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المقدمـة :
تعددد املةسسددة أختلددف أ ددهتاهلا منددذ نشددناا بعددد الثددورة الصددناعية اخلليددة الفعالددة يف العملي ددة
اإلنتاجية لتحريك العجلة االقتصادية.
ونظددرا اساسددية ودقددة هددذ املهمددة يسددتلمم عليهددا إقامددة اس درتاتيجية اهتمددة ب مهتا ددا االعتمدداد
عليها حيث تتما ى واألهدداف املسدطرة واملدوارد والفدرص املتاحدة هلدذ املةسسدة قصدد بلدوا ال ايدة الد
ترمى إليها هذ األخًنة.
وهلذا فمن الضروري تناول موضوع االسرتاتيجية بدقة أا يتضمنه من تساؤالت حول ماهيتها
وخصائصها ومناذجها وحىت أنواعها وغًنها من اإل هتاليات املطروحة يف هذا الصدد.
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الفصل األول  :االستراتيجية

المبحث األول  :ماهية االستراتيجية

المطمب األول  :تعريف االستراتيجية

يرجددع أ ددل لمددة االسدرتاتيجية إ الهتلمددة اليونانيددة سدرتاتوس أقددوس ) (Stratos – Agosوالد
تعين فن اارب وإدارة املعارك حيث دان القدادة املوهوبدون سارسدونه عدن حددس وعبقريدة إ تطدور إ
علم له أسس وقواعد.


ويع ددرف ق دداموس  Websstresوق دداموس  El-mouridوق دداموس  Oxfordاالس ددرتاتيجية عل ددى أ ددا
"ذلددك الفددن املسددتخدم يف تعبيددة ودريددك املعدددات ااربيددة طددا سهتددن مددن السدديطرة علددى املوقددف والعدددو
بصورة املة".


إ انتق ددل مص ددطلا االسد درتاتيجية م ددن اإ ددال العس ددهتري إ د ددال املةسس ددات ل س ددتفادة من دده
باعتب ددار التش ددابه الهتب ددًن ب ددٌن اإ ددالٌن املةسس ددا والعسد دهتري وخا ددة بع ددد انتش ددار مص ددطلا اا ددرب
االقتصادية وظهور املنافسة ليس بٌن املةسسات فقط وإمنا بٌن التجمعات االقتصادية واألمم.


ولقد عرف مصطلا االسرتاتيجية يف املةسسة عدة تعريف ومعاين منها :
 حسددب " : I. ANSOFFاالسدرتاتيجية هددي تلددك القدرارات الد اددتم بع قددة املةسسددة بالبييددةاخلارجيدة يف ظدروف عددم التن دد" ومدن هندا يظهدر دور املةسسدة يف التهتيدف مدع هدذ الت دًنات حيدث
د ددان يد ددرج االس د درتاتيجية علد ددى أ د ددا "عمليد ددة لصد دديص امل د دوارد واالسد ددتثمارات بد ددٌن تلد ددف املنتجد ددات
واألس دواو" وحدداول اخلددروج مددن فهتددرة اهلدددف الوحيددد للمةسسددة املتمثددل تعظدديم ال دربا إ فهتددرة تعدددد
األهداف وفهترة األهداف طويلة املدج(.)1
 أمددا حسددب  ALFRED CHANDLERف د ن "االس درتاتيجية إثددل إعددداد األهددداف وال ايدداتاألساس ددية طويل ددة األج ددل للمةسس ددة واختي ددار خط ددط العم ددل ولص دديص املد دوارد الض ددرورية لبل ددوا ه ددذ
ال ايات".


وطا سبق سهتن استخ ص التعريف التايل ل سرتاتيجية :
"االسدرتاتيجية هددي دمددوع الق درارات طويلددة املدددج ال د ددددد املةسسددة مددن خ هلددا مهمتهددا و ددذا نطدداو
األزواج (منتجددات  /أسدواو) الد تتعامددل فيهددا واسددتخدامات املدوارد املتاحددة هلددا وامليدمات التنافسددية الد
تتمتع هبا وأثر التعاضدد بدٌن تلدف وظائفهدا وأنشدطتها أدا حقدق وحددة املةسسدة الداخليدة وسهتنهدا مدن
دقيق استجابة قصور لبييتها اخلارجية والو ول إ دقيق أهدافها وغايااا بشهتل متوازن".
( )1فعالية التخطيط االستراتيجي في المؤسسة االقتصادية العمومية الجزائرية ،مكتبة الجامعة ،تحت رقم .2002/242
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المطمب الثاني  :تطور مفهوم االستراتيجية

ـ المفهوم التقميدي :

إن لمد ددة االس د درتاتيجية مسد ددتمدة مد ددن العمليد ددات العسد ددهترية ونعد ددين يف هد ددذا اإلطد ددار تهتد ددوين
التشددهتيل وتوزيددع املدواد ااربيددة معينددة ودريددك الوحدددات العسددهترية وذلددك أواجهددة العدددو فهددي بددذلك
مشتقة من اللفظ اإلغريقي "سرانوس أقوس" أعىن أقود اجليش وتطور مفهومها ليسدتعمل يف اإداالت
مر تطورها بث ث مراحل :
األخرج على رأسها "علوم االقتصاد والتسيًن" .وقد ّ
 - Iمرحلـة الخخيـ ط يل ـل المـد  : 5565 – 5555 :ا دتهرت أدرسدة هارفدارد األمريهتيدة الد
عرفهدا علدى أ دا :
قدمت تعريفا إداريا ل سرتاتيجية وعلى سبيل املثال تعريف "ألفريد تشاندل" الذي ّ
دديددد األهددداف واألغ دراض طويلددة األجددل للشددر ة وإعددداد عدددد مددن بدددائل الصددرف ولصدديص امل دوارد
الضرورية لتنفيذ تلك األهداف(.)1
 - IIمرحلة الخخي ط بالمصفلفات La planification par matrice : 5591 – 5565 :
 - IIIمـ  5594إلــي لم ــا :ـ ا  :وهددي املرحلددة الد قدددم هبددا املفهددوم ااددديث ل سدرتاتيجية والددذي
ية ددد علددى اق درتان االس درتاتيجية باإلضددافة إ التخطدديط بددالتنظيم يف املةسسددات وأن االس درتاتيجيات
الناجح ددة ه ددي الد د ت دد،ز م ددن عم ددق النظ ددام فف ددي املمارس ددات العلمي ددة االسد درتاتيجية ه ددي مد دمي م ددن
االسرتاتيجيات املقصودة وال ًن مقصودة.
ومن خ ل ما ذ ر نستخلص أن االسرتاتيجية هي أسلوب درك مرحلي ملواجهة اديددات أو
فرص البييدة مدع أخدذ يف ااسدبان نقداط قدوة وضدعف التنظديم قصدد دقيدق أهدداف وغايدات املةسسدة
املسطرة مسبقا.
المطمب الثالث  :مبادئ االستراتيجية
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–

مبدأ القـوة :

–

مبدأ التركيز :

على ضوء اإلمهتانيات ال إلهتها املةسسة (نقداط القدوة والضدعف) تقدوم ب عدداد االسدرتاتيجية
املناسددبة (اهلجددوم – الدددفاع) وال ددك أن هددذين االس درتاتيجيتٌن تتفددرع إ عدددة اس درتاتيجيات منهددا :
(التخصص – الشرا ة – التفاهم)
2

من املستحيل أن تهتون املةسسة دائما يف وضعية الرائد يف مجيع اإاالت األمر الدذي يددفعها
أن تر م جهودها يف اإاالت ال تتميم فيده ميدمات تنافسدية أ د ،مدن منافسديها .إن هدذا الرت يدم يهتدون
يف اإلنتاج أو السوو أو أي نشاط.
( )1نفس المرجع السابق.

4

3

–

مبدأ اقتصاد القوى :

أن توفر اإلمهتانات للمةسسة ال يعين تبديدها وتبذيرها وإما أخذ أبدأ اايطة واادذر وذلدك
بتهتييف تلك اإلمهتانات على ضوء املت ًنات ااا لة يف احمليط الذي توجد فيه.
4

–

مبدأ التنسيق :

إن د ددديق الفعاليد ددة املرجد ددوة مد ددن األنش ددطة ال د د تقد ددوم هب ددا املةسسد ددات يتوقد ددف علد ددى التنسد دديق
واالنسجام بٌن تلف الوظائف واألنشطة ال تقوم هبا.
5

–

مبدأ األمـان :

إن املةسسات توجد يف ايط مليء باملخاطر األمر الذي يتطلب منها أن تضدع إمهتاناادا يف
الواقع ال تهتون فيها درجة اخلطورة أقل.
6

–

مبدأ الفرص :

يفهددم مددن ذلددك علددى املةسسددة أن تسددت ل الفددرص املريددة لمددا حددت الفر ددة أي سددن
املراهنة على ااصان املربا وذلك يبنيها االسرتاتيجيات التسوقية امل ئمة.
 اسدرتاتيجية الت ل ددل يف األس دواو اااليددة  :تتوسددع املةسسددة باملنتوجددات اااليددة يف نفددس القطاعددات
ال توجد فيها.
 اسد د درتاتيجية التوس د ددع الس د ددوقي  :أن تتوس د ددع املةسس د ددة يف أسد د دواو جدي د دددة باملنتوج د ددات ااالي د ددة أو
أنتوجات جديدة.
 اسرتاتيجية تطوير السلعة  :تتوسع املةسسة بالرت يم على تطوير منتوجااا.
 اسرتاتيجية التنوع  :اقتناص فرص جتارية ال إد بني لة لنشاطها
 مكلنات االسخرات ج ة الخسلق ة : اسرتاتيجية املنتوج  :هي القلب النابض ل سرتاتيجية املنتوجية (إ باع حاجات املستهلهتٌن
 االسدرتاتيجية التسددعًنية  :هلددا تددنثًن بددالف علددى املنافسددة وت دًنات السددوو وسد ح فعددال عددن دقيددق
األرباح (السعر أحد املهتونات الرئيسية للممي التسويقي)
 االسرتاتيجية التوزيعية
 االسرتاتيجية الرتوجيية
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المطمب الرابع  :خصائص االستراتيجية
إن االسدرتاتيجية ًنهددا مددن املفدداهيم االقتصددادية دمددل مجلددة مددن اخلصددائص والد تتجلددى فيمددا

يلي :
 – 1االسد درتاتيجية ه ددي د ددرك مرحلد دي ويع ددين ه ددذا أن دده عل ددى حس ددب الظ ددروف واملرحل ددة الد د س ددر هب ددا
املشدروع يتحددد أسدلوب التحدرك والعمدل .مدا نقصدد هبدذا املروندة يف العمدل (La flexibilité dans le
) travailأي علددى املةسسددة أن تهتددون اس درتاتيجيتها تتميددم باملرونددة حسددب الت دًنات ااا ددلة يف احملدديط
البييي الذي توجد فيه.
 – 2االسد درتاتيجية ه ددي اس ددت ل الف ددرص وجتن ددب املخ دداطر باس ددتعمال نق دداط الق ددوة واا ددد م ددن نق دداط
الضعف يف املةسسة وال ب ّد هلا من أن تنخذ بعٌن االعتبار القيود االجتماعية والقانونية.
 – 3تر ددم االس درتاتيجية علددى إعددادة لصدديص م دوارد املشددروع ( لهددا أو جددمء منهددا) وذلددك ألن إبقدداء
املدوارد علددى حاهلددا سهتندده فقددط مددن بقدداء الشدديء علددى مددا هددو عليدده ومواجهددة الت دًنات البيييددة يتطلددب
الت يًن يف هيهتل املوارد ااالية وطريقة توزيعها على االستخدامات.
 – 4أن التحر ات االسرتاتيجية تدتم يف الدممن القصدًن أو الدممن الطويدل وقدد تتهتدرر أو ال تتهتدرر وذلدك
استنادا إ طبيعة الظروف البييية.
 – 5تست ل االسرتاتيجية املمايا التنافسية ال يتمتع هبا املشدروع يف مواجهدة التهديددات أو املشدا ل أو
يف اقتناص الفر ة املتاحة وقد تهتون هذ املمايا يف نوع معٌن من املوارد.
المطمب الخامس  :مستويات االستراتيجية
لقد فرو مةلفو اإلدارة االسرتاتيجية بٌن ث ث مستويات ل سرتاتيجية وهي :
 – 5اســـتراتيجية المةسســـة  :تنفددرد االس درتاتيجية العامددة للمةسسددة باإلجابددة عددن الس دةال اخل دداص
بتحديد دموعة أنشطة األعمال ال تنتمي إليها املةسسة( .أي  :اسرتاتيجية املةسسة تقوم املةسسدة
بتحديد دموعة أنشطة األعمال ال تنتمي إليها).
 – 2اســتراتيجية وحــدات األ مــال  :حيددث تر ددم علددى يفيددة املنافسددة علددى ددناعة معينددة أو قطدداع
منت أو سوو معٌن.
 – 3استراتيجية الوظائف  :حيث تر م على تنظيم إنتاجية املوارد املتاحة.
وبالرغم من اخت ف هذ األنواع من االسرتاتيجيات تبعا ملستويات التنظيم املعدة هلا فيجب
أن تنسجم مع بعضها بطريقة متماسهتة ومت ئمة لتحقيق جناح املةسسة.
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ـ صياغة االستراتيجية :

ونعين بعملية ياغة االسرتاتيجية وضع ودديدد غايدات املنظمدة أو املةسسدة وأهددافها الرئيسدية
وذلددك يف ضددوء الرؤيددة املسددتقبلية الشدداملة ووضددوح ودديددد رسددالة املةسسددة وتوجيدده البحددث لتحديددد
ودليل العوامل الداخلية واخلارجية املة رة مع تقليل املخاطر.
ما دتدوي عمليدة دياغة االسدرتاتيجية علدى دديدد االسدرتاتيجيات البديلدة إ اختيدار البدديل
االسرتاتيجي املناسب.
وعلى ذلك جند أن هذ املرحلة تشمل دموعة من األنشطة تتمثل يف :
 – 1دديد رسالة املةسسة
 – 2دديد ال ايات واألهداف طويل األجل
 – 3دراسة البيية اخلارجية دديد الفرص واملخاطر
 – 4دراسة اإلمهتانيات الداخلية لتحديد عنا ر القوة والضعف
 – 5دديد البدائل االسرتاتيجية
 – 6اختيار االسرتاتيجية املناسبة
المطمب السادس  :أسس التسيير االستراتيجي :
ال سهتن أن يعت ،التسيًن االسرتاتيجي عملية تقنية فقدط لهتدي ال يفصدل عدن املةسسدة أو ددده
مع ل أبعادها وهذا يء عب ألننا نرج يف معظم املةسسات أنه :
أوال  :الباحثون يف التنظيم وإ هتاله فيعت،ون أن املةسسة منظمة اجتماعية.
ثانًا  :االقتصاديون والتقنيون يعت،ون املةسسة وحدة تقنية لإلنتاج.

ثالثًا  :أما االجتماعيون والسياسيون ف م يدرون أن املةسسدة لنظدام سياسدي فهندا ندرج أن دل باحدث
يعددرف املةسسددة مددن وجهددة نظددر  .ومندده تصددبا مهمددة املسددًن معقدددة إذ ينب ددي عليدده أن يقددوم بتنسددية ددل
هذ االجتاهدات الد تظهدر مت دايرة يف بعدض األحيدان .وبعبدارة أخدرج ينب دي عليده أن يسدًن املةسسدات
وذلددك عمددع املبددادئ الرئيسددية والقواعددد الهتدد،ج واملعددايًن الد توجدده العمددل باسددتمرار ودديددد األهددداف
املقصودة ومراعاة القيود وقواعد السلوك واإلدارة . ..اخل.
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الفصل الثاني  :أنواع وبدائل االستراتيجية
المبحث األول  :أنواع االستراتيجية

المطمب األول  :االستراتيجية الهجومية
يه ددتم ه ددذا الن ددوع م ددن االسد درتاتيجية بظ ددروف البيي ددة التس ددويقية أو البيي ددة التنافس ددية للمةسس ددة
وا دددف إ بن دداء املر ددم التنافس ددي للمةسس ددة م ددن خ د ل ع دددة أس دداليب أو ط ددرو وال د ننخ ددذ أ ددهتال
متعددددة منهددا  :التوسدع التنويددع االبتهتددار التجديددد غددمو السددوو اجلديدددة تقدددة السددلع أو خدمددة
جديدة.
المطمب الثاني  :االستراتيجية الدفاعية
يهدتم هددذا النددوع مدن االسدرتاتيجية بددالظروف الداخليدة للمنظمددة والد اددف إ عد ج بعددض
اجلوانددب أو التهديدددات الداخليددة سدواء ددان هددذا مددن خد ل دقيددق عدددد السددلع املنتجددة أو إعددادة بندداء
اهليهتل التنظيمي أو التدريب وتنمية القوج العاملة.
م ددا تس ددتخدم ه ددذ االسد درتاتيجية ملواجه ددة ادي دددات الس ددوو والبيي ددة اخلارجي ددة العام ددة والبيي ددة
اخلارجيددة اخلا ددة التنافسددية مثددال ذلددك  :مواجهددة حددرب األسددعار أو التقدددم التهتنولددوجي الس دريع يف
دال تقدة اخلدمة أو السلعة.
المطمب الثالث  :استراتيجية االستقرار
وتع ددين ه ددذ االسد درتاتيجية قي ددام املةسس ددة ب ددبعض الت د دًنات احمل دددودة ولهتنه ددا رئيس ددة يف نف ددس
الوقددت أي ددتفظ بوضددعها ااددايل مددع القيددام بت دًنات طفيفددة التحسددٌن يف اجلددودة أو ايددة حصددة
املنظمة يف السوو.
ما يهدف هذا النوع من االسرتاتيجية توفًن املوارد يف اجتا معٌن.
إال أنه سهتن أن تهتدون هنداك اسدرتاتيجية تلطدة أي جتمدع بدٌن االسدرتاتيجيات السدالفة الدذ ر
وال ادف إ التخلص مدن املنتجدات القدسدة وإضدافة منتجدات جديددة وا تشداف مسدتهلهتٌن جددد
ودسٌن الهتفاءة اإلنتاجية.
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المبحث الثاني  :البدائل (االختيارات) االستراتيجية
يتمثددل االختيددار االس درتاتيجي يف اختيددار االس درتاتيجية املنافسددة ال د مددن خ هلددا سهتددن دقيددق
األهداف املسطرة للو ول إ ال ايات ال ترمي إليها املةسسة.
وتنحصر البدائل االسرتاتيجية ال سهتن للمةسسة االختيار فيما بينها على مسدتوج املةسسدة
يف أربددع اسدرتاتيجيات نوعيددة رئيسددية هددي  - :اسدرتاتيجية النمددو املسددتقر – اسدرتاتيجية النمددو السدريع –
اسرتاتيجية االنهتماش – اسرتاتيجية التشهتيلية.
المطمب األول  :استراتيجية النمو المستقر
وتعين هذ االسرتاتيجية قيام املةسسة ببعض الت ًنات احملدودة ولهتنهدا رئيسدية يف نفدس الوقدت
أي دتفظ بوضعها ااايل مع قيامهدا مت دًنات طفيفدة التحسدٌن يف اجلدودة أو ايدة حصدة املنظمدة يف
السوو.
إال أندده سهتددن أن تهتددون اس درتاتيجية تلطددة وال د تهتددون ثنائيددة أو ث ثيددة التوجدده أي جتمددع بددٌن
اسرتاتيجيات (هجوم دفاع…)
ويهددف مددن هددذا االجتددا الددتخلص مددن املنتجددات القدسددة وإضددافة منتجددات جديدددة وا تشدداف
مستهلهتٌن جدد وإل اء آخرين مع دسٌن الهتفاءة اإلنتاجية
وعادة ما تتبع املةسسات اسرتاتيجيات النمو املستقر عندما :
 توا ل دقيق األهداف السابقة نفسها أو مثيلتها بميادة مسدتوج األداء بدنفس النسدبة امليويدة يف دلسنة عما دقق يف السنة املاضية.
 توا ددل خدمددة عم ءهددا يف القطاعددات (منددت  /سددوو) احملددددة نفسددها يف تعريفهددا لقطدداع نشدداطاتاألعمال.
وم ددن ب دددائل ه ددذ االس درتاتيجية  :اس درتاتيجية النم ددو الت دددرجيي اس درتاتيجية ال دربا أو ااص دداد
اس درتاتيجية النمددو املمهتددن احملافظددة عليدده باإلضددافة إ اس درتاتيجية عدددم الت ددًن واس درتاتيجية اار ددة مددع
ااذر.
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المطمب الثاني  :استراتيجية النمو السريع
تق ددوم املةسس ددة باتب دداع ه ددذا الن ددوع م ددن االسد درتاتيجية باتب دداع ه ددذا الن ددوع م ددن االسد درتاتيجية يف
اااالت التالية :
 إذا رفعت يف مستوج األهدداف احملققدة عدن ددرد و دا امتدداد دط أداءهدا املاضدي يف املسدتقبل عدن
طريق زيادة حصتها السوقية بنسبة عالية مث .
 إذا استمرت يف خدمة قطاع األعمال نفسه أو طورته.
ومن بدائل هذ االسرتاتيجية :
 – 1اس درتاتيجية التهتامددل الرأسددي  :يعددين تعميددم نشدداط املةسسددة يف نفددس فرعهددا وذل دك إمددا خلفيددا أو
أساميا.
 خلف ــا  :تعمددل املةسسددة علدى اإلنتدداج باسددتمارات يف دددال املددادة األوليددة الد تسددتعملها يف نشدداطهااألول حيث تسما هذ العملية بضمان مدخوالاا
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الفصل الثالث  :التشخيص والرقابة االستراتيجية
المبحث األول  :التشخيص االستراتيجي

يتهتددون التشددخيص االسدرتاتيجي مددن بعدددين ولددا  :التشددخيص الددداخلي والتشددخيص اخلددارجي
ولا بعدين مرتابطان ومتهتام ن.
المطمب األول  :التشخيص الخارجي
يهتددون التشددخيص اخلددارجي علددى مسددتوج ادديط املةسسددة بهتامددل أبعدداد هبدددف الهتشددف عددن
فرص النمو والتطور ال سهتن اغتنامها على التهديدات الواجب جتنبها ويشمل على :
 – 5تشخ ص اليلب  :يهتون بوضع قائمة لبعض األسيلة ال لص مظهر وتطور الطلب مثل  :مدا
هي الهتمية املباعة؟ من يشرتيها؟ مىت نشرتيها؟ ألي حاجة؟ . ..اخل.
 – 2تشخ ص العرض  :يف هذا النوع تطرح أسيلة عن مقدرة القطاع يف تلبيدة حاجيدات المبدائن وعدن
التهتاليف واألعباء ومن هذ األسيلة  :ما هي تهتاليف املواد؟ اليد العاملة؟ وجدود اقتصداديات السدلم
أو انعدامها؟ احتياجات التمويل؟ . ..اخل.
 – 3تشـ ــخ ص الم افسـ ــة  :تقد ددوم املةسسد ددات بتشد ددخيص املنافسد ددة هبد دددف التعد ددرف علد ددى أهد ددداف
واسرتاتيجيات منافسيها وعادة ما تهتون األسيلة يف هذا النوع مثل  :ما هدي أهدداف املندافس؟ مدا هدي
افظة أعماله؟ ما هي قدراته على املنافسة؟
 – 4تش ــخ ص ح ــدس الم افس ــة  :تق ددوم املةسس ددات بتش ددخيص ه ددذ املنافس ددة لتحدي ددد التهتتيهت ددات
املختلفة املمهتن استخدامها من طرف املنافسٌن مثل املنافسة البعدية اإلع ن اهلجومي.
المطمب الثاني  :التشخيص الداخمي
يرتهتم التشخيص الداخلي يف املةسسة على البحث عن نقداط القدوة والضدعف داخدل املةسسدة
وذلددك باعتمدداد عدددة أن دواع مددن طددرف التشددخيص الددداخلي مثددل  :التشددخيص الددوظيفي التشددخيص
حسب عوامل النجاح األساسية  FCSوالتشخيص حسب القدرات واملعارف املهتتسبة.
 – 5الخش ـ ـخ ص الـ ــل في  :يق ددوم ه ددذا الن ددوع م ددن التش ددخيص عل ددى تش ددخيص الوظ ددائف الرئيس ددية
للمةسسة مثل  :الوظيفة اإلنتاجية والوظيفة التسويقية . ..اخل.
 – 2الخشخ ص حسب علامل ال جاح األساسـ ة  :تشدًن هدذ الطريقدة إ أن جنداح املةسسدة يعتمدد
على وضع تر يبة اسرتاتيجية دتوي عوامل النجاح يف قطاع معٌن ولتلف هذ العوامدل حسدب قطداع
النشاط فقد تهتون حسب املردودية أو حسب حصة السوو.
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 – 3الخشــخ ص حســب المعــاقد والقــدقات المكخسـ ة  :حسددب هددذا النددوع مددن التشددخيص فد ن
املةسس ددة إث ددل د ددجرة حي ددث أن األوراو والثمد ددار إث ددل املنتجد ددات املباع ددة واألغصد ددان الفرعيد ددة إثد ددل
األنشطة واجلذع سثل املهن أما اجلذور ف ا تتمثل يف املعارف والقدرات األساسية للمةسسة.
وبع ددد القي ددام بالتش ددخيص اخل ددارجي وال ددداخلي ي ددتم مج ددع املعلوم ددات املتحص ددل عليه ددا لوض ددع
حو لة من النتائ ال ستمثل أساسا التوجيهات األساسية للمةسسة.

المبحث الثاني  :الرقابة االستراتيجية
المطمب األول  :تنفيذ االستراتيجية
منها.

إن تنفيذ االسرتاتيجية يتطلب ترمجة اخلطة االسدرتاتيجية ييدث دددد مسدةولية تنفيدذ دل جدمء

فتنفيذ االسرتاتيجية هو جعل اخلطة االسرتاتيجية واقع ملموس أي دويدل اخلطدط االسدرتاتيجية
إ خطط تنفيذية.
إال أن دده م ددن مقوم ددات التنفي ددذ الفع ددال ل س درتاتيجية م ددا يل ددي  :أن يواف ددق االس درتاتيجية املخت ددارة
هيهتلددة مناسددبة وقددد أثبتددت عدددة دراسددات أن جندداح اخلطددة االس درتاتيجية م درتبط بتهتيددف اهليهتلددة مددع
االسرتاتيجية أن ثًنا من املشهت ت التسيًنية تنت عن عدم القدرة على دقيق ذلك التهتيف.
نظام مالئم لالتصال
ولممعمومات

آليات هيكمة
مالئمة
حل النزاعات بين
المحالت الوظيفية
المختمفة

تنفيـذ
االستراتيجية

نمـط أو نظـام
إدارة مالئمة
نظام مالئم لمحوافز
واألجـور

نظام رقابـة
مالئم

تحديد المشكالت
وحمها في مجاالت
األنشطة المختمفة

المطمب الثاني  :حدود االستراتيجية
إن االسرتاتيجية تصادف بعض املشا ل لذا هناك حدود نذ ر منها :
 الخعق د والصعلبة في اإلعـدا  :إن االسدرتاتيجية تدرتبط باألهدداف والسياسدات املتعلقدة باملةسسدةوباخلطط ومنهجية التسيًن وهذا جيعل منهدا عمليدة دعبة ومعقددة .و دذلك الرتبداط دل مدن األهدداف
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والتخط دديط واالسد درتاتيجية باملعلوم ددات سد دواء م ددن خ ددارج أو داخ ددل املةسس ددة وه ددذ املعلوم ددات مرتبط ددة
بالعامدل الرئيسدي وهدو العامددل املتحدرك واملتميدم بددال موض واملفاجيدة ودداول املةسسددة الدتخلص مدن هددذا
ااددد بتطددوير نظددام املعلومددات ونظددام إعددداد أهددداف ولطدديط متهتامدل يسددما هلددا بالو ددول إ أقصددى
درجة من فعالية االسرتاتيجية.
 إمكان ة نقص مرونخهـا  :ثدًن مدا تواجده االنتقدادات االسدرتاتيجية علدى أ دا دلبة غدًن مرندة وبدذلكقددد تددةدي إ عدددم االسددتفادة مددن الفددرص الد قددد تعددرض علددى املةسسددة أثندداء تنفيددذها وهددي ال تنخددذ
بعٌن االعتبار يف عملية اإلعداد طا يةدي إ ت يًن نتائ االسرتاتيجية يف االجتا السدل رغدم جودادا
عند اإلعداد.
 إمكان ــة المعاق ــة ع ــد الخ ف ـ  :مددن أهددم العوائددق الد يصددادفها املسددًنون يف تطبيددق االسدرتاتيجيةهي املعارضة ال تواجهها تلف مستويات التنفيذ وهذ املعارضة قد تهتون جمئية أو جذريدة بواسدطة
رفضها من بعض األفراد باملةسسة.
ولددذلك فد ن هندداك ددعوبة يف اإلعددداد وبالتددايل ددعوبة يف التنفيددذ إال أن هددذ الصددعوبة لدديس
مددن املمهتددن القضدداء عليهددا إامددا ف د ن علددى املةسسددة أن تسددعى إ التخفيددف منهددا أو تنخددذها بعددٌن
االعتبار يف تلف املراحل االسرتاتيجية.
المطمب الثالث  :أهداف االستراتيجية
إن أي مسددعى اسدرتاتيجي يدربط بشددهتل بددًن بتحديددد األهددداف املدراد دقيقهددا ومددن هنددا يظهددر
جوهر االسرتاتيجية واهلدف أيضا يعت ،اية مطاف نشاط املةسسة يف دال معدٌن الدذي يدنعهتس أثدر
على اجلانب املادي.
إنتدداج الثددروة وتوزيعهددا ولصيصددها مددا أن األهددداف ال تتعلددق بنتددائ املةسسددة يف اإتمددع بددل
درجة واجتدا دو هدذا األخدًن وال سهتدن أن تهتدون األهدداف بعيددة عدن اختيدار مسدتويات مدن املردوديدة
والهتفاءة ولقد أ دت بعض التجارب أن الدربط بدٌن األهدداف وإعدداد اخلطدة األساسدية يقددم سدهولة
وس مة.
وباعتبددار القوميددة االقتصددادية نظددام ذي أهددداف وغايددات فهددي تبحددث عددن دقيددق حالددة اببددة
ولهتن تتوقف حالة املةسسة بعاملٌن األول عملها والثاين حالة لطيطها.
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الخاتمـة :
ومن خ ل ما سبق ن حظ أن االسدرتاتيجية تدوفر ممايدا للمشدروع القدائم هبدا فهدي إهتنده مدن
الت لددب علددى التهديدددات املوجددودة يف بييددة املشددروع ويف انتهدداز أي فر ددة قددد تسددما لدده مددن مواجهددة
املشا ل الداخلية باألداء ومن است ل ما يتمتدع بده مدن عنا در قدوة مدا تسداعد االسدرتاتيجية علدى
دقيق مرونة وعدم دجدر وزيدادة قدرتده علدى البقداء والنمدو يف البييدة الد يعمدل فيهدا خا دة لدو اندت
تت ًن باستمرار.
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