهكذا
1- íé•^è†Ö]<ì…]ý]<»<íe^Î†Ö]<ÝçãËÚV< <

 :نعني بالرقابة املتابعة
 .التأكد من أن ما تم عمله يتامشى مع ما تم التخطيط له مسبقا −
 . الذي يعني ما هو موجود بام جيب أن يكونالرقابة املتابعة ما هي إال عملية تقويم, −
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كام تعني التحقق من فعالية العمل تسري وفقا للخطط املعتمدة والتعليامت  −
ويف ذلك الوقت هتدف إىل التعرف عىل , واإلجراءات السياسية املوضوعة

 .مواضع اإلخفاق وإصالحها وعدم تكرارها
دف إىل التعرف عىل مواضع واإلجراءات السياسية املوضوعة ويف نفس الوقت هت

 .اإلخفاق وإصالحها وعدم تكرارها
كام تعني تقويم النتائج املتحصل عليها ومقارنتها بأهداف اخلطط أو معاير 

ومن ثم التعرف عىل أسباب انخراط النتائج الفعلية عن النتائج املطلوب , اإلنجاز
 .حتقيقها مع اختاذ إجراءات التصحيح عندما يكون ذلك رضوريا

 جهد منظم لتحديد ”ن خالل املفاهيم السابقة فإنه يمكن تعريف الرقابة بأهنا م
معايري األداء لألهداف املخططة مسبقا وتصميم نظم التغذية الرجعية للمعلومات 

سبقا وحتديد االنحرافات واإلخفاقات ومقارنة األداء الفعيل بتلك املعايري املحددة م
 .تصحيحي املطلوبوحتديد أسباهبا واختاذ اإلجراء ال

2-<íé•^è†Ö]<ì…]þÖ<íe^Î†Ö]<‚ñ]çÊV< <

 تسهم يف حتقيق األهداف بفاعلية أكرب ويف أقل زمن −
 حث وتشجيع األفراد عىل القيام بأدوارهم −
 .حتليل أسباب اخلطأ واإلخفاق والتعرف عىل وسائل التصحيح −
 .يف عالجهاتكشف األخطاء واالنحرافات قبل حدوثها أو يف بدايتها لإلرساع  −
 .التعرف عىل معوقات العمل ومشكالت التي قد تعوق العمليات اإلدارية −
3-<íe^Î†Ö]<l]çŞ}V< <

 :لتحقيق رقابة ومتابعة فعالة جيب إتباع اخلطوات التالية
 وضع املعايري الرقابية *
 .تقويم األداء من خالل قياس ما تم إنجازه هل هو فعال *
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 وذلك من خالل مقارنة النتائج , ا وحتديد درجتهحتديد ما إذا كان هناك انحراف *
 .بمعايري األداء

 .حتديد أسباب االنحراف وحتليل هذه األسباب *
 .تصحيح االختالفات بني النتائج التي تم حتقيقها والنتائج املتوقعة طبقا للخطة *

ˆéËvjÖ]:< <
1-<ˆéËvjÖ]<íéâ^ÚV< <

ذ اهتامم رجال علم يذكر زكي حممد هاشم أن االهتامم بموضوع احلوافز من
النفس الصناعي بإجراء دراسات التي أصفرت عن أنه ال يمكن حث الفرد عىل 
العمل بكفاءة وفعالية ما مل يكن هناك حافز حيفزه عىل ذلك فوجود اخلطط اجليدة 
والتنظيم السليم لألعامل ليس معناه أن نفرتض أن األفراد سيقومون تلقائيا بأداء 

 فجعل األفراد يعملون عن رغبة وبحامس هي ,بكفاءةاألعامل عىل خري وجه و
 مشكلة كبرية تعالج فقط من خالل التحفيز

ويذكر السيد اهلواري أن عملية التحفيز ليست عملية سهلة ذلك ألن 
االختالفات الفردية ال حرصها وألن دوافع الفرد يف أي حلظة قد ختتلف عنها يف 

 .حلظة أخرى
رية ألن طريقة التحفيز كل فرد ختتلف باختالف إن دراسة أنواع الشخصيات رضو

 .نمط الفرد وحوافزه واالفرتاضات التي يتبناها املدير عند طبيعة اإلنسان الفرد
3I<ˆÊ]ç£]<íéÛâ_<V< <

 النفسية واالجتامعية وللحوافز أمهية كبرية عىل مستوى احلياة االقتصادية
 : يمكن ذكرها يف النقاط التاليةو

املعنوية مثل  والسكن واللباس والعبني املادية مثل األكل إشباع حاجات ال–أ 
 . الشعور باملكانة داخل اجلامعة
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هذا ما يقودهم إىل التعاون الفعال بدال من  و ضامن االرتياح النفيس لالعبني–ب 
.التنافس اهلادم

.رسم صورة حسنة أمام املجتمع وع روح العدالة بني الالعبني زر–ج 
دى الالعب يف العمل فإذا كان الالعب قادرا عىل العمل فهذا  خلق الرغبة ل–د 

.راغبا فيه وولكن األهم من ذلك أن يكون متحمسا ألدائه, مهم
  توجيه سلوك الالعبني نحو الوجهة الصحيحة لتجنب العداء جتاه املرشفني–هـ 

كلام ازداد  ووختتلف أمهية احلافز باختالف حاجات الالعبني, عىل الفريق
وازداد وعيهم بأهدافها كان من , هم بأهنم جزء ال يتجزأ من الفريقشعور

.املمكن زيادة ما يبذلونه من جهد
وهلذا فإن قدرة احلافز املادي عىل حتريك الدافع الداخيل لالعب ختتلف من 

فاحلافز املايل تكون لديه قوة , ذلك متوقف عىل احلاجة التي يشعر هبا والعب آلخر
يشعر  وبينام الذي يكون مرتبه كبريا, اين نقصا يف موارده املاليةدفع كبرية ملن يع

باالكتفاء املايل فإن هذا احلافز ال حيرك فيه ذلك الدافع فهو ال حيتاج حلوافز معنوية 
.التشهري, احرتام زمالئه, مثل التقدير الشخيص

4-<ëçßÃ¹]æ<ë^¹]<ˆéËvjÖ]V< <

ء قيامه بعمل أو جمهود هو مقابل أو تعويض عن أتعاب هيدف الفرد من جرا
وذلك إلشباع حاجات الفرد وجتديد لطاقاته ومنه حتقيق الكفاءة األحسن لألفراد 
وقد تعددت أشكال املكافئة والتحفيز بحيث تضم أعضاء املقابل للفرد أي األجر 

 .والعالوات وغريها من العوامل التي تدخل يف املكافئات والتحفيز
]Ù^’i÷:< <
I1<l÷^’i÷]<íéÛâ_æ<ÝçãËÚV< <

يذكر أمحد رشيد أن كلمة اتصال تعني اتصاال بني فرد ما أو أكثر لغرض 
كام أن هلا معاين يف , التفاهم فهي كلمة تتضمن فكرة الكلامت والعالقات البرشية
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النظم اإلدارية كافة من اإلعالن والدعاية والعالقات اخلاصة باألفراد والعالقات 
ة, ويف حميط التسويق واإلنتاج واملالية,  فإن األفراد يعيشون يف جمتمعات وهم يف العام

تغيري وتطور ونمو مستمر ولكي يثبتوا وجودهم وهم يتفامهوا ويؤثر ويتأثر ببعضهم 
البعض فال بد من إجراء اتصاالت فيام بينهم, لذا فاالتصاالت تعترب القاعدة األساسية 

 وهذه العالقات والصالت بني أفراد املجتمع تأخذ صورا للعالقات والصالت البرشية
شتت منها األدوات االجتامعية والرموز ومن أهم هذه األدوات األفعال واألقوال 

 والروحي وهي التي واملحادثة واملخاطبة الشفوية, وهو ما يعرب عنه باالتصال النفيس
 .جتعل املؤسسة ذات طبيعة خاصة باجلامعات العمل

2 -<Øñ^‰æê†Ö]<Ù^’i÷]<V< <

 وإبراهيم عصمت مطاوع وأمينة أمحد حسن , اتفق كل من مجيل أمحد توفيق
وسيد اهلواري عىل أن وسائل االتصال الرسمي تتم داخل اجلهاز اإلداري وباقي 

  :األجهزة يف املؤسسة بعدت وسائل وهي
3 I<íèçËÖ]<Øñ^‰çÖ]V< <

 سواء كانت من املكتب حيث تتم نقل املعلومات فيها عن طريق عالقة مبارشة
 . االجتامعات واملؤمترات املكاملات التليفونية, أو يف امليدان مثل املقابالت الشخصية

4I<<íée^jÓÖ]<Øñ^‰çÖ]V< <

ويكون االتصال يف هذا احلال عىل شكل وثيقة مكتوبة وبطريقة مبارشة والذي 
منشورات باإلعالم مثل استعامل اإلعالنات , يقوم بتحضريها املصالح املعنية

وهناك رسائل أخرى , إعالنات ورسائل وتوجيهات للمستخدمني, مصلحيه
أسئلة املؤسسة إىل املدير حول “وتكون عن طريق أسئلة موجهة للمسئولني مثل 

علبة أفكار للمستخدمني لإلدالء بآرائهم حول خمتلف , استشار لإلجابة عنها
رتاحات واجلريدة التي  ووثائق أخرى كالسجل االق, جريدة املؤسسة,املواضيع

 .تقوم بتقديم مقاالت حول املؤسسة وهذه االتصاالت تتسم بالطابع الرسمي
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l]…]†ÏÖ]<ƒ^¡] :
فعليه التخطيط بعنارص , إن القرار يتوفر يف كل عنارص اإلدارة الرياضية

 فاألهداف تتحدد بالقرارات السياسية ,املختلفة هو جمموعة متصل من القرارات
وهكذا نجد القرار .الربامج ما هي إال عدد من القرارات وراراتهي جمموعة الق

التقويم وعليه فان  ويدخل يف كل عنارص العملية بدءا بالتخطيط إىل غاية املتابعة
وظائف اإلدارة يف حقيقتها سلسة متصلة من القرارات هتدف إىل حتقيق جمموعة من 

, األمثل للموارد املتاحةاألهداف وحل الكثري من املشكالت يف إطار االستخدام 
لذلك فان اختاذ القرارات هو لب العملية اإلدارية ومن الوظائف األساسية ألي 

.غريها ومسئول أيا كان موقعه بداخل املهيآت الرياضية

كثريا ما تفرض ضغوط عىل متخذ القرار الختاذ قرار يف عجلة من الوقت 
ري سليم وال حيقق اهلدف دون إجراء دراسة وبحث للموقف مما جيعل القرار غ

 .املنشود
1-<…]†ÏÖ]<ÄÞ^’Ö<íé’~Ö]æ<íéŠËßÖ]<gÞ]ç¢]V<

ال يمكننا أن نتجاهل املواقف املرتبطة بالسلوك البرشي والتي ترتبط 
بالدوافع واالجتاهات واالنفعاالت, فهناك صانع القرار اجلريء الذي يقبل 

البديل وهناك املدير اجلامد املخاطرة القائمة عىل الدراسة والتحليل والوصول إىل 
.الذي خيشى املسؤولية

إن اإلدارة الرياضية هي عامد تقدم كافة األنشطة اإلنسانية اقتصادية أو سياسية 
 وبدوهنا كان من الصعب الوصول إىل التقدم الذي عليه ,أو اجتامعية أو إنسانية

.عاملنا اليوم

تتوسع وتتفرع نتيجة االهتامم والرياضة واحدة من األنشطة اإلنسانية التي أخذت 
املتزايد هبا وخالل هذا التوسع وذلك التفرع كان من الرضوري التشبث باإلطار العلمي 
يف تنظيمها, وبذلك أصبحت اإلدارة أساسا لكل نجاح فيها, يعكس تقدم الدول يف 



אא:אאאאא 225

ية إذ الرياضة مدى التقدم يف استخدام اإلدارة الرياضية احلديثة يف كافة أنشطتها الرياض
 .كلام ارتقى مستوى اإلدارة فيها كلام حتسن مستواها الريايض

كام أن حتقيق املهام الوظيفية بأحسن درجة من الكفاية يتم من خالل إحداث 
تغيري يف أسلوب اإلداريني داخل اهليئة الرياضية وحتسني كفاءاهتم ومهاراهتم 

قيق املصلحة العليا وقدراهتم يف إطار من عنارص اإلدارة أو عملياهتا هبدف حت
 .للبالد

@a@pbàíÝÉà@bïuíÜíåÙm@óïvïma6 ـ6 ـ 6 @
هتدف اىل حتديد اهداف االدارة الرياضية التي نستخدم فيها : األهداف  ـ1

 :تكنولوجيا املعلومات وتلك االهداف هي
_ğ÷æV ىل إ) تكنولوجيا املعلومات( مقدار ما يمكن ان تقدمه أدوات اليوم
 .دارة الرياضيةاإل

ğ̂éÞ^mV كم تساهم هذه التكنولوجيا يف وظائف االدارة املتخصصة مثل 
 .التدريب والتسويق

ğ̂nÖ^mV  كيف تساهم التجارة االلكرتونية يف جعل املشاركات الرياضية أكثر
 .ًحضورا واستخداما وبأدوات أقل تكلفة

خالل دارة الرياضية من يمكننا ان نقدم رؤيا مستقبلية لتطوير اإل: الرؤيــاـ  2
 :استخدام املحاور اآلتية

ğ÷æ_V  تكنولوجيا (استخدام ثورة التقنية الرقمية تكنولوجيا املعلومات أو
 ):احلاسوب

وهي جمموعة منظمة من السجالت املشرتكة يمكن : ستخدام قواعد البيانات ا−. أ
). تعديل املعلومات, ادخال املعلومات, البحث عن املعلومات(من خالهلا 

ذ تدخل ضمن بامج املكتب القياسية وحزم الربامج إاالنتشار وهي واسعة 
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وتطبيقات العرض , (Word)ويمكن اضافته اىل برامج معالج الكلامت , اجلاهزة
 .(Excel)وبرنامج معالج اجلداول , (Power Point)والتقديم 

ها وهي نظام ادارة البيانات التي يتم ختزين: ستخدام قواعد البيانات الرتابطية ا−. ب
عىل شكل سلسلة من اجلداول عىل شكل صفوف او اعمدة مرتابطة فيام بينها 

 .اضافة اىل اجلداول ايضا تكون مرتابطة
ğ̂éÞ^mVوالتصفح االلكرتوين , استخدامات الربيد االلكرتوين:  استخدام االنرتنت

 التي,  وغريها الكثري, جمموعة برامج االخبار, برامج املحادثة,عىل شبكة االنرتنت
 .يمكن ان تفيد يف االدارة الرياضية

ğ̂nÖ^mVوتسويق ,استخدام التسويق الريايض االلكرتوين:  التجارة االلكرتونية 
 . واملسابقات, الربامج الرياضية

وعىل هذا االساس وعىل ما ورد من أهداف ورؤيا مستقبلية يف اعاله يمكننا ان 
تكنولوجيا املعلومات التي قد نضع االمثلة التطبيقة اآلتية يف تطبيقات استخدام 

 :تساهم يف تطوير االدارة الرياضية
ğ÷æ_V تكنولوجيا ( استخدام ثورة التقنية الرقمية لتكنوجليا املعلومات أو

 ):احلاسوب
حت تكنولوجيا املعلومات هي املحرك الرئيس الذي يقود كل قطاعات اصب −

الضاقة اىل االلعاب االقتصاد والصناعة يف املجاالت احلكومية والتعليم با
 .الرياضية

هاز األكثر أمهية الذي يدخل يف معاجلة تقنية تكنوجليا املعلومات هو اجل−
فهو اجلهاز الذي يسمح للمدير , والرباجميات التي تعمل فيه, احلاسوب

الريايض االستفادة القصوى من املصادر النادرة سواء اكانت افراد او مؤسسات 
كذلك ربط الرياضة والربامج الرياضية الرتفيهية بعدد  ,و اجهزة وموارد ماليةأ

 .كبري من املشاركني واالستفادة منها بشكل واسع
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طوير وصيانة قواعد البيانات التي سبق وان ادخلت اىل اجهزة احلاسوب تعد ت −
 .مصدر القوة يف املجتمع املثايل اجلديد

بطية وهناك برامج تدعى يمكننا توضيح امهية قواعد البيانات والبيانات الرتا −
 من (Similar Event Management Software)بربامج ادارة املسابقات املامثلة 

 : خالل املثال االيت
 وبعض ,املنافسات الرياضيةتم تكليف فرد بمتابعة املشاركة يف احدى : املثال

ك  وتل,تفاصيل تلك املنافسة ذات العالقة سبق وادخلت اىل قاعدة بيانات ترابطية
 اذ ,البيانات يمكننا ان نضعها بجدول واحد بمجرد حتديد ذلك احلدث او املنافسة

باالضافة اىل , قد حيتوي عىل عدد واسامء احلكام املؤهلني لتحكيم تلك املنافسة
احتوائها عىل جدول ثالث حيتوي عىل االداريني الذين يمكن ان توكل اليهم مهمة 

وغريها من اجلداول التي تكون مدجمة , ملعنيادارة واجباهتم يف املكان والوقت ا
بقاعدة بيانات ترابطية وحتتوي اىل جداول باعداد كبرية تأخذ ساعات من املعاجلة 
اليدوية يف السجالت الورقية ولكن يمكن ان تنجز يف جزء من ذلك الوقت من 

 .خالل السجالت الرقمية
ا املعلومات يف االدارة ناك امثلة اخرى كثرية عىل استخدام تقنية تكنولوجيه −

مثل قوائم , لرياضيني متخصصنيالرياضية فمثال يمكننا تنظيم معلومات 
 ,واسامء باعداد الفريق التي تتضمن القياسات االنثروبومرتية مثل االسم

 وبنفس قاعدة , طريقة االتصال هبم وقياسات املالبس للفريق, العمر,اجلنس
صيل احلالة الصحية وتواريخ انجازاهتم البيانات تلك يمكن ان حتتوي اىل تفا

 .الرياضية ومشاركاهتم وغريها
حيث يعد املال , و املتربعني املحتملنيأ املتربعنيهي تتبع , من االمثلة االخرى −

ويمكننا احلصول عىل , يامواحلصول عليه يف ادارة الرياضة معضلة يف هذه األ
 ان يقدمه املتربعني ومعرفة قاعدة بيانات التي يمكن من خالهلا تتبع ما يمكن

 .ن يتربعوا بهأو انتساهبم واملعدل الذي متكن أ مصادر دخلهم
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مثل سجل العمل , للمعلومات االداريةيضا ورضورية أواعد البيانات مهمة ق −
وموجودات االجهزة وسجالت الصيانة , وسجالت االجور, واملحاسبة
الذي يعد ) يقي االدارينظام املعلومات التسو( وهناك نظام يدعى ,وغريها

 وايصاالت ,انموذجا لربنامج قاعدة البيانات ففيه يتعقب التقرير املايل السنوي
 .وبرامج املحاسبة املالية, املدخوالت وقوائم املبيعات

تتجدد بانتظام ولكي تكون قواعد البيانات فعالة وذات جدوى فيجب ان −
 . وتسجل التغيريات كافة

حيث , عد البيانات يف ادارة الربامج الرياضية الرتابطيةتأيت قوة وعظمة قوا−
تكون تقنية املعلومات التي تربط احلاسبات الفردية سوية فيام بينها بوسط يسمى 

وشبكة احلاسوب هي االجهزة والربامج املطلوبة اليصال اثنان او اكثر . الشبكة
 .خرى االاملصادر والبياناتمن االجهزة سوية وذلك للسامح الشرتاك 

 واملقصود هو , يمكن ان تشرتك يف مصادر اخرى, ان جانب املشاركة يف الشبكة−
ان تشرتك جمموعة من احلواسيب يف طابعة ممتازة واحدة وبدال من استعامل عدد 

يمكن استعامل طابعة مرتبطة بخادم جبار يرتبط فيه عدد كبري من , من الطابعات
 .لوجيا املعلومات وهنا يطبق مبدأ تكنو,احلاسبات الطرفية

وقبل كل يشء عند القرار بتنفيذ تكنولوجيا املعلومات يف ) واخريا(ًاوال  −
املؤسسة, فأنه البد من حتديد جدول انامط مالك املوظفني والتي حتتاج اىل 
تغيري كبري, واجلديد يف النظام هو ان يبدأ بتنظيم الرتكيب الوظيفي اهلرمي, 

املعلومات تعني البدء بتدريب شامل وان سرتاتيجية بناء تكنوجليا 
 .للموظفني كافة

 :استخدام االنرتنت: ًثانيا
و وسيلة واحدة, أبكة االنرتنت هي شبكة كبرية وواسعة ال تتحدد بموقع حمدد ان ش−

و تسجيل صويت بلغة أو رسوم أرقمي يقدم املعلومات عىل شكل نص وهي وسط 
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 مليون 15كثر من أواصبح االن . فحاملتصبسيطة تقدم عىل شكل نص مقروء من قبل 
. عنوان وموقع الكرتوين حتتوي عىل املئات من الصفحات الفردية عىل تلك املواقع

 .ىل الالنرتنتإىل اآلف التطبيقات اجلديدة تضاف إباالضافة 
 معا ومن كافة انحاء دارة الرياضيةربط مدراء اإلهم مالحظة امكانية من امل −

ل يمكن ربط املكاتب االقليمية الحتاد كرة القدم بغض  عىل سبيل املثا,العامل
ً حيث بامكان املشاركون مجيعا ,ًالنظر عن موقع املمثليات املرتبطة معه جغرافيا

املشاركة يف ادارة وبرجمة املعلومات واالتصال فيام بينهم بسعر رخيص وبكفاءة 
 .الربيد االلكرتوينعالية من خالل 

 اصبح وسطا مهام يف االتصال والتعليم والتجارة ي القول بأن االنرتنتيكف −
 عىل سبيل املثال االتصال فمن ناحية ,وسيتواصل هذا التطور والنمو مستقبال

 ماليني 3كثر من أيف امريكا يتصفحها يف اليوم  USA Todayاصبحت صحيفة 
 .  منهم يتصفحون صفحاهتا الرياضية%)60( ,زائر عىل االنرتنت

 وهناك ,و الدراسة اخلارجيةأ فهناك اسلوب التعليم املوزع عليمالتما من ناجية  أ−
 نجد نفس االمكانات يف املستوى اجلامعي االكاديمية االمريكية الرياضيةيف 

حيث يمكن االنخراط يف فصل درايس يف العلوم الرياضية من خالل االنرتنت 
 .عيدون ترك منازهلم وهي نفس االمكانيات املوجودة يف املستوى اجلام

 : التجارة االلكرتونية:ًثالثا
النقطة املهمة يف االتصال وتكنولوجيا املعلومات هي تطبيقات التجارة  −

 فهناك ترابط عميل بني االلعاب الرياضية للمحرتفني ,والتسويق االلكرتوين
وتسويق النشاطات الرياضية واملسابقات من خالل البيع واالعالم عن مبيعات 

 . حقول النقل وغريهاوبضاعة باالضافة اىل
يستعمل االنرتنت بشكل واسع يف هذا املجال من قبل الالعبني املحرتفني حيث  −

 وبلغات خمتلفة نجدها متوافرة عىل ,م ومتابعة املبارياتارتباطهم مع معجبيه
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و الالعب فاننا قد نجد هناك أ بمجرد فتح موقع ذلك الفريق ,شبكة االنرتنت
ىل استخدام الربيد االلكرتوين وتشجيع الرياضيني عىل إضافة باإل, ارتباط مبارش

 .بريدا الكرتونيا خاص بهامتالك كل واحد منهم 
لعاب الرياضية من خالل االمثلة الواردة تبني لنا كم هو تأثري االنرتنت يف األ −

وذلك من خالل تغيري الطريق الذي تسري فيه االلعاب الرياضية , مستقبال
 حيث ان التسويق يمتد ويتطور جنبا اىل جنب ,لرياضيةواستهالك املنتجات ا

مع تطور االلعاب الرياضية وتصبح اللعبة اليوم تتطور من خالل مواقع 
 .لتسويقها اىل اكرب عدد ممكن من الزبائناالنرتنت 

 اذا ما وضعناها بجانب وسائل تقليدية بالكلفة العاليةهذه التطورات لو قارناها  −
قل بكثري أو التلفزيون فأن كلفة االنرتنت من البث تكون أاخرى مثل االذاعة 
لعاب كرب من املشجعني واملتابعني لألأكذلك جتلب عدد , منه عىل ما ورد

 .الرياضية
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Ií‘ø¤]V 
دارة الرياضة واستخدام إ خالل ماورد انفا من توضيحات هامة يف من

يات املني تكنولوجيا املعلومات نستخلص من ذلك بعض املالحظات والتوص
 :االستفادة منها مستقبال يف مشاريعنا الرياضية املستقبلية

اء قاعدة بيانات رياضية واسعة تعتمد يف عملها عىل تقنية تكنولوجيا انش −
الغرض , املعلومات باستخدام الربامج املتاحة وتوضع ضمن قاعدة عريضة

ة فيها يف ادارة منها االستفادة يف رسعة استدعاء واستخدام املعلومات املوجود
باالضافة اىل امتالكنا لقاعدة بيانات حول الرياضيني , املسابقات الرياضية
 .املامرسني يف قطرنا

جمموعة (ربط قاعدة البيانات فيام بعضها البعض عن طريق شبكة حملية −
بحيث يمتلك كل مدير جمموعة عمل متثل مسؤولياته ويكون ) حواسيب

واذا ما اردنا احلصول عىل معلومة ,  جديد ومفيدمسؤول عن تغذيتها بكل ما هو
ما لغرض ادارة او االعداد لبطولة ما فأنه تصبح العملية ايرس واسهل يف مجع 

ونقرتح بأن نمتلك قاعدة بيانات عن الرياضيني يف , املعلومات من مصادرها
 .االلعاب املختلفة من خالل ربط االحتادات بقاعدة بيانات كبرية وواسعة

ق الشبكة هي طريقة رسيعة وبكلفة داراهتا عن طريإت العمل وربط جمموعاان  −
قل يف استخدام اجلداول واملعلومات الورقية وحتويل ذلك اىل نظام عمل رقمي أ

يتبادل من خالله املعلومات عن طريق احلواسيب املرتبطة بطريقة الشبكة 
 ). اخلادم–املستخدم (
 انشاء موقع لالنرتنت حيوي معلومات وافية  لالنرتنت أمهية كبرية من خالل ان−

عن االحتادات الرياضية وقاعدة بيانات واسعة حول رياضيينا ومشاركاهتم 
 . واهم نتائجهم وغريها من املعلومات, املستقبلية

ضافة اىل موقع االنرتنت فأنه البد من امتالك مجيع املالكات الرياضية بام فيها  باال−
وين يسهل عملية االتصال باالفراد املعنيني بتقنية اتصال الالعبني اىل بريد الكرت

 .رخيصة ورسيعة
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تسويق املشاركات واملنافسات الرياضية الكرتونيا من خالل ربط التسويق  −
 ووضع مواد تساهم يف ,الريايض بموقع االنرتنت اخلاص باملؤسسة الرياضية
 . الرياضيةزيادة اقبال املتربعني والراغبني بالتجارة االلكرتونية

شاء صحيفة الكرتونية من خالل املوقع االلكرتوين جتذب املشجعني والزوار  ان−
اليها عن طريق رفدها وحتديثها باستمرار من خالل اعالم الكرتوين جيد 

باالضافة اىل امكانية بث املباريات الرياضية واملنافسات الرياضية ذات , ومتطور
الضافة اىل املقابالت الشخصية االحداث املهمة عىل تلك الصحفية با

 .للرياضيني املشهورين واملحرتفني
تطوير املالكات العاملة يف الوسط الريايض ورضورة اتقاهنم ملهارات احلاسوب  −

 وثورة تقنية املعلومات ومواكبة اجلديد يف , واستيعاهبم لتكنولوجيا احلاسوب
.هذا املجال

@@óïvïma6aÜaa@ßb1a@À@ò†bïÕ@ðšbî‹Ü@7 ـ 6 @
نجاحات  إىل حتقيق األخرية أدى التطور الرسيع الذي حدث يف السنوات

 والقيادة الرياضية حتى وصل األمر إىل أن أصبح لقيادة فعالة يف جماالت التسيري
 كبري يف حجم املؤسسات, , نتيجة لنمووتسيري األفراد دور حيوي يف الوقت احلارض

و تنوع أنشطتها وتعقـدها مما يستدعـي بالرضورة توفري املوارد البرشية املناسبة 
 ولورتون  ديزنس كيل”واملتــوافقة واحتياجات ومتطلبات العمل وقد أشار كل من 

 بان اإلدارة الرياضية هـي جمموعة املهـارات التي تشمل كل ما له صلة 1990وبيتل 
 أي داخـل  والتنظيم واملتابعة والتمويل والتوجيه والقيادة والتقويمبالتخطيط

منظمة أو إدارة تقدم خدمات متصلة بالرتبية البدنية والرياضية, كام تم تعريف 
الرياضية بأهنا تنسيق املوارد وجهود األفراد باالستفادة من التقنيات  اإلدارة

 وهبذا .اقرص وقت وبأقل تكلفة يف وتوجيهها بطريقة تسمح بتحقيق األهداف بدقة
 هذه األندية  من خالل اهتامم يتضـح فإن أمهية التسيري اإلداري لألندية الرياضية

 والعمل عىل ختطيط إدارة املنشآت الرياضية وتنمية قدرات بتطويرالنظم اإلدارية
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ايض وفق املتطلبات واملقاييس العاملية, وبذالك فهي جتسد برامج التدريب الري
وعىل خالف مجيع امليادين حققت الرياضة تطور . مفاهيم حتسن وتطور اإلنسان

نوعي كبري عرفت من خالهلا تغيريا يف طـرق ومنهجيات التـدريب وهذا بفضل 
  األنـديةالسياسات الرياضية املتبعة واإلمكانيات الكبيـرة املسخرة هلا من طرف

والدول وهو ما يتجىل من خالل املستـوى اجليد الـذي أظهرته هذه اللعبة يف كثري 
 أما فـي اجلزائر فقـد أولت الدولة اهتامما كبريا لتطـور هذه الرياضة .من دول العامل

حتى تتامشـى مع تطورات هذا العرص الريـايض حيث عرفت هذه الرياضة مراحـل 
) 1970( والسبعينات )1960( متواضعة يف سنـوات الستينات متباينة بدأهتا بفتـرة

تالها بعد ذالك مستـوى الئـق يف فرتة الثامنينات وبـداية التسعينات نلمـس هذا من 
خالل األلقـاب وامليداليات اإلفريقية والعربية واملشاركات العاملية املحصل عليها 

ندية من انجاز العديد من وهذا راجع إىل الدعم الذي منحته الدولة لأل )1982(
ويف  .املنشآت الرياضية هذه األخرية تتطلب صيانة وتسيري إداري ريايض حمكم

السنوات األخرية ومتاشيا مع نظام اخلوصصة برزت عدة أندية عاملية ذات مستوى 
جيد ويرجـع هذا إىل وجود تسيري إداري منسق, يسهر عليه مسريون ومؤطرون 

لذي تفقده األندية يف بالدنا حيث تعتمد يف تسييـرها عىل ذوي كفـاءة عالية هذا ا
 .أشخاص ليس لدهيم كفاءة وال تكوين خاص يف التسيري اإلداري الريايض لألندية

وهبذا فإن أمهية القيـادة والتسيري اإلداري لألندية الرياضية يتضح من خالل اهتمـام 
 إدارة املنشآت الرياضية هذه األندية بتطوير النظم اإلدارية والعمل عىل ختطيط

وتنمية قدرات برامج التـدريب الريايض وفق املتطلبات واملقاييس العاملية, وبذالك 
وهـذا راجع إىل الدعم الذي منحته . فهـي جتسد مفاهيم حتسن وتطور اإلنسان

الدولة لألندية من انجاز العديد من املنشآت الرياضية هذه األخرية تتطلب صيانة 
ويف السنوات األخرية ومتاشيا مع نظام اخلوصصة . ي ريايض حمكموتسيري إدار

برزت عدة أندية عاملية ذات مستوى جيد ويرجع هذا إىل وجود تسيري إداري 
منسق, يسهر عليه مسريون ومؤطـرون ذوي كفـاءة عالية هذا الذي تفقده األندية 

ال تكوين يف بالدنا حيث تعتمـد يف تسيريها عىل أشخاص ليس لدهيم كفاءة و
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ولذلك ارتأينا إىل أن نخـوض يف جمال . خاص يف التسيري اإلداري الريايض لألندية
تعتبـر القيادة جزءا هاما من  من جمـاالت اإلدارة الرياضية إال وهو القيـادة اإلدارية

 وينظم باإلضافة إىل عمله يف توجيه األفراد وحتفيزهم العمليات اإلدارية التي خيطط
د القـادة املتميزون يف املنشأة هيتمون بأنمـاط السلـوك التي تظهر يف وجذهبم, و نج

ترصفات الفـرد وال تكون مكتسبة, فنجد القـائد يترصف فـي األوقـات املناسبة 
ويتدخل بأسلـوب فعال وذلك يف الوقت املناسب يف اختـاذ القرارات الصائبة 

ار ه القيادة واحد من أهم األدوتعريف القيادة  يعترب الدور الذي تقوم ب. والسليمة
املرتبطة بمركز بناء اجلامعة يف جمال الصناعة وتعتمـد فاعلية اجلامعة يف جزء كبري 
منها عىل درجة تـآزر وتوجيه أنشطة اجلامعة نحو احلصول عىل اهلـدف والذي نادرا 

وىل يف ما حيدث إذ مل يكن فرد ما يف اجلامعة يقــوم بدور التوجيه ومن املحاوالت األ
دراسة القيــادة التأكيد عىل خصائص الفرد والتـي أدت إىل النظرية املسامة يف القيـادة 
والتي متيز القادة الناجحني عن غيـرهم واختيارهم للقيادة عىل أساس هذه السامت 

هي أفعال يزاوهلا القائد من :  تعريف فيدلر:من التعاريف األساسية للقيادة ما ييل
 .من عملا يقوم به أعضاء اجلامعة توجيه وتآزر مل

هي جمموعة السامت واملهارات التي يمتاز هبا القـائد والالزم القيام :  القيادة−
. بوظائف القيادة وهي عبارة عن توجيه وضبط إثارة امللوك واجتاهات أخرى

نـوع العالقات التي تقــوم بينهم أما أهداف اجلامعة يف ظل هذا النمط فال تكـون 
 القيادة الرياضية هناك من يسمي . ت كام يقلل من فرص االتصال بينهموأضح

هذه الوظيفة بالتوجيه الريايض القائم عىل اإلرشاد والتحفيز للعاملني بغية 
, ولكن كلمة قيادة اشمل من ذلك حيث يكمن حتقيق األهداف املسطرة

لتسيري جوهرها باإلضافة إىل حث املرؤوسني وحتميسهم وإرشاكهم يف عملية ا
 هناك عنرص التواصل فالقيادة الرياضية تنتظر من املرؤوس أن يدرك بوضوح ما

يريده منه مسؤوله, اليشء الذي يلزم اإلدارة الرياضية توفري القنوات االتصالية 
جتدر اإلشارة إىل أن . املالئمة والتأكد من وصول رسالة القائد إىل مرؤوسيه
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 مستويات اإلدارة املختلفة ووفقا الوظائف األربع جيب تأديتها من خالل
) 1925-1841(لألصول اإلدارية املعروفة والتي أرساها العامل الفرنيس فايول 

 : تطبق يف مستوياهتا واملتمثلة يف
 . تقسيم العمل القائم عىل التخصص وحتديد املهام  -1
.السلطة وممارسة الصالحيات -2
. الفهم -3
 وحدة مصدر األوامر-4
.دة وخطة عمل واحدةيد واح-5
. إخضاع االهتاممات الفردية لالهتاممات العامة -6
مكافآت املوظفني -7
.املوازنة بني تقليل وزيادة االهتاممات الفردية-8
. االتصالقنوات-9

.األوامر لتفادي اخلسائر-10
. العدالة-11
.استقرار املوظفني وعدم نقلهم من عمل اىل آخر-12
.بادرةروح امل-13

إضفاء روح املرح للمجموعة 
@ñ†båÜa@ò†bïÔ@ò†bïÕÜa@Ãb¹cZ@ ـ8 ـ 6 @

وهو نمط هيتم أساسا بالعمل وتقوية العالقات اجليدة بينهم وعىل حل 
الرصاعات وخلق جو تنظيمي مريح دون االهتامم كثريا بالعمل وإنتاج فالقائد 

 ينتظر منهم أن يعملوا مطالب بعدم الضغط عىل أعضاء مجاعته باجتاه اإلنتاج وإنام
نمط وهو . عىل تفادي الوقوع يف املشاكل ويكون جهدهم تعبريا منهم عىل والئه هلم
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ال هيتم كثريا بالعمل والعامل فالقائد يرى أن حتقيق مستوى مقبول يف اإلنتـاج يكاد 
يكون أمرا مستحيال ألنه يعتقــد بأن أعضاء مجاعته بطبيعتهم كسالء خاملني وغري 

تكوين عالقات جيدة مع هؤالء تبدوا صعبة  وكنتيجة هلذا يبدوا له أن حماولة مبالني
 :قيادة الفريق. وتكاد تكون مستحيلة فالرصاع هو الذي يميز موقف هذه اجلامعات

وهو النمط الذي هيتم اهتامما بإلغاء العمل والعامل يف نفس الوقت ونفس الدرجة 
األمر نتاج لالندماج الكيل والكامل بيــن بالنسبة للقائد هو يف هناية فاإلنتـاج 

متطلبات املهمــة وشخصية الفرد يف آن واحد فالقائد يسعـى دائام إىل تبليغ 
خصائص حميـط العمـــل وضغوطاته للعامل وإرشاكهم يف مرحلة الحقة يف وضع 
إسرتاتيجية ومناهج تنظيم العمل كام يسعى إىل الوصول إىل أحسن احللول وأكثرها 

لية رغبة يف الوصول إىل مستوى عال يف اإلنتاج وفق حاجات الفرد, فالقـائد فعا
الذي يتصف هبذا النمط هبدف إىل حتسيــن وتنمية املنظمة العتبارها نسقا كليا 
وشامال ويعترب بالك وموتون قيادي الفريــق كأحسن نمط للقيادة والتسيري الذي 

 االهتامم بالعمل واإلنتــاج من جهة يمكن أن تسعى إليه كل منظمة لكونه جيمع بني
. وضامن النجـاح والرضا والصحة احلتمية والنفسية والعقلية للعامل من جهة أخرى

يالحظ عىل القائد يف هذا االجتاه اهتاممه وتأكيده علـى أمهية العالقات اجليدة بني 
طيـن أعضاء اجلامعة واحلاجات النفسية لألجزاء ويظهر هذا االجتاه من خالل نم

يتميز النمط األول بالتشجيـع الذي يقدمه . متميزين األول إجيايب والثاين سلبي
الــرائد دوما ألعضاء مجاعته وحتفيزهم عىل التطـور املستمر يف ميـدان العمل 
معتمدا يف ذلك علـى كل ماسمحت هل الظـروف واملواقـف التنظيمية عىل أسلوب 

بعدم اهتامم القـائد بالنشاط أو املهنة ألفراد التفـويض, أما النمط الثاين فيتميز 
العاملني معه بتوجيه اهتامم أساسا إىل العالقات اإلنسانية وبقـاءه متصال يف عملية 

األمور والقضايا التنظيمية وابتعاده قدر . تكوين وتطوير القدرات التنظيمية ألتباعه
 .  الرضا للتابعني.اإلمكان عن املواجهة والرتدد املستمر يف اختـاذ القرار

 القائد يعطي توجيهات حمددة فيها جيب عمله وكيف يتم :القيادة املوجهة* 
ملجموعة وهو يركـب العمل حسب األولــوية واألمهية عمله ودور كل فرد يف ا

ويضع املعايري حمددة لالنجاز ثم يطلب من األتباع التقيـد بالقوانني والتعليامت 
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لذي يسمح للتـابعني بأن يعـرفوا ماهو متوقع منهم فعله واألنظمة, إذا القائد هو ا
عن طريق التوجيهات حيث وجد أن هنالك عالقة اجيابية بيـن رضا التابعني وبني 

 . توجيه القائد خاصة املهام الغامضة عكس املهام الواضحة
تتميز القـادة يف هذا النمط بأن القائد يكون بعمل صغري لكي : القيادة الدائمة* 

عل جو العمل بشكل عام ممتـــع ومريح للعاملني من الناحية النفسية,  نظرية جي
الطـريق إىل اهلدف أفرتضه هذا النوع من القيادة له تأثري إجيايب عىل رضا اإلتباع 
الذين يعملون حتت ضغوط واحباطات وينفذون مهام ال تؤدي إىل القناعة والرضا 

. والراحة النفسية
القـــائد هنا يستشري اخلاضعني وخيضع القرتاحاهتم بشكل : ةالقيادة باملشارك *

جدي قبل أن يضع قرارا وجيب مناقشة املميزات املحــددة لكل التابعني واملــواقف 
عـــدة دراسات حديثة يف هــذا  metchel التي تؤدي عىل قيـادة واملشاركة وقدم

ملشاركة سلوك التابعني املجال وكلها تؤكـد أن هنالك عالقة بني نموذج قيادة ا
أبعاد سلوك القيادة  يرى عبد . وتكثيفهم يف جمال بام يتالءم مع مميزاته الشخصية

أنه لكي يستطيع القـائد اإلملام بالعملية القيـادية ينبغي أن يراعي  1980يل الوهاب ع
: األبعاد السلوكية التالية

عمله ملام بأعامل مرؤوسيه وهي أن يكـون القائد جميدا ل: بعد الكفاءة الفنية-1
من ناحية طبيعة األعامل التـي يؤذوهنا عارفا بمراحلها وعالقتها ومتطلباهتا 
وأن يكون بإمكانه كذلك استعامل املعلومات وحتليلـها ومدركا بالطرق 

 .والوسائل املتاحة والكفيلة بانجاز العمل
ك العاملني  ويقصد به القدرة عىل تفهم سلو:بعد تأثري يف املدروسني- 2

ودوافعهم وعالقاهتم وكذلك العوامل املؤثرة يف سلوكهم الن معرفتهم 
بأبعاد السلوك اإلنسانية متكنه من فهم نفسه أوال والتابعني وحتقيـق 

.األهداف املشرتكة
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وهي أن ينظر القـائد للمنظمة عىل أســاس أهنا نظام : بعد اللوائح التنظيمية −3
نظمتها وخطــوطها وحييد أعامل السلطة وتنظيم متكامل ويفهم أهـدافها وأ

العمل وتوزيع الواجبات التوجيهات وتنسيـق اجلهود ويدرك مجيع األنظمة 
واللوائح وسياسات التوضيح والتعيني والنقل والرتقية وغري ذلك من اللــوائح 

.ذات العالقة بالعمل وانجازه
ن طرف مرؤوسيه بعبارة أخرى وهو أن يتمتع القائد بالتقـدير م: بعد التقدير -4

خامتة إن الوصول . هذا السلــوك يدل عىل قبول املرؤوسني هبذا البعد القيادي
املستوي العايل من التقدم والتطور وحتقيق أفضل النتائج مرهون بمدى نجاح 
اإلدارة الرياضية من خالل التسيري اجليد والقيادة املثالية للمؤسسة الرياضية 

النجاحات والتفوقات التي تظهر يف املستوي العايل ويمكن القول أن 
 بصفة عامة واملؤسسات واألندية الرياضية بصفة خاصة كانت للمؤسسات

نتيجة التسيري اجليد والقيادة املثالية داخل هده املؤسسات وهلدا وجب علينا 
معرفة التسيري والقيادة وما معنامها وكدا رشوطهام وأنواعهام بغية العمل وفق 

بادئ األساسية هلا واحرتام رشوطهام فمن ناحية التسيري جيب وضع خطة امل
وحتديد األهداف وحتديد اإلمكانيات التي تتامشى مع ظروف املؤسسة الرياضية 
ومن ناحية وبالنسبة للقيادة عيل املسؤول األول قيادة املؤسسة بصفة جيدة من 

 الن هدا يعود باملنفعة خالل االحرتام والتقدير وتنفيذ املهام عيل أكمل وجه
العامة عيل املؤسسة وال يكمن هدا إال باحرتام أراء اآلخرين واحرتام العاملني 
فيام بينهم واحرتام الرئيس للموظفني والالعبني بصفة خاصة فهده األشياء ختلق 
أجواء الروح الرياضية وحب املسؤولية واالرتقاء بالعالقات االجتامعية مثل 

ونخلص إيل إن التسيري والقيادة يف املؤسسة الرياضية من  . التعاون والحرتام
القيادة : بحث . األشياء الرضورية لتحقيق التقدم والوصول إيل املستوى العايل

 .يف املجال الريايض
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@ @
@ðšbîŠ@Öîím@óïvïma6aZ@ ـ1 ـ 7 @

الرياضة ظاهرة اجتامعية حضارية كانت ومازالت تعكس التطور والرقي 
من ابرز دعائم التنمية الشاملة فيها الهنا تعنى  والقيم يف املجتمعات وتعد 

 .ًوجسداًباهم عنارصها وهو االنسان فكرا 
واذا كان مماريس الرياضة من اهلواة يستطيعون حتمل تكاليف ممارسة رياضة 

املحيل والدويل يتطلب الكثري من  فردية فإن تنظيم االنشطة الرياضية عىل املستوى
. لذا جاءت فكرة التسويق يف املجال الريايض,املـــال

@ÖîínÜa@ãíéÑàðšbî‹Üa@Z@ ـ2 ـ 7 @
 الرئيسة واملهمة الية هيئة سواء اكانت رياضية ام التسويق هو احد االنشطة

غري رياضية وان خطة التسويق الرئيسة هي اوىل اخلطط التي جيب ان تبدأ هبا 
املنشآت التي يف ظلها يمكن ختطيط باقي انشطة اهليئة ومن ثم تصبح احلاجة 
ة رضورية إىل قيام هذا النشاط عىل اسس وقواعد علمية وفنية سليمة وعىل معرف

 .باحوال االدارة السليمة
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äÞ^e<ÐèçŠjÖ]<Í†ÃèæV< <

جمموعة من اجلهود واالنشطة املستمرة واملتكاملة التي تسهل وتصاحب  − 
انتقال السلع واخلدمات واالفكار من مصادر انتاجها إىل مشرتهيا وبام يؤدي 
إىل حتقيق االهداف واملنافع االقتصادية واالجتامعية للمستهلك واملنتج 

 .عواملجتم
 كذلك يعرف بانه النشاط الذي يقوم عىل ختطيط وتقديم املزيج املتكامل الذي −

ًحماوال املواءمة بني اهداف املشرتي , يشبع حاجات ورغبات املستهلكني
 .واهداف اهليئة وقدراهتا يف ظل الظروف البيئية املحيطة

ÐèçŠjÖ]<l^V< <

 . يقوم عىل دراسات حاجات ورغبات الناس-1
ة الظروف واملتغريات املحيطة قبل وضع االسرتاتيجيات  دراسيقوم عىل -2

 .والسياسات التسويقية املناسبة
انه حماولة جادة للمواءمة بني طرفني رئيسيني مها املنتج واملستهلك واهداف كل  -3

 .منهام ودون االرضار باملصلحة العامة
 .التسويق وظيفة مستمرة قبل واثناء وبعد االنتاج والبيع -4
 . ان التسويق يعتمد عىل التخطيط والتنفيذ اجليدين-5

 :وهنا جيب ان نشري إىل وجود نوعني من اهليئات مها
 . هيئات تعمل من اجل حتقيق الربح فقط−
ًهيئات تعمل من غري هدف حتقيق االرباح بل تسعى اساسا إىل تقديم  −

اخلدمات بجانب حتقيق هامش الربح الذي ال يتعارض مع اهداف تلك 
 .اهليئات
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وقد تكون تلك اهليئات عامة أي متلكها الدولة أو منظامت خاصة يملكها فرد 
 .أو جمموعة من االفراد أو قد تكون مجعية أو هيئة اهلية

@ðÕîínÜa@ãíéÑ¾a@ãa‡ƒný@ÊÐaì‡Üaì@lbjýaZ@  ـ3 ـ 7 @
 انخفاض معدالت املسامهات املالية أو صعوبة توفريها وهذه متثل املصدر -1

و اهليئة وذلك بسبب ارتفاع املرصوفات بجانب عدم أموييل الرئيس للمنظمة الت
 .موالثبات وانحسار مصادر األ

فراد عىل تقديم املسامهات اخلدمية قدام من جانب األ انخفاض معدالت األ-2
 .سباب قد تكون اجتامعية أو معيشية أو غريهاالتطوعية أل

ن الكفاءة التسويقية إذا توافرت لدهيم أت القائمني عىل ادارة هذه املنشآدراك إ -3
 .هدافهمأًم سوف تساعدهم كثريا عىل حتقيق هنإف

هنا اصبحت تقابلها عدد من املشاكل أدارة تلك اهليئات إالقائمني عىل دراك إ -4
 .ًومن ثم تتطلب حلوال لضامن نموها واستقرارها

ساسية ركان األ من األهنا تعدأتلك اهليئات ودورها يف املجتمع و زيادة أمهية -5
 .لقيام جمتمعات قوية هادفة

ن تساهم حد الوسائل أو الطرائق التي جيب أن التسويق يف املجال الريايض اإ
يف حل بعض املعوقات وخاصة املادية التي تتعرض هلا اهليئات الرياضية وختفيف 

 .العبء املادي الذي تقدمه السلطات الرسمية لتلك اهليئات
تسويق الريايض للهيئات الرياضية واستخدام امكانياهتا ال الذا امكن ادخإو

ثر أملادي لتلك اهليئات مما يكون له فانه يمكن للدولة ان تعيد تنظيم خريطة الدعم ا
املسامهة يف حتقيق تلك اهليئات كبري يف اعادة التوازنات بني تلك اهليئات حيقق ذلك 

 .هدافها املرجوةأل
ً التسويقي باهليئات الرياضية عشوائيا وبدون فهومن ال يكون املأوعليه جيب 

, استخدام الوسائل العلمية حتى ال يفقد اهلدف من السعي الدخاله يف هذا املجال
 :وعليه جيب ان خيضع للنقاط االتية
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ً جيب ان نفهم املدخل واملفهوم التسويقي احلديث بعنارصه إذا اردنا اقباال وتقبال -1 ً
 .ق اهدافنا احليوية الساميةعىل ما نقدمه حتى نحق

 تفهم ومراجعة مكونات االطار التسويقي الذي يقوم عىل حتديد اسرتاتيجية -2
 :اهليئة وخاصة بام يتعلق 

 . بتحديد االهداف االساسية للهيئة الرياضية−
 . حتديد جمال فرص النمو الذي تتجه نحوه−

 حاجاهتا ورغباهتا  ان يقوم بدراسة واضحة خلصائص مفردات السوق من ناحية-3
 .من ناحية اخرى

 حتديد شكل واساليب املنافسة الرشيفة يف تقديم اخلدمات مع بقية اهليئات - 4
 .األخرى

طار التغريات الريايض يف اهليئات الرياضية يف إن نجاح جمال التسويق إ
السياسية واالقتصادية التي يمر هبا العامل وعىل وجه التحديد ما حيدث يف جمال 

 .د من خصخصة الرشكات واملؤسسات والبنوك وغريهاتصااالق
ليه رعاية تامة ن جمال العمل الريايض جمال مهم وحيوي والدولة توإ

طار ما يتاح من امكانيات وهذه هي نقطة البداية وهو ان ما إومتميزة ولكن يف 
هو متاح من امكانيات ال يفي باملتطلبات يف اطار االهداف املطروحة 

نشطة الرياضية قد تطورت ساليب ورعاية وتسويق األأن أال إ. والطموحة
ًكثريا يف وقتنا هذا فبدأت مثال باستثامر حقوق الدعاية واإل عالن والبث ً

ًحداث الرياضية جتاريا عىل نطاق واسع وهذا احد املجاالت التلفزيوين واأل
ان سس وقواعد علمية وأً واصبح التسويق علام يستند إىل .للتسويق الريايض

نشطة املصممة ملقابلة احتياجات ورغبات حد األأالتسويق الريايض هو 
 .املستهلك الريايض من خالل عمليات املشاركة

ويف هذا االطار ظهرت مفردات وموضوعات هلا عالقة هبذا اخلصوص ومنها 
ثلت يف قيام جتارة ساس للتسويق الريايض لكي يتحقق النجاح وقد متأما هو 
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ن نظرية التسويق الريايض أو. ًيضاأود سوق رئيسية  وجساسأالرياضة عىل 
نظمة املعلومات واهلدف التسويقي من صناعة الرياضة أوبحوث السوق و

واسرتاتيجيات التسعري وسياسات التوزيع وعمليات النهوض بالصناعة 
عالم الرياضية وكذلك املناهج املتقدمة يف الرياضة وعالقات ووسائل اإل

 التصاريح ورخص الصناعة الرياضية كلها مثلت العمل الرياضية واستخدام
ساس يف التسويقي يف املجال الريايض, كام جيب ان ال نغفل العنرص املهم واأل

عمليات التسويق الريايض وهو املستهلك فاسرتاتيجيات التخطيط للتسويق 
فكارهم اخلاصة أن تقوم عىل اساس جعل املستهلكني يعطون أالريايض جيب 

ىل افضل احللول واالستفادة من من  إلعاملني يف هذا املجال الوصوللتتيح ل
 .هذا املجال

@ðšbî‹Üa@ÖîínÜa@pýbªZ@ ـ4 ـ 7 @
 :تتمثل مصادر التمويل يف الرياضة بام يأيت

 . الرتخيص باستخدام العالقات والشعارات عىل املنتجات ووسائل اخلدمات−
 .عالن عىل مالبس وادوات الالعبني اإل−
 .عالن عىل املنشآت الرياضية اإل−
 . استثامر املرافق واخلدمات يف اهليئات الرياضية−
 . عائدات تذاكر الدخول للمباريات واملناسبات الرياضية−
 .عانات والتربعات واهلبات اإل−
 . عائدات انتقال الالعبني−
 .عضاءعضاء ومسامهات األ اشرتاكات األ−
 .عالنر حقوق الدعاية واإل استثام−
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 .حقوق البث االذاعي والتلفزيوين لالنشطة واملناسبات الرياضية −
 .نشطة الرياضية االعالن يف املطبوعات والنرشات والربامج اخلاصة باأل−

ًسلوب لتنمية املوارد الذاتية بعيدا عن الصناعة إن ما ورد أعاله هو شكل أو أ
فالصناعة تبحث عن منتج يمكن تسويقه وعرضه عىل املستهلك واهليئة , الرياضية

الرياضية يمكن ان تلجأ إىل استخدام األساليب مجيعها وادناه بعض جماالت صناعة 
 :الرياضة ومنها عىل سبيل املثال

ذ نرى إندية سايس لدى األأصبح أاالحرتاف ) صناعة البطل(تسويق الالعبني  -1
حيان اء مبالغ اصبحت خيالية يف بعض األلق) حرتافاال(ن توقيع العقود أ

 .واصبح الالعبني املحرتفني بورصة عاملية
ن التدريب أعداد والتدريب الريايض فمن املتعارف عليه  تسويق برامج اال-2

ن جمال اعداد برامج إسس علمية وقواعد تربوية هادفة وأالريايض يبنى عىل 
 .هدافهاأًاما لتحقيق هًاالعداد والتدريب الريايض جماال 

التسويق يف جمال التغذية الرياضية وهو اجتاه متميز يف عامل التسويق الريايض  -3
 .ًوخصوصا فيام يتعلق بطعام ورشاب الريايض

تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضية وهذا جمال يعترب من اخصب املجاالت  -4
تكنولوجيا للمعدات التي ينبغي ان حتوز عىل كثري من اهليئات الستخدام ال

 .الرياضية
 .تسويق اماكن ممارسة الرياضة وهو من املتطلبات االساسية للامرسة الرياضية -5
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@@ðšbî‹Üa@ÖîínÜa@pbïvïma6aZ@5 ـ 7 @
<VÐèçŠjÖ]<ì…]] :< <

ي منظمة رياضية أدارات املوجودة داخل حدي اإلإدارة التسويق إتعترب 
.ملنظمة داخل السوقنشطة اأواملسؤلة عن تنظيم مجيع 

ة التسويق : رتعريف ادا

هي عملية حتليل وختطيط وتنفيذ ورقابة االنشطة املختلفة لتخطيط املنتجات "
والتسعري والرتويج والتوزيع للسلع واخلدمات واالفكار خللق التبادل القادر عيل 

"اشباع اهداف كل من االفراد واملنظامت

راتيجية التسويقية : الاس

اتيجية خاصة بادارة التسويق داخل املنظمة وتستمد من االسرتاتيجية هي اسرت
 .العامة للمنظمة

راتيجيات التسويق : تعريف اس

نظام تم تصميمة ملساعدة املؤسسات عيل اختاذ القرارات التسويقية التي ختلق "
االهداف العامة والفرص املتغرية يف  واالتفاق بني االهداف التسويقية للمؤسسة

"وق الريايضالس

@ðvïma6ýa@ÂïƒnÜa@ ـ6 ـ 7 @
وحتديد , هو عملية قصدية لتحديد أهداف املنظمة الختيار املستقبل املنشود

ويشمل حتديد الرؤيا والرسالة واألهداف , املسار الالزم لتحقيق هذه األهداف
 .واخلطة والسياسات للمؤسسة
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راتيجيات التسويق خطوات اس

رسالهحتديد املهمة وال :א :
ية  : ؤالر

ومتثل الصورة التي . ًوهي احلالة التي ترغب املؤسسة يف الوصول إليها مستقبال
 بحيث تقودها للنجاح ممثلة يف إسهاماهتا ,ينبغي أن تكون عليها املنظمة يف املستقبل

وتتعلق الرؤيا , وبالتايل فهي خطة اسرتاتيجية متخيلة لعمل املنظمة. يف املجتمع
  نجاح املنظمة? حيث جيب أن تتسق الرؤيا مع القيم التنظيميةبسؤال ما مدى
: الرسالة

هي وصف جلوهر وجود املنظمة ما هي? وملاذا هي موجودة? وماذا تفعل? 
وملاذا تقوم بام تقوم به? وماذا تنوي أن حتقق? وهذا الوصف جيمع عليه اجلميع 

 ما تشمل معنى التغري يف ًوغالبا. داخل املنظمة والقطاعات التي تقدم هلم اخلدمات
 وحتديد مشكلة أو " الخ ..,مكافحة, منع,  خفض,زيادة"الوضع الراهن مثل 
.وضع بحاجة إىل تغيري

 :حتديد االهداف :
يل إدارة بتحديد مهمة املنظمة واستكامهلا تربز احلاجة فراد اإلأعندما يقوم طاقم 

. املنظامت الرياضية مع مهمتها املعلنةهدافأن تتوافق أهداف التسويقية وجيب وضع األ

 وتوجه مجيع الوظائف ,هداف هي الغايات التي تسعى املؤسسة لتحقيقهاواأل
وتضع األهداف , وترتبط عادة بطموحات املسئولني فيها, اإلدارية بام فيها التخطيط

بحيث توضع األهداف اجلزئية عىل مستوى , العامة عىل مستوى املؤسسة ككل
, وال بد من أن ترتبط األهداف اجلزئية مع األهداف العامة.  واألقساماإلدارات

 .وال تتناقض معها
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ر وضع الاهداف التسويقية : معاي

 .تتطابق مع اهداف املنظمة -1
 .ذات جدوي وفائدة -2
 .تكون وثيقة الصلة بالسياسة العامة للمؤسسة -3
.قفاملوا وتكون مرنه ويمكن تطويعها مع تغري البيئة -4
.واضحه وموجزة -5
.مثرية ومشوقة -6
.بداعاإل -7
.ن يشارك هبا كل من بداخل املنظمة أ-8
.هدافالرتابط بني األ -9

: حتليل السوق واملؤسسة : 
حتي يستطيع رجل التسويق تقديم قرار تسويقي ناجح البد من فهم البيئة 

التعرف عيل مجهور املنظمة املكان الذي تقع فية املؤسسة و واملحيطة باملؤسسة
.وتطوير نظم املعلومات التسويقية

:ومتر عملية التحليل بثالث مراحل رائيسية

 مرحلة مجع املعلومات −1
 مرحلة تفسري املعلومات -2
 .الفرص والتهديدات ومرحلة حتديد كل من نقاط القوي والضعف -3

 :العوامل املؤثرة يف القرارات التسويق الريايض
لكامل -1 :س

.حيتاج رجل التسويق ايل فهم ومعرفة املستهلكني الذين يستخدمون منتج رشكتة



אא  250

معرفتك بعمالئك سيقودك ويقود عميلك التجاري الريايض عيل صنع 
.الرتويج هلا والقرارات اهلامة عن منتجاتك واسعارها وتوزيعها

:ويتم دراسة املستهلك من خالل

.)سة السكانيةدرا(املتغريات الديموجرافية  −
.املتغريات النفسية −
 .نمط احلياة −
 .سلوك الشخص −
.)تحليل املنافس(املنافس  -2

.ماذا يصنع وتشمل دراسة املنافس دراسة عن قرب مع املنافسني االخرين −
:جيب حتليل املعلومات التي يتم مجعها عن املنافسني حيث يقوم بتحليل −
 الضعف ونقاط القوي −
 نافس يف السوقوضع امل −
.املزيج التسويقي −
 .اجتاهاته −
 .الصناعة −
.نصيب السوق −
تحليل املنظمة -3

 ويتم حتليل االبيئة املنظمة من خالل
.االهداف واملهمة −
 .التمويل −
.الوضع يف السوق −
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 . نصيب السوق −
 . اسرتاتيجيات مزيج التسويق −
 . الضعف ونقاط القوي −
 : اختحليل املن -4

املتغريات التي قد  واملناخ يشري ايل البيئة املحيطة او اجلو السائد كمأرش للعوامل
 . تؤثر يف النشاط االقتصادي للرياضة

ي  : يشمل املناخ ع

ë^’jÎ÷]<^ß¹] :< <

يمكن ان يؤثر يف عمل املنظامت الرياضية وجيب عيل رجل التسويق ان حيلل 
  ة عيل منظمتة ربامل كانت هناك فرص للنجاححيدد اثر واملوقف االقتصادي القائم

صادي  معدل النمو االقت–ومن العوامل االقتصادية املهمه هي فوائد القروض 
 .  اشكال التمول–

êÂ^Ûjq÷]<^ß¹] :< <

يمكن للعادات والسلوكيات االجتامعية ان تؤثر عيل املؤسسه لذا جيب عيل رجل 
 . ليلها وحتديد اثرها عيل املنظامتالتسويق ادراك هذة العادات والسلوكيات وحت

íéÊ]†qçμ‚Ö]<l]Çj¹]V< <

وتشمل عيل السن واجلنس واحلالة االجتامعية واسلوب احلياة واملهنة والدخل 
 . واالطالع عيل النسب املئوية اخلاصة باملجوعات السكنية

êÞçÞ^ÏÖ]<^ß¹] :< <

ام بدعوي عندما تتعرض املنظامت ملشكلة مع طرف اخر فانة يمكنها القي
 اللجوء للقضاء وقضائية
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فاملنظامت تعمل يف اطار جمموعة من القوانني التي حتكم وتنظم عالقة املنظامت 
 .الرياضية بعضها ببعض سواء عيل املستوي القومي او عيل املستوي املحيل

جيب عيل رجل التسويق ان يكون عيل دراية تامة بالقوانني التي حتكم العالقة 
املختلفة حتي يستطيع الكشف عن الفرص والتهديدات يف بني املنظامت 

.اقتصاديات الرياضة

:صياغة االسرتاتيجية التسويقية :א

:صياغة خطط املزيج التسويقي املتكامل -1
 املنتج السعر املكان الرتويج

 .وضع الربامج التنفيذية -2
 :تنفيذ اخلطط ومراقبتها ومتابعتها.

 :خلططتقيم ا 



Äq]†¹]æ…^’¹]íÛñ^Î 
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