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وعلى   ،األرض أن شق سمعي وبصريهللا عز وجل جالله بديع السموات و احمد واشكر ا

كل النعم التي انعم بها على عباده فالحمد هللا حين نصبح وحين نمسي والحمد هللا آناء 

.أطراف النهارو الليل   

.اإلسالمالحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات، والحمد هللا على نعمة   

.هذا البحث فما كان ليتم لوال توفيقه لي إتماموفقني في  أناشكره سبحانه وتعالى   

.كما أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذة غربى وهيبة لنصائحها وتوجيهاتها القيمة  

  .وأصدقاء أساتذة من العمل هذا إتمام في ساعدني من كل شكر أنسى ال كما  

.صبرهدعمه و شكر خاص لزوجي العزيز على أتقدم بو   

.في األخير اشكر كل من ساعدنا على إتمام هذه المذكرة من قريب أو بعيدو   
 

  
 
  

   



 :الملخص

  
             على التوجه االسرتاتيجي يف مؤسسة الوطاية للفخار ضطراب البيئي لال يوجد أثرهل  معرفة إىل الدراسة هذه هدفت  

  .بسكرة –

      وثائق املؤسسة، مجع البيانات األولية على املقابلة و يف  عتمدناا يف الدراسة امليدانيةالوصفي، و ذه الدراسة على املنهج اعتمدنا يف هو 

  :توصلنا إىل مجلة من النتائج أمههاو 

  .بسكرة –يوجد اثر لالضطراب البيئي على التوجه االسرتاتيجي يف مؤسسة الوطاية للفخار  �

 .بسكرة –مؤسسة الوطاية للفخار  يف نيالتوجه حنو املنافسالعمالء و البيئي على التوجه حنو يوجد أثر لالضطراب  �

 .بسكرة –مؤسسة الوطاية للفخار  يف وجه حنو اإلبداعتالئي على التوجه حنو التكنولوجيا و ال يوجد اثر لالضطراب البي �

 : هاأمهقرتحات وقد خلصت الدراسة إىل تقدمي مجلة من امل

 أكثرحبوث التسويق لتتعرف  ، كاالعتماد علىءعماللبالدراسات االستطالعية لعلى مؤسسة الوطاية للفخار االهتمام أكثر أن 

 . تعمل فيه الذيعلى عمالء القطاع 

 ،التكنولوجياالتوجه حنو  ،التوجه حنو املنافس ،التوجه حنو العمالء ،التوجه االسرتاتيجي ،االضطراب البيئي :ةالمفتاحي الكلمات 
 .التوجه حنو اإلبداع

Summary: 

 This study aimed to find out if there is an effect of environmental turbulence   
 on the strategic  orientation of  Al Wattaya  Pottery -Biskra  -  company. 
And we relied in this study on the descriptive approach and In the field study we 
used  to  collect  the  corresponding  primary  data  and  institution  documents 
And We reached a set of results the most important of which are: 

� There  is an  impact  environmental  turbulence  on  the  strategic orientation 
of  Al-Wattaya Pottery company – Biskra. 

� There  is  an  impact  environmental  turbulence  on  the Customer orientation  
and the Competitors orientation  of  Al-Wattaya Pottery company – Biskra. 

� There  is  no impact  environmental  turbulence  on  the Technology 
orientation  and  the  creativity  orientation  of  Al-Wattaya Pottery company 
– Biskra. 

The study concluded  by presenting  a number of  proposals, the  most important 
of which are: 
Al Wattaya Pottery  Foundation  should  pay  more attention to the surveys of  
its clients, such as relying on marketing  research  to get  to know more  about  
the customers  of  the sector  in  which it operates 
Key words: 
environmental turbulence, strategic orientation ,Customer orientation  
Competitors orientation , Technology orientation, creativity orientation   
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تعدد أهدافها بأا منظمات مفتوحة تتفاعل مع البيئة اإلنسانية على اختالف أنواعها و  تتميز مجيع املنظمات   

ا، كما ختضع مجيع هذه املنظمات احمليطة ا خاصة ذلك النوع من البيئة أو تلك املتغريات البيئية ذات العالقة 

    تقصى جاهدة بشىت الطرق والوسائل للتعرف على البيئة و حملددات تلك البيئة لذا جند أن هذه املنظمات تعمل 

  .دراستها لغرض االستجابة لتلك املتغرياتومتابعة حركة متغرياا و 

 التعقيد، ،املنافسة شديدة فهي للمنظمة، جديدة حتديات متغرياا تشكل بكل املعاصرة البيئةحيث أصبحت   

 يف التحكم ضرورة املنظمة على حتتم ،متزايدة وتنافسية بيئية ضغوطات مجيعها، والديناميكية التأكد عدمضطراب، الا

 يضمن مبا املنافسني دراتق على التفوق وكذا عليها، والتأثري معها والتكيف لفهمها البيئة مع تربطها اليت العالقة إدارة

 .االستمرار وحتقيق فيه، تعمل الذي القطاع يف النجاح حتقيق هلا

 أي لنجاح األساس حجر يعترب الذي االسرتاتيجي االجتاه حتديد صواب على أساسا ترتكز اإلدارة هذه        

 تقوم توجهاا خالل فمن .داملنشو  مستقبلها إىل رحلتها يف املنظمات به تسرتشد الذي املسار يشكل كونه،  منظمة

 جماالت هي وما غاياا ماهي متاما تدرك املنظمة يف العليا اإلدارة جيعل مما ،اإلسرتاتيجية أهدافها بوضع املنظمات

 يف وبيئتها وهيكلها بنيتها على التعرف يف تفيدهاو  تقدمها، اليت اخلدمات من املستفيدون هم ومن اخلارجية نشاطاا

 واملادية، البشرية واحتياجاا ،القرار اختاذ يف أساليبها حتكم اليت الفلسفية واألطر تتبعها، اليت والسياسات الداخل

  .للتطوير الشمولية واملتطلبات

 تفكري كيفية يف يؤثر ألنه ،املنظمات أداء على تؤثر اليت العوامل من واحد االسرتاتيجي االجتاه ويعد هذا    

رات وقد املستهدفة الفئات حاجات عن معلومات مستمر بشكل وجيمع املنظمة على أوال يركز ونهكل اإلدارة، وعمل

  .دائم بشكل للمستفيدين مضافة قيمة لتوليد املعلومات هذه استخدام علىو  املنافسني

 توجهات بتطوير تقوم أن املنظمات هذه على يفرض املعاصرة، املنظمات يف والنمو والنجاح مراراالست أصبحو     

 ذات تعترب واليت املستهلكني، وأذواق ورغبات حاجات إلشباع وخدماا منتجاا حتسني خيدم مما مناسبة،رتاتيجية إس

 على األداء حتسني لغايات إتباعه يتم ج إرساء على العمل املنظمات على جيب لذا ،راحلاض وقتنا يف سريع تغيري

  .املختلفة البيئية للظروف أفعاهلم وردود م احمليطة للبيئة املنظمات قيادات إدراك خالل من وذلك البعيد، املدى
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  : إشكالية الدراسة

  :اإلشكالية الرئيسية -1

أصبحت تتأثر بشكل كبري اضر بدرجة عالية من الدينامكية والتغيري و الوقت احل يفتتسم بيئة املنظمة   

على املنظمات  لذا جيبتكنولوجية، و رافية أو سياسية أو باملتغريات سواء كانت متغريات اقتصادية أو اجتماعية أو دميغ

أنواعها أن تستجيب هلذه املتغريات من خالل تصميم اسرتاتيجيات فعالة على مستوى أنشطة باختالف أشكاهلا و 

 نظماتمل لنجاحا اليت تضمن حتديد التوجهات اإلسرتاتيجيةو  املنظمة قادرة على التعامل مع هذه البيئة املتغرية،

بيئتها مالئمة من التوازن بني املنظمة و لذلك حتاول منظمات األعمال أن جتد صيغا  ديثة،احل بيئتها يف األعمال

  .اخلارجية لتعطى أفضل النتائج ملنظمة األعمال

  :رئيسية كاأليتالشكالية تطرح اإل احلالية الدراسة هذه فإن سبق ما إىل واستنادا

  بسكرة؟  -على التوجه االستراتيجي في مؤسسة الوطاية للفخار يضطراب البيئلالأثر  هل يوجد

 :التساؤالت الفرعية -2

  :مما سبق ميكن التعرف على مضامني اإلشكالية من خالل طرح التساؤالت الفرعية التالية

 بسكرة؟ -على التوجه حنو العمالء يف مؤسسة الوطاية للفخار يالبيئهل يوجد أثر لالضطراب  .1

 بسكرة؟ -يف مؤسسة الوطاية للفخار نيعلى التوجه حنو املنافس يالبيئهل يوجد أثر لالضطراب  .2

 بسكرة؟ - يف مؤسسة الوطاية للفخار على التوجه حنو التكنولوجيا يالبيئهل يوجد أثر لالضطراب  .3

 بسكرة؟ -على التوجه حنو اإلبداع يف مؤسسة الوطاية للفخار يالبيئ هل يوجد أثر لالضطراب .4

 :الدراسات السابقة

أثر االضطراب البيئي على عالقة التوجه االستراتيجي باألداء ): 2012(دراسة نهى أحمد أبو طه  •

                      .التسويقي، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن

 داءالتوجه االسرتاتيجي باالعالقة هدفت هذه الدراسة للكشف عن اثر االضطراب البيئي كعامل معدل على ال

 البيانات، ولتحليل جلمع كأداة االستبانة استخدام ومت التسويقي لشركات اإلسكان يف العاصمة األردنية عمان

 مت، و معادالت إحصائية خمتلفةومت استخدام أساليب وأدوات و )  spss (اإلحصائي  استخدام الربنامج مت البيانات

الدفاعي، (إحصائية للتوجهات اإلسرتاتيجية  داللة ذو أثر يوجد ال" :يف متثلت واليت األوىل الرئيسية الفرضية طرح
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سكان يف لشركات اإل) التكييف، الرحبية، احلصة السوقية(على األداء التسويقي) االستجاىب التحليلي االستباقى،

إحصائية لالضطراب البيئي  داللة ذو أثر يوجد ال: "متثلت يف اليتالفرضية الرئيسية الثانية و العاصمة األردنية عمان 

الدفاعي (كعامل معدل يف اثر التوجهات اإلسرتاتيجية ) السوقياالضطراب  ،التكنولوجيشدة املنافسة، االضطراب (

لشركات اإلسكان يف ) التكييف، الرحبية، احلصة السوقية( على األداء التسويقي )التحليلي، االستجاىب االستباقى،

 ."عمان  العاصمة األردنية

اإلسكان يف  أثر موجب على األداء التسويقي لشركات االسرتاجتيأمهها أن للتوجه  نتائج عدة إىل الدارسة وتوصلت

مباشر ملتغريات االضطراب البيئي كعامل معدل يف أثر التوجه االسرتاتيجي جد أثر موجب و ال يو العاصمة األردنية، و 

األردنية، يف حني أنه يوجد أثر اجيايب لالضطراب البيئي كعامل معدل يف أثر على األداء التسويقي لشركات اإلسكان 

    .التوجه االسرتاتيجي الدفاعي على األداء التسويقي

االقرتاحات أمهها التأكيد على أمهية تبىن توجه اسرتاتيجي معني من قبل شركات  من العديد إىل الدراسة وخلصت

مراقبة شركات اإلسكان االهتمام بالبحث والتطوير و على اضحة على األداء، و وجه من أثار و اإلسكان، وذلك ملا للت

 . االستجابة حلاجات ورغبات الزبائن املتغريةة من أجل مواكبة تلك املتغريات و البيئة اخلارجي

مذكرة  ،للمنظمات على صناعة القراراتالتوجه االستراتيجي  أثر): 2018( ميرنا أبو نجمدراسة  •

 .االفتراضية السوريةجامعة الماجستير، 

 ،إىل معرفة أثر أبعاد التوجه االسرتاتيجي على صناعة القرارات يف شركات االتصاالت السوريةهدفت هذه الدراسة   

    اإلدارية املستويات خمتلف من فرداً  111 من الدراسة عينة تكونتو البيانات،  جلمع كأداة االستبانة استخدام ومت

ومت استخدام  ) spss (اإلحصائي  استخدام الربنامج مت البيانات ولتحليل ،السورية االتصاالت شركات يف واملوظفني

 داللة ذو أثر يوجد ال"  :يف متثلت األوىل واليت الرئيسية الفرضية طرح متو  ،معادالت إحصائية خمتلفةو  أدواتو  أساليب

 )اإلبداعوجه حنو التكنولوجيا، التوجه حنو ، التنياملنافسالتوجه حنو العمالء، التوجه حنو ( االسرتاتيجي للتوجه إحصائية

  " السورية العربية اجلمهورية يف االتصاالت شركات يف القرارات صناعة على

التوجه حنو العمالء، التوجه ( االسرتاتيجي للتوجه إحصائية داللة ذو أثر يوجد أمهها نتائج عدة إىل الدارسة وتوصلت

 اجلمهورية يف االتصاالت شركات يف القرارات صناعة على )التكنولوجيا، التوجه حنو اإلبداعحنو املنافس، التوجه حنو 
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 التوجه تدعم تنظيمية وأساليب إدارية فلسفة تبيناالقرتاحات أمهها  من العديد إىل الدراسة وخلصت ،السورية العربية

 سلوكيات حيفز الذي املالئم املناخ توفري طريق عن وذلك االتصاالت مؤسسات يف اإلدارة قبل من االسرتاتيجي

 .اجلماعي العمل فرق ودعم العاملني

انعكاسات التوجه االستراتيجي على األداء ): 2019(دراسة على موات سعد ومحمد جاسم ناصر •

المنظمى بحث تطبيقي في وزارة الدفاع دائرة المفتش العام، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية 

 .107-85ص .، جامعة بغداد، العراق، ص112د ، العد25المجلد 

 ،تش العام لوزارة الدفاع العراقيةإىل معرفة أثر التوجه االسرتاتيجي على األداء التنظيمي يف مكتب املف هدفت الدراسة

ومت )  spss (اإلحصائي  استخدام الربنامج مت البيانات البيانات، ولتحليل جلمع كأداة االستبانة استخدام ومت

هناك عالقة ارتباط ذات داللة " الرئيسية الفرضية طرح مت، و معادالت إحصائية خمتلفةاستخدام أساليب وأدوات و 

 بأبعاده الفرعية مع األداء املنظمى) الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية والقيم التنظيمية( معنوية للتوجه االسرتاتيجي

  .)التأثريستمرارية واملالئمة واالرتباط و الفاعلية والكفاءة والنطاق املنظمى واال(

عالقة ذات داللة معنوية بني املتغريان التوجه االسرتاتيجي واألداء  أمهها وجود نتائج عدة إىل الدارسة وتوصلت

 هم يف حتسني األداء املنظمى، وقداملنظمى وتشري النتائج إىل أن تركيز املنظمة على التوجه االسرتاتيجي ميكن أن يسا

صيا بأن تكون رسالة املنظمة ذات مرونة تنسجم مع املتغريات الطارئة للبيئة احمليطة لتستجيب سريعا مبا حيقق األداء أو 

 . املنظمى املرغوب

، تأثير االتجاه االستراتيجي على أداء منضمات األعمال، أطروحة دكتوراه، )2017(نوال شيندراسة  •

 .جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر

 لتوزيع نفطال شركة حالة دارسة األعمال، منظمات أداء على االسرتاتيجي االجتاه تأثري حتليل إىل الدارسة هذه هدفت

 استخدام الربنامج مت لبياناتا البيانات ولتحليل جلمع كأداة االستبانة استخدام ومت البرتولية، املنتجات وتسويق

 متثلت واليت الرئيسية الفرضية مت طرحو ، معادالت إحصائية خمتلفةومت استخدام أساليب وأدوات و )  spss (اإلحصائي 

 األهداف الرؤية، القيم، الرسالة،( اإلسرتاتيجي االجتاه ألبعاد إحصائية داللة ذو معنوي تأثري يوجد ال:"يف
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 شركة يف  )البيئي األداء املايل، األداء الداخلية، التشغيل عمليات والنمو، التعلم العمالء، ( األداء على )اإلسرتاتيجية

 ."اجلزائر البرتولية املنتجات وتسويق لتوزيع نفطال

 شركة أداء مستوى على االسرتاتيجي لالجتاه إحصائية داللة ذو تأثري وجود أمهها نتائج عدة الدراسة إىل وتوصلت

 أبعاد تعزز تنظيمية ثقافة إجياد على نفطال تعمل أن أمهها االقرتاحات، من العديد إىل الدراسة نفطال وخلصت

 مهمة من تصعب وواضحة، مكتوبة تنظيمية وقيم رؤية متلك ال أا خصوصا التنظيمية بيئتها يف االسرتاتيجي االجتاه

 .املتوازن األداء بطاقة تطبيق

 :فرضيات الدراسةنموذج و 

 :النموذج النظرى للدراسة .1

 النموذج نورد البعض بعضها مع الدراسة متغريات ارتباط كيفية إبراز وبغرض الدراسة تساؤالت مع توافقا  

 شدة املنافسة،(املتغري املستقل بأبعاده املتمثلة يف  ياالضطراب البيئ ثلمي حبيث ناه،أد موضح هو كما النظري

       ، يف حني ميثل التوجه االسرتاتيجي املتغري التابع بأبعاده املتمثلة يف)االضطراب التكنولوجي ،االضطراب السوقي

  ).التوجه حنو التكنولوجيا، التوجه حنو اإلبداع ني،التوجه حنو العمالء، التوجه حنو املنافس( 

  النموذج النظري للبحث: 01الشكل رقم                 

  المتغير التابع                                               المتغير المستقل                

  
  

  

 التوجه اإلستراتيجي االضطراب البيئي 

 شدة المنافسة •

 االضطراب التكنولوجي •

 االضطراب السوقي   •

 

 التوجه نحو العمالء �

 ينالتوجه نحو المنافس �

 التوجه نحو التكنولوجيا �

 االبداعالتوجه نحو  �

 
   من إعداد الطالبة: رالمصد         
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دراسة يف تقسيمنا للمتغري التابع على و  ،)2012(ى أمحد أبو طه  اعتمدنا يف تقسيمنا للمتغري املستقل على دراسةو 
  ).2019( مرينا أبو جنم

  :فرضيات الدراسة .2
   :كالتايل فرضيات الدراسة صياغة كنمنه ميو 

  .بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخاريوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه اإلسرتاتيجي : الفرضية الرئيسية

  :أما بالنسبة للفرضيات الفرعية فهي كما يلي

  .بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخار حنو العمالءيوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه : الفرضية الفرعية األولى

  .بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخار نيالتوجه حنو املنافسيوجد أثر لالضطراب البيئي على : الفرضية الفرعية الثانية

  .بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخار حنو التكنولوجيايوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه : الفرضية الفرعية الثالثة

  .بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخار حنو اإلبداع البيئي على التوجه يوجد أثر لالضطراب: الفرضية الفرعية الرابعة

   :ةـــة الدراســـمنهجي

 إن منهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث يف دراسة أو تتبع ظاهرة من الظواهر أو مشكلة من  

 بشكل كامل جيعل من السهل التعرف املشكالت أو حالة من احلاالت، بقصد وصفها وصفا دقيقا وحتديد أبعادها

دف القيام بتحليل علمي ومنهجي لإلشكالية املطروحة ، و عليها ومتيزها بقصد الوصول إىل نتائج عامة ميكن تطبيقها

وثائق اعتمدنا على املقابلة و يف دراستنا، و  حة قمنا باستخدام املنهج الوصفيودف اختبار صحة الفرضيات املقرت 

  .من أجل مجع املعلومات املؤسسة

  :الهدف من الدراســـة

   مؤسسة الوطاية للفخار يفضطراب البيئي على التوجه اإلسرتاتيجي لالأثر  وجود دف الدراسة إىل معرفة  

يف  التوجه اإلسرتاتيجي مستوى، و بسكرة-يف مؤسسة الوطاية للفخار يالبيئ االضطراب معرفة مستوىو ، بسكرة-

   .بسكرة-للفخارمؤسسة الوطاية 
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  :ـة الدراســــــةـــأهمي 

ب البيئي على التوجه ضطرالالاثر  وجود معرفة حماولة يف أساسا الدراسة تكمن  هذه أمهية بأن شك ال  

 ومناقشة طرح على فضال املفهومني، من كل أبعاد خالل من عليها واملعرب حمددة من جوانب للمؤسسة االسرتاتيجي

ب البيئي الذي تعمل فيه استكشاف طبيعة االضطرا حماولة وكذا املوضوع أدبيات ضمن املتداولة املفاهيم خمتلف

  :يلي فيما الدراسة هذه أهداف أبرز تلخيص ميكن عام بشكلحمللية من خالل دراسة ميدانية، و ا مؤسساتنا

 .مبختلف أبعاده أثر االضطراب البيئي مفهوم إيضاح •

 .مبختلف أبعاده التوجه االسرتاتيجي مفهوم إيضاح •

 .املوضوع مع باملقارنة لدالالا تفسريية قراءة مع الصلة ذات السابقة الدراسات من االستفادة حماولة •

 .على التوجه االسرتاتيجي إبراز أثر االضطراب البيئي •

  . أبعاد التوجه االسرتاتيجي االضطراب البيئي على خمتلف إبراز أثر •

  :خطة الدراســة

التمكن من اجنازها مت تقسيم الدراسة إىل فصليني رئيسيني، فصل خمتلف جوانب هذه الدراسة و كم يف بغرض التح

  .خاص باجلانب النظري، وفصل خاص باجلانب التطبيقي

ثالث مباحث، املبحث األول ماهية التوجه  إىلجاء حتت عنوان اإلطار النظري ملتغريات الدراسة قسم  :الفصل األول

  .على التوجه االسرتاتيجي ياملبحث الثالث اثر االضطراب البيئ، و يماهية االضطراب البيئ الثايناملبحث و  االسرتاتيجي

، بسكرة-مؤسسة الوطاية للفخار يف االسرتاتيجيعلى التوجه  يالبيئجاء حتت عنوان أثر االضطراب  :الفصل الثاين

اين منهجية املبحث الث، و بسكرة-للفخارمؤسسة الوطاية حملة عامة على  األولفسيتناول ثالث مباحث، املبحث 

   .اختبار الفرضياتالدراسة امليدانية، واملبحث الثالث حتليل وتفسري نتائج الدراسة و 

 



 

 
 

 

  
 
 

األولالفصل    
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  :دـــتمهي
 متغريات ملفاهيم توضيحية دراسة يشمل والذي للدراسة، ملتغريات النظري اإلطار األول الفصل يتضمن  

من التطرق إىل التوجه االسرتاتيجي مث التطرق لالضطراب البيئي وصوال إىل العالقة النظرية بني  بداية الدراسة،

  .املتغريين

متثل  الثاين املبحثو األول يف ماهية التوجه االسرتاتيجي  املبحث متثلمباحث،  ثالث األول الفصل تضمنو   

 .االسرتاتيجيعلى التوجه  البيئيأثر االضطراب  بينا فيه فقد الثالث املبحث أما ،يف ماهية االضطراب البيئي

 .التوجه االستراتيجي ماهية :لاألو  المبحث

 .االضطراب البيئي ماهية :الثاني المبحث

    .أثر االضطراب البيئي على التوجه االستراتيجي: الثالث المبحث
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  ماهية التوجه االستراتيجي : المبحث األول

 أعمال حميط ضمن والنشاط للبقاء املنظمة اختارا اليت بالطريقة للمؤسسة االسرتاتيجي التوجه ارتبط 

 خالل من االسرتاتيجي التوجه شرح سيتم دراسةال هذه يف األعمال، رجل لدى املهمة تغرياتامل من ويعد ديناميكي،

 التوجه أخريا سيتم التطرق ألهم أنواعو   ،أبعادهو  أمناطهاتيجي و اإلسرت  التوجه مفهوم حتديدر العناص من جمموعة

   .اتيجياإلسرت 

  مفهوم التوجه االستراتيجي و أنماطه: المطلب األول

 متثل إذ املؤسسات فلسفة فهو االسرتاتيجي، توجهها بتحديد اإلسرتاتيجية اإلدارة عمليات تبدأ ما عادة  

 إىل للوصولو  .تواملعتقدا القيم من جمموعة مع وظائفها تؤدي أن ميكن وكيف أداء أعلى إىل للوصول طموحام

  .اال يف الباحثني تلفخم تعريفاتل التطرق سيتم للمؤسسة اإلسرتاتيجي للتوجه الدقيق املفهوم

  االستراتيجيتعريف التوجه : أوال

  

 )Strategic orientation( على الرغم من أن البدايات األوىل الستعمال مصطلح التوجه االسرتاتيجي   

   نظمات إىل منظمات منقبة عندما صنفا التصرفات اإلسرتاتيجية للم) (Miles & Snow1978تعود إىل إسهام 

، يف حبث له نشر )(Venkatraman1989مستجيبة، إال أن أول من استعمل هذا املصطلح هو وحمللة و  مدافعةو 

، كأداة للتقييم "الرتكيب واألبعاد والقياس: تيجي ملنظمات األعمالالتوجه االسرتا"يف جملة علم اإلدارة حتت عنوان 

   .)43، صفحة 2013جالب، ( قياس األبعاد الرئيسية لإلسرتاتيجية على مستوى األعمالو 

و الذي يتوافق مع غايام وتوجهام البحثية وظفها الباحثون على النحالتوجه االسرتاتيجي معان كثرية  ملصطلحو   

  :سنحاول التطرق للبعض منها يف مايلى و 

اجلوهري للمنظمة حنو وضع رسالتها التوجه االسرتاتيجي هو جمموعة من االسرتاتيجيات العامة ذات التوجه  •

جيات بفهم ماهيـة توضع هذه االسرتاتي، و )ماذا سنكون حنن؟(ة للمستقبل ، حبيث متدها بالرؤي)من حنن؟(

        .)15، صفحة 2012أبو طه، ( أهدافها جمموعة مقارنات مرجعية للمنظمة لتحقيقالفلسفة والقيم و 
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 الرتكيز خالل من تنافسية، بيئة يف الطويل املدى على موقعها التوجه االسرتاتيجي يساعد املنظمة يف حتديد •

 للموارد اجليد للمدراء للفهم أفضل صورة االسرتاتيجي تقدم التوجه دراسة مواردها، حيث إن ختصيص على

 .)73، صفحة 2015مقراش، ( املنظمة أداء على وتأثريمها التنظيمية

 املنظمة ختتارها اليت بالطريقة يرتبط فهو األعمال، عامل يف املهمة املتغريات من االسرتاتيجي التوجه يعد •

 التفكري نتائج من ينطلق االسرتاتيجي التوجه فان ولذلك األعمال، حميط ضمن املنافسةو  للبقاء

 األولوية معطية اإلسرتاتيجية أهدافها حتديد يف املنظمة إدارة ا تسرتشد اليت مظاهره ليحدد االسرتاتيجي

اخلفاجى، ( األمد بعيد اسرتاتيجي تصور إطار ضمن والنمو االجتماعية واملسؤولية املنظمي البقاء ألهداف

 .)85، صفحة 2004

 تقاسم يقضي مستدامة، وهو تنافسية ميزة على للحصول املنظمة يقود الذي االجتاه حنو اجلماعة توجيه •

 التوجه حتقيق حنو موجهة تكون واليت املوارد ختصيص إىل باإلضافة املنظمة، يف ونشرها املعلومات

 .)7، صفحة 2018ابو جنم، ( االسرتاتيجي

صنع القرار، فضال عن قة توجيه األنشطة حنو االبتكار و توضح طريهو مسة أساسية إلسرتاتيجية املنظمة،  •

، 2019الشريفى، ( صياغة اسرتاتيجيات فاعلة اليت تتبعها املنظمةعزيز البيئة اليت تقضى إىل وضع و ت

 .)192صفحة 

   هو الكيفية اليت تستعمل ا املنظمة اإلسرتاتيجية للتكييف مع بيئتها والتغريات يف مظاهرها جلعلها مؤاتية،   •

العمل على تنفيذها لتعظيم العناصر االجيابية ا حتديد األهداف اإلسرتاتيجية و كذلك الكيفية اليت يتم و 

احمليطة ل العناصر ذات األبعاد السلبية و يللكفاءة التشغيلية للمؤسسة، يف نفس الوقت تسعى إىل تقل

 .)91، صفحة 2019سعد، ( لعملها

 إرشادات يعطى املنظمات أنه كما املتميز، األداء عليه يقوم الذي األساس حجر االسرتاتيجي يعد التوجه •

 احمليطة للبيئة املنظمات ىمدير  إدراك مستوى يعكس أنه حيث املستمر لألداء، التحسني متطلبات حول

 .)43، صفحة 2017شني، ( التغريات البيئيةللتطورات و  أفعاهلم وردود مبنظمام
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  :من التعاريف السابقة نستنتج

  .التوجه االسرتاتيجي هو إسرتاتيجية عامة للمؤسسة •

  .ختتارها املؤسسة للبقاءالتوجه االسرتاتيجي هو الطريقة اليت  •

  .التوجه االسرتاتيجي هو مسة تساعد على توجيه أنشطة املؤسسة حنو االبتكار وصنع القرار •

  .التوجه االسرتاتيجي هو الكيفية اليت تستعملها املؤسسة للتكيف مع بيئتها •

  :أنماط التوجهات اإلستراتيجية: ثانيا

 تفسري تباين إىل أدى مما مفهومها، حول النظر وجهات فتاإلسرتاتيجية، واختل التوجهات أمناط تعددت لقد

 أربعة وتبىن ذكر من منهمو إسرتاتيجية  توجهات ستة ذكر من فمنهم األمناط، هذه ملختلف الباحثني وتصنيف

 :التوايلعلى  وهم اسرتاتيجي االجتاه جمال يف الباحثني أشهر حسب تصنيفها مت توجهات

   اإلسرتاتيجيةللتوجهات  Morganومنوذج  Venkatramanمنوذج و  Miles and Snow منوذج
  

  :Miles and Snowنموذج  .1

تكون يف جمملها هذا  رئيسية عن اسرتاتيجيات عبارة هي واليت لالجتاه االسرتاتيجي أنواع أربعة الباحثان تبىن    

متكامل،  نظام يف ويضعها بيئتها، مع املنظمة لتداخالت عديدة النموذج، إذ اعترباه مفيدا للباحثني، ألنه يدمج أبعادا

  :النموذج هلذا االسرتاتيجيات األربع سنوضح ويف مايلي

  ):Prospector(االستكشافي  االتجاه  . أ

 بتطوير تقوم ألا وعدوانية، مغامرة أكثر املنظمات من املنقب أو االستكشايف التوجه ذات املنظمات تعد

 وذات فعالة بأا املنظمات هذه متتاز هلذا جديدة، وخدماتمنتجات  السوق يف تطرح ما وغالبا جديدة، أسواق

 بالقيادة تنافسية ميزة خلق حنو يظهر ذلك من خالل سعيها حيث، )54، صفحة 2017شني، ( النمو حنو توجه

 يقومحيث والعمليات،  التقنيات وابتكار تطوير يف وكذلك جديدة منتجات تقدمي يف الريادة خالل السوقية ومن

 إنتاج يف الرائد لكوم واغتنامها للفرص إشارة ألي وبسرعة االستجابة يف رغبة اخلارجية البيئة مبراقبة باستمرار املنقبون

  .)83، صفحة 2015مقراش، ( جديدة سوق نطاق العمل ضمن أو جديد منتج
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 )Defensiveness(الدفاعي  االتجاه  . ب

           داخلية، حيث تقوم بالرتكيز على التخطيط توجهاا تكون املدافعة املنظمات فإن املنقبون نقيض على    

 بالتنظيم الفعالية ويهتمون يؤكدون على البيئة اخلارجية، إذ إىليف املشاكل الداخلية بدال من صرف االنتباه  األحباثو 

ن حبيث ينتج ع اخلدمات، أو املنتجات من جمموعة حمدودة ضمن مكانتهم على احلفاظ على ويركزون للمنظمة اجليد

 عملها، وأساليب طرق أو هيكلها، التكنولوجيا، جمال يف كبرية إجراء  تعديالت عدم حاجاا إىل الرتكيز الضيق هذا

 .)83، صفحة 2015مقراش، ( حاليا القائمة عملياا حتسني فعالية إىل جهودها وتركز

 :)Analyzer(التحليلي  االتجاه  . ت

 جهودها تكريس بفضل وهذا االستكشافية املنظمات من وعدوانية مغامرة أقل التحليلية تعد املنظمات

 إىل بدخوهلا يف ما يتعلق ، خاصة)54، صفحة 2017شني، ( عمل بأي قيامها أو أي قرار اختاذها قبل لألحباث

 تعمل أا كما الفرص، هلذه استغالهلا من احلذر غاية يف أا حيث جديدة، وخدمات منتجات وطرح جديدة أسواق

 كل توجهات بني مزيج هو التوجه حيث أن هذا واخلدمات، واملنتجات احلالية األسواق على احلفاظ أجل من جبد

 مستقر، السوق يكون ملا واإلنتاجية الفعالية على الرتكيز على قادرة املنظمات واملدافعني، حبيث تكون هذه املنقبني من

 ديناميكي السوق يكون عندما واإلبداع الدقيق الفحص طريق عن جديد جمال يف حبذر تتحرك نفسه الوقت يف كما

 خدمة على قادر مزدوج تكنولوجي جوهر تبين إىل متيل أا إىل إضافة ،)84، صفحة 2015مقراش، ( مضطرب أو

 االستكشافية من املنظمات مرونة أكثر معتدلة تقنية بفعالية التحليل منظمات تتمتع السبب هلذا ومتغرية، ثابتة حقول

 تبين عند االستباقية املنظمات من قليال أكثر بشكل عدوانية تكون أن إىل التحليل منظمات متيل املقابل يف ولكن

 عدم وجود من بالرغم االستكشافية من ومركزية رمسية أكثر النمط هذا يف املنظمة أن إىل اإلشارة مع التكنولوجيا،

  .)54، صفحة 2017شني، ( والنم مناطق يف مركزية

 ):Reactor(االستجابي  االتجاه  . ث

 جمربة وتكون التنافسية باالستجابة للظروف تقوم بل ثابت، بشكل توجه لديها ليس النوع هذا يف املنظمات

 حنو املوجهة والقرارات املستقر غري السلوك مستقرة، حيث يكون هذا غري وطريقة متضارب حنو على بذلك للقيام
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 الكما  الفعلية، املكاسب على احلفاظ حياول ال الصنف هذا الطويل، إن املدى حنو التوجه مقابل القصري املدى

  .  )84، صفحة 2015مقراش، ( احلقيقية أو خماطر السوق للتحقيق القابلة البيئية الفرص من االستفادة حياول

  :Venkatraman’sنموذج  .2

 هذه األمناط وتشكل ،االسرتاتيجي االجتاه مفهوم لتطوير رئيسية توجهات ستةVenkatraman’s  قدم   

 االجتاه STROBE( The Strategic Orientation of Business Enterpris(أمساه  مبا جمتمعة الستة

  :التجارية، وهى كمايلى األعمال نظماتمل االسرتاتيجي

 :)Aggressiveness( العدواني التوجه  . أ

يشري إىل املوقف األرباح، وكسب حصة سوقية أكرب و  تستخدمه املنظمة للحصول على اسرتاتيجيهو توجه 

 ل وبسرعة تفوق منافسيها، إذ يهدفالذي تتخذه املنظمة خبصوص املوارد، من أجل احلصول على مركز سوقي أفض

االستثمارات لتحسني البد من القيام بتطوير السوق، و  األهدافهذا التوجه إىل تنمية املوارد بسرعة، ولتحقيق هذه 

فيكون من خالل ابتكارات املنتج، وذلك من خالل إجراء تغريات يف بنية املنظمة،  التنافسيأما املركز  لسوقيةاحلصة ا

، وذلك بسبب األجلاملهم أن تكون العالقة مع املوردين طويلة و  الضروريوىف هذا النوع من التوجه فانه ليس من 

، 2012ااىل، ( خترتها املنظمات العدوانية، حىت تتمكن من التغلب على منافسيها اليتالتغريات احلاصلة يف البيئة 

  .)20صفحة 

 :)Analysis( التحليلي التوجه  . ب

 املستويات، مجيع وعلى املنظمة قبل من القرارات واختاذ املشاكل حل على القدرات إىل التحليلي التوجه يشري

 املنظمة ميول إىل تشري وإمنا واالستباقية، االستكشافية املنظمة بني مكاا إىل تشري ال هنا التحليلية املنظمة أن مبعىن

 استخدمها كما للشمولية مطابق البعد وهذا أي قرار، الختاذ كامل األمهية جديد مفهوم عن البحث يف

Venkatraman   للمنظمة يكون أن أيضا وتعين الفرد، لدى التخطيط يف الكبرية للدقة مؤشر الشمولية أنإذ 

 أن يعين املختار، وهذا باملشروع يتعلق فيما الشاملة املوارد ختصيص يف الداخلية االستمرارية أو الثبات على القدرة

 إىل تؤدي واليت اختاذ قرارات أعماهلا، يف املنظمة تستخدمها اليت الطريقة يف وذكي ممارسته يف حذر التحليلي التوجه

 طبيعة وبسبب األجل، طويلة املوردين مع عالقات تطوير إىل التحليلي التوجه سيؤدي االستقرار، وبالتايل عايل أداء
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التوجه  هذا وقوة النتائج، أفضل على احلصول أجل من روتيين أمر هو اختاذ القرارات فإن التحليلي البعد

 من متكنه واليت االستباقيةو  الفعالة التوجهات من توازنا أكثر أنه على التوجه هذا إظهار يف تكمن االسرتاتيجي

 لتطوير املساعدة بتقدمي موردوهم يقوم أن ومن احملتمل إليها، احلاجة عند جذرية وجتديدات ابتكارات تطوير

  .)21، صفحة 2012ااىل، ( تقدمها املنظمة اليت واخلدمات املنتجات

 :)Defensiveness( الدفاعي التوجه  . ت

 قد عسكريا موقعا يشبه التوجه هذا اإلنتاج، يف املنخفضة والتكلفة الفعالية على بالرتكيز الدفاعي التوجه يقوم

 جيعل سوف واجلودة املنخفضة التكلفة على الرتكيز مركزها، إن عن للدفاع اسرتاتيجيا ما منظمة وتتخذه عليه تستويل

 جودة معايري توفر قد واليت املوردين مع العالقات أو املنتجات لتطوير املنظمة يف االستثمار إعادة اجتاه جدا احملتمل من

 تعظيم على التوجه هذا يعمل إذ املختار، السوق ضمن اجليد األداء على يدل التوجه وهذا التكلفة، وختفض عالية

 يف متحفظة تكون الدفاعي االسرتاتيجي التوجه قوة متتلك اليت فاملنظمة به، تعمل الذي السوق ضمن املستدام األداء

 هذه لوضع، و عالية وجودة منخفضة تكلفة لتوفري العمليات فعالية على بالرتكيز املنظمة وتقوم عملياا، طبيعة

 بشكل يزيد ألخر مورد من االنتقال حيث أن م، موثوق موردين مع عالقات تطوير الضروري املنتج من يف الصفات

 العالقة فإن مماثلة وبطريقة جدا، مهمة تكون سوف ما مورد مع طويلة األجل العالقة فإن وعليه التكلفة، من منوذجي

 رئيسي أمر واجلودة منهم، صغري عدد مع متينة عالقة املنظمة يكفي وإمنا ليس أمرا جيدا، املوردين من كبري عدد مع

 التوجه أن إىل اإلشارة مع قالئل، وموردين اال ضيقة مبنتجات السوق من قسما فقط خيدم الدفاعي التوجه ألن

  .)57، صفحة 2017شني، ( بيئته يف نفسه لتأسيس وقته يأخذ الدفاعي

 :)Futurity( المستقبلي التوجه  . ث

 الطويل املدى يف املنظمة حتققه ما حول النظر وجهات بني التمييز حيث يتم باملستقبل، إن هذا التوجه يتعلق

 العمالء ودراسة رغبات باملبيعات التنبؤ استخدام البعيد، يتم املدى يف االستمرارية على الرتكيز يتم إذ القصري، واملدى

 الطويل املدى يف الفعالية بني بالتوازن االحتفاظ يتم حيث الرئيسية، اإلسرتاتيجيةالقرارات  اختاذ يف ذلك وينعكس

 املوردين مع األمد طويلة عالقات بناء من املتأتية املستقبلية املنفعة يعكس كما القصري، املدى يف الكفاءة مقابل
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مقراش، ( على أداء األعمال إجيابا تؤثر واليت مستدامة مزايا تنافسية لتحقيق املنظمة مع املتعاملني من وغريهم

  .)86، صفحة 2015

 :)Proactiveness( االستباقي التوجه  . ج

 أو اجلديدة املنتجات خيص فيما) Miles and Snow(نظرية يف االستكشايف التوجه يضاهي أخر توجه هو

 بني باجلمع النوع من املنظمات تقوم هذا جديدة، ويف عمليات املنظمات تتبىن أيضا وفيه اجلديدة، السوقية الفرص

 فرصة كل نتائج بتحليل وتقوم للسوق، جديدة منتجات طرح يف فهي عدوانية معا، والتحليلية العدوانية التوجهات

 السوقية، احلاجات تستوعب حىت املنظمة يف قوة هنالك تكون حىت مطلوب االسرتاتيجيوهنا التوجه  تطويرها، قبل

 منتجات حنو وبسرعة قدما والسريالزبائن  من قريبة البقاء من ميكنها حىت جدا متطورا يكون السوقي التوجه الن

 أا اسرتاتيجيا االستباقية املنظمة يهم أالستباقي القوة له، ويف التوجه نقطة املنتجات تطوير يعترب حيث أن ابتكاريه

 يف باملوردين املنظمة لعالقة بالنسبة أما السوق، يف األوىل املنظمة أن تكون تريد وأا جديدة، مبشاريع لألمام تسري

   .)21، صفحة 2012ااىل، ( السوقي التغريات بسبب وذلك األجل قصري أساس على تكون فإا التوجه هذا

 :)Riskiness(المخاطرة   . ح

 لألسواق واختياراا املوارد، خمصصات توزيع يف اخلطر ملواجهة املنظمة ميول اازفة أو املخاطرة تعكس

 البعد هو املخاطر على إذ أن التغلب عديدة، قرارات املرتتب عن اخلطر مبستوى التوجه هذا يبحث واملنتجات

 بينهما االختالف أما ليحل حمل املخاطرة" Kohli et Jaworski  "قبل من تطويره مت االسرتاتيجي الذي

تقبله،  مبستوى املنظمة تكون أن أي املخاطر جتنب إىل املخاطر امليول على التغلب ميثل اخلطر، إذ قياس يف فيكمن

 لتعمل اختارته الذي بعاملها اإلمكان بقدر حممية املنظمة على للحفاظ حوسبته ميكن خطر املخاطر فهو جتنب أما

 عالقات على الرتكيز أن إىل إضافة التكاليف، تقليل دف وذلك املوردين مع روابط تشكل اخلطر ولتجنب به،

 ال أنه إىل إضافة لذلك، ثقة وذو للتأكد على أم ملتزمني معهم التعامل يتم إذ جدا مهم معهم األجل طويلة

 عن النامجة والتكاليف التغريات حدوث عند اخلطر عامل بسبب وذلك السوقي التوجه على كبري تركيز هناك يكون

شني، ( مفقودة رحبية لتجنب طبيعتها يف تراكمية تكون اليت االبتكارات يف تكمن التوجه هذا والقوة يف ذلك،

  .)58، صفحة 2017
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  :Morganنموذج  .3

 يف مايلي توضيحها سيتم واليت تبنيها، للمنظمة ميكن للتوجه اإلسرتاتيجي أمناط ستة Morganحدد   

  :)25، صفحة 2012ااىل، (

 :)Aggressiveness( العدائي االستراتيجي التوجه  . أ

 من أكرب بسرعة املوارد تنمية يف املنظمة وسرعة م، احمليطة البيئة مع التكيف يف املنظمات بتباطؤ مرتبط هو

  .املنافسني

 : )Analysis( التحليلي التوجه االستراتيجي  . ب

 والتعلم بناء املعرفة يف املنظمة قدرة يعكس أنه للمنظمة كما الدفاعية والسلوكيات التوقع إسرتاتيجيةبعدي  اندماج هو

  .التنظيمي

  ):Defensiveness( الدفاعي التوجه االستراتيجي  . ت

  .للمنظمة التسويقي الوضع محاية إىل دف اليت السلوكيات هو و

  : )Proactiveness( التوجه االستراتيجي االستباقي  . ث

  .املنظمات قبل من والتجديد وهي املبادرات املتبناة لالبتكار الرئيسي واملكون للمنظمة الفعال السلوك وهو

 :)Futurity( المستقبلي التوجه االستراتيجي   . ج

  .البيئية القادمة الظروف ملواجهة املنظمة واستعداد جاهزية مستوى وهو 

:                                                                                                    )Riskines( الخطورة  . ح

 .معني بسلوك قيامها بسبب املنظمة جتنيها اليت واألرباح اخلسارة معدل أا على تعرف

          )Miles et Snow( فنموذج، التوجه االسرتاتيجي مناذج بني فيما اختالف يوجد ال أنه سبق ونستنتج مما

 العدواين ما، حيث درس كل منهم االجتاه نوعا متشاون هم) Morgan( ومنوذج) Venkatraman( منوذج و

 بينهم االختالف أما نفس املضمون، تشمل فهي التسميات اختلفت وان حىت واملتفاعل والدفاعي، والتحليلي،

 اتيجيالتوجه االسرت  أضافا قد) Morgan( منوذجو  )Venkatraman(ــ االسرتاتيجي لالتوجه  منوذج أن يف فيتمثل

 .املخاطرة أو واخلطورة املستقبلي
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  التوجه االستراتيجيأبعاد  :الثانيالمطلب 

 يف العليا واألوىل لإلدارة األساسية املهمة تعترب األعمال ملنظمات التوجه االسرتاتيجي أبعاد حتديد عملية إن    

 األعمال منظمة يف األخرى األنشطة خمتلف عليه تعتمد متكامل بشكل التوجه حتديد فعالية فإن وهلذا منظمة، أي

 ترتيب يف الباحثني مابني االختالف ورغم اختيار االسرتاتيجيات، املختلفة، وكذلك للمستويات األهداف لتحديد

 والئحة ورسالتها املنظمة برؤية تتمثل األبعاد هذه أن على يتفقون أم إال األعمال ملنظمة االسرتاتيجي التوجه أبعاد

  :وأهدافها اإلسرتاتيجية وسنتطرق هلم يف مايلى فيها األساسية القيم

  الرؤيـــــــــة:أوال

  :تعريفها .1

هي الفكرة العامة اردة ذات املضمون الفلسفي وهي أيضا منظور مستقبلي لإلدارة والعاملني ومصدر شعور 

واالنتماء املشرتك، إذ أن الرؤية متارس دورا هاما ليس فقط يف مرحلة البداية بل يف مجيع مراحل دورة حياة بالوالء 

املنظمة إذ تعرب عن أسلوب تفكري أو حبث بطريقة امشل واستعدادا الحتماالت أكثر، إذ أن منط التفكري بشكل 

وفريدة للمستقبل، ألا تثري انطباعات ذهنية وتوحي  املستقبل مبىن على الرؤى اليت غالبا ما تعرب عن صورة مثالية

، والرؤية ذا املفهوم مثل النجم ىف االفق ال ميكن )244، صفحة 2012العيساوى و أخرون، ( بتوجه مستقبلي

اجتاهها، الرؤيا معرفة سبب وجود املنظمة و ن يريد فهى مبثاية عالمة حتدد الطريق لكل م الوصول اليه بل االسرتشاد به

تضفى الغرض على عمل املنظمة كما اا بناء ذهىن يوجه سلوك االخرين جية هى القوة الىت تعطى املعىن و االسرتاتي

  .)91، صفحة 2014الطائى، ( حنو املستقبل املرغوب

  :عناصر الرؤية .2

 على أكثر من تركيزها منها تتكون اليت العناصر على يركز للرؤية إطار "Collins et Porras"من كل حدد

  :)74، صفحة 2017شني، ( نظرمها وجهة من فالرؤية نفسها، للرؤية وصف أو بيان صياغة

 :الجوهرية االيدولوجيا  . أ

 للمنظمة وخاصيتها الذاتية للهوية املرشدة الفلسفة أحيانا عليها يطلق كما أو اجلوهرية، االيدولوجيا متثل

 ألغلب املميزة الصفة للمنظمة، وان اخلارجية البيئة يف حتصل التغريات اليت رغم الزمن مبرور تتغري ال اليت الثابتة
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 حتقيق على فيه تعمل الذي الوقت واالستمرارية، يف بالثبات تتسم جوهرية ايدولوجيا امتالكها هي الناجحة املنظمات

 االيدولوجيا، بتلك يتعلق ما عدا شيء كل يف حتدثه الذي التغيري خالل من هلا، املنشودة األغراضصوب  التقدم

 املنشود، التقدم لتحقيق للتغيري عرضة يكون أن جيب ما بني تفرق أا إال املنظمات، تلك يف ثابتة حالة هو فالتغيري

  .عليه واحملافظة به التمسك جيب جوهري هو ما وبني

 :المتصور المستقبل   . ب

 كبري إحداث تغيري ذلك تطلب وإن املستقبل، يف عليه تكون أن املنظمة تطمح ما إىل املتصور املستقبل يشري

 وطموحاا املنظمة لمعه أم وحيمل بعد، يتحقق مل زمنا يعكس املتصور فاملستقبل فيها، القائمة العمل سياقات يف

 .باجتاهه حترزه الذي التقدم خالل من للتحقيق وقابل مرئي ولكنه

  الرسالــــــــة:ثانيا

 :تعريفها .1

وهى توصيف أكثر تفصيال  استمراريتها،من أجله املنظمة، مربر وجودها و  هي الغرض االساسى الذي وجدت

ختتلف هذه الرسالة  قيمتها األساسية، حيث أن لكل منظمة رسالة خاصة األنشطة ومنتجات ومصاحل املنظمة و 

باختالف املنظمات، وىف ضوء رسالة املنظمة يتم حتديد األهداف اإلسرتاتيجية املطلوب حتقيقها، وتتميز الرسالة 

سالة حمددة ولكن مع مرور الزمن ومع تنوع املنتجات اليت تنتجها وتنوع األسواق بالثبات النسيب، حيث تبدأ املنظمة بر 

 لتعديالت لكي تتالءم مع التغرياتوف احمليطة ا، فإن هذه الرسالة قد تتطلب بعض اتغري الظر اليت تنشط فيها و 

  .)143، صفحة 2014حممد، ( التحديات اليت تواجهها املنظمةو 

كذلك سينعكس  نعكس إجيابا على حتقيق األهداف وحتسني األداء و فتحديد رسالة املنظمة بشكل واضح سي  

كون يف مجل قصري ومفيدة وذات استمراريتها، فالرسالة جيب أن تالبعيد املدى مبا يضمن تطورها و  على نشاط املنظمة

ميزة متثل حجر األساس املمع املنظمة، فالرسالة الواضحة و  مجيع األطراف اليت تتعاملمعىن واضح ومفهوم للعاملني و 

  .)18، صفحة 2009العتوم، ( حتقيق اإلسرتاتيجية الفعالةيف بناء و 
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 :الرسالة عناصر .2

 وعناصرها، املنظمة رسالة مكونات من ذاك أو املكون هذا على تركيزها يف األعمال منظمات اختالف رغم

، صفحة 2014الطائى، ( يف مايلى تتمثل املنظمة رسالة مكونات بأن الباحثني، أغلب بني إمجاع هناك أن إال

92(:  

           ة مرن بطريقة املنظمة فيه تنشط أن تنوي الذي اال حتديد يتم أن يفرتض :المنظمة عمل مجال  . أ

  .الالحق بالتطور واضحة تسمحو  

 أن حتدد املنظمة يفرتض وبالتايل فيها، للدخل األساسي املصدر ميثلون املنظمة عمالء إن :المنظمة عمالء  . ب

 قدرا اعتبارات تطور وفق العدد هذا زيادة وباحتمالية بل اآلين فحسب، باملنظور ليس العمالء، هؤالء

  .العمالء هؤالء احتياجات تليب وخدمات منتجات تقدمي على

 يف تقدم اليت الرئيسية واخلدمات املنتجات طبيعة على تركز املنظمة رسالة إن :والخدمات المنتجات  . ت

 العمالء حاجات وتليب األسواق

التحديد الدقيق  املنافسة؟ إن هذه تكون األسواق هذه من أي املنظمة؟ ويف تنافس أين : المنظمة أسواق  . ث

 للمنظمة يعطي األسواق هلذه اجلغرايف االنتشار وكذلك املؤشرات واملعايري، من أي وفق األسواق هلذه واجليد

 .أفضل بشكل خدمتها وعلى عليها الرتكيز على القدرة

 املنظمة وجيب على املنظمة، يف املعريف أو الفين باجلانب يتمثل عام إطار عن التكنولوجيا تعرب  :لتكنولوجياا  . ج

 دخالمستوى اإل أن إىل اإلشارة جيب وهنا منها، واالستفادة التكنولوجيا اعتماد أسس توضح أن

 عن حاالت تعرب قدمية، أو متوسطة حىت أو حديثة أو متقدمة تكنولوجيا بشكل كان سواء التكنولوجي

 .التكنولوجيا هذه استخدام على املنظمة كقدرة اعتبارات وفق خمتلف مبنظور التكنولوجيا مع التعامل

 واالستمرار، وتغذي واملنافسة على املنظمة قدرة إطار يف تأيت األرباح إن :والربحية والنمو البقاء أهداف  . ح

 .والتوسع النمو يف املنظمة توجهات األرباح هذه

للمنظمة  تعطي راسخة ومعتقدات بقيم األخالقي اإلطار هذا عن ويعرب :المنظمة لعمل األخالقي اإلطار  . خ

 .والتجديد اإلبداع على يؤكد مناخا
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امليزات و  التنافسية نواحي امليزات على تركز وهذه: )المنظمة إمكانات(  للمنظمة الذاتية الخصوصية  . د

 .متجددة قوة نواحي تعززها متصاعدة تنافسية قدرات للمنظمة تعطي اليت اخلاصة،

 باجلوانب واهتمامها استجابتها ومدى املنظمة حول اجلمهور انطباعات ومتثل :المؤسسية والشهرة السمعة  . ذ

 .العمل يف واالجتماعية والبيئية األخالقية

 ميكن تقليدها وال املنظمة ا تنفرد أن جيب تنافسية ميزة البشري املورد ميثل :المنظمة في البشرية الموارد  . ر

 .األمهية من حقها وتعطيها املنظمة رسالة عليها تركز أن يفرتض لذلك بسهولة،

املواد الالزمة،  أسعار وارتفاع اإلمداد مصادر ندرة بسبب خاصة أمهية يشكل التجهيز أصبح :الموردون  . ز

  .ورسالتها املنظمة توجهات إطار يف والعناية األمهية اهزون إعطاء املهم من لذلك

  التنظيميةالقيــــم :ثالثا

  :تعريفها .1

تشكل جزءا أساسيا من الثقافة التنظيمية اليت تعرب عن هرية مهمة يف حياة املنظمة و متثل القيم حقيقة جو 

لذلك فان  حيتاج إىل جهود عظيمة،ا يبىن خالل مراحل زمنية طويلة و موردت األساسية لبيئة عمل املنظمة، و املكونا

م تعطى املنظمة هويتها قيم منظمة األعمال تعد من املفاهيم األساسية و املهمة ضمن التوجه االسرتاتيجي هلا، إن القي

 هذه تعمل ، وكذلك)97، صفحة 2014الطائى، ( تطبع سلوكها إزاء تعاملها مع خمتلف األطرافو  شخصيتهاو 

 بإدارة االهتمام العاملني، املساواة بني القيم هذه ومن التنظيمية، الظروف ضمن العاملني سلوك توجيه على القيم

ا  ختتص اليت القيم مبجموعة التنظيمية كتعريف القيم مصطلح ظهر ولقد اآلخرين، احرتام باألداء االهتمام الوقت،

، صفحة 2017شني، ( التنظيمي البناء يف التماسكصيانة  من كنوع عليها وحترص تأكيدها على وتقوم املنظمات،

68(.  

 :التنظيمية القيم مصادر .2

  :)71، صفحة 2017شني، ( املنظمة املتمثلة يف النقاط التالية يف الفرد سلوك على تؤثر للقيم مصادر أربعة هناك
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 ما يف جمتمع ما فرد قيم فإن فيه، يعيش الذي اتمع إىل ينتمي عنصر الفرد باعتبار: االجتماعي المصدر  . أ

 عن ختتلف الرأمسايل اتمع ا يؤمن اليت املادية القيم فإن ولذا خمتلف، جمتمع يف أخر فرد قيم عن ختتلف

  .واالجتماعي األسري والعائلي والتقارب بالتجاذب يتصف يزال ال كونه الشريف اتمع يؤمن اليت القيم

كمجتمع  وثباتا، أمهية املصادر أكثر ويعد القيم من لكثري أساسيا الدين مصدرا وميثل :الديني المصدر  . ب

القيم  ترسيخ يف أساسيا دورا لعبت الصحابة ومسامهات الشريفة النبوية والسنة الكرمي القرآن فان مسلم

  .اتمع هذا بناء يف واألخالقية االجتماعية

على  ا، تفرضها خاصة وقيم وعادات تقاليد الزمن مبرور العمل مجاعات لدى كونتت :العمل جماعة  . ت

 اعتياديا جيعله مما متعددة، نفسية لضغوط يتعرض العمل مجاعات وسط يف يعيش الذي فالفرد أعضاءها

  .عمله ميدان يف اجلماعة ا تؤمن اليت بالقيم يتأثر

 .الفرد املرتاكمة لدى اخلربة خالل من ووزا أمهيتهاو  رسوخها سبل القيم تستمد: المتراكمة الخبرة  . ث

  األهداف اإلستراتيجية: رابعا

  :تعريفها .1

ذا فإا تربهن على أن املنظمات تسري صوب األهداف رتاتيجية  أساسا بيان الرسالة، و تعتمد األهداف اإلس  

للمنظمة، حيث إن الغرض من وضع  ةالتنظيمياحرتام القيم هيكلية الرؤية والرسالة و ة مسبقا من خالل العليا احملدد

تعرب األهداف اإلسرتاتيجية عن ما سوف يتم اجنازه له بدقة لتحقيق رسالة املنظمة، و األهداف هو حتديد ما جيب عم

 قع املنتج أو اخلدمة يف السوق،يف فرتة زمنية معينة، ووفقا جلدول زمين حمدد، فبعض هذه األهداف يتعلق بتحديد مو 

  .)257، صفحة 2012، .وآخرون( بعضها األخر يتعلق مبركز املنظمة ككلو 

  :األهداف وضع في مراعاتها الواجب االعتبارات .2

من الشروط  مجلة على تتوافر أن جيب وعملية علمية أهداف املؤسسة، تضعها اليت األهداف تكون لكي  

  :)28، صفحة 2007كيالىن، ( الضرورية كما يلى
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 اليت األهداف أن اإلدارة العليا حيثالعاملني و  وميوالت تفضيالت مع األهداف هذه تناسب أي :القبول  . أ

 اعتماد يفرتض لذلك عكسية فعل ردود تولد قد البشرية املوارد هذه ومصاحل واهتمامات وقيم تتناقض

  .األهداف حتديد يف باملشاركة اإلدارة

 وكيف مىتو   إجنازه جيب الذي وبوضوح ما بدقة األهداف صياغة عملية تعكس أن جيب :للقياس القابلية  . ب

 .كمية صورة يف عنها التعبري جيب كما

 حتدث على قد اليت املتغريات مع اإلجيايب للتفاعل قابلة مسبقا احملددة األهداف تكون أن جيب :المرونة  . ت

 .للمؤسسة اخلارجية أو الداخلية البيئة مستوى

ومنفذيها، حيث  واضعيها من لكل وخاصة ومفهومة واضحة األهداف تكون أن جيب :الفهم و الوضوح  . ث

 .عليها متعارف واضحة وبلغة مكتوبة األهداف تكون أن يرى الكثريون

يتم  زمنية وبوقت حمدد مبواعيد الزمن، أي بعنصر األهداف ربط يتم أن جيب :الزمن بعنصر االرتباط  . ج

 . تنفيذها فيه

 .للمنظمة اخلارجية والظروف الداخلية واإلمكانيات األهداف هذه تالءم أن جيب :للتحقيق القابلية  . ح

 صعبة األهداف تكون أن جيب لذلك املؤسسة، يف لألفراد عامل حمفز األهداف تكون أن ميكن :التحفيز   . خ

 أو اإلحباط على فتبعث مستحيلة ال تكون ولكن لتحقيقها التحدي عن يبحثون األفراد جتعل الذي بالقدر

  . والالمباالة اإلمهال إىل فتؤدي جدا سهلة

  التوجه االستراتيجي                                                    أنواع: المطلب الثالث

مسارها  يف واعتناقها عليها االعتماد األعمال ملنظمات ميكن اليت اإلسرتاتيجية االجتاهات من العديد هناك  

  :االجتاهات هناك هذه بني من التغيري، الشديد احمليط يفرضها اليت التحديات خمتلف ملواجهة وذلك االسرتاتيجي،
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  التوجه نحو العمالء:أوال

 احتياجات مع تتماشى خدمات خللق جهودها تركيز يف املنظمات سعي مدى بأنه العمالء حنو التوجه عرف  

 يف اإلدارة مهما عنصرا يعترب العمالء، حيث انه  هؤالء مع األمد طويلة عالقات بناء إىل باإلضافة عمالئها،

 أو املرتبطة بتنفيذ األساسية العناصر أحد العمالء حنو التوجه التنافسية، إذ أن للميزة مصدرا أيضا ويعد التسويقية

 احتياجات تتماشى مع خدمات تقدمي أجل من املوظفني سلوكيات ضبط إىل يدعو باعتباره التسويق، مفهوم تطبيق

 التوجه لعمالء، حيث يقتضى اخلدمات تقدميه عند اخلدمة مزود لسمات انعكاس هو العمالء حنو والتوجه عمالئهم،

 أسلوب على وكذلك االعتماد منخفضة، عروض باستخدام البيع التعاطف، وهي عناصر جمموعة توفر العمالء حنو

 املنظمة وبني الثقة بينهم توطيد وكذا رضاهم، و والئهم من يزيد العمالء حنو فالتوجه البيع، عند املشكالت حل

  .)137، صفحة 2015مقراش، ( معها املتعامل

 هلم قيمة ذات خدمة تقدمي أجل من ورغبام حاجام علىيكون بالتعرف  العمالء التوجه حنو  حيث أن  

 بعني األخذ مع األوىل يف الدرجة العمالء اهتمامات تضع اليت املعتقدات من جمموعة أنه حيث مستمر، وبشكل

  .)98، صفحة 2017شني، ( املصاحل أصحاب اهتمامات االعتبار

 إىل وترمجتها املستهلك عنها يبحث اليت املنافع حتديد خالل من العمالء حنو للتوجه املنظمات وتسعى  

 املتغريات بعض قياس خالل من العمالء حنو التوجه تقييم املنافسني حيث يتم من أفضل بشكل خدمات أو منتجات

  .البيع بعد ما خدمات جتاه فعلهم رد العمالء، ومعرفه حاجات وفهم العمالء، ومعرفه رضا مثل

  :)19، صفحة 2018ابو جنم، ( واملتمثلة يف  به والعناية العميل وخدمة العمالء على للرتكيز أساسية مبادئ وهناك

 .الفورية التلبية •

 .الوعود تلبية على القدرة •

 ).بااللتزامات الوفاء يف والدقة باملعلومات، العميل تزويد(التعامل يف الدقة •

  .تفكريهم مستوى على وخماطبتهم واملودة األلفة وخلق جو) الكياسة(املودة  إبداء •

 تلبية طلباته إمكانية بعدم إبالغه يف لبقاً  البائع كون عدم يف مادائ يكون العميل غضب التعامل يف اللباقة •

 .)وناصحاً  مساعداً  دائماً  البائع يرى أن يطلب العميل( طلبها اليت بالصورة
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 .)وكاملة ودقيقة موثوقة املعلومات تكون أن العميل يتوقع( املعلومات ومشول دقة •

 .احلديث يف موضوعي غري العميل كان لو حىت مقاطعته دون للعميل اإلنصات •

  .واالعرتاض الشكوى يف العميل حق •

 حتديد من ابتداءً  العميل عن املعلومات تدفق يستمر أن تتطلب العميل على الرتكيز عملية إن فإن وبالتايل  

 اليت خلدمة أو املنتج عن وشكاويه رضاه عدم أو رضاه ومدى نظره وجهة نقل إىل ووصوالً  وتوقعاته ورغباته حاجاته

  .املنظمة تقدمها

  التوجه نحو المنافسين:ثانيا

 خدمات أو منتجات تقدمي مث ومن املنافسة بالشركات املتعلقة املتغريات املنافسني دراسة حنو التوجه يتضمن  

. الدراسات تلك نتائج على بناء وذلك املنافسة الشركات تقدمه مبا مقارنة أو قياساً  العمالء لدى أكثر برضا حتظى

 يف يتجلى حبيث مقارنة مبنافسيها، ما ملنظمة واملستمر اجليد النسيب التنافسي الوضع يعكس اسرتاتيجي توجه فهو

 قيمة تقل ال منتجات تقدمي أو أكثر لدفع مستعدا العميل معها يكون متفردة خصائص ذات منتجات تقدمي شكل

  .)14، صفحة 2018ابو جنم، ( أقل وبأسعار املنافسني منتجات عن

 طريق زيادة عن أفضل بشكل التنافسي مركزها على بالتعرف للمنظمة يسمح املنافس حنو حيث أن التوجه  

 فرص تطوير للمنظمة يتيح الفهم فهذا واملرتقبني، احلاليني الرئيسيني للمنافسني والضعف القوة لنقاط الواضح الفهم

 العمل املنظمة بإمكان فإنه سبق ملا إضافة املنافسة، ملواجهة فعال حنو على نفسها وضع أجل من وخدمات منتجات

 منتجاا للمنظمة تطوير ميكن منافسيها، وهكذا فشل أو جناح مدى رصد خالل من العمالء رغبات تغيري على

، 2015مقراش، ( التغلب عليهم من تتمكن حىت السوق يف منافسيها لتتبع نتيجة أفضل بطريقة املستقبلية وخدماا

  .)137صفحة 

أو  بالتكلفة إسرتاتيجية السيطرة أمهها من االسرتاتيجيات من عدد على املنافسني حنو التوجه ويعتمد  

بالتايل و  منخفض بسعر منتجاا بيع من ستمكنها اليت إسرتاتيجية السيطرة بالتكلفة حيث أن التمييز، إسرتاتيجية

، 2018ابو جنم، ( حماكاا املنافسني على يصعب ستكسبها ميزة اليت التمييز إسرتاتيجية أما، السوق من حبصة الفوز

  .)15صفحة 
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  التوجه نحو التكنولوجيا:ثالثا

هو التوجه حنو احلصول على معرفة تكنولوجية كبرية الستخدامها يف تطوير منتجات جديدة، كما أا تشري   

اجلديدة خللق أفكار سرعة دمج التكنولوجيا ن اجل تطوير املنتجات اجلديدة، و أيضا إىل استخدام التقنيات املتطورة م

  .)114، صفحة 2018قاسم، ( املنتج اجلديد بشكل استباقي

 خالهلا املؤسسة من أو املنشأة تستطيع اليت األساليب كل التكنولوجيا أيضا  مفهوم امشل و أوسع تتضمن يفو   

 املادية، التجهيزات العمل، طرق اإلنسانية، املعرفة تضم فالتكنولوجيافيها،  والشأن املصلحة أصحاب إىل القيمة خلق

 التطور ومع ،املنظمة نشاطات أعمال تنفيذ يف تستخدم اليت واملعاجلة العمل نظم وخمتلف واإللكرتونيات، االتصاالت

 أداء على احلديثة التكنولوجياتأثري  خنفي أن ميكن ال األخرية اآلونة يف العامل يشهده الذي املذهل التكنولوجي

 التعامل، يف واملرونة والتطور طابع االبتكار املتطورة التكنولوجية الصناعات تلك محلت حيث واملؤسسات، املنظمات

 املنظمة يف متعددة مستويات وعلى خمتلف األقسام إدارة على واملنظمات املؤسسات من العديد ساعد التطور هذا

 منظمة كل أن لدرجة التكنولوجيا، على إسرتاتيجيتها اإلدارية كافة تبين املنظمات معظم أصبحت وقد أفضل، بشكل

 كافة على الرتاجعو  باالحنسار بدأت أا الزمن من بعد فرتة ستالحظ التطور، من اهلائل الكم هذا مواكبة عن تتخلف

 املتميزة واخلدمات املنتجات يفضلون حيث أن املستهلكني اصبحو والتسويق، اجلودة صعيد على وخاصة األصعدة،

  .)15، صفحة 2018ابو جنم، ( تكنولوجيا واملتفوقة

 احلديثة على التكنولوجيا وتعمل احلالية، املنافسة ظل يف املهمة املفاتيح من والعوملة التكنولوجيا ثورة وتعد  

 يف اسرتاتيجيات الريادة واغتنام الرئيسية املؤشرات من التكنولوجيا أصبحت إذ قدرا، من وتزيد املوارد كلفة تقليل

 مكنت القطاعات، حيث كافة يف واضحة دالالت له أصبح املتطورة التكنولوجيا حبيث استخدام باألسواق،  الفرص

 ومنتجات أفضل خدمة إىل للوصول واألعمال واملوارد العمليات كافة بني التنسيق من املنظمات احلديثة التكنولوجيا

ابو جنم، ( لألعمال قيمة أعلى وحتقيق للزبائن الوصول يف مرونة األسواق، بطريقة أكثر لكافة شاملة وتغطية للزبائن

  .)15، صفحة 2018
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  التوجه االبداعـــى:رابعا

يشتق مفهوم التوجه االبداعى من املفاهيم العامة لإلبداع ذاا، فاإلبداع يف اإلدارة متعلق باألفكار اجلديدة يف   

كل وظائف اإلدارة املعروفة، حيث لعمل، وحتسني اخلدمات للعمالء، و قيادة فرق اوتطوير املنتجات و  اإلدارةجمال 

 ذلك راجع لتعقد الظاهرة اإلبداعية نفسها من جهةماهيته، و نظر حول مفهوم التوجه االبداعى و اختلفت وجهات ال

تعدد ااالت اليت انتشر فيها التوجه االبداعى من جهة أخرى مما أدى إىل اختالف املنطلقات النظرية ملوضوع و 

     افيةالثقاين اجتهادات العلماء والباحثني واختالف اهتمامهم وكذلك مناهجهم العلمية و التوجه االبداعى بسبب تب

مدارسهم الفكرية، ولكن يتعدى اإلبداع يف منظور األعمال فكرة تطوير منتجات أو تقدمي تكنولوجيا جديدة، و 

فاإلبداع يرافق اى فعل جديد تكون نتيجته إضافة قيمة جديدة حيث أن العملية اإلبداعية هي نظام يتكون من 

  .)18، صفحة 2013جندب، ( كن االجتار بهأنشطة منظمة تنقل التكنولوجيا من جمرد فكرة إىل شئ مم

  :)16، صفحة 2018ابو جنم، ( من أمهها يتأتى اإلبداع بأشكال خمتلفةو   

        تمنتجااهلندسية، اليت دف إىل تطوير لذي يظهر من خالل جهود البحثية و اإلبداع التكنولوجي ا •

 .القيام بعمليات جديدةو 

 .الرتويجتسويقي الذي يتضمن دراسة السوق وتصميم املنتج واالبتكار يف اإلعالن و اإلبداع السلعي ال •

 ،التنظيمي والبناء الرقابة وطرق اإلدارة نظم يف عن اجلديد يبحث الذي اإلبداع ذلك وهواإلبداع االدارى  •

عالقاا  إدارةاملنظمة و  تنظيم يف جديدة طرق إجيادويطبقها، وكذلك  اإلدارة يف احلديثة االجتاهات ويتبىن

  .األخرى باملنظمات

 :)21، صفحة 2013جندب، ( ان هناك ثالث مسات تنظمية اساسية للمنظمات املبدعة وهىو   

  .االلتزام االدارىسرتاتيجيات الريادية اازفة واالستباقية و تبىن لال •

 . املتناغمجية ىف انتهاج السلوك التعاوىن و امتالك املنظمة التنظيم املرن اىل جانب املرونة االسرتاتي •

      سيس ثقافة االفتخار أام بني العاملني وتاالحرت الشفافية والتعاون عرب البيئة التنظمية ونشر قيم الثقة و  •

                                                                          . ة االجنازءمكافاو 
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فكار املؤدية إىل خلق األاسي يف متكني املنظمة من النمو واالستمرار من خالل إجياد و اإلبداع دورا أس يلعبو   

ديث اة املتغريات حمعلومايت و ة بصورة دورية مبخزون رغبات املستهلكني املستهدفني، ويزود املنظمإشباع حاجات و 

يساعدها على تطوير منتجاا احلالية أو إجياد منتجات جديدة تنتج أول البيئية وما تفرضه على أذواق املستهلكني و 

    اخلروج من السوق، ، فان مصريها احملتوم هو الفشل و مرة، حبيث أن املؤسسات اليت ال تنتهج هذا التوجه يف أعماهلا

قيق أهدافها املتمثلة بالبقاء واالستمرار وزيادة حيوي ألنه ميكن املنظمة من حتد أن اإلبداع أمر مهم و ولذلك جن

جندب، ( املستهلكنيلذهنية للمنظمة يف نظر اتمع و تقوية الصورة ااملبيعات واألرباح وجماة املنافسة ودعم و 

  .)21، صفحة 2013

  ماهية االضطراب البيئي: الثانيالمبحث 

 إن إدارة املنظمات تعمل جاهدة وبشىت الطرق والوسائل التعرف على االضطرابات البيئية اليت حتدث يف بيئتها  

وتقصي ومتابعة حركة هذه االضطرابات واالستجابة هلا من خالل القرارات اليت تتخذها يف حماولة منها ملسايرة عملها 

     طها، فعدم قدرة هذه املنظمات على قراءة مؤشرات هذه االضطرابات بشكلها الصحيح يعرضها للخطر ودميومة نشا

مع التغريات احلاصلة اليت تفرزها االضطرابات البيئية لتتمكن  التكيفلتتجنب ذلك عليها ، و يؤثر عليها بشكل سليبو 

  .من احملافظة على مستوى أداء متميز للمنظمة

  مفهوم البيئة و أقسامها  : المطلب األول

 وتفاعل تبادل عمليات وهناك واملكونات األشكال ومتعددة مفتوحة متنوعة بيئة ضمن املنظمة اليوم تعمل  

 أي جناح أن القول اإلسرتاتيجية اإلدارة إطار يف به املسلم من بات لذلك وبيئتها املنظمة بني يوميا جتري مستمرين

 تعمل اليت البيئة وبني وهياكلها وعملياا املنظمة تلك مكونات بني املواءمة مدى على كبري حد إىل يعتمد منظمة

  .فيها

  مفهوم البيئة: اوال

 من عددا أن إال اخلمسينات أواخر منذ واألعمال اإلدارة دراسة يف شائعا بات البيئة مفهوم أن من الرغم على  

 لذلك فإن أحيانا وسلبية مشوشة آثار إىل أدى مما كاف بشكل واضحاً  يكن مل املفهوم هذا إن اعرتفوا الباحثني



 ا���E اDول                                         اCط�ر ا��A	ي ��
?�	ات ا�7را��
 

21 
 

 ومكونات متغريات من باملنظمة حييط كل ما "بأنه تعريفه وإمنا دقيق بشكل املصطلح تعريف عدم فضلوا هؤالء

  .)25، صفحة 2016عثمان، ( "باستمرار املنظمة معها تتعامل

 تأثري املنظمة وهلا فلك يف وتدور جتري اليت واملؤشرات والظروف احلاالت بأا مجيع البيئة تعريف ميكن كما    

 البيئة حتتوي اإلسرتاتيجية كما اإلدارة فيها مبا الداخلية وأنشطتها أنظمتها على وكذلك وتطورها منوها مستويات على

، 2011الغايل، ( عدة وحتت ظروف خمتلفة أوقات ويف متفاوتة مبعدالت يتغري وتركيب تعقيد ذات متنوعة قوى على

  . )49صفحة 

البيئة بأا جمموعة من العناصر واخلصائص ذات الصلة، وهى ليست أجزاء من النظام ) Ansoff( عرفو  

وبالتايل فإن البيئة تتكون من مجيع املتغريات اليت ولكن التغيري يف أي منها ميكن أن ينتج عنه تغيري يف حالة النظام، 

  . )3، صفحة Dan Kipley ،2018( ميكن أن تؤثر ىف حالتها

W.Dill) فحسب   عملية الئمي الذي اإلداري احمليط من اجلزء ذلك هو باملؤسسة، اخلاص العمل حميط إن (

 الزبائن، :هي املتعاملني من من مخسة جمموعات احمليط هذا ويتكون باملؤسسة، اخلاصة األهداف وحتقيق وضع

 العمال كاحلكومات واحتادات التأثري أو الضغط مجاعات إىل باإلضافة املنافسة، واملؤسسات العاملني، املوردين،

  .)20، صفحة 2014بن واضح، ( وغريها

هلا تأثري حمتمل ر الىت توجد خارج حدود املنظمة و تعىن مجيع العناص) Daft( املنظمة من وجهة نظرفبيئة  

  .)44، صفحة 2009الغالىب، ( على أجزاء من املنظمة أو مجيعها

تمال على الىت متتلك تأثريا حمموعة القوى الىت حتيط باملنظمة و بأن البيئة ماهى اال جم) Jones( بينما رآى  

  .)44، صفحة 2009الغالىب، ( طريقة وصوهلا اىل املوارد النادرةاسلوب ادارة عملياا و 

قوى او عناصر خمتلفة، وهذه املكونات ذا نستنتج ان بيئة املنظمة ماهى اال جمموعات كبرية من املكونات ك   

عة التاثري ىف عمليات طرق متعددة للتصنيف، وهى ايضا تشكل قوى متنو النظر هلا ودراستها وفق اساليب و ميكن 

ليس لديها السيطرة الكاملة على العديد من تتجاهل تاثريات هذه املكونات، و  ال ميكن الدارة املنظمة اناملنظمة، و 

  .)45، صفحة 2009الغالىب، ( هذه املكونات
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  اقســــام البيئـــــة:ثانيا

  :بيئة املنظمة بشكل عام  تنقسم اىل قسمني أساسيني مها

  :الداخلية البيئة .1

 لصياغة حتتاجه ما وفق وتغيريها عليها والتأثري فيها التحكم املؤسسة تستطيع اليت هي الداخلية البيئة  

داودى، ( وأدق اكرب بفعالية مؤسستها تسيري من اإلسرتاتيجية اإلدارة تتمكن خالهلا من واليت إسرتاتيجيتها

    الىت تؤثر على تصميم اهليكل التنظيمىصر املوجودة داخل حدود املنظمة و ، وتشري اىل تلك العنا)39،ص2007

باالضافة اىل املوارد ) تطويرسويق، مالية، موارد بشرية، حبث و متوين، انتاج، ت(الوظائف املختلفة واحلسابات التنظمية، و 

  .)26، صفحة 2014بن واضح، ( املتاحة

  :البيئة الخارجية .2

 هلا اليت اخلارجية العوامل هي جمموعةو  املنظمة، على واحملتمل احلايل األثر ذات والكيانات القوى هي جمموعة  

 وتؤثر ونطاقها، حدود املنظمة خارج تقع اليت العوامل أو املتغرياتاملؤسسة، حيث تشمل مجيع  أنشطة على تأثري

 ملزمة املؤسسة تكون صعبة، حيث فيها التحكم عملية جيعل الذي األمر أدائها وأنشطتها، على بآخر أو بشكل

 واملتشابكة املختلفة العوامل من مبجموعة يتأثر املؤسسة حميطها، فأداء تبعا لتغريات أنشطتها تكييف قصد مبتابعتها

  :مها أساسينيقسمني  إىلالبيئة اخلارجية للمنظمة ، وتنقسم )93، صفحة 2012قوجيل، (

 غري املباشر، بالبيئة األخر البعض يسميها كما أو الكلية، البيئة عوامل عليها أيضا يطلقو  :العامة البيئة  . أ

تتعرض املنظمات، حيث  كافة على عاًما تأثريا يؤثر حدود املنظمة، والذي خارج شيء أي ا يقصد ليتوا

ث أن املنظمة ال تستطيع مجيع املنظمات بدرجات متفاوتة لتأثري متغريات وعوامل البيئة اخلارجية الكلية، حي

والتقليل من على قوى البيئة الكلية أو التأثري فيها وإمنا ميكنها التكييف معها القتناص الفرص السيطرة 

 &Johnson(ملعرفة مكوناا اقرتحو  ،من جمتمع إىل أخر وهى ختتلف تواجهها املخاطر والتهديدات اليت

Scholes ( منوذج)PESTEL (هي عوامل يصنفها إىل ستةاملؤثرات اخلارجية و  لتصنيف يستخدم والذي 

  :)28، صفحة 2015رضوان، (
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مل تش أيضامدى تدخل احلكومة يف االقتصاد و  وتشمل السياسات مبا يف ذلك: العوامل السياسية •

املناخ السياسي، حيث تؤثر بعض السياسات على مسائل مثل السياسة الضريبية وسياسة التعريفات و 

  .أنواع معينة من الصناعات أكثر من غريها

امل احملددة مثل أسعار العو ناخ االقتصادي العام، و تشمل الظروف االقتصادية وامل: اديةاالقتص العوامل •

دالت العجز معو  الفائدة وأسعار الصرف ومعدل التضخم ومعدل البطالة ومعدل النمو االقتصادي

ا الظروف يف تشمل أيضونصيب الفرد من الناتج احمللى، و معدالت االدخار التجاري أو الفوائض و 

  .         السنداتأسواق األسهم و 

الجتماعية اليت تتضمن التقاليد والقيم واجتاهات اتمع واألعراف او : والثقافية العوامل االجتماعية •

 خدمات معينةاليت تؤثر يف الطلب على السلع و  أمناط احلياةوالتغيري االجتماعي، والتدخالت الثقافية و 

األفراد واجلماعات اليت تتعامل تؤثر بدرجة كبرية يف أمناط السلوك االنساىن للمدراء وغريهم من وكذلك 

  .توزيع العمرالنمو و  معدلمل الدميغرافية مثل حجم السكان و معها املنظمة، باإلضافة إىل العوا

تشمل مجيع التغريات التكنولوجية والتطورات التقنية السريعة واملتالحقة، حيث و  :ةالتكنولوجي العوامل •

حتكم يف استخدام املنظمة إجياد معارف جديدة و  علىجند أن هلا تأثري واضح على املنظمة، لذلك 

  .التكنولوجية

قد  نقص املياه، اليتالتلوث و  املناخ مثليع التغريات التحى متس البيئة و تشمل مجو : البيئية العوامل •

  .لكن هلا تأثري كبري على بعض الصناعاتتكون هلا تأثري غري مباشر، و 

     القوانني اليت جيب على املنظمات االلتزام ا، مثل قوانني العمل وتشمل اللوائح و : القانونية العوامل •

 .غريهاوقوانني محاية املستهلك وقوانني مكافحة االحتكار و 

ملا هلا املباشرة،  البيئة أو الصناعة بيئة بالبيئة اجلزئية اخلاصة أو األخر البعض يسميها كما  :البيئة الخاصة  . ب

 تعبري يشريي يف املنظمة ويف الصناعة ككل، و التخطيط االسرتاتيج من تأثري مباشر على مجيع أنشطة

إذ تتأثر بيئة  املنظمة، إليه تنتمي الذي النشاط جمال يف تعمل اليت املنظمات إىل اال هذا يف الصناعة

الصناعة بالعديد من العوامل االقتصادية والفنية وكذلك تتأثر بالتغريات اليت حتدث يف هيكل الصناعة ذاته، 
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وطرق متويل الصناعة واخلدمات املستخدمة والتدخل احلكومي فيها، والسياسات التسويقية املستخدمة يف 

قوى الرحبية يف الصناعة الذي ميثل أمهية عظمى يف  الصناعة، باإلضافة إىل حتليل قوى التنافس أو حمددات

تعمل ا املنظمة، وعند القيام ذا التحليل البد من االعتماد  اليتفهم بيئة الصناعة اإلسرتاتيجية و  صياغة

 أو ما يسمى أيضا مبحددات الرحبية يف الصناعة )porter(على منوذج القوى اخلمسة للتنافس لـــ 

 . )125، صفحة 2005الدورى، (

  :)48، صفحة 2015رضوان، ( واملتمثلة يف مايلى

يوجد منافسني هلا  حيث يف بيئة العمل وحدها، تعمل املنظمة ال :) تنافسية القطاع(المنافسون الحاليون  •

معرفة مشاة ملا تقوم به من اجل السيطرة على السوق، لذلك على املنظمة  جبهود يقومون إذ يف عملها،

 من بتشكيل جمال أي يف املنافسة مستوى أن )porter(حيث أكد  التفوق عليهم،منافسيها ومراقبتهم و 

  .املتنافسني بني خالل املنافسة

جتاهله،  ميكن ال جديا ديداقطاع،  ألي اجلدد الداخلون حيمل :)المحتملون(لصناعة  الجدد الداخلون •

 جديدة قواعد خيلق ما قد وهذا سوقية من تلك الصناعة، حصة يف احلصول على رغبة هلم تكون حيث

  .اليت حتتلها املنظمة الوضعية ويغري من

 أو املنتج نوع لتبديل املشرتي استعداد مبدى تتعلق التنافسية القوة هذه: البديلة المنتجات تهديدات •

 يؤكداحلاجة و  نفس تشبع ولكنها خمتلفة، تبدو اليت السلع تلك البديلة املنتجات متثل حيث اخلدمة

)porter( أسعاراب بل ويقدم بديل، مبورد فقط ليس املشرتي يزود عندما واضح خطر ذا أن التحويل يصبح 

  .أفضل

تتعلق هذه القوة مبدى قدرة ضغط املستهلك على املنظمة، مما قد يضطرها  :القوة التفاوضية للمستهلكين •

  .لتغيري يف منتجاا أو يف أسعارها، وذلك إلرضاء زبائنها

األولية،  املوادو  السلع من حتتاجه ما من املوردون على تتحصل املنظمة إن :القوة التفاوضية للموردين •

 املناسبة باجلودة املنظمة احتياجات على منهم احلصول تستطيع الذين املوردين اختيار عليها جيب لذلك
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التفاوض، كان وضع و  املساومة على القدرة املناسبة، حيث كلما امتلك املوردون وبالكمية والسعر املناسب

  . املنظمة أمامهم ضعيف

  مفهوم االضطراب البيئي و أنواعه : الثانيالمطلب 

فأصبحت متتاز بالتغريات والتطورات املتسارعة فاالضطراب املتزايد جيعل أضحت بيئة األعمال مضطربة للغاية   

املنظمة أقل قدرة على فهم بيئتها وبالتايل يصبح التخطيط من األمور الصعبة على املنظمة، حيث خيلق االضطراب 

  .التغرير و ستمرار مع بيئات دائمة التطويتغريات غري متوقعة يف البيئة، إذ جتد املنظمة نفسها تتفاعل با

  مفهوم االضطراب البيئي: أوال

 هني، األول يبني أن االضطراباإلدارة اإلسرتاتيجية بتوجلبيئي يف أدبيات نظرية املنظمة و عرف االضطراب ا  

الالتأكد البيئي، والتوجه الثاين يركز على بعد احلركية ميثل وظيفة للتعقيد يف البيئة، والذي يظهر بصورة احلركية و  البيئي

التكنولوجيا، العمالء، املنافسني، التشريعات احلكومية، املنتجات ( التغريات غري املتوقعةمتضمنا السرعة و  للبيئة

  . )20، صفحة 2013محد، ( يف بيئة املنظمات) اجلديدة

 Emery and(قبل  من 1965يف األصل عام ) Turbulence( حيث مت التطرق ملفهوم االضطراب  

Trist ( حيث ذكروا أن بيئة األعمال تتأثر مبجموعات متعددة املكونات) ،املنافسة، العمالء، املوردين، املسامهني

خمتلفة، حيث مع عوامل خمتلطة و ) صاد واتمعالتكنولوجيا، االقت السوق العامة اهليئات التنظيمية، اهليئات التشريعية،

على أحداث تغيري تكون غري مرئية وال ميكن التنبؤ ا متاًما، وتقوم املنظمات  ينطويقد املستقبل  أن الحظا أيضا

خالل تقييم السيناريوهات واستخدامها إلشارات بيئية ضعيفة، حبيث يعتمد جتميع اإلشارات  التغيري من مبجاة

  .)3، صفحة Dan Kipley ،2018( نظام تعليمي تنظيمي متطور لىالضعيفة وتفسريها ع

االضطراب البيئي بأنه دالة للتغيري وإمكانية التنبؤ اليت هي بدورها مزيج من قابلية ) Ansoff 1979(يصف   

العمالء، وضغوط احلكومات  وشدة املنافسة، ووفرة التكنولوجيا، وتفضيالت وسرعة التغيري،بيئة السوق  يفالتغيري 

إمكانية التنبؤ بتقييم وضوح سرعة التغيري يف بيئة األعمال، و التأثري، حيث تتمثل قابلية التغيري حبداثة و وجمموعات 

، Dan Kipley ،2018( وقدرة معلومات املنظمة اليت تتعامل مع التغيريات من أجل اختاذ القرارات اإلسرتاتيجية

  .)4صفحة 
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االضطراب البيئي بأنه عدم قدرة املنظمة على إجراء تقييم دقيق ومناسب  )Milliken1987( فعر و   

إذ أن موقف . للتأثريات اليت تقدمها البيئة اخلارجية أو التغريات املستقبلية اليت تسببها البيئة اخلارجية اليت قد حتدث

)Milliken(  على خالف مع)Ansoff( ارات حمدودة متاحة للرد على التغيريات ألنه يفرتض أن املنظمة لديها خي

  .)3، صفحة Dan Kipley ،2018( يف مستوى االضطراب

 اليتالتنبوء يف بيئة بيئي ميثل مقياس مشرتك للتغيري و االضطراب ال أنعلى ) Pavlou & El Sawy(وشدد   

يعكس وجود مستويات  البيئياالضطراب  أن )Johannesson & Palona( رأى ، و األعمالتعمل ا املنظمة 

، 2013محد، ( عدم القدرة على التنبؤ باألحداث اليت تدور حول املنظمةن التغيري املؤدية لعدم اليقني و عالية م

  .)20صفحة 

بة للتغريات البيئية تشرحيي لعملية االستجااالضطراب البيئي بأنه وصف ) MacCormack(وقد وصف  

املخاطر اليت من املمكن أن تواجهها عدم اليقني الكامنة يف البيئة و  بأنه حالة) Calantone(بنيبشكل مرن، و 

  .)20، صفحة 2013محد، ( منظمات األعمال

  :ومن التعاريف السابقة نستنتج

  .قدرا على التنبوء اته التغرياتلة ىف البيئة احمليطة باملنظمة و هو التغريات احلاص يئياالضطراب الب •

  .هو وجود مستويات عالية من التغيري الىت تدور حول املنظمة البيئياالضطراب  •

  .هو حالة من عدم اليقني الكامنة ىف البيئة البيئياالضطراب  •

  .التغريات غري املتوقعةالبيئية متضمننا السرعة و لحركية هو انعكاس ل البيئياالضطراب  •

  أنواع البيئات المضطربة: ثانيا

 بداخلها، حيدث الذي التغري لدرجة وفقا بعض عن بعضها البيئات ختتلف أن إىل) Emery &Trist(أشارا   

 النسيج عليها أطلقا للبيئة عأنوا  أربعة وصفا وقد البيئات، تلك يف بنجاح للعمل املطلوبة املعرفة درجة عن فضال

، صفحة 2019الشمرتى و عبد الودود، ( يلىكما )Causal-Texture of Environment( للبيئة يببالس

80(: 
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  ):                                 Placid – Randomized Environment(العشوائية _ البيئة الهادئة  .1

درجة االستقرارية عالية، فعلى الرغم من ضعف التنبوء بكافة هذه البيئة باخنفاض التعقيد و  سمعادة ما تت  

املتغريات البيئية، إال أن املنظمة تستطيع العمل يف ظل هذه الظروف كوا ال متثل ديدا أو قلقا على منط القرارات 

  .املتخذة من طرف اإلدارة العليا

 ):                           Placid-Clustered Environment(محددة النطاق _ البيئة الهادئة  .2

 هذا النوع من التهديدات يفتكون الفرص و تتسم هذه البيئة بدرجة تعقيد عالية إال أا مستقرة نوعا ما، و        

بالقرب من املوارد  متجمعة، لذلك يكون اهتمام اإلدارة العليا يف البحث عن املوقع املثايل الذي يكونالبيئات خمتلفة و 

 .البيئية

 Disturbed –Reactive Environment) (رد الفعل _ البيئة القلقة  .3

هذا النوع من البيئات يتميز بدرجة تعقيد منخفضة، إال أا بيئة غري مستقرة لوجود عدد غري قليل من   

  .على احملافظة على مركزها التنافسي أساسياملنافسني، لذلك سينصب اهتمام املنظمة بشكل 

  ):Trubulent Field Environment(البيئة العاصفة  .4

 عدم االستقرار بسبب تداخل العالقات مع التنظيمات األخرى لبيئات بدرجة عالية من التعقيد و تتميز هذه ا  

  . نيالتطوير رات املنافساالعتماد املتزايد على البحث و و  وتفاعل اتمع واالهتمام

 إدراك يف التغري احلاصل يف يتمثل عاصفة أو قلقة بيئة إىل عشوائية هادئة بيئة من العمل يف املنظمة انتقال إنو   

، 2007التميمى و اخلشاىل، ( والتعقيد التغري حالة إىل االستقرارو  الثبات حالة من وانتقاهلا البيئة لطبيعة القرار متخذ

  .)3صفحة 
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  االضطراب البيئي  عناصر: الثالثالمطلب 

  : ثالث عناصر أساسية وهى يفاالضطراب البيئي  تتمثل عناصر

  االضطراب البيئي عناصر :02الشكل رقم 

  

 

 

 

 

 

 

  )21، صفحة 2013محد، ( :المصدر

  

  الحركية البيئية:أوال

العمالء يف على التنبؤ بتحركات املنافسني و  احلركية البيئية تدل على صعوبة التنبؤ بتغري عوامل البيئة وعدم قدرة      

اخلاصة، حيث أن سريع يف بيئيت األعمال العامة و  إذ أن احلركية البيئية متثل درجة تغري القوى بشكل بيئة املنظمات،

       رهو يف مقدا االختالفه وتغري دائم يف بيئة األعمال، و احلركية البيئية صفة متأصلة يف البيئة، مبعىن أن هناك حركي

  .)22، صفحة 2013محد، ( بيئتهارجة التغري بني خمتلف املنظمات و دو 

الدولية عرب رعة تغري مكونات البيئة العامة وعناصر البيئتني اخلاصة و حيث تدل احلركية البيئية على درجة س      

        تكون فيها املكونات اليت صعوبة من قبل املنظمة مقارنة مع البيئة الزمن، إذ جيعل هذا األمر التعامل مع البيئة أكثر

 .)54، صفحة 2009الغالىب، ( اهلدوء النسيبتغيري، حيث متيل إىل االستقرار و حمدودة الوالعناصر بطيئة احلركة و 

كما أن احلركية البيئية يف بيئة املنظمات اليوم تنمو بشكل متزايد وتواجه املنظمات الكثري من التحوالت   

املفاجئة يف األسواق، وهذه التحوالت املفاجئة عادة ما تكون متشاة للتنظيم الذايت احلرج، حيث تستمر يكلة 

  االضطراب البيئي

 الحركية البيئية

 التعقيد البيئي

 التنبوء البيئي
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محد، ( ل صغري إىل ايار أو اضطراب النظامالنظام حىت تصل يف مرحلة حرجة ميكن أن يتسبب عندها أي فع

  .)22، صفحة 2013

  التعقيد البيئي:ثانيا

إن املنظمات هي عبارة عن أنظمه تكيفيه معقدة، حيث تقوم هذه املنظمات جبمع املعلومات حول البيئة   

ومن وجهة . املعلومات للتكيف والتطور بصورة مشرتكة مع البيئةاحمليطة ا وحول نفسها وسلوكها، وتستخدم هذه 

 نظر نظرية التعقيد يكون للمنظمة عدد كبري من الروابط حيث تكون تلك املنظمات أكثر قدرة على تنويع سلوكها

النظام  فعندما ختتار املنظمات االستجابة اإلدارية للتعقيد املتناسق مع خصائص ،وهو األمر الذي يؤدي إىل التكيف

التكيفي املعقد فإا ختتار استيعاب تنوع وتعقيد البيئة داخل املنظمة، وهو ما يعين أن املنظمة متتلك تصورات متعددة 

ويف بعض األحيان متضاربة للتنوع البيئي وحتتفظ يف ذاكرا السلوكية مبجموعة من االستجابات اليت تعمل كل منها 

ل هذه املنظمات تتميز بأهداف متعددة داخلها وتؤكد على أمهية إن مث. ضمن مستوى منخفض من التخصص

، صفحة 2013محد، ( الروابط بني أجزاءها كالنظام للتخلص من التشويش أو النزاع الناجم عن تبىن أهداف عديدة

23(.  

  التنبؤ البيئي:ثالثا

     املعلومات اليت ينبغي أن متتلكها إدارة املنظمة حول مكونات البيئة العامة ويقصد به النقص يف البيانات و   

تقدير اجتاهاا ريات املتوقعة يف تلك املكونات والعناصر و عناصر البيئة اخلاصة، مما يسبب صعوبة التنبؤ بالتغو 

احلاالت السائدة ىف بيئة ا خيلق صعوبة ىف مواجهة الظروف و أيض، و )52،ص2009الغالىب ( املستقبلية احملتملة

احلصول  يفلتتساعد  أخرىمنظمات االعمال الىت هى ىف تغري مستمر، فقد تلجأ بعض املنظمات اىل التحالف مع 

  .)16، صفحة 2010حيى، (تعمل ا  اليتعن عناصر ومكونات البيئة  أكثرعلى معلومات 
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  أبعاد االضطراب البيئي: المطلب االرابع

بيئي يتكون من االضطراب فان االضطراب ال) Jaworski & kohli 1993( دراساتحبسب أحباث و   

  .)33، صفحة 2012أبو طه، ( االضطراب التكنولوجياملنافسة و شدة السوقي و 

 :حيث سيتم شرحها فيمايلى

 االضطراب السوقي:أوال

عن معدل التغيري يف رغبات واحتياجات العمالء مبرور الزمن واملتضامن مدي تغري  السوقييعرب االضطراب   

تفضيالت العمالء، وميل العمالء إىل البحث عن خدمة جديدة باستمرار نتيجة حلساسية السعر، وميل العمالء حنو 

       ة العمالءوقد ينتج كذلك عن التغري يف تركيبطلب خدمات جديدة مل يكونوا باألساس يتعاملون فيها مع املنظمة، 

  .)188، صفحة 2018حسن، ( أساليب التسويق والرتويجم، باإلضافة إىل التطور يف طرق و تفضيالو 

يالت املشرتيني، واالحتياجات الواسعة هلم، والتغري ضلتفإذ أن االضطراب السوقي يعكس التغريات السريعة   

باإلضافة إىل  ديناميكية العمل البيئي والتغريات املستمرة . املشرتين، وذلك بدخول فئة مشرتية جديدة إىل السوقيف 

طلب من هذه املنظمات بذل تتطلب من املنظمات التعرف على احتياجات وتوقعات العمالء املستقبلية، وهو ما يت

 يف إطار السوق الذي تعمل فيهاتعرف على معدل التغري يف عناصر ومكونات العمالء، والتنبؤ ا اجلهد لالوقت و 

 .)23، صفحة 2013محد، (

حيث أن أثر االضطرابات السوقية يتضح من خالل أثرها على عمليات املنظمات، فالركود االقتصادي أو   

اخنفاض أرباح الكساد يؤثر على إنتاجية املنظمة، إذ إن اخنفاض اإلنتاجية ينعكس سلبا على األرباح، باإلضافة إىل أن 

قد تزيد حاجتها إىل االقرتاض وتقل قدرا على امتالك املنظمات يعين أا قد ال تتمكن من تعيني وتوظيف األفراد و 

األصول الرأمسالية أو التوسع، ومن ناحية أخرى قد يدفع هذا الوضع إىل التقليل من اهلدر للموارد املتاحة واستخدامها 

ألفراد مبا استخداما أمثال، وقد يعين أيضا أن البقاء يف سوق األعمال هو لألفضل واألكفأ، ففي ظل الركود يكتفي ا

  .)34، صفحة 2012أبو طه، ( لديهم من سلع معمرة ويوجهون جهودهم من أجل صيانتها واحملافظة عليها

 



 ا���E اDول                                         اCط�ر ا��A	ي ��
?�	ات ا�7را��
 

31 
 

  شدة المنافسة:ثانيا

جمال التنافس الذي تعمل فيه  فهيأما شدة املنافسة فتبني مدى سهولة أو صعوبة دخول منافسني جدد،   

 افسني، باإلضافة إىل تقدمي خدماتاملنظمة، وتشري إىل قدرات املنظمة يف تقدميها خلدمات عصرية ختتلف عن املن

كذلك إىل التنافس على السعر وسرعة االستجابة، والتحركات التنافسية جديدة يصعب للمنافسني تقليدها، و 

 .)189، صفحة 2018حسن، ( للمنافسني يف نفس القطاع

تشري أيضا إىل الدرجة اليت تواجه ا املنظمات املنافسة من قبل منظمات أخرى تعمل يف اال نفسه و    

ويكون التنافس حادا عندما يقدم املنافس سلعة تعد بديال كامال لسلعة نظريه، األمر الذي يؤدي إىل حرب أسعار بني 

من يفرض مستويات ة على الصناعة يعين عدم وجود املنافسني وزيادة يف تكاليف اإلعالن، فعدم وجود منظمة مسيطر 

معينة للمنافسة، وكذلك بطء واخنفاض معدل منو السوق وزيادة التكاليف الثابتة وعدم القدرة على تغطيتها ومن مث 

وف ازدياد اللجوء إىل زيادة الطلب لتغطية هذه التكاليف عن طريق ختفيض األسعار، يف احملصلة ينتج عن هذه الظر 

 .)34، صفحة 2012أبو طه، ( يف درجة املنافسةوشدة 

ترتبط شدة التنافس على مستوى املنظمات بأا األثر الذي حتدثه منظمه معينة على فرص بقاء منظمات و   

السعر التنافسي والرتويج  أخرى تعمل يف ال نفسه، هذا وترتبط شدة املنافسة بأنشطة املنظمات املنافسة مبا يف ذلك

بية الصناعة، ومن بني العوامل ذاهم يف حتديد جامرکز القوى اليت تسشدة املنافسة يف الصناعة حمور و  التنافسي، ومتثل

املؤثرة يف حتديد شدة املنافسة منو الصناعة، ونصيب التكلفة الثابتة إىل إمجايل القيمة املضافة للنشاط، ومدى عمق 

وتكاليف ثابتة نسبية أقل،  كانت صناعة ما تتميز بنمو مرتفع  وأخريا التمركز والتوازن بني املنافسني،  فإذامتييز املنتج، 

ومدى واسع من إمكانية متييز املنتج، ودرجة عالية من التمرکز، فقد تتوفر فرص رحبية أكرب ملعظم املشاركني يف 

   .)28، صفحة 2013محد، ( الصناعة والعكس صحيح

  االضطراب التكنولوجي:ثالثا

 خدماا تعد التكنولوجيا عامال رئيسيا يف ميدان املنافسة، حيث تعطي للمنظمة موقع رياديا يف تطوير وحتسني  

يشري االضطراب التكنولوجي إىل التغريات التكنولوجية يف قطاع معني مبرور الزمن، إذ أن لتغريات ومنتجاا باستمرار، و 
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األفكار اجلديدة يف تقدمي اخلدمات  التكنولوجية تأثري كبري يف إجياد فرص تسويقية كبرية، كما أن خلق عدد كبري من 

  .)35، صفحة 2012أبو طه، ( أصبح ممكن احلدوث من خالل االبتكارات التكنولوجية

 إدراك املديرين للتغريات والتطورات التكنولوجية اليت حتدث يف جمال عملهم، يعكس االضطراب التكنولوجيو   

ال شك انه سيؤثر على الطلب اخلاص تی من خالل التطور يف األعمال، و حيث أن تأثري االضطرابات التكنولوجية يتأ

قد ميتد هذا التأثري إىل العمليات التشغيلية يف اإلنتاج با أو إجيابا، و باملنتجات، أو اخلدمات املقدمة من املنظمة سل

علی املواد األولية املستخدمة فيها، وكذلك التأثري يف الفرص والتهديدات اليت تتعرض هلا املنظمة، فقد يؤدى و 

العمليات اإلنتاجية من حيث تقدمي منتجات ذات تقنية جديدة تؤدي بالضرورة االضطراب التكنولوجي إىل التغري يف 

  .               )188، صفحة 2018حسن، ( إىل استخدام كل أو بعض أساليب اإلنتاج املتقدمة واحلديثة

مبثابة عامل رئيسي لتفوق يف ميدان املنافسة، طاملا حافظت ويعترب معظم القادة اإلداريني أن امليزة التكنولوجية   

املنظمة على موقع الريادة يف التطوير والتحسني التكنولوجي املستمر ملنتجاا وخدماا، مما يتطلب القيام بتحليل 

ة على خلق فرص نظامي لكل القوى املتغرية والفاعلة يف تشكيل بيئة األعمال، ويف مقدمتها القوى التكنولوجية القادر 

جديدة أو فرض ديدات جديدة يف جمال املنافسة، حيث من الضروري معرفة التغريات التكنولوجية يف البيئة 

اخلارجية، وبالتحديد التكنولوجيا الصناعية اليت ختص املنظمة بالذات ألن أي تطوير أو حتسني تقىن مهم يف هذه 

ملنتجات واخلدمات يف السوق وبالتايل على حجم الطلب املتوقع التكنولوجيا، ملا له من أثر مباشر على وضع ا

حتسني تكنولوجي مفاجئ يف منتج معني من دون أن تكون لدى املنظمة  ومستوى املبيعات واألرباح، فعندما يظهر

محد، ( ةخدمات هذه املنظم التطور القدرة على مواكبته، فمن املؤكد أن تتدهور منتجات أو الصناعية املعنية ذا

  .)25، صفحة 2013

املنتج أو اخلدمة ميزة  إن التكنولوجيا احلديثة ال متنح ميزة تنافسية نوعية للمنتج أو اخلدمة فحسب وإمنا متنح  

تكاليف عناصر تسويقية تنافسية ألن أي حتسني أو تطوير يف التكنولوجيا يؤدي يف املدى املتوسط والبعيد إىل ختفيض 

، صفحة 2013محد، ( اإلنتاج وحتسني أساليب ونظم اإلنتاج، وبالتايل امتالك القدرة على املنافسة السعرية أيضا

26(.  
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 حيث أصبح يف عامل األعمال اليوم جناح أي منظمة وبغض النظر عن حجمها وقوا، هو قدرة مسرييها  

إىل أي مدى ميكن : وطرح تساؤل اإلداريني على التنبؤ التكنولوجي، واستكشاف متغريات املستقبل،وقادا 

أن حتافظ على موقعها يف السوق جتاه املنافسني؟ باستمرار على أن  للتكنولوجيا احلالية املستخدمة من قبل املنظمة

التحسني التكنولوجي ملنتجات وخدمات البحث املتواصل من أجل التطوير و  يكون هذا التساؤل يف إطار عملية

 التكنولوجي يساعد يف تقريب درجة احتمالية ظهور تكنولوجيا جديدة يف صناعة معينة وتوقع املنظمة، إذ أن التنبؤ

، صفحة 2013محد، ( التأثريات املباشرة وغري املباشرة هلذه التكنولوجيا على اتمع ومنظمات األعمال بصورة عامة

26(.  

  على التوجه االستراتيجي االضطراب البيئي أثر: لثالثاالمبحث 

 وضمان املنافسة ومواجهة األرباح حتقيق هو ترفعها اليت اراتالشع عن النظر بغض املنظمة هدف إن  

 إسرتاتيجية توجهات على وتعتمد ،سبق ما كل هلا تضمن اليت اإلسرتاتيجية التوجهات ختتار فهي لذااالستمرار 

التعقيدات يت حتدث فيها نتيجة االضطرابات و كذلك مع  التغريات اليها و البيئة اليت تعمل ف مع تتماشى حديثة

 السرتاتيجي،ا لتوجهاالضطراب البيئي على ا أثر توضيحالالتأكد الذي تتميز به بيئة العمل اليوم، لذلك سنحاول و 

أثره على التوجه ه حنو اإلبداع و أثره على التوجأثره على التوجه حنو املنافسني و العمالء و أثره على التوجه حنو  خالل من

 .حنو التكنولوجيا

  أثر االضطراب البيئي على التوجه نحو العمالء :األولالمطلب 

 األفكار توليد يف تستغلها تكن مل إذ عمالئها عن املتوفرة املعلومات أمهية تدرك املنظمات تكن ملما مضى  يف  

 السوق أحباث مصدرها واليت املعلومات هذه أمهية درسوا التسويق جمال يف الباحثني لكن ء،األدا حتسني يف أو اجلديدة

 إدارات خمتلف قبل من استغالهلا ميكن وكيف العمالء عن املتولدة املعلومات أمهية على ركزوا إذ التنافسي، والذكاء

  .القرارات لصنع املنظمة

حتياجام الواسعة، ت السريعة لتفضيالت العمالء، وااملنظمة اليوم أن تكون على دراية تامة بالتغريافعلى   

 توقع يفأيضا على املنظمة أن تكون سباقة أو دخول عمالء جدد إىل السوق، و  متطلبام،أذواقهم و والتغري يف 

        د لتعرف على معدل التغري يف عناصر اجلهبذل الوقت و  هااحتياجات العمالء املستقبلية، وهو ما يتطلب من
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 اهلدف اجتاه املنظمة جهود بتوجيه يسمح فهذا ،يف إطار البيئة الذي تعمل فيها ء، والتنبؤ امكونات العمالو 

 الفجوة تقليص إىل باإلضافة فعالة بطريقة معهم العالقة ٕادارة و العمالء خدمة حتسني يف منها واالستفادة املرغوب

 جيب إذ .باملنظمة القرار صناع قبل من استخدامها ومدى املوجودة العمالء ومعلومات املتوفرة املعرفة بني املوجودة

 ومناذج مفاهيم بإجياد وذلكاتيجي اإلسرت  املستوى على باستخدامها بالعمالء اخلاصة املعلومات استخدام تعزيز

 حنو توجهها إطار يف تسعى املنظمة، حيث أن  والئهم كسب يف سيساعد ذلك ألن العمالء مشاكل حل يف تساعد

 طريق عن وذلك عليه، ينصب االهتمام أن أي األول املركز يف العميل وضع مفادها ملوظفيها ثقافة خلق إىل العمالء

  .هايريد الذي أو اخلدمة املنتج نوع مبعرفة إرضائه

 حتويل التهديدات إىل فرص من شأنه التعامل مع املتغريات البيئية واالضطرابات اليت حتدث فيها و  حيث أن  

 سيؤدي التفاعل هذا أن إذ املنظمة وموظفي العمالء بني املوجودة العالقة تفعيل طريق عن العمالء حنو التوجه تعزيز

 رضاء عدم حالة يف بسرعة الواجبة والتعديالت التدابري اختاذ فرصة يتيح مما أفعاهلم، ردود راقبةم على القدرة خللق

  . مستقبال لدعمها الرضا عنها نتج اليت األسباب معرفة فيجب الرضا حالة يف أما العميل

  نحو المنافسينأثر االضطراب البيئي على التوجه  :الثانيالمطلب 

 وهذا ،هلا واالستجابة املنافس ا يقوم اليت ءاترااإلج وحتليل لتحديد القدرة إىل يشري املنافس حنو التوجه أن  

 حنو القوي التوجه ذات فاملنظمة اإلسرتاتيجية والعمليات املنتجات مستوى على املنافس حيدثها اليت اتالتغيري  يشمل

، حيث يساعدها ذلك جيدة بطريقة منها االستفادة قصد بنشرها وتقوم املنافس حول املعلومات مجيع جتمع املنافس

  .احملتملني أو واملرتقبني احلاليني املنافسني لدى والضعف القوة نقاط فهميف 

 توجهاا تفوق أجل من بتحركاته التنبؤ وكذلك املنافس تقييم دور على تؤكد اإلدارة اإلسرتاتيجية أن إذ  

 املنافسني، أهداف الستيعاب التنافسية القوى فهم جيب إذ.تنافسية مزايا بناء على قدرا وكذلك اإلسرتاتيجية،

 الالتأكد، لذلكعبا يف ظل بيئة تتسم باالضطراب و وقد يكون ذلك أمرا ص لديهم، االستجابة وأمناط تيجيامرتااس

   .ةتنافسي ميزة خللق املفتاح يعترب وهذا البيئية املعطيات مع تتماشى إسرتاتيجية توجهات صياغة على املنظمة

 حىت األسواق، يف مإشارا وتفسري كشف على القدرة امتالك يقتضي ملنافسنيا حنواملنظمة  حيث أن توجه  

 باإلضافة ،املنافسني ملواجهة وضعها الواجب واالسرتاتيجيات اختاذها الواجب اإلجراءات القرار حتديد لصناع يتسىن
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 نشاط جيب قياس إذ ،املنافسني حتركات تفسري يف أخطاء إىل سيؤدي املنافسني أنشطة حتديد يف اخلطأ فإن هذا إىل

 والتكتيكية اإلسرتاتيجية أعماهلم وتطور التجاري نشاطهم قياس طريق عن املباشرين، وغري املباشرين املنافسني

 الفرص البحثية، حيث يسمح ذلك باكتشاف ونشاطام السوق اخرتاق يف طرقهم معرفة وكذلك اجلديدة واألنشطة

 تنمية على والعمل لبيئتها اقبةر م فرص للمنظمة يتيح مما قوته، عن الناجتة والتهديدات املنافس ضعف عن الناجتة

 فعل لردود تقييم إجراء املنظمة علىو ، معهم التعامل وكيفية مبنافسيها ووعيها زيادة دراستها طريق عن التنافسية قدراا

 معلومات بامتالك هلا تسمح باملنافس معرفة املنظمة تشكيل فإن هذا على عالوة .اإلسرتاتيجيةدراته ومبا املنافس

 املنظمات أن، حيث عليه بالتغلب يسمح مما املنافس ضعف نقاط على تركز إسرتاتيجية توجهات رسم يف هاتساعد

 حنو بالتوجه اهتمامها من تزيد أو جديدة منتجات بإنتاج اهتماما أكثر تكون املنافس اجتاه توجهات تبىن اليت

 املنتجات على حتسينية عمليات فإدخال املنافس، حنو التوجه يفعل نشاط العمالء حنو التوجه زيادة ألن العمالء،

 فعل رد تكون تيجياتااسرت  إجياد على املنظمات تعمل إذ العمالء، استفادة يزيد وهذا املنافس على فعل كردود تكون

 املنافسة على قادرة وتكون املستهدفني، العمالء نظر وجهة من املنافس منتجات تفوق منتجات إلنتاج املنافس على

 عملية ألجل مجعها مت اليت املعلومات واستعمال املنافسون يلبيها اليت العمالء حلاجات الفهم زيادة طريق عن وذلك

  .والتحسني والتطوير اإلبداع

 بني الربط املنظمات على إذ واإلبداع، التطوير عملية على الرتكيز جيب التغيري شديدة مضطربة بيئة ألنه يف   

 والتوجه العمالء حنو التوجه بني تفاعل إحداث جيب أنه إىل باإلضافة املنافسون، يقدمه وما ا تقوم اليت اإلبداعات

 املنتجات جناح فرص من ويزيد العمالء لدى إضافية قيمة خلق إىل سيؤدي فهذا ،جديدة منتجات وٕابداع تطوير حنو

 لتحسني التنافسية الفرص استغاللوجب عليها  ذلك يف املنظمة تنجح ولكي املنافس، منتجات على وتفوقها اجلديدة

 قوا استخدام على قادرة املنظمة بأندراية و  علم على يكونوا أن املنظمات مسريي على ينبغي كذلك  ،وتطوير

 املنافس قوة لنقاط السلبية اآلثار من التخفيف كيفية معرفة ، وكذلكجديدة منتجات وٕابداع تطوير وزيادة التنافسية

 على التنافسية قوا على باحلفاظ هلا تسمح إسرتاتيجية جريئة اختاذ قرارات طريق عن التنافسية قدرا تعزيز وكيفية

 .الطويل املدى
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  نحو التكنولوجيا أثر االضطراب البيئي على التوجه :الثالثالمطلب 

 احلاصلة تاالتغري  مراقبةو  لتقييم منظمة طريقة وجود إىل واحلاجة التكنولوجية البيئة بأمهية احلديثة اإلدارة تعرتف  

 اليت الركائز أهم أحد التكنولوجيا باعتبار للمنظمة، التنافسية البيئة تعقيد من تزيد واليت التكنولوجي املستوى على

 أصال باعتبارها التكنولوجيا وٕادارة تفسري يف صعوبات تواجه فاملنظمات، منتجاا تطوير عملية يف املنظمة ا تستعني

فنجد ، تقييمها على وتعمل ا وتتنبأ التكنولوجيا برصد تقوم املنظمات أصبحت لذا ،اإلسرتاتيجية صوهلاأ من مهما

 واليت التكنولوجيا تتبعه الذي املسار تدرسل التكنولوجية البيئة تقييمب املتعلقة املعلومات املنظمات اليوم حترص على مجع

   .للمنظمة التنافسي الوضع يف تؤثر

اتيجية، فزيادة مستوى االضطراب اإلسرت  والتوجهات اخلطط حتديد عمليةعلى  ومبا أن االضطراب البيئي يؤثر  

 وا غموضا، وأكثر التغيري سريعة املنظمة بيئة كانت إذاف البيئي يزيد من أمهية توجه املنظمة حنو التكنولوجيا،

اكتساب  طريق عن امليزة من نوعا املنظمة بإعطاء يسمح التكنولوجي ن التوجهفا املنافسني قبل من قوية ديدات

التطوير، بيق أخر املستجدات التكنولوجيا واالنفتاح على األفكار واالستثمار يف البحث و تطتكنولوجيا جديدة، و 

التعرف على أخر املستجدات التكنولوجيا يف رتكيز  و الوجه حنو التطورات التكنولوجيا، وتبىن تكنولوجيا جديدة و التو 

توازن  من اجل ذلك على املنظمة أنعظيم املوقف التنافسي للمنظمة، و تاالختصاص، مبا يسمح هلا حبماية و ميدان 

دم البحث عن التكنولوجيا اليت تقجيا، إذ جيب أن تركز على الربح و التوجه حنو التكنولو بني التوجه حنو العمالء و 

  .)48، صفحة 2013جالب، ( املنظمة على حد سواءمكنة للسوق و املنافع امل

  اإلبداعنحو  أثر االضطراب البيئي على التوجه :الرابعالمطلب 

 تبين خالل من وذلك التغيري إىل وامليول اجلديدة األفكار على املنظمة انفتاح به يقصد اإلبداع حنو االجتاه إن  

 تواجه اليت العقبات على للتغلب الرئيسي احملرك ، فهو يعتربإدارية أنظمة مهارات وكذلكو   مواردو  جديدة تقنيات

 حنو فالتوجه هذا جانب إىل ومنتجاا، عملياا ويدعم اجلديدة، النظم تنفيذ على وقدرا جناحها يعزز وكما املنظمة،

 الطويل املدى على النجاح هلا تضمن واليت للمنظمات اإلسرتاتيجية التوجهات أهم من يعتربان وحنو اإلبداع السوق

  .)140، صفحة 2015مقراش، (
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 وفرصا قيودا ختلق مستمرة ديناميكية يف فهي وتتشعب وتنمو تتطور باعتبارهااملضطربة و  عقدةامل فالبيئة  

، و هذا ما يوفره هلا الفرص واغتنام القيود هذه تحرر منل سبيل عن البحثاليوم  نظماتامل على وجب لذا للمنظمة

تسمح للمنظمة غري متكررة، حيث جيعل املنظمة تتمتع مبرونة وقدرات لتطور إبداعات مستمرة و التوجه حنو اإلبداع ، 

  .النجاح يف ظل بيئة مضطربةو باالستمرار 
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  :خالصة الفصل

اإلسرتاتيجية للتكيف مع بيئتها والتغريات احلاصلة التوجه االسرتاتيجي هو الكيفية اليت تستعمل ا املنظمة     

قد سلطنا عليها يف مسارها االسرتاتيجي، و  هناك العديد من هذه التوجهات اليت ميكن للمنظمة االعتمادفيها، و 

  .التوجه حنو اإلبداعاملنافس والتوجه حنو التكنولوجيا و و التوجه حنلدراسة على التوجه حنو العمالء و الضوء يف هذه ا

 املنظمات فيما بينها يف وعيها وإدراكها ألمهية التغريات واالضطرابات البيئية وأثرها على املنظمات  تتفاوتو   

ض البعو متسارعة، و  استيعاا، فبعض تلك البيئات تتسم بوترية تغريات عميقةالفعلية ملتابعة تلك التغريات و  توجهااو 

 تسارعا، وقد استندنا يف حتديد أبعاد االضطراب البيئي على االضطراب السوقياألخر يتسم بتغريات اقل عمقا و 

  .  شدة املنافسةواالضطراب التكنولوجي و 

  
  



 

 

 
 

 

ثانيالفصل ال  
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���� : 

  
السابق،  الفصل خالل مناالسرتاتيجي التوجه و  البيئي باالضطراباخلاصة  النظرية املفاهيم أهم استعراض بعد  

 العالقة هذه العملي ودراسة والواقع التطبيقي جلانببا الدراسة هذه ندعم أن بينهما، سنحاول النظرية العالقة وتبيان

  .ةالدراس حمل املنظمة يف ميدانيا

 الدراسة متغريات بغرض دراسة للفخار وذلك الوطاية مبؤسسة ميدانية دراسة إىل الفصل هذا يف سنتطرقو   

 املتواجدة اإلطارات اجتاهاتب االستعانةو  ووثائق معلومات من عليه احلصول مت ما خالل من وهذا ،الواقع أرض على

  . ا قمنا اليتاملقابلة  خالل من املؤسسة يف

 :يلي فيما متثلت مباحث ثالث الفصل هذا يف وسنتناول

 .للفخار مؤسسة الوطاية على عامة لمحة :لاألو  المبحث

 .الميدانية دراسةال ةمنهجي :الثاني المبحث

  .اختبار الفرضياتوتفسير نتائج الدراسة و تحليل  :الثالث المبحث
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  - بسكرة  -للفخار مؤسسة الوطاية على عامة لمحة :لاألو  المبحث

  .اخلاص ا التنظيمي اهليكل إىل وأهدافها باإلضافة التعريف باملؤسسة إىل املبحث هذا خالل من سنتطرق

  أهدافهاالتعريف بالمؤسسة و  :األول المطلب

  .هداف اليت تسعى هلااألعلى أهم على مؤسسة الوطاية للفخار و تعرف سوف ن

  تعريف بمؤسسة الوطاية للفخار: أوال

 احملدودة، املسؤولية ذات مؤسسة عمورى، وهي اإلخوة جممع فروع من فرع هي للفخار الوطاية مؤسسة  

   .بسكرة والية غزال، بسيدي الصناعية املنطقة يف تقعاألمحر، و  اآلجر مادة إنتاج هو األساسي نشاطها

 طن 290000 إنتاجية وبطاقة دج، 1977000000 قدره برأمسال 1/04/2013يف  فعلي بشكل انطلقت

 .احلمراء املواد من سنويا

 : قسمني إىل وتنقسم 2م 42818 ب اإلمجالية املساحة تقدر

  2م 13380 ب تقدر مغطاة مساحة عن عبارة :األول القسم

 موقف األخر إضافية، واجلزء خمازن يشمل جزء منها ،2م 2565 ب حرة تقدر مساحة عن عبارة :الثاني القسم

   .النقل معدات لسيارات وخمتلف

 بداية يف شريك كل حصة تعود ،)01( رقم ويتشكل رأس مال املؤسسة من مخسة شركاء كما هو موضح يف اجلدول

  : كما يلي الوظيفي ومنصبه اإلنشاء

   :بسكرة -الوطاية للفخار مؤسسةب حصص الشركاء: )01(رقم الجدول

   )دج( شريك كل حصة  الوظيفي المنصب  الشريك ولقب اسم

  600000000  املدير  الدين نور برجي

  500000000  املدير نائب  الدين ناصر برجي

  340000000  شريك  لعروسي عموري

  287000000  شريك  فيصل برجي

  250000000  شريك  عاطف برجي

  1977000000  /  المجموع

  .وثائق املؤسسة على اعتمادا الباحثة إعداد من  :المصدر
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   : يلي كما عامل 180 حاليا تشغل هيو 
 للفخار الوطاية لمؤسسة العاملين توزيع : )02(رقم الجدول

  العدد  الوظيفة

  08  اإلطارات

  22  التحكم أعوان

  150  التنفيذ أعوان

  180  المجموع
  وثائق املؤسسة على اعتمادا الباحثة إعداد من :رالمصد

  

  أهداف مؤسسة الوطاية للفخار: ثانيا

  أمهها أهداف عدة حتقيق خالل من ى،احملل السوق يف رائدة صناعية ؤسسةم تكون بأن للفخار الوطاية مؤسسة تسعى

 .الرحبية تعزيز •

 .من خالل زيادة املبيعات وذلك للمؤسسة السوقية احلصة توسيع •

 .سوقية حصة هلا يضمن تنافسي بسعر منتجاا بيع من لتتمكن التكاليف ختفيض •

 .شغل مناصب خبلق وذلك البطالة امتصاص على والعمل املنطقة تنمية يف املسامهة •

   .واملهنية األخالقية املعايري بأعلى تزاماالل •

  لمؤسسة الوطاية للفخار التنظيمي الهيكل :ىالثان المطلب

هو وسيلة وليس غاية يسمح بتحقيق  إذ ،التعريف بأي مؤسسة ال خيلو من تقدمي هيكلها التنظيمي إن  

 ،الذي يتبع له كل موظف املسئولتوزيع املهام والواجبات و سة حيدد كيفية فاهليكل التنظيمي للمؤس ،أهداف املؤسسة

  . تطبيقهاو  إتباعهاوأدوات التنسيق الرمسية وأمناط التفاعل الواجب 

  :يف مؤسسة الوطاية للفخار من التنظيمييتكون اهليكل و 

 يف تكون حيث ،املناسبةالقرارات  صداروإ  املؤسسة تسيري على شرافباإل يقوم املؤسسة يف األول املسؤول هو :المدير

  : يف متمثلة همهام أهم، املصاحل خمتلف ومساعدته خدمته

  .املرجوة األهداف لتحقيق السعي •

  .الدوائر خمتلف بني والتنسيق املهام توزيع •



-بسكرة  -مؤسسة الوطاية للفخار على التوجه االستراتيجي في يالفصل الثاني اثر االضطراب البيئ  

 

42 
 

  .املؤسسة خارج عنه ينوب كما ه،غياب حالة يف عنه وينوب العام املدير عمل نفسب تقريبا يقوم :المدير نائب

 وكذا املؤسسة ا تقوم اليت للعمليات احملاسبية التسجيالت على احلرص يف مهامها تتمثل واليت :المحاسبة مصلحة

 احملاسبة قسم : قسمني إىل وتنقسم الضرائب وٕادارة ،اجلبائية الوثائق تتبع وكذا امليزانية بإصدار املتعلقة املعلومات مجع

 .املالية وقسم

 خيص فيما األخرية هذا مع بالتفاوض تقوم حيث، والزبون املؤسسة بني الوسيط مبثابة تعترب: التجارية المصالح

 مع والتفاوض األولية وادشراء امل بعمليات يتعلق ما بكل االهتمام إىل إضافة ة،كميوال السعر حيث من الطلبيات

 .الشراء عملية خيص فيما املوردين

 يرتبط ما بكل تقوم حيث ،واالجتماعية اإلدارية خاصة العاملني الشؤون مبختلف يهتم :ةالبشري الموارد مصلحة

 .االجتماعية املصاحل جبميع األجور وتقييم تنظيم وكذا ،تواجههم اليت واملشاكل املستخدمني بتسيري

 اليت الصيانات خمتلف تسخري أي بالصيانة يقوم حيث ا تلحق اليت واألعطال اآلالت تتابع :الصيانة مصلحة

 كهربائية صيانة قسم إىل وتقسم اخل...الوقود ومسريي والعجالت التشحيم توفري من النقل وسائل إصالح تتضمن

  .ميكانيكية وصيانة

 إىل األولية املواد دخول من ءابد اإلنتاجية العملية وتسيري بتخطيط املصلحة هذه تم :ةمراقبوال اإلنتاج مصلحة

 وصالحية جودا ضمان اجل من املراقبةو  ،الصنع تام منتوج شكل على املواد هذه خروج إىل وصوال الورشة

 .اإلنتاج وقسم قبةراامل قسم إىل تقسم وبذلك ااستخدامه

  :التايل الشكل يف للفخار الوطاية ملؤسسة التنظيمي اهليكل توضيح ميكن سبق ومما
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  الهيكل التنظيمي لمؤسسة الوطاية للفخار): 03(الشكل رقم                 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  وثائق املؤسسة  على اعتمادا الباحثة إعداد من :رالمصد

  
  

  

  

  

  

  

 المدير

 المدير نائب

 اإلنتاج مصلحة

 والمراقبة
 الموارد مصلحة الصيانة مصلحة

 البشرية
 المحاسبة مصلحة التجاريةالمصلحة 

 والمالية

 قسم

 مراقبة

 قسم

 اإلنتاج

صيانة م قس

 بائيةكهر 

 صيانة قسم

 ميكانيكية

 قسم

 األجور

 قسم

 المصالح

 مينأ

 مخزن

 الصندوق

 قسم

 تالمشتريا

 قسم

 المبيعات

 قسم

بةالمحاس

 قسم

 ماليةال

 المواد تحضير

 األولية

 اإلنتاج

 الربط
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  منهجية الدراسة الميدانية :الثاني المبحث

  .املستخدمة يف الدراسة امليدانية دواتاأليتضمن هذا املبحث منهج الدراسة، وكذا جمتمع وعينة الدراسة، وكذلك 

  اإلطار المنهجي للدراسة: المطلب األول

  .جانب مصادر مجع املعلومات إىلجمتمع الدراسة والعينة  إىلمن خالل هذا املطلب سنتطرق 

  منهجية الدراسة: أوال

 وأكثرها املناهج أنسب من يعترب حيث الوصفي، املنهجا باستخدام قمن البحث هذا أهداف حتقيق أجل من  

 يف هي كما الظاهرة يدرس ألنه لواقعيةباالوصفي  املنهج ويتسم واالجتماعية، اإلنسانية الظواهر دراسة يف استخداما

 فهم إىل التوصل أجل من وتفسريها الظاهرة عن للتعبري وكيفية كمية من املناسبة األساليب خمتلف ويستخدم الواقع،

  .املبحوثة الظاهرة وحتليل

  مجتمع وعينة الدراسة: ثانيا

بأثر االضطراب يتمثل جمتمع الدراسة يف جمموعة األفراد الذين ينصب عليهم االهتمام يف الدراسة املتعلقة   

 دراسةال عينةمت حتديد حجم اتمع فقد نظرا لصغر ، و البيئي على التوجه االسرتاتيجي يف مؤسسة الوطاية للفخار

  .املاليةالتقين، السيد املدير التجاري، والسيد مدير احملاسبة و السيد املدير : نفسها جمتمع الدراسة واملتمثلني يف يوه

  مصادر وأساليب جمع البيانات: لثاثا  

  :من أجل مجع البيانات الضرورية لدراستنا اعتمدنا على املصادر واألدوات التالية

 :المصادر األولية .1

وفعالية  تعترب املقابلة من أهم أدوات مجع البيانات، كما أا تعد من أكثر الوسائل شيوعا :المقابلة  . أ

وألن طبيعة املوضوع توجبت حتديد  يف احلصول على البيانات واملعلومات الضرورية ألي دراسة،

 وعلىإطارات اإلدارة العليا حيث أن عددهم قليل ال يستدعي استخدام  االستبيان جلمع املعلومات، 

 احلصول على املعلومات والبيانات من أجل املقابالت إجراء هذا األساس اعتمدت الباحثة على

شعيىب  السيدو  املدير التقين، علمى طارق السيد، ومتت املقابلة مع الوطاية للفخاراملتعلقة مبؤسسة 

اعتمدنا على املقابلة نصف و  ،املاليةاحملاسبة و عمامرة رمضان مدير  السيدو املدير التجاري،  عبد الرزاق

 الباحث األسئلة مسبقا ولكنه يغري يف تسلسلها، أو حيذف بعضها، أو يضيفيعد فيها  اليتمهيكلة 
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التوجه االضطراب البيئي و بواليت هدفت ا الباحثة إىل استيضاح بعض القضايا املتعلقة  بعضا أخر

 .االسرتاتيجي

استعنا ا للوصول إىل حتليل  حيث ،رف إدارة املؤسسةاليت مت احلصول عليها من ط: وثائق المؤسسة  . ب

 .املتغريات السابقة الذكر

         واالت وامللتقيات واملؤمترات واألطروحاتكتب لل االعتماد فيها على مراجعتنامت  :المصادر الثانوية .2

   .املتعلقة باملوضوع قيد البحث سواء بشكل مباشر أو غري مباشر ومواقع االنرتنت املقاالتو 

  في مؤسسة الوطاية للفخار من وجهة نظر المبحوثين االضطراب البيئي: ثانيلا المطلب

  :سوف نعرض يف مايلى األسئلة اخلاصة بأبعاد االضطراب البيئي اليت طرحنها على املبحوثني

  هل تواجه مؤسستكم تنافسا شديدا يف جمال أعماهلا؟                                                         :1س 

يف  األمحر اآلجرنعم نواجه يف جمال صناعة األجر األمحر منافسة شديدة، حيث تتواجد عدة مصانع لصناعة : اجلواب

هذا ما جيعل املنافسة شرسة وبنفس املواصفات، و  املنتجنفس  سافات متقاربة من بعضها البعض وينتجونمببسكرة و 

 اليتالواليات  أكثرحيث تعترب واليتنا من  ، ناهيك عن املصانع الكثرية املوزعة على كافة الرتاب الوطين،حمليا خاصة

هذا املنتج حبيث  علبييف الوطن  األسواقاكرب  إحدىجيعلها  وهذا ما األمحر األجرتتواجد فيها عدد كبري من مصانع 

  .يتوافد عليها العديد من الزبائن من خمتلف أقطار الوطن

من هم املنافسون احلاليون ملؤسستكم؟                                                                       : 2س 

  .حنن نعترب كل مصنع لألجر األمحر يف الوالية هو منافس لنا: اجلواب

  ملنافسون الذين يشكلون ديدا على املؤسسة؟                                                      من هم ا: 3س 

هذا ما جيعلهم بالقرب من حماجر املادة األولية تقع مصانعهم على أطراف املدينة و املنافسون الذين  :اجلواب

بعيدين عن حماجر ، حبيث يعطيهم موقعهم ميزة إضافية يف هذه الصناعة حنن ال منلكها، فنحن )الرملو  صلصالال(

فسون ونضطر جللبها إىل املصنع عن طريق نقلها، وهذا ما حيملنا تكلفة إضافية ال يتحملها  هؤالء املنا الرملالطني و 

  .مصنع السحارىاملتمثلون يف مصنع باباهم و 

  م للمادة االولية ديدا لكم؟                                                               كيف يكون قر: 4س 
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احملافظة على األرباح، يف حني أننا عندما خنفض يف سعر علينا دائما أن جند ا ميكنهم من ختفيض السعر و هذ: اجلواب

  . السعر فهذا يعترب ديد لنا بكل تأكيديؤثر يف األمرمبا أن هذا طى تكلفة نقل املادة األولية، و ما يغ

  هل يعد التنافس يف السعر هو العالمة املميزة يف قطاع صناعة األجر األمحر؟                                      :5س 

ية اللياسة نعم بكل تأكيد، فاألجر األمحر يعترب مادة من مواد البناء الغري ائية يف االجناز، إذ تكون هناك عمل:اجلواب

طبعا هناك البعض األخر منهم عل السعر أكثر ما يهم الزبائن، و هذا ما جيتغطى مجيع عيوب األجر إن وجدت، و اليت 

الشكل، لذلك جتد العديد من املصنعني خيفضون يف األسعار مرارا من من يفضلون اجلودة من حيث اللون واملتانة و مما 

  .  ائنباجل جذب الز 

  دمه املنافسني للزبائن ميكن للباقني تقدميه فورا؟                                                  هل أي شيء يق: 6س 

كذلك نفس التقنيات تقريبا نفس اخلربات يف اال، و نعم، فكل املنافسني الذين ينشطون يف القطاع لديهم : اجلواب

  .هذا كله جيعل من السهل تقدمي خدمات متشاة للزبائن املستعملة يف هذه الصناعة، باإلضافة لألسعار املتقاربة،

  كيف هي حتركات املنافسني يف القطاع؟                                                                      : 7س 

لتقليدها    بائن جتدهم سباقني هي حتركات سريعة، أي إضافة جديدة يف اال أو اى خدمة جديدة مقدمة للز : اجلواب

  .جماراا بسرعةو 

  هل تتغري تفضيالت الزبائن يف قطاع اآلجر األمحر بشكل سريع؟                                             :8س 

يف املنتج هو موحدة لدى مجيع املصنعني، وما يريده العميل اآلجر األمحر ذو خصائص معروفة و  ال، فمنتج: اجلواب

  .السعر املنخفضتوفره على اجلودة و 

خدمات جديدة باستمرار؟             جر األمحر إىل البحث عن خصائص و هل مييل الزبائن يف قطاع اآل: 9س

ن اآلجر األمحر ذو خصائص موحدة ومعروفة لدى املصنعني       من ناحية اخلصائص فقد سبق لنا أن ذكرنا أ: اجلواب

، فهو من مواد البناء املطلوبة وجد خصائص جديدة ميكن إضافتها للمنتجال يوالزبائن و هي اللون واملتانة والشكل، و 

ة اخلدمات لكن من ناحين ال يبحث عن خصائص جديدة فيه، و املعروفة كما هو بشكله احلاىل، لذلك فالزبو و 

قة بعملية باستمرار عن من يقدم له األفضل سواء من ناحية السعر أو من ناحية اخلدمات املتعلفالزبون يتطلع دائما و 
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حىت خدمات اإلطعام ب واألمن كذلك، و الشراء مثل تقليل من ساعات انتظار الزبون لدوره أو توافر املصنع على مرا

  . املقدمة لسائقني الشاحنات

  ؟                                                        األسعاراحلساسية اجتاه  شديديهل يعترب زبائنكم : 10س

سعر عدة مرات بسهولة، فلقد قمنا بالتخفيض من النعم فالتغيري يف األسعار ولو بسيط قد جيذب الزبون و : واباجل

  .حلظنا تأثري ذلك على طلب املنتجخالل سنوات عملنا و 

  املقبولة بني الزبائن؟                                              تلف مستويات اجلودة املستهدفة و هل خت: 11س

فئة حظائر و  لشركات الكربى للبناءاائننا ثالث فئات فئة املقاولون و نعم، ختتلف باختالف نوعية الزبون، فزب: اباجلو 

يقبلها أصحاب احلظائر  فئة األفراد، لذلك جند اجلودة اليت يقبل ا املقاول قد الو ) جتار اجلملة( بيع مواد البناء

يبحث عنها أصحاب فئة املقاولون األفراد، فنجد دائما أصحاب هاتني الفئتني يبحثون عن جودة أعلى من تلك اليت و 

  .الشركات الكربى للبناءو 

  من قبل معكم؟  يتعاملوازبائن جدد باستمرار مل  هل لدى مؤسستكم: 12س

ر ملا تقدمه من وفرة يف نعم فنحن ننشط يف بسكرة وهى سوق يعد من األسواق الكبرية ملنتج اآلجر األمح: اجلواب  

  .، لذلك جتدها تستقطب زبائن جدد باستمرارالتنافسيكذلك السعر املنتج و 

  هل تتغري التكنولوجيا يف قطاع اآلجر األمحر بشكل متسارع؟   : 13س

جيا يف قطاع صناعة اآلجر األمحر مستقرة، ال حتدث فيها تغريات كبرية، فمصنعنا منذ بداية ال، فالتكنولو : اجلواب 

        بدأ ا، وهى تقنيات متطورة، حيث آالتنا مستوردة من ايطاليا شركة  اليتيعمل بنفس التقنيات  عمله

(Bedeschi)  الربتغال شركة و (Metalcertima) فرنسا شركة،و (Ceric)عض التغريات ، قد حتدث ب

  . ليست متسارعةفيفة يف التقنيات بوترية بطيئة و الط

  هل لتغريات التكنولوجية تأثري كبري يف إجياد فرص تسويقية؟                                               : 14س

ى تغريات طفيفة وال تسويقية، الن التغريات كما سبق وذكرنا هال تؤثر التغريات التكنولوجية على فرصنا ال: اجلواب

  .تؤثر على فرصنا التسويقية ال فهينوعية املنتج لذلك تؤثر على سعر و 

  خدمات جديدة؟وجية يف القطاع من جتسيد أفكار و هل تسهل االبتكارات التكنول: 15س
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، لذلك ال توجد ابتكارات يف مرحلة النضج صناعةصناعة ثقيلة، و  هينعمل فيها  اليتنوع الصناعة : اجلواب

حلد اآلن، فلم نغري من أسلوب عملنا أو من التقنيات املستخدمة يف  األقلتكنولوجية ظهرت منذ بداية عملنا على 

  .يؤدى  العمل املطلوب بكفاءةو  كايفالعمل، ما منلكه اآلن يعترب جد  

  في مؤسسة الوطاية للفخار من وجهة نظر المبحوثين التوجه االستراتيجي :الثالمطلب الث

  :اليت طرحنها على املبحوثني االسرتاتيجيسوف نعرض يف مايلى األسئلة اخلاصة بأبعاد التوجه 

  هل تقوم مؤسستكم بدراسة استطالعية لتعرف على حاجات و رغبات الزبائن؟: 1س

ن يف رصيف البيع باملؤسسة، رغبام من خالل أفراد يتمركزو على دراية حباجات الزبائن و مؤسستنا  ال،: اجلواب

حاجام، وليس من خالل دراسة ية الشراء للزبائن قدر اإلمكان والتعرف على طلبام و مهمتهم تسهيل عمل

  .استطالعية

  بني الزبائن باستمرار؟املؤسسة على تعزيز الثقة بينها و هل تعمل : 2س

عالقة مباشرة معه، حبيث هناك يف مؤسستنا أفراد نعم، حنرص دائما على نيل ثقة الزبون من خالل خلق  :اجلواب

حتسيسه بالراحة، حماولة متهم الرئيسة االهتمام بالزبون واالستماع له وتلبية حاجاته ومرافقته خالل عملية الشراء و مه

  .  منا لكسب ثقته ورضاه

  هل تعطى املؤسسة االهتمام لشكاوى الزبائن؟ وهل تعمل على تلبيتها؟: 3س

حيث تأخذ  مبراجعته دوريا، نقومسجل للشكاوى يف مكتب االستقبال و ، حيث تضع املؤسسة نعم: اجلواب

  .ملستطاعيتم معاجلتها على قدر االشكاوى مبحمل اجلد، و 

  هل تقدم املؤسسة خدمات تتناسب مع مجيع فئات الزبائن؟: 4س

شركات البناء ئة، حيث فئة املقاولون و يعة كل فنعم، نسعى دائما خلدمة كل فئات الزبائن مبا يتناسب مع طب: اجلواب

قد و ذلك بتقسيط املبالغ على دفعات، ل على تسهيالت يف عملية الدفع، و جراء طلبها لكميات كبرية من األجر حتص

خدمة التوصيل إىل مناطق املشاريع أيضا، كما هناك ميزة مخس محوالت يأخذ عليها الزبون محولة جمانية  نضيف

  .ا باقي الفئاتوهذى ميزة تستفيد منه

  هل تسعى مؤسستكم لبناء عالقات طويلة االمد مع الزبائن؟: 5س
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ذين يتعاملون معنا بكثرة،      ختفيضات مميزة للزبائن الدائمني السعى لذلك دائما حيث لدينا عروض و نعم، ن: اجلواب

  .هذا يساهم بشكل كبري يف كسبهم وجعلهم دائما يعودون إليناو 

  بصورة كبرية برضا زبائنها؟ هل تم املؤسسة: 6س

منتجنا، إذ قد يصل أحيانا منتجنا إىل وجهته به كسور  دائما لرضا الزبون عن خدماتنا وأسعارنا و  نعم تم: اجلواب

هذا يساعد بشكل  ض الزبون بإعطائه محولة جديدة، و نتيجة لسوء ربطه أو لوجود عيوب فيه أو تشققات، فنقوم بتعوي

  .  ر بالرضا عن مؤسستناكبري جبعل الزبون يشع

  هل جتذب مؤسستكم الزبائن من خالل السعر املنخفض ملنتوجاا؟: 7س

احملافظة حنن حناول دائما البيع بأقل سعر ميكننا من هو العامل األكثر جذبا للزبون، و نعم، فنحن نعترب السعر : اجلواب

 أنقصنا السعر علىدج و 16ة عند بدء نشاطنا يع الوحدجيذب لنا املزيد من الزبائن، حيث كان سعر بعلى الربح و 

  .، وهذا يف إطار سعينا جلذب الزبائندج10.5 اآلنمدى سنوات عملنا ليصبح 

  نقاط الضعف عند املؤسسات املنافسة؟قوم مؤسستكم بدراسة نقاط القوة و هل ت: 8س

  .وخاصة الرائدين منهم يف االنقاط الضعف للمنافسني لنا، دائما االطالع على نقاط القوة و  نعم لدينا: اجلواب

  هل لدى املؤسسة استجابة سريعة لتهديدات املنافسني؟: 9س

إذا كان هناك خطر أو نعم، حنن مؤسسة قوية وننتمي مع عريق وكبري وذو خربة كبرية يف صناعة األجر، و : اجلواب

  .ت املناسبة لذلكاختاذ اإلجراءانقوم بالتحرك حنو إصالح الوضع و  ديد ملوقعنا يف السوق،

  يقدمها منافسيها؟ هل تقدم مؤسستكم عروضا لعمالئها ال: 10س

  .نعم، فالبيع بالتقسيط يعد ميزة نقدمها لزبائننا من املقاولني وأصحاب شركات البناء ال يقدمها منافسونا: اجلواب

  ذو جودة عالية مقارنة باملؤسسات املنافسة؟ منتجهل تقدم مؤسستكم : 11س

باإلضافة أننا الوطنية، عم، فمنتجونا ذو جودة جيدة ولديه مسعة لدى الزبائن ومعروف يف السوق احمللية و ن: باجلوا

  .السعر املنخفضجنمع بني اجلودة و 

  متييز خدماا من خالل مقارنتها مع خدمات املؤسسات املنافسة؟هل تقوم املؤسسة بتطوير و : 12س
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نقوم دائما ى اطالع على ما يقدمه منافسينا و طبعا حنن علاستطعنا ذلك، و من خدماتنا كل ما نقوم بالتطوير : اجلواب

  .حماولني تقدمي األفضل لعمالئنامبجرام 

  دقته؟يساعد على تنظيم العمل و  إداريةهل لدى مؤسستكم نظام معلومات : 13س

بني  دقيق لريبط املعلومةساعة، وهذا يتطلب نظام معلومات  24املصنع يعمل فمؤسستنا تعمل بنظام املناوبة و  نعم،

  .إمتامه بدقةيساعدنا يف مراقبة العمل وسريه و هذا عمال املناوبات املختلفة، و 

  هل تقوم املؤسسة بتحديث األجهزة االلكرتونية املستخدمة لتواكب أحدث التقنيات؟: 14س

ال، فهذا قد يكلف املؤسسة تكلفة هي يف غىن عنها، حيث أن األجهزة اليت لدينا تؤدى عملها، حنن ال نقوم 

بتحديثها رد مواكبة أحدث التقنيات، لكن يف حالة ما إذا كانت املؤسسة حباجة هلاته التقنيات عندها سنقوم 

  . باقتنائها

  اإلنتاج؟بعد ظهور مشاكل يف العمل و دة وحديثة هل تتبىن مؤسستكم تكنولوجيا جدي: 15س

آلجر األمحر متر مبراحل صناعة افعملية  نعم يف حالة ظهور مشاكل يف اآلالت أو تأكلها نقوم بتجديدها،: اجلواب

 األسبوع، فهذا يؤدى بطبيعة احلاليف  24/7تعمل  اآلالتمبا أن وكل مرحلة هلا آالا اخلاصة، و  متسلسلةمتعددة و 

 هناك بعض اآلالت اليت جيب تغريها بعد مدة معينة من عملها حيث تتم عملية إنتاج اآلجرائها، و إىل تلف يف أجز 

  :األمحر كاأليت

 المسبق السحق مرحلة :01المرحلة

 على يأيت الذي الصلصال حجم من تنقصل ،دايةب التصفية آلة حنو والرمل الصلصال بنقل القيام املرحلة هذه يف ويتم

 وذلك التصفية آلة تسمى أخرى ماكنة يف )والرمل الصلصال( املادتني بني اخللط ذلك بعد يتم مث ،كبرية كتل شكل

 .التبليلو  اخللط جهاز إىل نقال طريق عن يرسل اخلليط ذلك على احلصول وعند أخرى مغايرة لعملية خيضع لكي

 )العجن( الخلط: 02المرحلة

 املاء بإضافة اخلالط داخل ووضعه ، والرتقيق السحق جهاز من األيت اخلليطمكونات  حململ توطني املرحلة هذه يف يتم

  .والتبليل اخللط جهاز وتداخل املكون برتطيب يتعلق هنا األمر أيران، بالدو  اخللط عملية ويتم
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 )التخمير( التعفين: 03المرحلة 

 هنا األمر يتعلق حيث التخمري، عملية عرب املرحلة هذه يف والرتطيب السحق لعملية خضعت اليت املكونات متر

 .معايرا قبل املكونات تثبيتب

 )اإلنهاء-السحق( الهرس تكملة مرحلة: 04المرحلة

 لدينا يصبح ذلك وبعد يلكالتش قبل عملية كأخر أخرى مرة املكونات وخلط بتفتيت القيام املرحلة هذه يف يتم

 .املنتجات تشكيل أي بالصناعة يبدأ أين السحب آلة إىل األخري هذا والنقل للتشكيل مهيأ خليط

  )الصناعة( التشكيل :05المرحلة

 اآلجر صنع ماكنة يف وضعه ويتم ق، السح اجلهاز إىل يصل خليط أخر من وذلك ر،اآلج تشكيل املرحلة هذه يف يتم

 حسب اآلجر شكل حجرة يعطي والذي ،الضاغطة خمرج عند بقوالب جمهز أفقي مضغاط هو باملقولب املسماة

 أو الشحن مركز إىل املنتج ويوجه، املختار احلجم حسب آليا اآلجر تقطيع يتم العملية هذه إمتام وبعد، املختار القالب

 .التحميل مبركز يسمى ما

 )التحميل( الشحن :06المرحلة

 على وضعها ويتم ل،التحمي لغرض خصيصا مصنوعة ةفوالذي رفوف يف آلية بطريقة اآلجروضع  املرحلة هذه يف يتم

 .االصطناعي التجفيف مركز إىل التشكيل قسم من توجه سالكأ

 التجفيف مرحلة: 07المرحلة

 عربات منت على افف إىل هإدخال يتم حيث ة،التهويو رارة احل بواسطة اصطناعيا اآلجر جتفيف املرحلة هذه يف يتم

 إىل توجيهها يتم املنتجات جتف عندما ،اآلجر نوع حسب التجفيف عملية وتستغرق خطوط فوق موضوعة صغرية

 .الطهي ورشة

  الطهي ورشة :08المرحلة

 : مها بعمليتني املرحلة هذه متت 

 العربات هاته إن ،آلية بطريقة تفرغ صغرية عربات منت على التجفيف قسم من تأيت اليت املنتجات تفريغ يتم :التفريغ

 .الفرن داخل املوجودةرارة احل درجة تقاوم أن ميكن ال
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 الفرن حرارة درجة مقاومة بإمكاا خاصة عربات منت على آليا الطريقة بنفس حيمل التفريغ عملية بعد :الكدس

 أو عيب أي عن الكشف كوكذل سريها، وتوقيف بتشغيل يسمح آيل نظام طريق عن الطهي أفران تسيري ويتم العالية

 اية إىل عربة طريق عن وترسل لوحات على اآلجر كدس يتم الطهي عملية من االنتهاء وبعد، الطهي خالل عطل

 اآلجر توجيه يتم ذلك وبعدبالستيكي،  حبل طريق عن ربطها يتم لكي احلزم نظام عربة إىل توجه أي، اإلنتاج سلسلة

 شاحنات إىل مباشرة أو التخزين مناطق به إىل وتتوجه باآلجر الرفع عربات تتكفل هنا ،حتميل لوحات على املخرج إىل

     .بالزبائن اخلاصة نقلال

  التقنيات احلديثة فور ظهورها؟هل تقوم مؤسستكم مبواكبة واستخدام التكنولوجية و : 16س

البسيط، وهذا الثمن وتغريها ليس بشئ السهل و  باهظةال، فاآلالت املستخدمة يف هذه الصناعة هي آالت : اجلواب

  .احلاجة لذلكفقط عند  قتناءالما قد يكون عبء على املؤسسة، حنن نقوم با

  التقنيات احلديثة؟الكافية لتعامل مع التكنولوجيا و اخلربات العاملني يف املؤسسة املهارات و  هل لدى: 17س

املهندسني  نعم، لدينا عمال يتمتعون خبربات كبرية يف جمال صناعة اآلجر األمحر، باإلضافة إىل العديد من: اجلواب

  .الكهرباءاملختصني يف اآللية وامليكانيك و 

  يقدمها العاملون من اجل تطوير العمل؟ اليتاالبتكارية  األفكارهل تتبىن املؤسسة  :18س

  .تسهيل العمل مرحب انعم، اى أفكار لتطوير و : اجلواب

  االبتكار؟مناخ تنظيمي يشجع فرص اإلبداع و  هل توفر مؤسستكم: 19س

حيث يتم فيها طرح  مديري وحدات اإلنتاج،رات املؤسسة و نعم، حنن نقوم بإجراء اجتماعات دورية بني إطا: اجلواب

أخذها مبحمل اجلد، وهذا ما سعى إلجياد احللول بشكل مجاعي، واالستماع إىل مجيع االقرتاحات و نمشاكل العمل و 

  .حثهم دائما على تقدمي املزيدلعمال يعملون يف جو من التشجيع و جيعل ا

  القدرة على اإلبداع و التطوير العمل؟هل يتوفر لدى العاملني يف املؤسسة  :20س

ما  العمال ذوى اخلربات الطويلة يف جمال صناعة اآلجر األمحر، وهذالدى املؤسسة خنبة من املهندسني و نعم : اجلواب

  .تطوير العملجيعلهم قادرين على اإلبداع و 

  ؟عيةإبدامعنوية للعاملني الذين يقدمون أفكارا هل تقدم املؤسسة حوافز مادية و : 21س
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تقدمي منتوج ذو كار تساعد على سري العمل بدقة، و فاءات مادية ملن يقدم أفانعم، تقوم املؤسسة بتقدمي مك: اجلواب

  .جودة

  اختبار الفرضياتتحليل وتفسير نتائج الدراسة و  :المبحث الثالث

 املقابلة حول حماور على أسئلةسنتطرق يف هذا املبحث لتحليل وتفسري اجتاهات املبحوثني من خالل أجوبتهم  
  .الدراسة

  مستوى االضطراب البيئي في مؤسسة الوطاية للفخار :المطلب األول

اطالعنا على وثائق املؤسسة، تعمل يف  و  وبناءا على إجابات املبحوثني يف املقابلة الوطاية للفخارمؤسسة   

ل االضطراب التكنولوجي،        اق بدرجةفسة و شدة املنامرتفع، نتيجة وجود اضطراب سوقي و مستوى اضطراب بيئي 

  : ذلك فيما يلى تفسريسنحاول و 

  االضطراب السوقي في مؤسسة الوطاية للفخار : أوال

اليت عرفت انتشار واسع يف السنوات األخرية، نظرا للميزات مادة من مواد البناء األساسية و األجر األمحر  يعترب    

أصبح للمساحة يف البناء لصغر حجمه، و  العمل به سهل، وكذلك توفريهاليت يتمتع ا، فوزنه خفيف هذا ما جيعل 

قطاع البناء، وهو منتج موحد الشكل لدى مجيع املصنعني، لذلك جند عمالء  يفالطلب عليه كبريا من طرف العمالء 

تغري اجلودة هذا السوق ليس أمامهم الكثري من اخليارات يف املنتج، وما يبحثون عنه يف اآلجر األمحر ثابت وال ي

ذو لذلك عمالء قطاع صناعة اآلجر األمحر ال يبحثون عن خصائص جديدة يف املنتج ألنه . السعر املناسبو 

حية اخلدمات فالزبون لكن من ناو  الشكل،وهي اللون واملتانة و  عمالءالخصائص موحدة ومعروفة لدى املصنعني و 

عملية الشراء ل املرافقةباستمرار عن من يقدم له األفضل سواء من ناحية السعر أو من ناحية اخلدمات و  يتطلع دائما

حىت خدمات و  ،األمنو  خدمة احلراسةو  أو توافر املصنع على مراب ،لدوره عميلنتظار الاالمثل تقليل من ساعات 

  .اإلطعام املقدمة لسائقني الشاحنات

 جيذب فالتغيري لو بسيط قد جر األمحر شديدي احلساسية اجتاه األسعارحيث أن عمالء قطاع صناعة األ    

بسبب أن منافسا هلا قد قام خبفض  هذا قد يكون مربكا للمؤسسة، فقد جتد نفسها ختسر عمالءو بسهولة، و  العميل

يعود هذا  فقط، حيثس كل العمالء يبحثون عن اجلودة و السعر قليال، حىت و لو كان منتجها حيظى جبودة عالية فلي
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جتار ( بيع مواد البناء فئة حظائرثالث فئات فئة املقاولون والشركات الكربى للبناء و  املؤسسة نوعية الزبون، فزبائنل

األفراد، فنجد دائما يقبلها أصحاب احلظائر و  فئة األفراد، لذلك جند اجلودة اليت يقبل ا املقاول قد الو ) اجلملة

الشركات الكربى و ن يت يبحث عنها أصحاب فئة املقاولو ن جودة أعلى من تلك الأصحاب هاتني الفئتني يبحثون ع

  .للبناء

ا وتراجعا يف الطلب على هذا املنتج، إثر اخنفاض سعر البرتول كودشهد ر  باإلضافة إال أن سوق اآلجر األمحر   

أدت ا إىل تبىن سياسة التقشف، حيث مجدت الكثري من  2014إذ دخلت البالد يف أزمة اقتصادية يف أواخر 

 فبعد أن كانتيف اجلزائر، األشغال و  قطاع البناءمشاريع البناء خاصة السكنات االجتماعية مما أثر بالسلب على 

يف البالد، أدى  األشغالو  عشر سنوات احملرك الرئيسي لقطاع البناء أكثر من سكان على مدىيف اإل الدولة سياسات

هذا ما رقم أعمال املؤسسة ذه الظروف و توقف عدد كبري من املشاريع بالتأثري سلبا على سوق مواد البناء، ولقد تأثر 

  :يبينه الشكل املواىل

  

  تطور رقم أعمال مؤسسة الوطاية للفخار  ):04(الشكل رقم                   

  

  .من اعداد الباحثة باالعتماد على وثائق املؤسسة :المصدر  
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املسئولون  هأكد هذا ماو نقص الطلب، و  جراء تراجع املبيعات 2015حيث تراجع رقم أعمال املؤسسة منذ   

األزمة السياسية، وهم يأملون أن تتحسن  تلتهاأن قطاع البناء تأثر بشكل كبري باألزمة االقتصادية ب ،املؤسسةيف 

   .بناء كربى إطالق مشاريعرتة القادمة مع استقرار البالد و األوضاع يف الف

  شدة المنافسة في مؤسسة الوطاية للفخار: ثانيا

تنشط يف جمال ملؤسسات اليت متلك سجال جتاريا و دد امن خالل اطالعنا على موقع وزارة التجارة وجدنا أن ع 

تتواجد عدة مصانع لصناعة  حمليا، و )02(الوطين انظر امللحق رقم  مؤسسة على املستوى195صناعة اآلجر األمحر 

هذا ما جيعل و  و بنفس املواصفات، املنتجينتجون نفس سافات متقاربة من بعضها البعض و مبيف بسكرة و  األمحر اآلجر

تتواجد فيها عدد كبري من  اليتالواليات  أكثرمن  بسكرةحيث تعترب ، حمليا خاصةوطنيا عموما و  املنافسة شرسة

من هذا املنتج حبيث يتوافد عليها العديد  علبييف الوطن  األسواقاكرب  إحدىجيعلها  وهذا ما األمحر األجرمصانع 

املنافسة يف األسعار السعر املغرى، وهذا ما جيعل رض و ة الع، ألم جيدون فيها وفر الزبائن من خمتلف أقطار الوطن

لديهم تقريبا  جميعهمفهذا السوق،  و العالمة املميزة يفيعد التنافس يف السعر ه حتتدم بني املصنعني يف الوالية، إذ

السهل تقدمي يف هذه الصناعة، هذا كله جيعل من التقنيات التكنولوجية و نفس  يستعملوناخلربات يف اال، و  نفس

  .للعمالء أسعار متقاربةو متشاة  خدمات

، حيث مت افتتاح "اجر الليغو"فق، دخل السوق اجلزائرية مؤخرا وهو باإلضافة إىل منافس جديد يلوح يف األ  

أسرع من األجر التقليدي مخس مرات يعد ، مصنف من اجليل اجلديد لألجر، و مصنع جديد يف بريان والية غرداية

مينحه الدقة العالية يف العمل، وإمكانية عدم االعتماد الذي  البناء به يف وقت قياسي، يتميز مببدأ التشابكحيث يتم 

إذ حيافظ على الربودة له ميزات أخرى كالعزل احلراري تطيع اى شخص البناء به بسهولة، و على بنائني حمرتفني، إذ يس

هو حجر بيئي مصنوع من إذ حيافظ على هدوء املكان، و  ودةحاجز صويت عايل اجليف الصيف والدفء يف الشتاء، و 

لكن سعره املرتفع جدا مقارنة باألجر األمحر التقليدي حيول دون  من املواد الطبيعية ذات طبيعة صخرية، %95

  .  قد يشكل خطرا كبريا على وجوده يف املستقبللكنه يعد بديال لألجر األمحر، و  انتشاره يف الوقت احلايل،
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  االضطراب التكنولوجي في مؤسسة الوطاية للفخار :ثالثا

بشكل متسارع أو على فرتات التكنولوجيا يف صناعة اآلجر األمحر مستقرة، ال حتدث فيها تغريات تعترب   

 منذ هممصنع إذ يقول املدير التقين ملؤسسة الوطاية للفخار بان، وتعترب يف مرحلة النضج صناعة ثقيلةفهي  ،متقاربة

 بعض التغريات الطفيفة يفمن حني ألخر قد حتدث و  انطلق ا، اليت التقنياتكنولوجيا و يعمل بنفس الت بداية عمله

سعره، إال يف بعض األحيان تواجه  ال على الفرص التسويقية للمؤسسة وال على نوعية املنتج أو رال تؤث، اليت ياتالتقن

لرمل أو الطني نوعية ليست جيدة وقد تسبب بان نوعية ا املؤسسة مشاكل عند تغيري حماجر املادة األولية، حيث جتد

ار خلل يف عملية اإلنتاج وهذا ما يتم تداركه بسرعة سواء بتغيري املادة األولية إن أمكن، أو تغيري يف بعض قطاع الغي

  .لتتماشى مع نوعية املادة األولية، وهكذا تتدارك املؤسسة الوضع

إىل  منخفض، ألنه ال يؤدى تكنولوجي اضطرابتعمل يف مستوى  هذا يبني أن مؤسسة الوطاية للفخارو   

التغري يف العمليات اإلنتاجية من حيث تقدمي منتجات ذات تقنية جديدة تؤدي بالضرورة إىل استخدام كل أو بعض 

سلبا أو ال يؤثر على الطلب اخلاص باملنتجات، أو اخلدمات املقدمة من املنظمة و ، أساليب اإلنتاج املتقدمة واحلديثة

  .إجيابا

  التوجه االستراتيجي في مؤسسة الوطاية للفخار درجة: المطلب الثاني

 طبقهااليت ت توجهات اإلسرتاتيجيةال اطالعنا على وثائق املؤسسة، فانو  بناءا على إجابات املبحوثني يف املقابلة  

فضة هي التوجه بدرجة منخ، و نياملنافسالتوجه حنو مرتفعة هي التوجه حنو العمالء و  بدرجة مؤسسة الوطاية للفخار

  :فيما يلى هذا ما سنبينهحنو التكنولوجيا والتوجه حنو اإلبداع، و 

  التوجه نحو العمالء في مؤسسة الوطاية للفخار: أوال

 باإلضافة عمالئها، احتياجات مع تتماشى خدمات خللق جهودها تركيز تسعى مؤسسة الوطاية للفخار على  

حيث يوجد يف املؤسسة ما يسمى  ، وجذب عمالء جدد باستمرار،العمالء هؤالء مع األمد طويلة عالقات بناء إىل

 ،حاجاموالتعرف على طلبام و  قدر اإلمكان عمالءأفراد مهمتهم تسهيل عملية الشراء للرصيف البيع  يتمركز به 

 واالستماع له و تلبية حاجاته ومرافقته عميلاالهتمام بالبفراد األ ويقوم هؤالء، هممن خالل خلق عالقة مباشرة مع

  .هذا من شأنه كسب العميلو حتسيسه بالراحة، خالل عملية الشراء و 
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الشركات الكربى للبناء وفئة حظائر بيع قاولون و ثالث فئات املوينقسم عمالء مؤسسة الوطاية للفخار إىل   

فئة  إذ أنتناسب مع طبيعة كل فئة، ت لتقدمي خدمات دائما املؤسسة سعىتو  فئة األفراد،و ) جتار اجلملة( مواد البناء

سيط بتقذلك ل على تسهيالت يف عملية الدفع، و جر حتصء جراء طلبها لكميات كبرية من اآلشركات البناو  املقاولون

، كما هناك حسب طلب العميل خدمة التوصيل إىل مناطق املشاريع أيضا املؤسسة ضيفتقد املبالغ على دفعات، و 

هذا العرض قد يكون اكرب مستفيد منه جتار اجلملة، و  محولة جمانية عميلس محوالت يأخذ عليها الماخل عرض

حترص املؤسسة على أن يكون املؤسسة دائما، و  الذين يتعاملون مع عمالءميزة للاملتخفيضات الو  عروضباإلضافة لل

وهذا من أجل  اجل احلصول على اآلجر،هناك خمزون وفري يف املنتج لكي ال يضطر العميل لالنتظار وقت طويل من 

سعيا منها لتسهيل عملية ، و ال ترتك أي فرصة لذهاب عمالئها إىل مؤسسات أخرى لكيتلبية طلبات العمالء بسرعة 

إن أراد   خدمة النقلريتوف لتوفريها يف وقتها، مع الطلبيات إلرسالومها اهلاتف والفاكس توفر وسيليت اتصال البيع 

  .ترسل مصاريف النقل مع الفاتورة اخلاصة بالطلبية مثالعميل ذلك، 

يراجع هذا سجل للشكاوى يف مكتب االستقبال و مع شكاوى عمالئها جبدية، إذ يوجد  املؤسسةتتعامل و   

قد يشتكون من وجود كسور عند وصل  فالعمالء أحياناوتتم معاجلتها،  اجلدتأخذ الشكاوى مبحمل و ، الدفرت دوريا

 بإعطائه محولة العميلبتعويض  املؤسسة قومتأو لوجود عيوب فيه أو تشققات، ف نتيجة لسوء ربطه إىل وجهته املنتج

  .عمالئهاو  املؤسسة تعزيز الثقة بني كذلك علىو  عل الزبون يشعر بالرضاجلكبري هذا يساعد بشكل  جديدة، و 

  في مؤسسة الوطاية للفخار ينالتوجه نحو المنافس: ثانيا

حتركام                االطالع على كل على حترص للفخار على تتبع منافسيها يف السوق، فهيحترص مؤسسة الوطاية   

 صياغة من تتمكنل وهذا ما جيعل االستجابة سريعة لتهديدات املنافسني ،نقاط ضعفهمنقاط قوم و معرفة و 

 يف جمال املنافسة اليت لدي جممع هذا يرجع للخربة الكبريةو  يواجهها، خطر لكل للتصدي املناسبة االسرتاتيجيات

 وهذا ما جعل مصنعي األجر األمحر يف اجلزائر، أهممي إليه املؤسسة، فهو من أوائل و اإلخوة عمورى الذي تنت

 جعلها اسرتاتيجي كخيار املنافسني حنو التوجه املؤسسة اعتماد حيث أن املنافسة، جمال يف اخلربة تكسب املؤسسة

 الزبائن، مع تعاملها وكيفية تقدمها، اليت اخلدمات حيث من املنافسة املؤسسات أوضاع بدراسة كبري بشكل تم
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أن دائما  رصحيث أكد املسئولون يف املقابلة على أن مؤسسة الوطاية للفخار حت تعتمدها، اليت األسعار إىل باإلضافة

  .جدا مما يقدمه املنافسونعروضا لعمالئها تكون قريبة تقدم ارها قريبة من أسعار منافسيها، و تكون أسع

ت املنافسة هلا يف بعض املؤسساء من طرف مؤسسة الوطاية للفخار و العروض املقدمة للعمالوفيما يلى األسعار و 

  :السوق احمللية

  مؤسسات اآلجر األحمر في بسكرةأسعار و عروض بعض ): 03(ول رقم جد                    

  مؤسسة برج النص  مؤسسة الزياىن  باباهممؤسسة   مؤسسة الوطاية للفخار  املؤسسة

  9  10.5  9.5  10.5  دج/السعر

  محوالت محولة جمانية 5  ال توجد عروض  ال توجد عروض  محوالت محولة جمانية 5  العروض املقدمة

  جودة متوسطة  جودة ممتازة  جودة ممتازة  جودة ممتازة  جودة األجر

  .السوق من من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات :المصدر

حىت العروض منافسيها، و  من أسعارقريبة جدا نالحظ يف هذا اجلدول أن أسعار مؤسسة الوطاية للفخار   

مؤسسة باباهم  تقدم سعر منخفض ولكن ال تقدم اى  املقدمة للعمالء هي قريبة مما يقدمه منافسوها، فنجد أن

ا ال تقدم اى عروض لعمالئها، أمة للفخار، و نفس سعر مؤسسة الوطايتقدم عروض لعمالئها، ومؤسسة الزياىن 

تقدم نفس العرض الذي تقدمه مؤسسة الوطاية للفخار، لكن منتجها ال حيظى مؤسسة برج النص فسعرها منخفض و 

    .  مبستوى جودة اجر مؤسسة الوطاية للفخار

 ، فهومسعة يف السوقلديه و ذو جودة عالية مقارنة باملؤسسات املنافسة،  مؤسسة الوطاية للفخارآجر ف    

يف جمال األجر الذي تنتمي له املؤسسة، جراء العمل لسنوات  اإلخوة عمورى معا مسعة ، بفضلوطنيامعروف حمليا و 

هذه التوليفة اليت  ،اسبالسعر املنجيمع بني اجلودة و  ألنه ما مسح له بتكوين عالمة جتارية هلا موقعها يف السوق،األمحر 

  .ا إلسرتاتيجية السيطرة بالتكاليفتبنيه من خالل ظة عليهامحافللتسعى املؤسسة 

 عن قيمة تقل ال منتجات تقدمي مواجهة منافسيها، عن طريقاإلسرتاتيجية تسمح هلا بالتصدي و وهذه     

من خالل اإلنتاج بكميات كبرية، فنجد أن مصنع الوطاية  تحكم بالتكاليفالو  ،أقل وبأسعار املنافسني منتجات

 ختفيض كذلك حتاولفري أكرب كمية ممكنة من اآلجر، و يف األسبوع بدون توقف لتو  24/7للفخار ينتج على مدار 
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 عمال مع التفاوضكذلك و ، الطاقة مصاريف الغاز أيو  القتصاد يف استهالك الكهرباءا من خالل املختلفة تكاليفها

موردون يزودوا  مع حرصها على التعاملو  ،العمال عدد من تقليلو  للحصول على اقل سعر ممكن، األولية املواد نقل

 هذا ما ميكنهاإلعالن، و او  اإلشهار مصاريف يف تخفيضباإلضافة إىل ال، ممكن سعربقطع الغيار اليت حتتاجها بأقل 

  .تعزيز مكانتها التنافسيةو  السوق من حبصة بالتايل الفوزمنخفض و  بسعر منتجاا بيع من

  التوجه نحو التكنولوجيا في مؤسسة الوطاية للفخار: ثالثا

قد مت جتهيز مصنع ألمحر بأا تكنولوجيا متطورة، و تتميز التكنولوجية املستعملة يف قطاع صناعة األجر ا  

 (Bedeschi) ايطاليا شركةالوطاية للفخار عند إنشائه بأحدث تكنولوجية، حيث مت اسرتاد آالت املصنع من 

، ومنذ تأسيس املؤسسة مل تقم بتغيري يف نوع Ceric) ( فرنسا شركةو  ،(Metalcertima)  الربتغال شركةو 

التكنولوجيا املستخدمة، وال باقتناء آالت تكنولوجيا متطورة أكثر من املوجودة يف املصنع حاليا، وهذا ما يؤكده معدل 

  :األصول العينية يف املؤسسة

  األصول العينية لمؤسسة الوطاية للفخارتطور  ):05(الشكل رقم                              

  

    من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق املؤسسة :المصدر
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نالحظ من الشكل ت املصنع اليت متلكها املؤسسة، و حيث متثل األصول العينية ملؤسسة الوطاية للفخار آال  

، وهذا راجع لعدم جتديد اآلالت أو إضافة آالت أخرى، 2016األصول العينية مل ترتفع منذ عام البياين أن قيمة 

يف ، و أضاف بأنه يتم احملافظة علي اآلالت من خالل صيانتها بشكل دائما أكده املدير التقين للمؤسسة، و وهذا م

طار سعى ب أن يغري فقط، وهذا يف إوتغري ما جي بتجديدها املؤسسة قومت حالة ظهور مشاكل يف اآلالت أو تأكلها

حيث  احلفاظ على هامش الربح، الن التغيري يف مثل هاته الصناعات ليس باألمر السهل،املؤسسة خلفض تكاليفها و 

مردودية املصنع بآالته  ة هي يف غننا عنه، خاصة وأنقد يشكل عبء اضاىف على املؤسسسيكون ذلك مكلفا و 

تاجية مقبولة اى قريبة من الطاقة ليا تعترب جد مرضية للمؤسسة، إذ حيافظ على طاقة إنتكنولوجيته اليت يعمل ا حاو 

  :طن، وهذا ما يبينه الشكل املواىل 290000اإلنتاجية اليت حددت له يف بداية النشاط املقدرة بــ 

  الطاقة اإلنتاجية لمؤسسة الوطاية للفخارتطور  ):06(الشكل رقم 

  

  .من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق املؤسسة :المصدر

 2016كانت مرتفعة مقارنة بالسنوات   2015و 2014حيث نالحظ أن الطاقة اإلنتاجية يف سنيت   

ن يف بداية نشاطه ويعمل بكامل ، الن تلك الفرتة تعترب فرتة انطالق للمصنع فقد كا2019و 2018و 2017و

ن من الطبيعي جدا أن تفقد اآلالت  بعد هاته الفرتة، لكن يؤكد املدير التقين أطاقته اإلنتاجية، وقد تراجعت قليال

ظ على اآلالت أطول فرتة حتافأن الصيانة املستمرة  يؤكدو العمل املستمر، من قدرا اإلنتاجية مع الوقت و  بعض
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حيث نالحظ أن الطاقة  اينييؤكده الشكل الب الطاقة اإلنتاجية تستقر، وهذا ماهذا من شأنه أن جيعل ممكنة، و 

يف  مرضية هلا تعترب جدو ، وهى طاقة إنتاجية تسعى املؤسسة للمحافظة عليها  2016اإلنتاجية شبه مستقرة منذ عام 

  .الوقت احلايل

  التوجه نحو اإلبداع في مؤسسة الوطاية للفخار: رابعا

اع، فاإلبداع يتطلب هيكل اإلبد تنظيم واضح يف هيكلة املؤسسة خيصال يوجد يف مؤسسة الوطاية للفخار   

  .تفويض للسلطة، وهذا ماال يتوفر يف اهليكل التنظيمي للمؤسسةتنظيمي مرن و 

  اهلندسية، اليت دف إىل تطوير منتجات لذي يظهر من خالل جهود البحثية و اإلبداع التكنولوجي افاال جند    

للمنتج على انه منتج كامل اخلصائص سواء شكال أو لونا ، فالقائمني على املؤسسة ينظرون القيام بعمليات جديدةو 

 بداعوال يوجد إ أو من حيث املتانة، وال ترى املؤسسة أن هناك ما ميكن أن تضيفه لتعطى قيمة إضافية للمنتج،

 الذي دارياإلاإلبداع وال  .الرتويجميم املنتج واالبتكار يف اإلعالن و تصتسويقي الذي يتضمن دراسة السوق و سلعي 

كذلك  ويطبقها، اإلدارة يف احلديثة االجتاهات ويتبىن التنظيمي والبناء الرقابة وطرق اإلدارة نظم يف عن اجلديد يبحث

  .األخرى عالقاا باملنظمات إدارةاملنظمة و  تنظيم يف جديدة طرق إجيادو 

إجراء حيث تتم لتسهيل العمل،  املؤسسة القائمني علىمن طرف بطريقة عفوية م تت رغم أن هناك ممارسات   

       االستماع إىل مجيع االقرتاحاتعمل إلجياد احللول بشكل مجاعي، و اجتماعات دورية يتم فيها طرح مشاكل ال

   ،تسهيل العمل مرحب اكار لتطوير و أف أيو ، بصدر رحب لآلراء العما و يتم االستماعأخذها مبحمل اجلد، و 

هذا شئ مشجع ، و أفكار تساعد على سري العمل يف حال قدموافاءات مادية امك تقدمييتم تشجيعهم على ذلك بو 

  .غري كافية، ولكن تبقى ممارسات حمدودة و تطوير العملعلى اإلبداع و 

تسهيل  يفسامهت واليت  مت تطبيقهاو املدير التقين  أخربنا عنها اليت اإلبداعيةعن األفكار  وهناك بعض األمثلة 

 :العمل

أحيانا تؤثر عليه  ه،يستهلك كمية كبرية منيعمل بالغاز، و  الذي يستعمل لتجفيف اآلجر األمحر افف �

من الفرن  نبثقيستغلوا اهلواء الساخن امل أنباقرتح احد العمال وبعد  ،ال يؤدي عمله جيدبرودة الشتاء ف
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أصبح استهالك و بشكل جيد عمل افف  إىل أدىافف بالقرب من الفرن مما مت وضع ، يف افف

 .الغاز اقل، وساعدت هذه الفكرة حىت يف حتسني نوعية اآلجر

فيتطلب ذلك تغري  الرمل من تأكلها شفرات لتنظيف اآللة، إذ تزيد حبيباتطحن الرمل فيها  ةآل �

لذلك  ،دينار جزائري 3000و 2000الشفرات يرتاوح مابني وسعر ساعات،  8إىل  6الشفرات كل 

مما مسح بزيادة مدة استهالك  فكرةوفعال جنحت الالتآكل، رشاشات مائية لتقليل االحتكاك و  مت إضافة

  .ساعات 6بدل كل  يامأ 6تغيري املسننات كل يتم  وأصبحأيام،  6الشفرات إىل 

  أثر االضطراب البيئي على التوجه االستراتيجي في مؤسسة الوطاية للفخار :المطلب الثالث

   .اختبار فرضيات الدراسةو  اإلجابة على التساؤالت الفرعية، هذا املطلب سيتم من خالل

  اثر االضطراب البيئي على التوجه نحو العمالء في مؤسسة الوطاية للفخار: أوال

احملافظة على عمالئها احلاليني، وجذب يف سعى دائم لكسب رضا العمالء، و إن مؤسسة الوطاية للفخار   

 أن حيث األول املركز يف العميل وضع مفادها وظفيهادى مل ثقافة خلق إىلفهي تسعى عمالء جدد للمؤسسة، 

احلصول عليها، حيث  يريد يتال واخلدمة املنتج ماذا يريده يف مبعرفة إرضائه طريق عن وذلك عليه، ينصب االهتمام

 طريق عن، العمالء حنو التوجه تعزيزاالضطرابات اليت حتدث يف السوق بسة و تسعى املؤسسة لتصدى لشدة املناف

متهم الرئيسية االهتمام املؤسسة، وهذا ما يؤكده ختصيصها ملوظفني مه وموظفي العمالء بني املوجودة العالقة تفعيل

 حيرصون املؤسسة ذه املوظفني أخذها على حممل اجلد، حيث أنشكاويهم و  بالعمالء وحاجام  واالستماع إىل

 املوظفني حرص على دليل وهو العمالء، لدى إجيايب أثر وخلق للخدمات تقدميهم عند إجيابية سلوكيات إظهار على

 يف حتكمهم لكيفية مرتفع إدراك للموظفني أن دليل هذا أن كما العمالء، لدى للرضا عالية مستويات خلق على

 هذا أن إذ، اخلدمة لتقدمي مناسبة طريقة عميل لكل أو موقف لكل أن أي العمالء، خمتلف مع تعاملهم عند سلوكهم

 بسرعة الواجبة والتعديالت التدابري اختاذ فرصةللمؤسسة   يتيح مما أفعاهلم، ردود راقبةم على القدرة خللق يؤدي التفاعل

 .مستقبال لدعمها الرضا عنها نتج اليت األسباب عرفةتقوم املؤسسة مبف الرضا حالة يف أما ،العميل رضاء عدم حالة يف

 حفاظللختفيضات لعمالئها، يف إطار سعيها طاية للفخار دائما لتقدمي عروض و تسعى مؤسسة الو كذلك و   

مدى قطاع األجر األمحر بصفة عامة، و  عمالءوهذا ملعرفتها التامة لعمالئها و  جدد، عمالء وكسب العمالء، على
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 األمحر اآلجريشهدها قطاع صناعة  اليتمنافسة الشديدة ، ففي إطار التصدي لل حساسيتهم الشديدة اجتاه األسعار

هذا ما يوضحه اجلدول عر وتقدمي عروض خمتلفة للعمالء و قامت على مدار سنوات عملها خبفض الس ،حمليا ووطنيا

  :املواىل

  سنوات 7العروض المقدمة للزابائن في مؤسسة الوطاية للفخار على مدار : )04(رقم الجدول       

  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  السنة

سعر 

  دج/الوحدة

16  16  15  15  14  12  10.5  

العروض 

  المقدمة للزبائن

اليوجد 

  عروض

10 

حموالت 

حمولة +

  مجانية

10 

حموالت 

حمولة +

  مجانية

7 

حموالت 

حمولة +

  مجانية

حموالت 5

حمولة +

  مجانية

5 

حموالت 

حمولة +

  مجانية

5 

حموالت 

حمولة +

  مجانية

  من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق املؤسسة: المصدر

مقارنة مبا هو عليه  مرتفع بداية نشاطها كان سعر املنتج املؤسسة يف أن هذا اجلدول كيف منحيث نالحظ   

الذي عرفه سوق  عروض لعمالئها، لكن نتيجة املنافسة الشديدة اليت واجهتها، ونتيجة الركودمل تكن تقدم آية و اليوم، 

يف هذا السوق، مكان أمام املؤسسة ، ومع كثرة املنافسني 2014مواد البناء يف اجلزائر جراء األزمة االقتصادية اية 

دج 16ة نشاطها ان سعر الوحدة يف بدايسوى التوجه أكثر حنو العمالء، عن طريق التخفيض يف السعر فبعد أن ك

رتة تقوم يف كل فمل تكن تقدمها يف بداية نشاطها و ، بإضافة أا أصبحت تقدم عروض بيع دج10.5أصبح اليوم 

  . كسب رضاهمبتحسينها أكثر فأكثر، وذلك سعيا منها جلذب العمالء و 

الوطاية للفخار أكثر توجها حنو ومما سبق نستنتج أن شدة املنافسة واالضطراب السوقي جيعل مؤسسة   

يوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه نحو العمالء فى " هذا ما يثبت صحة الفرضية الفرعية األوىل،و العمالء، 

  ."بسكرة - مؤسسة الوطاية للفخار

  في مؤسسة الوطاية للفخار يناثر االضطراب البيئي على التوجه نحو المنافس: ثانيا

 التنافسية البيئة تقييم ضرورةو  ، التنافسية ببيئتها املتعلقة لمعلوماتل بالغة مهيةأ الوطاية للفخارتعطى مؤسسة   

 وضعفهم قوم نقاط وحتدد خطوة، خطوة املنافسني حتركات كلدراسة   على حترص ، فهيوالتهديدات الفرص وحتديد
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هذا يرجع للخربة الكبرية يف جمال و  يواجهها، خطر لكل للتصدي املناسبة االسرتاتيجيات صياغة من تتمكن حىت

 وضعها حتدد يف املنافسنيراسة د أمهيةفهي تعرف  ،املنافسة اليت لدي جممع اإلخوة عمورى الذي تنتمي إليه املؤسسة

 حلاجات لالستجابة املثلى الطريقة حتديد من املؤسسة تتمكن املنافسني وضعف قوة نقاط حتديد طريق فعن التنافسي،

 جعلها يجيرتاتاس كخيار املنافسني حنو التوجه املؤسسة اعتماد نحيث أ منافسيها، على التفوق تستطيع حىت العمالء

مبا  ؤسسة لديها علمامل ، فلقد أكد املسئولون من خالل املقابلة أناملنافسة ؤسساتامل أوضاع سةدراب كبري بشكل تم

حتاول املؤسسة أن تقدم و هم، مع متعامله وكيفية لعمالئهم اليت يقدموااخلدمات و  سعر منتجاممن منافسيها  يقدمه

عند بتقدمي األفضل لزبائنها، ففهى حتاول دائما جمارام دائما عروضا لعمالئها تكون قريبة جدا مما يقدمه املنافسون، 

حصتها السوقية،   ختسرزبائنها و حىت ال تفقد أيضا ؤسسة ختفض السعر املفان  جنتاملسعر يف قيام املنافسني بتخفيض 

للمنافسة الشرسة اليت تواجهها يف وهذا راجع  ،تقدمها اليت اخلدمات يف املستمركذلك حماولتها الدائمة التحسني 

 احلاجات على جهودها تركيز على يساعدها فهو أمر البد منه العمالء حنو التوجه جعل املنافسنيفكثرة جمال أعماهلا، 

 حنو التوجه زيادة ألن، التنافسية البيئة مبتطلبات أكثر معرفة على املنظمة جتعل العمالء حباجة فاملعرفة للعمالء، الفعلية

  .نياملنافس حنو التوجه يفعل نشاط العمالء

ومما سبق نستنتج أن شدة املنافسة واالضطراب السوقي جيعل مؤسسة الوطاية للفخار أكثر توجها حنو   

 ينيوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه نحو المنافس" صحة الفرضية الفرعية الثانية،وهذا ما يثبت  نياملنافس

  ."بسكرة -في مؤسسة الوطاية للفخار

  اثر االضطراب البيئي على التوجه نحو التكنولوجيا في مؤسسة الوطاية للفخار: ثالثا

اتيجية، فزيادة مستوى االضطراب البيئي اإلسرت  والتوجهات اخلطط حتديد عمليةيؤثر االضطراب البيئي على   

اكتساب تكنولوجيا  طريق عن امليزة من نوعانظمة امل بإعطاء يسمح يزيد من أمهية توجه املنظمة حنو التكنولوجيا، وهذا

االستثمار يف االنفتاح على األفكار و بيق أخر املستجدات التكنولوجيا و تطو  التكنولوجي ن التوجهأجديدة، حيث 

والتعرف على أخر املستجدات الرتكيز وجه حنو التطورات التكنولوجيا، وتبىن تكنولوجيا جديدة و التوالتطوير، و البحث 

 من اجل ذلك على املنظمة أنعظيم املوقف التنافسي للمنظمة، و ت ميدان االختصاص، يسمح حبماية و التكنولوجيا يف

البحث عن التكنولوجيا اليت تقدم إذ جيب أن تركز على الربح و  جيا،التوجه حنو التكنولو توازن بني التوجه حنو العمالء و 
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توازن بني التوجه  ، وهذا ماال جنده يف مؤسسة الوطاية للفخار، فهي الاملنظمة على حد سواءاملنافع املمكنة للسوق و 

ؤدى عملها املطلوب، ة وتالتوجه حنو التكنولوجيا، ألا ترى أن التكنولوجيا اليت متلكها اآلن جد كافيحنو العمالء و 

جهها حنو العمالء، بالتايل سيؤثر على تو لى املؤسسة وسيؤثر على أرباحها و تغيريها سيؤدى إىل زيادة التكاليف عو 

ربح عن طريق السيطرة بالتكاليف وليس خبلق ميزة عن وهذا ما ال تريده مؤسسة الوطاية للفخار، فهي تركز على ال

للمحافظة على أسعارها اليت جتذب  دائما كيف ختفض من التكاليف قدر املستطاعطريق التكنولوجيا، فنجدها تفكر 

 على احلاصلة تاتغري فال هلا الزبائن، وقد يكون ذلك راجع أيضا لالستقرار التكنولوجي يف قطاع صناعة اآلجر األمحر،

سة مضطرة للتغيري، فنجد عل املؤسجترع، وال حتدث فيها تغيريات جذرية ال حتدث بشكل متسا التكنولوجي املستوى

د هذا ما تبحث عنه املؤسسة فال جتو السعر احلايل توفر هلا اجلودة و  أن التكنولوجية اليت تعمل ا املؤسسة يف الوقت

  .أن هذه التكنولوجية متقاربة جدا عند مجيع املنافسنينفسها مضطرة لتغيريها، خاصة و 

في مؤسسة الوطاية  التكنولوجيايوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه نحو  ال"ومما سبق نستنتج أنه   

  .وهذا ما يثبت عدم صحة الفرضية الفرعية الثالثة "بسكرة -للفخار

  اثر االضطراب البيئي على التوجه نحو اإلبداع في مؤسسة الوطاية للفخار: رابعا

 تبين خالل من وذلك التغيري إىل وامليول اجلديدة األفكار على املنظمة انفتاح به يقصد اإلبداع حنو االجتاه إن  

 تواجه اليت العقبات على للتغلب الرئيسي احملرك إدارية، فهو يعترب أنظمة مهارات وكذلكو  مواردو  تقنيات جديدة

   .ومنتجاا عملياا ويدعم اجلديدة، النظم تنفيذ على وقدرا جناحها يعزز وكما املنظمة،

ؤسسة مب وهذا ما يستوجب التغيري التنظيمي باملؤسسة، باإلضافة إىل هيكل تنظيمي مرن، وهذا ماال يتوفر   

ال تسعى إىل تطوير من منتجها ديدة فور ظهورها وال أنظمة إدارية حديثة، و فهي ال تتبىن تقنيات ج الوطاية للفخار

  . يوجد لديها إبداع ادارىتسويقي، وال سلعيال بداعأو اإلاإلبداع التكنولوجي  من خالل

أن توجهها حنو اإلبداع ضعيف    حىت يف ظل االضطراب البيئي الذي تنشط فيه مؤسسة الوطاية للفخار جند و   

ليس العتمادها على إسرتاتيجية التمييز، فقد إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف و  قد يكون هذا راجعا العتمادها علىو 

      التقنيات بتكاراو  تطويرال أو جديدة منتجات تقدميللمؤسسات اليت تسعى ليكون هذا التوجه مهم أكثر 
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ترى أن السيطرة على السوق يكون من خالل زيادة حصتها السوقية عن طريق  الوطاية للفخار مؤسسةالعمليات، فو 

   . احلفاظ على هامش الربحرفع من املبيعات وخفض التكاليف قدر اإلمكان و ال

في مؤسسة الوطاية  اإلبداعيوجد أثر لالضطراب البيئي على التوجه نحو  ال"نستنتج أنه ومما سبق   

  .يثبت عدم صحة الفرضية الفرعية الرابعةوهذا ما  "بسكرة -للفخار

التوجه حنو املنافس، لكن ال يوجد أثر توجه حنو العمالء و الوجود أثر لالضطراب البيئي على مما سبق يتبني لنا     

يثبت بسكرة، وهذا ما -اإلبداع يف مؤسسة الوطاية للفخارالتوجه حنو توجه حنو التكنولوجيا و اللالضطراب البيئي على 

          على التوجه االستراتيجي في مؤسسة الوطاية  ييوجد أثر لالضطراب البيئ"الفرضية الرئيسيةصحة 

  ."بسكرة -للفخار
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  :خالصة الفصل

  
من خالل هذا الفصل املتمثل يف الدراسة امليدانية أسقطنا موضوع حبثنا أثر االضطراب البيئي على التوجه   

التوجه االسرتاتيجي يف التطرق إىل االضطراب البيئي و  بسكرة، حيث مت -االسرتاتيجي على مؤسسة الوطاية للفخار

  .املؤسسة حمل الدراسة

ستنتجنا أن املؤسسة تنشط يف بيئة حتليل وثائق املؤسسة اليت اعتمدنا فيها على املقابلة و وحسب دراستنا ا    

حنو  للمؤسسة توجه اسرتاتيجيب السوقي، إىل جانب أنه تبني أن لالضطرامضطربة وهذا راجع لشدة املنافسة و 

  .حنو اإلبداعو  لتكنولوجياجه اسرتاتيجي اقل حنو اتو العمالء وتوجه اسرتاتيجي حنو املنافس و 
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  ولضمان ،نشاطها أداء يف واالستمرارية النجاح حتقيق هي منظمة أية لتحقيقها تسعى اليت النهائية الغاية نإ  

االضطراب و  التأكد وعدم باملخاطرة يتميز حميط يف املستقبلية ألعماهلا واضحة توجهات إسرتاتيجية بتحديد تقوم ذلك

 التحليل بعملية تقوم أن عليها متميز تنافسي وضع ضمان تريد اليت املنظمة فإن وهلذا املختلفة، البيئية العوامل تقلبو 

  .ةاملنظم أهداف حيقق الذي التوجه االسرتاتيجي تبين على يساعدها مما ومتميزة دائمة بصفة البيئي

  :كمايلى  اليت جاءت يف دراستنا أهم النقاط تلخيص منه ميكنو 

 املنظمة ختتارها اليت بالطريقة يرتبط فهو األعمال، عامل يف املهمة املتغريات من االسرتاتيجي التوجه يعد �

  .األعمال حميط ضمن املنافسةو  للبقاء

 يف واعتناقها عليها االعتماد األعمال ملنظمات ميكن اليت اإلسرتاتيجية االجتاهات من العديد هناك �

، التوجه حنو التكنولوجيا، التوجه نيومنها التوجه حنو العمالء، التوجه حنو املنافس مسارها االسرتاتيجي

  .حنو اإلبداع

أضحت بيئة األعمال مضطربة للغاية فأصبحت متتاز بالتغريات والتطورات املتسارعة فاالضطراب  �

الصعبة على املتزايد جيعل املنظمة أقل قدرة على فهم بيئتها وبالتايل يصبح التخطيط من األمور 

 .املنظمة

خيلق االضطراب تغريات غري متوقعة يف البيئة، إذ جتد املنظمة نفسها تتفاعل باستمرار مع بيئات دائمة  �

 .التغريو التطوير 

 وضمان املنافسة ومواجهة األرباح حتقيق هو ترفعها اليت اراتالشع عن النظر بغض املنظمة هدف إن �

 توجهات على وتعتمد ،سبق ما كل هلا تضمن اليت اإلسرتاتيجية التوجهات ختتار فهي لذا ،االستمرار

 .البيئة اليت تعمل فيها مع تتماشى إسرتاتيجية

  النتائج المتوصل اليها:أوال

 من انطلقنا حيث ،االسرتاتيجي على التوجه الضطراب البيئيا أثر إىل التطرق دراستنا خالل من حاولنا قد  

يف مؤسسة الوطاية  أجريناها اليت الدراسة خالل من اختبارها إىل سعينا اليت والفرضيات التساؤالت من جمموعة
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 اليت االقرتاحاتو  النتائج من جمموعة الوصول إىلو  و ما مسح لنا باختبار الفرضيات وتفسريها،هو  بسكرة،-للفخار

 :يلي فيما بعرضها سنقوم

    السوقي االضطراب شدة املنافسة و جراء  طاية للفخارتعمل فيه مؤسسة الو  مرتفع بيئي يوجد اضطراب �

  .التكنولوجي االضطراببدرجة اقل و 

  .ني مرتفعحنو العمالء وحنو املنافس مؤسسة الوطاية للفخارتوجه االسرتاتيجي يف  �

 .اإلبداع ضعيفحنو حنو التكنولوجيا و  مؤسسة الوطاية للفخارتوجه االسرتاتيجي يف  �

  .على التوجه االسرتاتيجي يف مؤسسة الوطاية للفخار ييوجد أثر لالضطراب البيئ �

  .مؤسسة الوطاية للفخاريف على التوجه حنو العمالء  البيئي لالضطرابيوجد اثر  �

  .مؤسسة الوطاية للفخار يف نيعلى التوجه حنو املنافس البيئي لالضطرابيوجد اثر  �

  .مؤسسة الوطاية للفخار يف على التوجه حنو التكنولوجيا البيئي لالضطرابيوجد اثر ال  �

 .مؤسسة الوطاية للفخار اإلبداع يفعلى التوجه حنو  البيئي لالضطرابيوجد اثر ال  �

  المقترحــــات:ثانيا

  :نقرتح السابقة النتائج ضوء على

 بيانات توفري أجل من واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا حديثة نظم على مؤسسة الوطاية للفخار تبين �

   .االسرتاتيجي التوجه لعملية كمدخالت كافية ومعلومات

حبوث  ، كاالعتماد علىءر بالدراسات االستطالعية لعمالعلى مؤسسة الوطاية للفخار االهتمام أكث �

 . تعمل فيه الذيعلى عمالء القطاع  أكثرالتسويق لتتعرف 

، فال جيب أن الذين ينتجون نفس منتجهاتركز فقط على املنافسني على مؤسسة الوطاية للفخار أن ال   �

 ديد يكون ، قدفهو منافس حمتمل هلا اجر الليغو لنشاطها ديدتستبعد احلايليف الوقت  اال يشكل ،

أكثر لتوجه حنو قد يكون احلل بان تعطى اهتمام و ، مستقبال على املؤسسة لكنه قد يشكل خطر

  .اإلبداعتوجه حنو الالتكنولوجيا و 
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  أفاق الدراسة:ثالثا

 جمموعة توجد ألنه بسيطة، جد علمية مسامهة إليها، التوصل مت اليت والنتائج اجنازها مت اليت الدراسة هذه متثل  

 أنه إىل إضافة جدا، نسبية نتائجها جيعل واحدة مؤسسة حالة دراسة على البحث فاقتصار ذكرها الواجب احلدود من

ميكن دراسته من جوانب عديدة والتشعب، و ثر تفصيل وتوسع حيث يتسم بالتوسع بأك للموضوع التطرق استحال

  .بأبعاد خمتلفة

 توسيعها خالل من الدراسة يف أكثر التعمق حملاولة املستقبل، يف ومتنوعة جديدة فاقأ ذكره يفتح سبق ما كل  

على  اعتماد وكذا لنتائجنا، التعميم قابلية الختبار كمحاولة خمتلفة قطاعات يف املؤسسات من كبرية جمموعة على

  .أبعاد خمتلفة لدراستها

  :التالية العناوين حتت املوضوع هلذا أخرى جوانب يف البحث مواصلة إمكانية نقرتح العلمي البحث آفاق فتح بغية

  .ما مدى تأثري االضطراب البيئي على التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة �

 .أثر االضطراب السوقي على التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة �

  .البيئي على صناعة القرارات اإلسرتاتيجية للمؤسسةأثر االضطراب  �
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  02 :ملحق رقمال

00B0011276 BRIQUETERIE FAIANCERIE NOUVELLE DU SAHEL  

00B0015068 SPA /EPE BRIQUETERIE EN NADJAH  

00B0022527 SARL BRIQUETERIE ET TUILERIE BEL ABBESIENNE B.T.B.A  

00B0044089 EURL BRIQUETERIE IRDJEN  

00B0104341 SARL NOUVELLE BRIQUETERIE DE L'OUEST  

00B0122868 EURL BRIQUETERIE ENNAZLA  

00B0242303 SARL: BMAB BRIQUETERIE MODERNE AMOURI BISKRA  

00B0262523 SARL BRIQUETERIE EL GHAZI  

00B0363047 BRIQUETERIE EL MOUNA  

00B0422353 SARL " BRIQUETERIE HAUTS-PLATEAUX "  

00B0522610 SPA BRIQUETERIE DE MENACEUR  

00B0582547 SARL BRIQUETERIE EL IZDIHAR  

00B0682329 SARL "SOCIETE DE BRIQUETERIE SIBOUSE BESBAS"  

01B0242389 EURL : BRIQUETERIE OULED NAIL  

01B0482548 SARL ESOUTOUH FABRICATION DE BRIQUETERIE  

01B0522704 SARL " BRIQUETERIE ALGERIENNE DE KOLEA"  

01B0723452 SARL BRIQUETERIE LA BELLE ARGILE  

01B0903979 ENTREPRISE PUBLIQUE "BRIQUETERIE HEUMIS"  

02B0084476 EURL FARES BRIQUETERIE  

02B0282654 SARL BRIQUETERIE TAMGOUT  

02B0742257 SARL BRIQUETERIE MODERNE DE SAIDA  

03B0020891 SARL BRIQUETERIE DU NORD EL KHEMIS  

03B0106447 SARL BRIQUETERIE NOUVELLE DE L'OUEST  

03B0184303 SARL BRIQUETERIE BOUDIAB  



 

 
 

03B0263065 BRIQUETERIE SIDI BOUNOUAR  

03B0562652 EURL BRIQUETERIE TAIBA  

03B0562684 SARL BRIQUETERIE KALAA BENI HAMED  

03B0804270 SARL BRIQUETERIE K.M ET FILS  

03B0963234 SARL BRIQUETERIE HADJ ALI  

04B0065747 SARL BRIQUETERIE YAICHE ET MEGHRAOUI  

04B0322834 SARL / USINE BRIQUETERIE FRERES BOUZID  

04B0363894 SARL BRIQUETERIE  

04B0542736 SOCIETE SAOUDI BRIQUETERIE  

04B0724149 SARL BRIQUETERIE CERAMIQUE DE LA REINE DES ZIBANS  

04B0804651 SARL BRIQUETERIE SOUAKRI FRERES  

04B0882401 SARL BRIQUETERIE TIMADANINE  

04B0964817 SARL BRIQUETERIE LAMIRETTE BARAKI  

05B0143144 EURL SOCIETE BRIQUETERIE AZZABA  

05B0223447 SARL BRIQUETERIE ENNADJAH OUEL AMEL  

05B0242584 SARL: BRIQUETERIE ZIBANE  

05B0283020 SARL BRIQUETERIE ZBARBAR  

05B0363980 BRIQUETERIE OTHMANI ET FRERES  

05B0364178 SARL BRIQUETERIE FRERES BOUDJEFDJOUF ET SACI  

05B0482691 SARL L'ALIANCE BRIQUETERIE  

05B0622133 SARL EL NASR BRIQUETERIE  

05B0923129 SARL BRIQUETERIE AMOURI LAGHOUAT  

06B0185382 SARL SADOUDI BRIQUETERIE TOUGGOURT - SBT -  

07B0123974 SARL BRIQUETERIE SBMT  

07B0422922 SARL BRIQUETERIE NOUVELLE DU SERSOU  



 

 
 

07B0583291 SARL BRIQUETERIE EL IZDIHAR  

07B0942913 SARL BRIQUETERIE NOUVELLE DE BECHAR  

07B0977480 SARL BRIQUETERIE DES OASIS  

08B0046988 EURL BRIQUETERIE INDUSTRIELLE AMRAOUA  

08B0185760 SARL NOUVELLE BRIQUETERIE DE LA SOUMMAM  

08B0242802 SARL:RINAD BRIQUETERIE  

08B0364654 BRIQUETERIE TAGHAST  

09B0242841 EURL:BRIQUETERIE AMOURI LAKHDAR  

09B0404727 EURL SAHRA AZZEDINE BRIQUETERIE  

09B0764210 SARL BRIQUETERIE EL HOCEINIA  

09B0984202 SARL BRIQUETERIE SHEMS  

10B0047778 SNC MAGMOUN AREZKI ET FRERES BRIQUETERIE  

10B0124335 SARL BRIQUETERIE AMARA MODERNE  

10B0124456 SARL EDHAIA BRIQUETERIE  

10B0242915 SARL:BRIQUETERIE DU SUD  

10B0242918 SPA:BRIQUETERIE BRANIS  

10B0242956 SNC:BRIQUETERIE FRERES HADI  

10B0242965 EURL:BRIQUETERIE BENTERKI MUSTAPHA  

10B0264092 SARL BRIQUETERIE ZENATA  

10B0464135 SARL BRIQUETERIE EL NOUSSOUR  

10B0543249 SARL BRIQUETERIE EL AMOURIA  

10B0663355 SARL HACINE MASCARA BRIQUETERIE  

10B0742533 EURL JABEL DOUI BRIQUETERIE  

10B0986312 SARL BRIQUETERIE NAILI  

10B0986632 SARL TIZIRI BRIQUETERIE  



 

 
 

11B0187240 SNC BRIQUETERIE BELHOUL ET FRERES  

11B0302978 SARL BRIQUETERIE DJELFA  

11B0543394 SARL RACHRACH BRIQUETERIE  

11B0882675 SARL TIMADANINE BRIQUETERIE EL HAMEL  

11B0984095 EURL BRIQUETERIE BROXE  

12B0112998 EURL BRIQUETERIE DJELAD  

12B0113349 SARL BRIQUETERIE EL BADR  

12B0124702 SARL GHERAISSA BRIQUETERIE  

12B0243063 SARL : BRIQUETERIE SEHARI EL OUTAYA  

12B0243074 SARL:BRIQUETERIE NOUAIL  

12B0243078 EURL: BRIQUETERIE AMOURI LAZHARI  

12B0365491 SARL BRIQUETERIE ZOUBIR LAND  

12B0563417 SARL BRIQUETERIE RACHANA  

12B0906439 SARL NOUVEL BRIQUETERIE HEMMIS - SARL NBH -  

12B0923466 SARL BRIQUETERIE ERRAHMA  

13B0049023 SARL BRIQUETERIE TUILERIE IZERKHAF BTI  

13B0090629 BRIQUETERIE ATTIA  

13B0114244 SARL BRIQUETERIE DE TAMAZOURA  

13B0124866 SARL BRIQUETERIE GANOUBA  

13B0163127 SARL BRIQUETERIE HADJ MESSAOUD  

13B0224874 SARL BRIQUETERIE L'ESPOIR  

13B0224883 SARL SOCIETE NOUVELLE GENERALE BRIQUETERIE AURES  

13B0243166 SARL BRIQUETERIE BISKRIA  

13B0323790 SARL SIFOUNE BRIQUETERIE  

13B0343370 EURL BRIQUETERIE DE TITTERI  



 

 
 

13B0543555 SARL BRIQUETERIE BAHI  

13B0584094 EURL LOUKA BRIQUETERIE  

13B0726616 BRIQUETERIE TIDJELABINE  

13B0882749 SARL BRIQUETERIE REGGANE  

13B0882751 SPA BRIQUETERIE TAOURSIT  

13B1007762 SARL MONOMUR BRIQUETERIE  

14B0024096 SARL NASRI BRIQUETERIE  

14B0049348 SARL BRIQUETERIE TUILERIE LA ROCADE  

14B0124935 SARL BRIQUETERIE M.D  

14B0125009 SARL ALWEL BRIQUETERIE  

14B0224885 SARL BRIQUETERIE AMLASAA  

14B0343401 SARL BRIQUETERIE HARBIL  

14B0543660 SARL BRIQUETERIE WAD SOUF  

14B0543685 SARL BRIQUETERIE SOUF  

14B0563739 SARL ENTREPRISE MANGOUDA BRIQUETERIE  

14B0563898 SNC DEBIH ET FRERES BRIQUETERIE  

15B0049820 EURL BRIQUETERIE HADDAG  

15B0115292 SARL BRIQUETERIE KADI ABDELHALIM S B K A  

15B0115330 SARL BRIQUETERIE ALGERO MEDITERRANEEN B A M  

15B0202414 EURL BELHAIBA BRIQUETERIE TIDIKELT  

15B0225162 SARL SBTB SOCIETE BRIQUETERIE BARIKA  

15B0225303 SOLTANA BRIQUETERIE  

15B0264910 SARL BRIQUETERIE EN NOUR  

15B0584348 SARL EL IKBAL BRIQUETERIE  

16B0405664 SARL EL HADJ TOUHAMI BRIQUETERIE ROUGE  



 

 
 

16B0584441 SARL YOUSSEF ET YACINE ET ABDELHAKIM POUR INDUSTRIE DE 
BRIQUETERIE 

 

17B0189349 SARL BRIQUETERIE DE LA SOUMMAM  

19B1015025 BRIQUETERIE CHEROUK  

85B0000001 ENTREPRISE DES PRODUITS ROUGESDE L'EST/UNITE BRIQUETERIE  

85B0000003 SARL BRIQUETERIE DES HAUTS PLATEAUX EL BAYAD  

85B0000032 SA BRIQUETERIE TUILERIE DELOUED BOUTAN ROUTE DE MILIANAKHEMIS 
MILIANA 

 

85B0000169 SARL SOCIETE DE TUILERIE ET BRIQUETERIE DE BABA ALI  

86B0000006 ENT C BRIQUETERIE COMMUNALE DETIZI OUZOU  

86B0000024 SARL BRIQUETERIE TUILERIE D'OUED GHIR  

86B0000044 SARL BRIQUETERIE ORANAISE ETMATERIAUX DE CONSTRUCTION DE 
MOUDJAHIDINE 

 

87B0000006 SARL SOCIETE DE BRIQUETERIE DEL'EST  

89B0000006 SARL BRIQUETERIE CERAMIQUE  

89B0000014 SARL BRIQUETERIE DU SAHEL  

89B0000034 SPA UNITE BRIQUETERIE DE TIZI OUZOU  

89B0000042 SARL BRIQUETERIE RHUMEL  

90B0000009 SARL BRIQUETERIE LA TAFNA  

90B0000009 SARL BRIQUETERIE DE OUED EL KEBIR  

90B0000010 SARL BRIQUETERIE DU SUD  

90B0000013 SARL BRIQUETERIE EL MOUSTAKBAL  

90B0000043 UNITE BRIQUETERIE HAMMOUTENE  

90B0000063 SARL BRIQUETERIE MITIDJA  

90B0130001 S.A.R.L BRIQUETERIE ENAZAHA  

91B0000004 SARL BRIQUETERIE EL RIAD  



 

 
 

91B0000043 SARL BRIQUETERIE DJURDJURA  

91B0000097 SARL BRIQUETERIE  

92B0830078 SARL SOCIETE NOUVELLE BRIQUETERIE DE LA MITIDJA  

93B0290208 SARL BRIQUETERIE MAZARI  

93B0710014 ENTREPRISE COMMUNALE BRIQUETERIE BOUTELDJA  

93B0750160 SARL BRIQUETERIE EL WALDINE  

94B0750381 SARL BRIQUETERIE ET TUILERIE ARTISANALE " B T A "  

95B0130864 SARL BRIQUETERIE MAGHREB  

95B0890125 SNC BRIQUETERIE DES OASIS  

96B0290415 SARL BRIQUETERIE BENDIMERAD  

96B0950097 SARL BRIQUETERIE SAHARIENNE  

97B0322035 S.A.R.L " BRIQUETERIE NUMIDIE"  

98B0082396 SARL SBS & SITIFIS BRIQUETERIE  

98B0222093 SPA SOCIETE BRIQUETERIE DE BATNA  

98B0262048 SPA LES BRIQUETERIES DE TLEMCEN SOBRIT  

98B0262158 EURL BRIQUETERIE MEZAOUROU  

98B0262175 SARL BRIQUETERIE MAZARI  

98B0282068 EURL BRIQUETERIE DE BOUIRA  

98B0342025 SPA BRIQUETERIE TUILERIE DE MEDEA  

98B0382053 SARL SOCIETE BRIQUETERIE ERRIADH  

98B0502044 SOCIETE PAR ACTIONS "SOCIETE BRIQUETERIE DE SOUK AHRAS"  

98B0722115 SPA SOCIETE BRIQUETERIE ET TUILERIE DE BOUMERDES "BTB"  

98B0722116 SPA SOCIETE BRIQUETERIE ET TUILERIE DU CENTRE  

98B0742049 SOCITE BRIQUETERIE SIDI EL HADJ ABDELKRIM SAIDA  

98B0802220 SPA BRIQUETERIE & TUILERIE DE LA MITIDJA  



 

 
 

98B0882013 SARL SOCIETE BRIQUETERIE ADRAR  

99B0007595 COMPLEXE DE BRIQUETERIE ET TUILERIE DE BABA ALI  

99B0043102 EPE/SPA ENTREPRISE DE BRIQUETERIE ET TUILERIE DE FREHA EBT  

99B0103117 SARL BRIQUETERIE CONSORTS FELLA  

99B0104129 SPA LES BRIQUETERIES DE LA CORNICHE ORANAISE (BRICOR)  

99B0222528 SARL SOCIETE BRIQUETERIE DE FESDIS  

99B0262291 SARL BRIQUETERIE DE TAFNA  

99B0262429 EURL SOCIETE BRIQUETERIE DE TOUNANE  

99B0322335 EURL SOCIETE BRIQUETERIE MILA  

99B0362441 SARL BRIQUETERIE EL RYM  

99B0362498 BRIQUETERIE NOUVELLE  

99B0382226 ENTREPRISE UNI PERSONNELLE A RESPONSABILITELITE LIMITEE 
BRIQUETERIE BORDJ SABATH 

 

99B0442222 EURL ENTREPRISE BRIQUETERIE TAHER  

99B0462251 SARL BRIQUETERIE GUERROUACHE  

99B0482212 EURL ENTREPRISE BRIQUETERIE MANSOURI  

99B0522329 EURL BRIQUETERIE EL AMANE  

99B0562211 EURL BRIQUETERIE MIHOUBI SUE  

99B0582186 SARL OUM ALI BRIQUETERIE  

99B0582304 SARL B.M.O BRIQUETERIE MODERNE OUM ALI  

99B0722746 BELHADI TUILERIE BRIQUETERIE BOUZEGZA  

99B0722750 BRIQUETERIE TUILLERIE EL MOUMTAZA II  

99B0722752 BRIQUETERIE EL MOUMTAZA BOUDOUAOU  

99B0762817 EURL ENTREPRISE BRIQUETERIE TRADITIONNELLE KHEMIS  

  
 

  



 

 

  
 
 
 

 

03:ملحق رقمال  



 

 

 

  

 

04:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

05:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

06:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

07:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

08:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

09:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

10:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

11:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

12:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

13:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

14:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

15:الملحق رقم  

 
 



 

 

  

 

16:الملحق رقم  

 
 



 

 
 

17:الملحق رقم  

 




