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 تممقد ّ

 

دة عدٌد من تلشركثت تلمتعدّ تل تأعط،  ةتْللٌمٌّ ة م تلمتزتٌد للفضثءتت تلصنثعٌّ ة وتلتمدّ تلعولم

 مهتنشثطأو أعمثلهمهدؾ توسٌع سلسلة ب ةتِجنبٌّ نحو تلبلدتن  ثد ونمل نشثطثتهمدّ للتّ  ثت فرصة  تلجنسٌّ 

 . عثّم   بشكل  

من  خرآ نث تلٌوم نوتجه شكٕ  ولكنّ  لدٌمة   ثت هً ظثهرة  دة تلجنسٌّ للشركثت تلمتعدّ بثلنسبة تلعولمة 

ة عن طرٌك تلبلدتن تِجنبٌّ فً  تِخٌرةفً تلسنوتت لوحظ لعولمة هو تٔستثمثر تلمبثشر . تأشكثل 

ًّ م للنشثطثت على تلسلّ  متبثدل   وتنسٌك   ثت  تتفثلٌّ  ونشثط تلبحث  تْنتثجلنشثط  بروز عولمة   تلعثلم

خثرج  إنتثج  وحدة  تِللّ تملن على  شركة   : ثت ( هًسٌّ دة تلجنمثل عنهث متعدّ وتلتطوٌر ) شركة ٌ  

 ة. حدودهث تلوطنٌّ 

تموم بعمد و  ةتِجنبٌّ من نشثطهث فً تلبلدتن  ت  شركثت تنتج جزء : ثت هًدة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ  

ًّ  ت ) تٕحم   ة  ثنثبٌّ  تتفثلثت    (. ةتِصلٌّ خثرج حدودهث  تِمّ للشركة  أفرع   أو سترتتٌج

ة على لوّ  - رهثتلتفضٌل فً مجثل تطوّ  فً  - أسثسث  ثت دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ  ةسترتتٌجٌّ إتعتمد 

ة ومجثل للسوق ، نوعٌّ  ةتِسثسٌّ تلحثجثت ، ة للموتلع تلمستهدفة ) بنٌة تلسوق تلمستهدفة ً تلمحلٌّ تلتبنّ 

ًّ أتٔستخدتم ( من  ٌجري ثر تلحجم ( أة ، و، تلعمٕنٌ رتت) تلستند جل لوى تٔندمثج وتلتوتفك تلكل

 .ةعلى تلسثحة تلعثلمٌّ  تْنتثجمن  مٌن وحدتت  ؤزة تلتً تسمح بتة تلممٌّ ة تلتنظٌمٌّ تلبنٌّ  ةأهمٌّ على  تلتؤكٌد

 أفرع   إنشثء وبٌنلسنوتت تلمثدمة فً ت ع تلظثهرة توسّ  بٌن  فً هذت تلمجثل ونتِخّصثبٌّ ٌمٌز 

 .ركثت فً تلبلدتن تلنثمٌةللشّ 

ثت وتدفع بثلبثحثٌن فً هذت تلمجثل لٕستفهثم من دة تلجنسٌّ ثلشركثت تلمتعدّ ب فؤكثر أكثرتلعولمة تكبر 

 تلتثلٌة : تِسبلةخٕل 

فً  ثمنهجزءت  و أ نشثطثتهث توطٌن كلّ إلى ثت دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ ث هً تلحمثبك تلتً تدفع م - 1

 ؟ ةجنبٌّ تلبلدتن تِ

ًّ تلمعنى تْ فً -2    ؟ عثبك  كو أ كفرصة   ملحوظ  توطٌن تلنشثط تلنشثطثت هل  لتوطٌن سترتتٌج

 ؟ مّ تِ تلشركثت فً تلمستخدمةهً طرق تلتوطٌن  مث -3



8 
 

 للسنوتت تلمثدمة ؟ تلمفضلةة مث هً تلمنثطك تلجؽرتفٌّ   -4

 إطثر  عرض  ٌجري أن تِفضلمن ،لة وتلمفضّ  دةتلمحدّ  تِسبلةمن تلملك وتلبحث عن هذه  فً حثلة  

  ًّ لطرق  تِمثلختبثر تستطثعة  فحص تٔجل أمن  تلٕحمةفً تلمرتءتت  ث  حسٌكون موضّ  ثلم توضٌح

 ثت.دة تلجنسٌّ توطٌن تلشركثت تلمتعدّ 

لتوطٌن  تِمثلشرح تٔختٌثر  تلمؤخوذةة تلنظرٌّ  ّطرٌمكن ل ، ممٌثس   أيّ  فًتحدٌد ثلب نبحث س

 تلنشثطثت.

من خٕل  إلٌهثة ) دونٌٌنػ( تلمشثر نظرٌّ  تِسثس منهث فً ثت  ة نظرٌّ شرح عدّ  إلى فً تلبدتٌةسنذهج 

 تِجنبٌةتلشركة نشثطثتهث فً تلبلدتن توّطن ) لمثذت  : للسإتل تلتثلً تِمثلتلضبط  بهدؾ نفس تلعثلم

 ؟(. تِسوتقلبل فحص طرق تلدخول فً 

 جل هدؾ  أمن   ةتْللٌمٌّ وتلمصفوفة   ،ة تلجدٌدة ؾ تلمنثطك تلجؽرتفٌّ تلتً تعرّ  تلنمثط بعض  سنشرح

من  شكل   وأيّ ، ن نشثطثتهث ٌتوطّ ل ث  آمن دت  بل أو ة  تختثر منطم أنمث  ) كٌؾ لشركة  : معٌّن  هو

 (.مجرى تبنٌهث ؟ دتلمحٌطة سوؾ تحدّ  ةتْسترتتٌجٌّ 

طرق و ةسترتتٌجٌّ ت ختٌثرٔ ةتِسثسٌّ رتت ة تلمختلفة على تحدٌد تلمتؽٌّ هذه تلممثطع تلنظرٌّ تسثعدنث 

 ثت. دة تلجنسٌّ ثت متعدّ توطٌن تلشرك

 تلتثلٌة:تلمشكلة  بهدؾ فهمفً تلشكل تلتثلً  لمث سبك تلتصوريّ  تْطثرسنوجذ 

 فً سورٌث ؟ متعددة تلجنسٌثت لشركة   كٌؾ نستطٌع توطٌن فرع  
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:    ح ذلن فً تلمخطط تلتثلًسنوضّ    

 

ي( هٌبة تْطثر تلنظر1) مخطط  

 

 

 

 

 

 طرق تلتوطٌن فً تلبلد تِجنبً

 كٌف لشركة أن تختار طرٌمة  

؟ للتوطٌن فً بلد نامً  

 بارادٌكم

8811دونٌٌنغ   

 

 

8811دونٌٌنغ   

كٌف تختار المنطمة أو مكان 

؟ التوطٌن  
محددات التوطٌن 

والجغرافٌا االلتصادٌة 

 8881مٌشٌللً 

8888كٌركمان   

ستراتٌجٌة اإلللٌمٌة لشركة الً اما ه

؟ متعددة الجنسٌات تٔسترتتٌجٌة تٔللٌمٌة  

2115رٌكمن ،  FMN 

vdmlkK 2005 

ما هً األخطار المرتمبة 

؟ للبلد المحدد  

؟  ما هً ثمافة الفرع  



10 
 

ّّاالنخقائيّ ّواننمىذجنمظّانخىطينّّاخخيارّ-1

 

ثت تلتوطٌن ونمل سترتتٌجٌّ تعن  وإٌضثحثت   بتفثصٌلوٌدنث زتعن  ، تلثمثنٌنثتمنذ لم ٌتولؾ تلبثحثون 

 تلنموذجوبثلتحدٌد  تِجنبٌةتلبلدتن  إلىتلتوسع  نموذج تلخثرج. إلىثت دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ 

  تِخٌرةة خٕل تلسنوتت تلعثلمٌّ  تْدترة عنفً تلبحث  عث  شٌو تِكثر تلنموذج هوتلذي تٔنتمثبً 

تلسإتل عن طرٌمة تلدخول  إلى( 1988ػ، ٌٌن) دونٌمٌل ( . فً تمرٌبه تٔنتمثبً  ،2005) رٌكمن، 

 .تِجنبٌة تِسوتق إلى

 ث  هموجّ  ٌكونتلتوسع  أوتٔستثمثر تلمبثشر  أوتٔختٌثر بٌن تلترخٌص  نّ أ (1988دونٌٌنػ ، ٌظهر) 

 للشركة ة  فوتبد خثصّ  ذتت ث  وتلتً جمٌع وتلعولمةتلتوطٌن  يّ أمن خٕل فوتبد تلفرص وتلتموضع 

فً  ث  أٌضفوتبد تلعولمة تسثعد تلخثرج و فًفوتبد تلتوطٌن على نجثح تلتوسع للنشثطثت تسثعد و

 .  تلخثرج إلىلنمل نشثطثت تلشركة  زتت  لحصول على مٌّ ت

 ة  دتت مجتمعمحدّ  ةكثنت تلثٕث إذت ٕ  مفضّ  مبثشر   ل تستثمثر  من خٕ ،تلتوطٌن فً تلخثرج ٌكون 

 .فً آن وتحد  تلفرص، تلتوطٌن ، تلعولمة()

من  ذتت أهمٌة نمثذج تلتوطٌنمن خٕل  ةتلتوضٌحٌّ  تلجدٌدةرتت للشركثت وتلمتؽٌّ  دةتلمحدّ تلفوتبد إن 

 ( 2008للخثرج ) كولفٌن و مثٌرفور ،  ثعهوتوسّ  تْنتثجتوطٌن نشثطثت  جلأ

تلسٌثرتت تختٌثر تٔستثمثر تلمبثشر  ٌفضل مصنعو لمثذت :تلتثلً  للسإتل ةٌّ تلحمٌمجل تلمعرفة أمن 

 تصدٌر تلنشثطثت ؟ أوتلترخٌص  إتمثنعلى 

ٌسمح و. (2008) كولفٌن ،  تلسإتلهذت على  لٓجثبة ث  تٔنتمثبً مستخدم تلنموذج ٌكون ٌمكن أن

 للتوطٌن. تلمختثرةؼلج تلبلدتن أفً  تبد وتحمٌك تمتٌثزتت  بثلحصول على فو لٓنتثج أفرع  خلك 

لشركثتهم فً  أفرع  ٌختثرون فً توطٌن  تِخرىللسٌثرتت وتلصنثعثت  عٌنتلمصنّ ؼلج أ : مثثل

ًّ ٔك هذت على تلتٕحم ت. ٌطبّ للٌلة   تلٌد تلعثملة  أجوركون فٌهث تً تتلبلدتن تل ًّ  سترتتٌج بٌن  تلدول

ٌوتث فً و)جوتن فنتشر( مع ت ث  سترتتٌجٌّ ت ث  تحثلف ألثمتٌسثن تلٌثبثنٌة  وتلتً شركة بٌجو تلفرنسٌة ون

على مجموعة سثٌبث وخودرو  أٌضث  هذت تلمبدأ ك ( وٌطبّ 2008تلجمهورٌة تلتشٌكٌة ) كولفٌن 

 . ) تٕحم تسترتتٌجً مع سورٌث( تٌْرتنٌتٌن
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ّّوانؼىنمتّوانمىضغنمىذجّ)ّدونيينغّ(،ّانفرصّانمخاحتّّ-2ّ

 

 نموذجه تلخثصّ  وفك لٕستثمثر تلمبثشر ةتلتوضٌحٌّ للمحثور  ممثرنة عثمة (1988دونٌٌنػ ، لترح )ت

عنثصر مثل تلفوتبد  إٌجثدبوتمرٌبه تٔنتمثبً  تلعولمة وأسسوتلتموضع  تلمتثحةة تلفرص بعملٌّ 

ًّ وتلمنثفسة تلكلٌّ ة تلتبثدٔت تلتجثرٌّ  لعولمة زةتلممٌّ   . ة على تلمستوى تلعثلم

ًّ  ٌنػتلنظرٌة تٔنتمثبٌة لدونٌ منتتض تحمٌك عولمة ل زة لممٌّ تمث هً تلفوتبد  :تلتثلً  تلسإتل تِسثس

ًّ تلتطوّ ٌمكن أن ٌؤخذ  ؟  لشركثتت  (مثل) تلتصدٌر ، عمود، بٌع ترتخٌص ة  عدّ  للشركة أشكثٔ   ر تلعثلم

 :تلثٕث  تلفوتبدلتوتجد أو ؼٌثج  ث  أسثسٌّ  تثبعث   تختٌثر تلطرٌمة أو تلخٌثر ٌكون

 .مة(، تلعول ، تلموضع ) تلفرص تلمتثحة

ّّانفىائدّانمحددةّنخىطينّانشركاثّمخؼددةّانجنسياثّ-3ّ

 

ملموس وتلتً تكون تلن ، ؼٌر ثل تلمتحرّ ة ( تلشكل تلفعّ زتت تلملكٌّ ) مٌّ  دةتلمحدّ تلفوتبد تؤخذ 

 ة  ) خثصّ  تلبشريّ تلمحتوى  ةتلملكٌّ . ٌدخل فً هذه  حصرّي   بشكل   للشركة مملوكة   وصٌةخص

 ةتلملكٌّ ع تلمنتجثت وصورة وسمعة وجودة تلمنتج ، حموق ( ، تنوّ ةتلتمنٌّ  وتلمعرفة ةتلتجثرٌّ تلمهثرتت 

 2005(، ) مًٌٌ وكٌٌوم،  ةتلتكنولوجٌّ وتلحثلة  ةتلتجثرٌّ ) برتءة تٔخترتع ، شكل  تلمنتج وتلمثركة 

 . (24صفحه 

 ؟ ث ٌ ع خثرجثت بثلتوسّ دة تلجنسٌّ ركثت متعدّ تلش ترؼج (: لمثذت9،ص2004)جثسمن،:  ٌسؤل

 طوٌلة   لمدة   مختلفة   دٌة فً بلدتن  تلتعدّ ن لهم فوتبد تإمّ  دة  ٌملكون فوتبد محدّ  ِنهم )  :  جوتجتل

 ( .تنثفسٌة   وبؤسعثر  

ّٔ ثت تلجنسٌّ  دةمتعدّ تلشركة ٔ تكون   منتسمح لهث بثلتمثط تلفرص  دة  كثنت تملن فوتبد محدّ  إذت إ

 : أنمثط  ثٕثة  على  عة  هذه تلفوتبد موزّ ٌمكن أن تكون وتلتً . ةتِجنبٌّ  وتقتِس

.ومستوى تلتطور  بثْبدتعثت، ةتلمختصّ بثلمعثرؾ  مرتبطث   : لاألو  النمط  - ًّ  تلتكنولوج
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 أموتل  بثلبحث عن رإوس  أو م تٔلتصثديّ ، تلسلّ  بثلمستوى تٔلتصثديّ  ث  مرتبط:  النمط الثانً -

 ومستلزمثت تلمنتج . أثمثنفً  ث  ر تخفٌضتوفّ  جدٌدة  

لبل تلشركة  ث  سولشركة  تملنعندمث :  مثٕ   ة  تكون تحتكثرٌّ  أن: تلفوتبد تلتً ٌمكن النمط الثالث  -

(2004لبل تلمستهلكٌن ) جثسمن ،  من ة معروفةعندمث تملن مثرك أو ةتلمنثفس  

ّ LOCALISATION فىائدّانمىقغ ّ ّ-4ّ

 

 خذةتلمتّ  ثِشٌثءب تلمتمثلة تبةتلجذّ زتت مٌّ لل جٌد   مٌثس بشكل  ثلمولع أو فوتبد تلمولع  بفوتبد نمل تلتسمح 

ره وتنفتثحه من خٕل تلمعرفة تلمثلى لسٌثسثت تلبلد تلمضٌؾ بعوتمل تطوّ  ر بنمل شركة  فً تلمرت

 ًّ  (.25، ص  2005) مًٌٌ وكٌٌوم ،  وتٔلتصثديّ  تلسٌثس

ًّ وتلوضع ت د تلوضع تٔلتصثديّ ٌحدّ  ) درجة تٔستمرتر تلسٌثسً( ، تلنمل ، سهولة تلوصول  لسٌثس

، تلبنى تلتحتٌة ، تلمستلزمثت ( ووسثبل تلنمل  ةولٌّ تِ ) تلٌد تلعثملة ، تلموتدّ  إلى بعض تلموترد

) لٌثس وحجم تلنمو تلعثم ( وٌمكن أن ٌكون  أٌضث   ة تلسوقوضعٌّ  لحوتجز تلثمثفٌة وتلتشرٌعثت وت

 .تخلً من لبل تلحكومة بثلمكثنتلتدخل تلدأٌضث  

من خٕل تلسٌثسثت تلمرتبطة بثلحموق  مستمبلٌة تستثمثرتت بوضع تلرتر تلشركة على ٌجج

 ةأٌّ  ختٌثرتلبل  تْمكثنثتسوؾ نذهج لممثرنة مختلؾ وة ولوتعد تلتسعٌر  وتلتشرٌعثت تلجمركٌّ 

 . إضثفتهثٌمكن  دةفوتبد محدّ 

هذه )ة لٕستثمثر . جثذبٌّ  أكثرة محثور تجعل تلبلدتن عدّ  من ة  ( نظرٌّ 1993) دونٌٌنػ ،ٌطور 

، ولكن ٌمكننث  أشكثل  ة ز تلبلدتن بعدّ مٌّ توتلتً ( ة تلشركثتتلمطروحة لتنثفسٌّ  تِسبلة ٌدزت تلمحثور

  :نػ تلنموذج ٌهث دونٌٌٌسمّ  تلتًثٕثة نمثذج ) عنثصر تٔختٕؾ (  إلىتلتعمٌم بثلفصل 

 ، سٌثسثت (.محٌط ، نظم )) م ن س( =  

، حجم  رةتلمتوفّ  تْنتثجد كمٌة وجود محثور ٌحدّ  ) م ( < محٌط > : تلتصثديّ  األولالنموذج  -

  ةتلدتخلٌّ  تلشبكةمع  وتلعٕلةشبكثت تلتوزٌع  ،تلمسثفثت ووسثبل تٔتصثل  ،تلسوق ، وسثبل تلنمل 

 . ةتلحكومٌّ ، تلبنون وتلمرتكز 
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 إلى كثلنظرة ةوتلثمثفٌّ  ةتٔجتمثعٌّ تلعنثصر  إلى: ٌنظر  > ) ن ( < تِنظمة الثانً النموذج -

 .  تللؽثت وتلثمثفثت ، تِجثنج

 سٌثسثت تلبلد تلمضٌؾ. إلى) س ( < تلسٌثسثت > : ٌنظر  موذج الثالثالن   – 

ّّ(Internationalisationّانؼىنمتّ)ّّ-5ّ

 

ًّ بتنفٌذ عملٌّ  تْمكثنٌة توتفك مث ،  ة  خثرجٌّ  أسوتق  كة وتكتسثج فً نفس تلشر ثت على تلمستوى تلدول

تخفٌض تكثلٌؾ تلعملٌثت  تستطٌعثت دة تلجنسٌّ > تلشركثت تلمتعدّ تِعمثل دولٌة<  تموله فوتبد عثلمٌة

 أفضل ٌكون للشركة أفرع  تستخدتم  :مثل  .  تلسوقشكل حجم بثل وثٌك   بشكل   مرتبطة  تل تلنشثطثت أو

ٌثت حموق تلشركثت بهذه تلحثلة تلتكثلٌؾ لمسمّ فض تخ،  ةجنبٌّ تِ تِسوتقمن تلتصدٌر لتزوٌد 

 أوللنشثطثت  تلعولمةبثحثٌن فً مجثل تل عدد من حسج ب.  ةتلمثلٌّ رن ونسبة تلتحوٌٕت ثتلجم

 تلعولمةتسمح ( .  2005) مٌٌه و كٌٌوم ،  جثذبٌة   أكثرتصبح  ث  مث دولٌّ  شركة  توسعت  إذت.  تِعمثل

 بهث.تلخثص  وتلمعرفة ةتلتجثرٌّ مثل تلعٕلثت  تٔحتكثرٌةثٌة للفوتبد وتلحم ،ثٔستثمثربلشركثت ل أٌضث  

 منهث شركثت   عدة أشكثل  ب  توطٌن أفرع  إلى تلشركثت  على تلمستوى تلدولً تمٌلجل تلحضور من أ

ًّ ت) تٕحم   بٌن تلبلد تلمضٌؾ وتلبلد تِمّ  مشتركة   ًّ  سترتتٌج ًّ  دول ، تٕحم مع  ( جوتن فنتشر عثلم

زتد من وجود  متثتل منضمثٔأو ت متٕحتلتتفثلثت إن ة ، فً تلسوق تلمحلٌّ  أصٕ   جودة  شركثت مو

 (.1995ودوسسوج ،  ة تلثثنٌة ) كثرٌتثت تلتً ظهرت بعد تلحرج تلعثلمٌّ دة تلجنسٌّ متعدّ تل تشركثتل

للشركثت على شكل  أفرع  توطٌن  إلى ل  ومٌ تلشركثت لدى جل تلتوتجد على تلسثحة تلدولٌةمن أ

ًّ ت، تٕحم  شرتكة   ًّ  سترتتٌج  ) جوتن فنتشر عثلمً (. دول

تلبلد تلمضٌؾ ، صنثعة  أسوتقمبٌعثت تلمنتجثت فً  خثصة   شٌوعث   تِكثرهً  تلشركةنشثطثت 

 . أٌضث  ثت فً تلبلد تلمضٌؾ دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ 

 لتنثصتو تؤسٌسجل من أ ثت شرتكة  ترسٌخ تتفثلٌّ  إلىعدة  منذ سنوتت   مٌول   أٌضث   لشركثتولدى ت

 . وتْدترٌة تلتمنٌةثرفهم للشركة وتلتموٌة بوجه تلمنثفسٌن وحمثٌة مع دةتلمحدّ تلفوتبد 
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.ة مرتحلعدّ وفك ك حمّ تتلنشثطثت تلشركة  تلعولمةن ( أ1تلشكل )ٌوضح   

 

 تصدٌر المنتجات

 توطٌنات تجارٌة

 )مكاتب، مستودعات، فروع، شركات تابعة غٌر مستملة( 

 

 

لمعرفةاٌات نمل نظام اتفال  

براءات االختراع ، االمتٌاز ، عملٌات التعاون  ) تحدٌدا  

(اإلنتاجً التجاري والبحث والتطوٌر  

ً  تأسٌس التلحم اال ستراتٌج  

منتجات  –إنشاء ثنائً لعملٌة: مفتاح بالٌد 

 سوق بالٌد

توطٌن وحدات تجمٌع ومن ثم وحدات 

 تصنٌع كاملة
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ة للعولمة( تلمرتحل تلكٕسٌكٌّ 1شكل )  

 

 أي<<  أو؟ >>  ث  دولٌّ  وتجدتلجوتج على تلسإتل تلتثلً << كٌؾ ٌمكننث تلتتَن من تلمنثسج 

للمولع  دةتلمحدّ من تلفوتبد  وتٔستفثدةللشركة  دةتلمحدّ جل زٌثدة تلفوتبد ٌهث من أمإسسة ٌجج تبنّ 

 تلمختثر ؟ >>.

 بإنشثء: ت  إذ،  موجودة  ؼٌر  بثِحرى أو ؼٌر كثفٌة   تِسوتق نّ أهو  ر  هذت تلجزء على مإشّ ٌعتمد 

ًّ   سوق    ثت بعض تلفوتبد . دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ  تربح ، خثّص   دتخل

 (. 14. ص 2004) جثسمن ،  ت  تؤثٌر تِكثر، بثختٌثر تلنمط  تلعولمةمن  تلفثبدة منهث

  ٌوجد عدة وسثبل من أجل تلشركة للتطوٌر وتلدخول فً أسوتق جدٌدة هً :

 : من خٕل تصدٌر تلمنتج . أوال  

 أوترخٌص تٔستٌرتد  إعطثبهثمن خٕل  ثإمّ  ،ؾ بتوزٌع تلمنتج تلتصرّ  حك أخرى شركة  منح  : ثانٌا  

 . عهدمن خٕل تلت أوتلتصنٌع، حك 

ًّ ت تٕحم   وإنشثء ة  محلٌّ  من خٕل تلضبط عن طرٌك شركة  شركة  إنشثء:  ثالثا    لكلّ  50 % سترتتٌج

  ث  أفمٌّ  ث  تعثون أو  تْنتثج لخطّ  ة خوتصّ بٌن عدّ   عمودٌّث   ث  تكون تعثون أن ةتلعملٌّ هذه ٌمكن ل.  طرؾ  

  . تلمنثفسٌنبٌن 

 بشكل   نشثءتٌٔكون و،  100%لنشثطهث  ث  فرع لهث ٌكون تثبع بإنشثءتموم  أنشركة ٌمكن لل:  رابعا  

  تلشرتء كثمٕ   أو ة  موجود ة  من خٕل تلتٕحم مع شركة محلٌّ  أو( ،  100%) تستثمثر مبثشر  كثمل  

 . (2004) جثسمن ، 

 تلعولمةوهذه ،  تِمثلبثلتنظٌم  تلعولمةمن خٕل  تلشركةفً  ة  دتخلٌّ  ة  تجثرٌّ  عٕلة   إنشثء ٌسمح

 ( :2004ة فوتبد ) جثسمن ، عدّ  هثتعطٌ
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(  ٌوضح فوتبد تلعولمة للشركثت1تلجدول )  

 الفوائد العوائك

ث كة كبٌرت  كلّممث كثن حجم تلشرفً تلبدتٌة كلّ  -

أفضل  ،كبرأإدترٌة كثنت تلشركة تطلج إدترة  

.وفعثلة  

لعثمودي وتِفمً لتؤللم تتعمٌد فً شبكة ت -

 للشركة.

جل تلتٕحممن أ جٌد   س مثل  تلحثجة إلى رأ -  

  . أو تْنشثء ،تلشرتء  

  .تجدٌد تلمعرفة بثستمرتر -

تْنتثجخطوط ل د  جٌّ  ضبط   -  

تلمثلٌةتخفٌض فً تلتحوٌٕت  -  

تٔحتكثرٌةستثمثر بعض تلمدرتت ت نٌةإمكث -  

جدٌدة أسوتقتلدخول فً  -  

حمثٌة نمل تلمعرفة -  

تعثون جٌد بٌن تلمنتج وشبكثت تلتوزٌع -  

خذ تلضبط على تلعثدتت تلمحلٌة وتِسعثر أ -

 تلمنخفضة للٌد تلعثملة تلمحلٌة وإجرتءتت تْنتثج

 

 

  : دراسة توطٌن الشركات متعددة الجنسٌات خارجٌا  مشكلة 

 فً سورٌث ؟ أجنبٌة   لشركة   ث  ن فرع: كٌؾ نوطّ  تًتَ على تلسإتلة درتستلمشكلة تترّكز 

تلوضع وتلحثلة شهد ،  2000ة بحلول عثم ثت تٔلتصثدٌة تلعثلمٌّ منذ تنفتثح سورٌث على تلفضثبٌّ 

بعض  ر  تؤخّ عد ولو ب رد  مطّ  بشكل   ث  ملحوظ ت  رة للبلد )سورٌث ( تطوّ ة وتلسٌثسٌّ تٔلتصثدٌة وتلمثلٌّ 

ًّ للظروؾ تلمحٌطة ب تبعث   تلشًء ًّ  سورٌث كمولعهث تلجؽرتف ) تلجٌوبولٌتن ( منذ عثم  وتلسٌثس

 . ث  هكثن موجّ  تلمتزتٌد، تلنمو 2004

بعد   4,2%بحوتلً  ت  ممدرّ  2008ثت هذت تلنمو فً عثم دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ لدّرت ؤحظت 

ًّ   نمّو   ًّ  نتٌجة  تلنمو  كثن . 2007عثم  3,9% وصل إلى تدرٌج  لٕلتصثد تلسوري لٕنفتثح تلتدرٌج

ًّ  ةتٔلتصثدٌ لٌةتَمن  تلذي سمح بإصٕح لسم  تِمر،  إلى تلخثرج  للسوق وثمة تلمستثمر تلخثرج

 ًّ خر تلممكن أخذه بثلحسبثن  . تلعثمل تَ تلصعج أسثسث   بهذت تلسوق ، بثلرؼم من تلوضع تلمحٌط
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ة مثل صنثعة تِلمشة ثل تلسورٌٌن فً تلصنثعثت تلتملٌدٌّ د للعمّ تلتؤهٌل تلجٌّ  هو وتضح   وبشكل   ت  تحدٌد

 . ومرؼوج   ر  نمل تلمعرفة أكثر فؤكثر ممدّ  أٌضث   ،تلتعلٌم وتلصحة  ،وتِلبسة 

 :ٌمكن تلمول إذت  ،  2003ٌوٌة تلمعتمدة منذ عثم تلبن تْصٕحثتن تٔلتصثد تلسوري على تحسّ ٌعتمد 

.  لمنثلومث زتل بعٌد ت، ، ولو كثن منهث تحدٌث تٔلتصثد تلوطنً  محممة   أصبحتلٌث تلع تِهدتؾ أن

ًّ  ًّ تلمثنون تْطثرتحدٌث  ( ، تحرٌر تلسوق  ة  وأجنبٌّ  ة  مٌن) وطنٌّ ، توطٌن بنون وشركثت تؤ وتلمثل

 .  وجعله مفتوحث  ة وتحرٌر تٔستٌرتد تلمحلٌّ 

 ثعطٌأ   تلتؤمٌم،عثم من  40بعد عودة تلبنون تلخثصة ة مع للبنون تلوطنٌّ  كثملة   هٌكلة   إعثدةإن 

 .2004منذ بدتٌة كثنون تلثثنً  لتصثدٕل تْشثرة

. فً  ة  محلٌّ  ة  وطنٌّ  جثنج ستة بنون   إلى 2008منذ عثم  ثلة  وفعّ  ة  ة مسموحة وتْسٕمٌّ تلبنون تلخثصّ 

 ، مع خمس 2009 آذترً خذ شكله فة فً دمشك تلذي أتلمثلٌّ  تِورتقسوق  تؤسٌستلنهثٌة مشروع 

 . ومعتمدة   معروفة   شركثت  

 تلنموّ  فً 80%من  ؤكثرب نتٌَشثرن  تلتً،  تلحرةتلسوق  تلكبٌرة وتْصٕحثترتت تلتؽٌّ فتحت 

بثٔستثمثر  زةمٌّ تتلمفرنسث  :. منهم مثٕ   ستثمثرٕكمكثن ل سورٌث تِجثنج ونتلمستثمرختثر ت.  تلعثمّ 

، ٔفثرج فً مجثل معثمل ة مثل ) توتثل فً مجثل تلنفط ق تلسورٌّ فً تلسو تلموجودةبشركثتهث 

 . ِجبثن(تسمنت ، ترٌفث ، كثرفور فً مجثل تلسبر مثركت ، بٌل فً مجثل صنثعة ْت

جل من أ , سورٌثلشركثتهث فً  أفرع  ثت لتوطٌن دة تلجنسٌّ جمٌع هذه تلمكونثت تلشركثت تلمتعدّ تشّجع 

 تلتثلٌة.طرح تِسبلة نهذه تلمشكلة  حل
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ٌ  للشركات متعد   دات توطٌن أفرع  ما هً محد    ات فً سورٌا ؟دة الجنس

 : تلتثلٌةتسثعدنث على تْجثبة على تِسبلة لخترنث  تلموضوعثت تلتثلٌة ت

 

 

 مث لشركة دتت من أجل توطٌن فرع  مث هً تلمحدّ 

 فً تلخثرج ؟

 الموضوع األول

تٌثر تلتوطٌن ، إدترة تلتٕحم طرق تخ

ًّ ٔت ًّ  سترتتٌج تلدول  

 

 مث هً إجرتءتت تلتوطٌن وأخطثر تلبلد تلمضٌؾ ؟

 الموضوع الثانً

 إجرتءتت تلتوطٌن

 

 مث هً حثلة وثمثفة تلبلد تلمضٌؾ ؟

 الموضوع الثالث

 وضع ثمثفة تلبلد تلمضٌؾ

 

:الدراسة  وأهدافات فرضٌ    

ٌة :تلتثل ةتِسثسٌّ ثت تلسثبمة على تشكٌل تلفرضٌّ  تِسبلةتسثعدنث   

من  تعد سهلةثت فً سورٌث دة تلجنسٌّ توطٌن فرع لشركة متعدّ  إجرتءتت

ةونصٌّ  ةسترتتٌجٌّ تخٕل عدة محثور   

 تلفرضٌة تِسثسٌة

     P 

 P1  ة تلتوطٌنتلثمثفة تلسورٌّ تسّهل 

ل تلتوطٌنة ، تلبنى تلتحتٌة ( تلسورٌة تسهّ تلموترد ) تلتكنولوجٌّ   P2 

ة ة وتٔلتصثدٌّ تلسٌثسٌّ  ؼٌثج تِخطثرٌسّهل تلتوطٌن   P3 
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 ٌن به ذهبنث إلى تثبٌت تِهدتؾ تَتٌة :على مث نحن مهتمّ  تْجثبةجل من أ

 الهدف األول :

عدد من تلطرق تلمستخدمة من لبل  سورٌث،مث فً  تحدٌد طرق ومحددتت توطٌن فرع لشركة  

 ج .فً تلخثر جل توطٌن شركة  ة من أسترتتٌجٌّ ٔفً تْدترة ت تلبثحثٌن

 الهدف الثانً :

 فً تلبلدتن تلنثمٌة. مث لشركة   جل توطٌن فرع  تحدٌد تْجرتءتت من أ

 الهدف الثالث :

 ة وتشرٌعثت تلبلد تلمضٌؾ وموترده.ة وتٔلتصثدٌّ خطثره تلسٌثسٌّ تلبلد وأتحدٌد ثمثفة 

 : دراسةطرٌمة ال

فً  لشركة تصنٌع سٌثرتت   على فرع   فٌهث زنثركّ و, ة  نوعٌّ  ة  تحمٌك درتسلأخذنث  درتسة حثلة  وحٌدة  

 سورٌث .

ًّ ٔر تلتٕحم تثمرة تطوّ  هذه تلشركة تهدّ  هذه تلطرٌمة فً تسمح .  إٌرتنهو  صدٌك   مع بلد   سترتتٌج

فً تلخثرج   لشركة   للشرح ، مثل توطٌن فرع   صعبة   وفهم ظثهرة   تلمعمدة تْجرتءتتتلدرتسة بضبط 

 فً سورٌث . لشركة تصنٌع سٌثرتت   دتت توطٌن فرع  ح محدّ على توضٌ عثم لٌركز هذت تلبحث بشك

 

 عمل نوعً نشر وتوضٌح توضع استفساري

 دراسة لحالة وحٌدة

 تعمل استنتاجً
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 دة  ؤكثر معمّ فأكثر  وأصبحت , عدٌدةصنثعة تلسٌثرتت  نتشثرتجل معثلجة ظثهرة تلطرق من أتعدّ 

 ث  بمركّ  حأصبتٔستمرتء وتلتمرٌج نحو تلمحور  ،تٔختصثر ة. مع تلعلم بؤنّ تلتملٌدٌّ تلطرق  بثلممثرنة مع

 لرٌبة   معرفة  بتٔستدٔل   أو تجتمثعٌة   شرح ظثهرة   إلىوتلذهثج  وتلتؤكٌدهدؾ تلشرح وتلتوضٌح ب

 إجرتءتتفً  ووتعدة   ة  ؼنٌّ  بثت  على ؤدة مركّ تلضوء  تسلٌطجل ر، من أتلمعثص تْدترةلعلم 

 ًّ  وتكتمثل تلمعرفة . تٔكتشثؾ تلعلم

 . رة ٔحمث  جل حمثبك ستكون مفسّ حو تٔختصثر من أهذت تلبحث نتختٌثرنث للعمل فً ٌمٌل 

ًّ ٌؤخذ  ة )صنثعة تلسٌثرتت (. هذه تلدرتسة للحثلة تلنوعٌّ  وحٌدة   مع درتسة حثلة   بحثنث تلشكل تلنوع

، تحلٌل  خرآ بشكل    جدٌدة   جل بنثء فكرة  من أ يّ أ ، ةتلتوضٌحٌّ تلدرتسة  إطثرفً  دتبمث  مستخدمة   

ًّ   نّص   ) ٌن  وحٌدة   لدرتسة حثلة   لتِوّ تلهدؾ  ٌشكل ة  وؼنٌّ  عة  متنوّ  معطٌثت   إلىول بثلوص دٌنثمٌك

 (,1991؛ تٌبرمثن ومثٌلس ، 1994

 (تلتثلٌة ) شرح ، تلخٌص ، تجرٌج ، توضٌح تِهدتؾ إلى تستفسثرّي   ع  توضّ تلطرٌمة مع  تهدؾ

جل تلفهم تلعمٌك من أ وحٌدة   لة  دون بحثممٌّ  ننثأرض تلوتلع ، حٌث من أ لربث   تِكثرة تلعثدٌّ  تِهدتؾ

(( ، ) رتجثن  ؟جثبة على تلسإتل  )) كٌؾلطرٌمة تلمثلى هً درتسة حثلة من أجل تْلهذت تلتوطٌن , ت

 (.10،ص 1999، 

هث تٔجتمثعٌة تشرح لٌموهً فهم ظثهرة، وتحدة  جل حمٌمة  ة من أتلمختصر درتسةتل هتخترنث هذ

على هذه تلطرٌمة تعتمد لبلد تلمضٌؾ . منذ تنفتثح ت عثصرة  م وتلثمثفٌة فً تلعمك وتوضٌح أحدتث  

 .ومعثلجة تلمرفمثت تلكثملة للحثلةبعض تلتمنٌثت مثل تلمٕحظثت تلمبثشرة وتلممثبٕت تلمتتثلٌة 
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ّفىائدّاندراستّّّ-1

 الفائدة األكادٌمٌة واإلدارٌة  - 1-1

دترة ة كتثبثت فً مجثل تْعدّ ٕع على طّ لنث بثٔموضوع بحثنث هذت من تلنثحٌة تِكثدٌمٌة سمح 

 موتدّ وة ة تلعثلمٌّ ثت فً تِسوتق تلخثرجٌّ دة تلجنسٌّ بتوطٌن تلشركثت تلمتعدّ  ، بثلتحدٌد تلخثصّ ة تلعثلمٌّ 

                          .، ثمثفة و أخطثر تلبلد تلمضٌؾ  ضبط و تلتعثون فً تلنشثطثت خثرجٌث  لتأخرى مثل كٌفٌة 

ًّ   ثت فً بلد  دة تلجنسٌّ فرع لشركة متعدّ كٌؾ نوطن   ؟  أجنب

لً سورٌة  نة  موطّ  ة  أجنبٌّ  لشركثت   و ضبط أفرع  ة توطٌن سترتتٌجٌّ تة فً مجثل تِعمثل تِكثدٌمٌّ تعد 

 نوعث  مث . للٌلة

معثرفهم  موتردهم و كلّ  وضع كلّ  وكٌفٌة ة تلشركثءتسلٌط تلضوء على إدتر ة هًتِسثسٌّ تلفثبدة إن 

من نوعه ل تِوّ  ٌعدو تلذي  سثبثلشركة صنثعة تلسٌثرتت  لٕع بمشروع توطٌن فرع  ٔمن أجل تمعث  

 فً تلسوق تلسورٌة .

عن  على تلنجثح بمعزل   لن ٌكون لثدرت   طرؾ   أيّ  ِنّ  ث تلبعضعن إكمثل بعضهمتلشرٌكثن ٌبحث 

 تلشرٌن تلسوريّ وتلمثل ،  و رأسة لدٌه تلخبرة تلتمنٌة و تلمعرفٌّ ثلشرٌن تٌْرتنً فتَخر تلطرؾ 

ٌن و ؼٌثج من تٌْرتنٌ ة  لرٌب ة  فمثثمنهث  زتت  محفّ  ةعدّ من خٕل خول إلى تلسوق لدّ ت عملٌة لٌسهّ 

م و نمل تلموترد و تلخبرتت على إنشثء شركثت ٌتمسٌشّجع ة ، لتصثدٌّ ة و تٔتِخطثر تلسٌثسٌّ 

 . مشتركة  

هنٌٌن من أجل فهم طرٌمة تلتوطٌن للنشثطثت فً تلمهذت تلعمل بعض تْسهثمثت إلى ٌجج أن ٌعطً 

 .ٕزمةة تلّ تلخثرج و تِدوتت تْدترٌّ 

 .ذلن فً أّي بلد أجنبًلفهم  نحثول إٌجثد فرص  

 .ةة عند إنشثء نشثطثت دولٌّ تلعثلمٌّ  تلمختلفة و تِخطثرتلثمثفثت تحدٌد ٌجج تلمنظور  تلمدىفً 
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 الفائدة النظرٌة  -1-2

 ِسوتقت إلىتلطرق تلمستخدمة للدخول  كٌفٌة فً جمٌع تِعمثل تلجدٌدة   تبحث هذه تلدرتسة

 ة .تِجنبٌّ 

و تِخطثر  ةسترتتٌجٌّ ٔتتلمفثهٌم  رة بمث ٌخصّ على تلكتثبثت تلمتوفّ  ملحوظ   بشكل  تلدرتسة ز كّ تتر

ًّ ٔو إدترة تلتٕحم تللبلد تلمضٌؾ  ةتٔلتصثدٌّ ة و تلسٌثسٌّ  ًّ  سترتتٌج ح ٌوضّ  تلذي ن ،بٌن شرٌكٌ تلدول

فوتبد تلجمع بٌن مفهوم إدترة تلثمثفثت و إدترة تِخطثر  وفك   زتت سوق تلبلد تلمرتد تلتوطٌن فٌهمحفّ 

 . ةسترتتٌجٌّ ٔتعلى تْدترة 

 ة الفائدة العملٌ   -1-3

 ثتدة تلجنسٌّ متعدّ  من أجل توطٌن شركة   مشكلة   هً حلة من هذت تلبحث ة تِسثسٌّ تلفثبدة تلعملٌّ إن 

 .توطٌن تلتلترتح أدتة مسثعدة  فً تختٌثر ، وفً سورٌث  رؼج تلمٌثم بؤعمثل  ت

 و أخطثر تلبلد تلمرتد تلتوطٌن فٌهة ة تلثمثفٌّ دتت تِسثسٌّ تلبحث إلى تْسهثم فً فهم تلمحدّ ت هذٌتوّجه 

 بؤخذ لرتر  بثلفوتبد تلتً تمود تلشركثت إلى تلمٌثم  خثّص   مع تٔحتفثظ بشكل   ،أٌضث   تلبلدموترد هذت 

 .ة و تلثمثفٌّ  ةتٔلتصثدٌّ تلحمثبك من تلزتوٌة هذه  ٌمكن تصوروأكثر تحدٌدت  . بثلتوطٌن  للمٌثم

دة مث متعدّ  لشركة   للمرتر بثختٌثر توطٌن   أدتة مسثعدة   تلترتح : ة هًة تِسثسٌّ ثلفثبدة تلعملٌّ فإذت  

 ثت فً سورٌث .تلجنسٌّ 

 (  راسةلدالفائدة من الطرٌمة ) طرٌمة ا -1-4

ة جمع مدّ و صثل مع تلمعنٌٌن ،و تلؽنى من تٔتّ  ،ة  كمٌّ  تلشركةإلى مكثن توطٌن طرٌمة تلوصول تعد 

  تِبحثث.فً طرٌمة إنجثز هذه  عمبثت  هً دتبمث  أٌضث  تلمعطٌثت 

 لنثدة تِبعثد تعدّ م ةسترتتٌجٌّ تتستخدتم متوتلٌثت سمح عة ، هذه تلكمٌة من تلمعطٌثت تلمجمّ  بنثء  على

 ث .حللب ة  عملٌّ  وضع أدتة   مسثهم فً تلكلّ وبتولٌؾ تحلٌلنث ، 
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تعتمدنث على تستثمثر عملنث  فمدتلشركة ،  ةإسترتتٌجٌّ لدرتسة  ث  ٌجثبٌّ إ تلعولمة للصنثعثت سٌثلث  تنشا 

 فً تلبدء فً هذت تلمجثل . من تِوتبل نعد نثنّ ثرتت ، حٌث أفً مجثل صنثعة تلسٌّ  ة  لدرتسة حثل
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ّانفصمّاألول

 

 

  تمهٌد

فً  تصنٌع سٌثرتت  شركة  ل طرٌمة تلتوطٌن لفرع  ل ٌحلّ تلجزء تِوّ  :ٌنمن جزأ ج  تلفصل مركّ  هذتإن 

و إدترة تلتٕحم بٌن ثمثفتٌن  مة تلتوطٌنٌعملنث على تختٌثر طرز نركّ ، وهنث ) مثثل سورٌث (  نثم   بلد  

ًّ   شكل تٕحم   على ًّ  تسترتتٌج  . دول

 و نشثطثت فرع  ثت دة تلجنسٌّ متعدّ  دة لتوطٌن شركة  تلجزء تلثثنً إلى تْجرتءتت تلمتعدّ رق ٌتط

 . ةتْسترتتٌجٌّ دترة ٔثت فً تسترتتٌجٌّ تة من خٕل عدّ ة مث فً تلبلدتن تِجنبٌّ  لشركة  

ً  الالتلحم ال : اختٌار طرٌمة التوطٌن ، إدارة الفصل األو    .ستراتٌج

 طرٌمة التوطٌن  اختٌار ل:األو  الممطع 

ً   ا) تلحم   ة  عالمٌ   مشتركة   شركات  الممطع الثانً : إدارة التلحم بٌن الثمافات ،  ً   ستراتٌج  ( . دول

 ا  ( التوطٌن فً الخارج ) دولٌ   إجراءاتالفصل الثانً : 

 الممطع األول : إجراءات التوطٌن 

 ة .المضائٌ   ةاإلستراتٌجٌ  حسب ات دة الجنسٌ  توطٌن شركة متعد  الممطع الثانً : إجراءات 

ًّ ٔرٌمة تلتوطٌن ، إدترة تلتٕحم تتختٌثر ط:  لتلفصل تِوّ                                       . سترتتٌج

 ستنثدٔبث) مثثل سورٌث ( ركثت فً تلبلدتن تلنثمٌة للشّ  طرق توطٌن أفرع    سنوضحفً هذت تلفصل 

 إلى تلدرتسثت تلموجودة .

 (.ل زتت تلتوطٌن ) ممطع أوّ و مٌّ  تلطرق،تحدٌد موضوع تلبحث بتحدٌد على  سنركز

شكل  علىهو تحدٌد شكل تلتٕحم بٌن شرٌكٌن ) تلسوري و تٌْرتنً ( موضوع تلمسم تلثثنً إن 

ًّ  ت تٕحم   ًّ   سترتتٌج   ثرتت  لشركة تصنٌع سٌّ  توطٌن فرع  من أجل  دول

 تختٌثر طرق تلتوطٌن  : (1)تلمسم 

إجراءاثّانخىطينّنفرعّنشركتّمخؼددةّريقتّوط

 الجنسٌات
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 ٌثر طرق تلتوطٌن تخت -1    

 ة طرٌمة تلتوطٌن فً تلسوق تِجنبٌّ  -2             

ً   ) تٕحم   ة  عثلمٌّ  مشتركة   شركة  إدترة تلتٕحم بٌن تلثمثفثت ، ( : 2تلمسم ) ً  إ دول  .(  سترتتٌج

 تٕحم تسترتتٌجً (  –شكل ) شركثت مشتركة  طرٌمة تلتوطٌن على -1             

 .سثفة بٌن تلثمثفثت و تؤثٌرهث على جودة تلتٕحم تلم -2             

 المسم األول :  

  : تلتوطٌنتختٌثر طرٌمة 

ًّ ٌّ لتكون تحوٌل ثتوجٌه نشثطثتهتلمٌل إلى  فً هذه تٌِّثم تلعدٌد من تلشركثتلدى    ة بثلمعنى تلدول

 .كثمن  أو  معروؾ   ومن أجل تطوٌر تحتمثل  

د من تلبثحثٌن فً هذت تلمجثل من خٕل تلنفثذ أو تلدخول إلى ت تلعولمة بحسج تلعدٌسترتتٌجٌثّ تتبدأ 

من تلنموذج تلفثبدة  . ة  محلٌّ  بنٌة   إنشثءعة مثل مجموعة من تِدوتت تلمتنوّ  وفك معروفة   أسوتق  

ثت تختثر توطٌن نشثطهث فً تلبلدتن دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ تختثر لمثذت  شرح  :تٔنتمثبً هو

 ؟  جدٌدة   كهث من أجل تلدخول إلى سوق  تِدوتت تلتً ٌمكن أن تحرّ مث هً و، تِجنبٌة 

                       1990فً هذت تلمجثل منذ عثم نجزت ت  تلتً فً تلدرتسثت  ة  كثنت مطروح هذه تِسبلة 

 تختٌثر طرٌمة تلتوطٌن  -1

 ة طرٌمة تلتوطٌن فً تلسوق تِجنبٌّ  -2

ًّ  ت شكل تٕحم   طرٌمة تلتوطٌن على -2-1 ًّ   سترتتٌج   دول

     جودة إدارة البلد المضٌف  -2

    ة لطرق تلتوطٌن مستملّ تل ؼٌرة ؤت تلمستملّ تلتحوّ  -2-1

  ٔتتلمتحوّ ضبط  -2-2  
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  اختٌار طرق التوطٌن -3

تبحث  :و هو تلفثبدة تلمتبثدلة  ل  عث هدؾ   بثلوصول إلىبٌن تلشركثت تٔستمرتر تلشرتكةتهدؾ 

من أجل تلدخول إلى تِسوتق تلعثلمٌة ، دمج تلموترد ، توزٌع  رٌع تعثون  تلشركثت عن مشث

ًّ  ٌهنسمّ  فً محٌط عمل   منظومة   بنثءثت و تِخطثر  و تلمستحمّ   .تنثفس

ن تلتً كثنت دتبمث  تختٌثر طرق تلتوطٌ تنزأثر تلشركثت و تلبلدتن تلمضٌفة ٌمٌّ  نّ إ،  نتٌجة  لهذت

تلدرتسثت أكثر تتطرق  .درتسثت بهذت تلخصوص لٌس أكثر أو أللّ فً مجمل تل وتسع   بشكل   مدروسة  

           .ة  عملٌّ  مث تكون حثلة  ، تلتً هً نثدرت  ة تلحلول تلممكنة للشركثت إلى طرق تلتوطٌن مثل بمٌّ 

من خٕل  ة  محدد ثكونه ة  ملموستلشركة عدتد طرق تلتوطٌن و إمكثنثت إٌكون تلصدد ، فً هذت 

 سٌثق تلبلد تلمضٌؾ .عنثصر تلشركة و 

 ز  مركّ  للتوطٌن ، إلى مسح   طرٌمة   ة كلّ مع خصوصٌّ تلمترتفمة مثل تلحثٔت تلطثربة ٌحتثج تلتوطٌن 

   .  سثبمث   ةتلمشروح طرق  ثلة بفً تلدرتسثت تلخثصّ 

ً  ت ث  ) تٕحم  عثلمٌّ  مختلطة   هذه تلدرتسة فً منطمة  تتطلج    ًّ  سترتتٌج تحلٌل تؤثٌر  إلى ( دول

فً تلتٕحم تلعولمة ( وبمستوى تلضبط  ) للمعرفة ،   تلشرتكةمرتر ل تثّم   توضع  خصثبص وتل

ًّ ٔت ًّ  سترتتٌج  مث . لبلد   تلدول

 أنّ أٌضث   مإكدة  وهً  ،زتت و تلخصثبص و مستوى تلضبط بٌن تلمٌّ  ة  إٌجثبٌّ  عٕلة   تلنتثبج إلىتشٌر 

تلبلد تلمضٌؾ أفضل  لدى  بط عندمث ٌكونتلشركثت لدٌهث تلمٌول إلى تلتفضٌل تِكثر لطرق تلض

 تٔمتٌثزتت للتوطٌن .

فً طرٌمة عمل ة نهثٌة تلمرن تلعشرٌن تلعدٌد من تلحمثبك فً تلسنوتت تِخٌرة خثصّ ر تلتطوّ ؼٌّر 

 تموضع تلشركثت . و

ة ة ، وتلتجثرٌّ ر وتلتحسٌن فً طرٌمة معثلجة تلمعطٌثت تلتكنولوجٌّ ٌتلتؽٌمجثل فً  ة  وخثصّ 

ًّ  تتوتفك  وضع لوتعد للتوطٌن فً وتلمعنٌٌن ثصٌٌن وتلجثمعٌٌن تٔختصو  مع تلتطور تلتكنولوج

 ث  ٌجعل من تلعثلم سولتلذي تِمر و تلعولمة ، فت من تلتجثرة تلعثلمٌة تلتً كثّ تلملحوظ و تلسٌثسثت 

 بدون حدود . ت  كبٌر
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من أجل  ة  عثلمٌّ تل قسوتلن فً للتوطٌة بهث مث تلطرق تلخثصّ  شركة   ، ٌجج أن تحدّدفً نهثٌة تلمطثؾ 

          .ة تلوطنٌّ توسٌع نشثطثتهث خثرج حدودهث 

ًّ   ع فً سوق  فً حثلة تلتوسّ تبحث تلشركثت  فً بلدهث  أخرى ؼٌر موجودة   عن فرص  جدٌد ،  عثلم

 . أو بلدهث تِمّ تِصلً 

 و لدٌه موترد   ؼٕء   ألل مثل تلذهثج إلى سوق   وتعدة   ة  أجنبٌّ  سوق   ٌْجثد فرصة   عنتبحث كمث 

 . فً تلبلد تِمّ  متوفرة  و ؼٌر  نثدرة   ة  طبٌعٌّ 

مولع كتلدرتسثت تلعدٌد من للتجثرة تلعثلمٌة فً  تلممترحةة للعولمة تِسثسٌّ  ةتِربع تلمحفّزتت   إذت  إنّ 

 دة  معمّ  ة  مهمّ  تعتبرتلمضٌؾ ، ر لدى تلبلد تلمتوفّ  دمن تلعد موفمة   ث  ٌفتح حظوظتلذي ٌمكن أن تلسوق ، 

أٌضث  أن تختثر  شركة  تل ٌجج على و ٌمكن دخولهث ، سوق   أيّ  بعض تِحٌثن بعد أخذ تلمرتربذتتهث 

 . ة ((خذة فً تلتجثرة تلعثلمٌّ تلتً هً )) من أصعج تلمرترتت تلمتّ  طرٌمة تلتوطٌن

ه فً ثدتلحك فً تحدٌد تلمٌثس تلذي ٌمكن تعتمتلشركثت ٌكون لدى طرٌمة تلتوطٌن ، عند تختٌثر 

خذ هذه هذه تلعملٌثت و تلمٌثس تلنثجح تلمتّ لمستوى تلضبط تلعملٌثت فً تلبلد تلمستهدؾ ، تحدٌد 

              .تلسوق 

 مملوكة   شركثت   للتوطٌن ، من خٕل تلتصدٌر تلمبثشر ِفرع   ة طرق  لوت عدّ وحلّ  حدد تلبثحثون 

 طرق تلتوطٌن هً من  كلّ  تلتوطٌن على أنّ بطرق ة تلدرتسثت فً تلكتج تلخثصّ  كلّ تعتمد ، ث  حصرٌّ 

تلسرور فً تختٌثر نمط طرٌمة تلتوطٌن  شركة   لدى أيّ  آخر  بمعنى  ،طرق تختٌثر تلشركثت سلسلة 

لطرٌمة  ة  تثمّ  من خٕل سلسلة  تٔختٌثر  ةإمكثنٌّ  لشركثت لٌس لدٌهث، و فً تلحمٌمة تل تِحوت )) فً كلّ 

 . ((تلتوطٌن

ٌل تلشركثت تلم لدى   : على سبٌل تلمثثل. طرٌمة تلتوطٌنفً تختٌثر  دة  لصدد ممٌّ تهذت تلشركة بتكون 

ًّ ٔلتشجٌع تلتٕحم ت بسبج  2004تلحثل فً سورٌث منذ هً كمث  أخرى لرٌبة   و طرق   سترتتٌج

  .و حوتفز تلتوطٌن  تلجدٌدة ثتسترتتٌجٌّ ٔو تتْصٕحثت 

لهذه  ة  خثصّ  فثبدة   له Join Venture International ) = ) JVI    ًّ تِسثستلشركة  ممرّ  إنّ 

ًّ ٔبثلتٕحم ت تلدرتسة تلتً تهتمّ  ًّ  سترتتٌج  .خثرج تلبلد تلمستهدؾ للتٕحم  ت  ٌكون موجود  تلذي  تلدول
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سثت ة و تلشركثت تِخرى للعٕلثت بٌن تلمإسّ تلدولٌّ ة سترتتٌجٌّ ٔتلتٕحمثت ت 1980 عثممنذ حظٌت 

ثت سترتتٌجٌّ تفً عمل و  ث  أسثسٌّ  ت  ل جزءو أصبحت تشكّ  عدٌدة   هتمثمثت  ثبة و تلعٕلثت تلدولٌّ 

ًّ   تلبثحثٌن فً هذت تلمجثل بشكل   هتمثمتتستحوذ على  متزتٌد   تلشركثت بشكل    .  أسثس

ًّ ٔتلتٕحم ت مسؤلةموتضٌع تلبحث على تتمحور  ًّ  سترتتٌج زتت و لكن بدون تحدٌد محفّ ،  تلدول

ًّ ٔزتت تلتٕحم تمحفّ  وة تلدولٌّ  ةسترتتٌجٌّ ٔتتٕحمثت تلشركثت من أجل تشكٌل تل  سترتتٌج

و أثر تلتٕحم  ة م و نمل تلمعرفة من خٕل تلتحثلفثت تلدولٌّ سثت ، تلتعلّ بٌن تلمإسّ ٌتوضح  

ًّ ٔت ًّ  سترتتٌج لهث ة تلتً تشكّ تلعملٌّ تلرهثنثت من   بثلرؼمفعثلٌة تلشركثت تلمستمبلٌة  على  تلدول

طثر ْإلى تتلنظر  ، و أكثر تحدٌدت  إدترتهث  ٌمكن و فوتبد عدٌدة   عدٌدة   لثت  معوّ  ،ولٌةتلتحثلفثت تلد

فً هذه  ٌحلّل ،سثبمث  (  Oppurtinite Logalisation International OLI=تلخثص بـ )

مستوى تلضبط تلخثص  بتحدٌدبل تلشركة لدة ِخذ تلمرتر من تلمحدّ و تلفوتبد  تلدرتسة تؤثٌر تلخوتصّ 

 . ـ ) مستوى تلعولمة تلمنشود ( ب

ًّ   تلمعطٌثت لتحثلؾ  : على سبٌل تلمثثل ثستخدتم ب د  محدّ  فً بلد   تشكٌل تحثلؾ   من تلمفضل  ل  مشكّ  دول

ل ، نفحص و نحلّ (  2001 -1985بٌن أعوتم ) من لبل شركة أمرٌكٌة فً مجثل صنثعة تلسٌثرتت 

 تلمضٌؾ و طرٌمة إنشثء تلتحثلؾ . تلبلد  ة سوقو جثذبٌّ و تلفرع  تلعٕلة بٌن تلشركة تِمّ 

طرٌمة تٔختٌثر بٌن ط رق تلتوطٌن من خٕل للشركثت ٌكون هو فحص كٌؾ  تلدرتسة همن هذتلهدؾ 

ًّ ٔتلتحثلؾ ت  لٕهتمثم بطرٌمة تلملكٌة و تلتوطٌن  . مثٌرةتلحمثبك وتل ًّ تلدول سترتتٌج

تلممكن بعٌن تٔعتبثر مستوى تِربثح ر تلتوطٌن كة مع طرٌمة تختٌثتشرتل تؤخذ تلدرتسثت : فً  ال  أو  

 و مستوى تِخطثر تلتً ٌجج تفثدٌهث .جنٌهث 

تشكٌل تلتحثلفثت ن و طرق تلبحوث تلمتعلمة بٌن تلعٕلة وبٌن طرق تلتملّ بعض تلبثحثٌن ٌهمل  : ثانٌا  

ة تلتٕحمثت تلدولٌّ مستوى تلضبط لمختلؾ بٌن تٔختٕؾ  ة بؤنّ نعلى لرٌع هذت تْهمثل ة و ٌوزّ تلدولٌّ 

هذت  إسهثمفً تلدرتسة على طرٌمة تلتوطٌن من خٕل  و أكثر دلة  من تلصعج إٌجثده أو تمٌٌزه 

ًّ   فً بلد  تلتوطٌن فً طرٌمة  مٌل إلى تلبٌة و إٌجثد فجوة  تشًء  و لبل كلّ لدرتسثت ، ت تلبحث مع  أجنب

عدم نسٌثن تلشركثت ولعثلمٌة تلكبٌرة تلشركثت توة ثت خثصّ تلجنسٌّ دة تلتركٌز على تلشركثت تلمتعدّ 

 .  كثمل   طة لٕستفثدة من تجثرج تلعولمة بشكل  تلمتوسّ 
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ّاألجنبيتطريقتّانخىطينّفيّانسىقّّ-4ّ

ّّ

 من خٕل تتفثلٌثت  طرق تلتوطٌن فً سوق تلبلد تلمضٌؾ ،  ةسترتتٌجٌّ ثبتلبحوث تلمتعلمة  تكون ؼثلبث  

أو  ن تثمّ ) تملّ  ن  معٌّ  دخول برأس مثل  تلتوطٌن و تلطرٌمة  ة ،ثت عمدٌّ تتفثلٌّ برأس تلمثل ،  ة  خثصّ 

ًّ تتٕحم ة ، ملكٌة تثمّ  مثل مثل تلتصدٌر  تلبرأس  ة  لٌسجنبٌّ تِ سوق  تلدخول إلى تل( و طرق  سترتتٌج

 . ترخٌصتلأو 

 : عن تلسٌثق،نفس فً ٌتحدث بعض تلبثحثٌن أٌضث  

  : (مث ٌلً ٔتفثلٌةلوتعد تح ٌوضّ  لذيت. ج بٌن تلشركثتطرق تلتمرّ  )

 نمدت  ة برأس تلمثل من خٕل إنشثء وحدتت تشثركٌّ  تتفثق   وجود -1

 بٌن تلشركثء  ع  و رأس تلمثل موزّ ة برأس تلمثل عن طرٌك وحدتت تشثركٌّ  تتفثق   -2

 معث .ة تلوحدتت مع تنصهثر و ملكٌّ  تتفثق   -3

ًّ   ثت بشكل  هذه تٔتفثلٌّ توفّر   ة هثٌة إلى تدعٌم تلعملٌثت تلتشثركٌّ ج و تصل فً تلنتلتمرّ  أسثس
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ّدونيّ ّسخراحيجي  ّإّشكمّححانفّ ّػهًانخىطينّطرقّّ-5ّ

ّّ

ة من فً تِسوتق تِجنبٌّ  ة  و تستثمثرٌّ  ة  تجثرٌّ  ثت بعملٌثت  دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ ٌمكن أن تموم 

ًّ   ن  شركتٌن أو تملّ من خٕل تشثرن بٌن )  ة  دولٌّ  تحثلفثت  خٕل  تلشركثت فً تلبلد تَخر   حدىْ جزب

ًّ أو تملّ  ن أرض مثٕ  تملّ   مضٌؾ   صدٌك   فً بلد   للشركة تِمّ  أو من خٕل أفرع    (. ن كل

  ثتتلجنسٌّ د تلمطلمة بضبط نشثط شركثتهث ذتت تلطثبع تلمتعدّ ة تلصٕحٌّ  تملنتِفرع  فً حثل كثنت

ة عدّ لدرتسثت توجد .  تلمستهدؾبهث فً تلسوق  ة  خثصّ  و مرونة   خثّص   رٌج  ع بأن تتمتّ  وٌمكنهث أٌضث  

 تلمضٌؾ.تلبلد و بثلممثرنة مع تلمسثفثت تلثمثفٌة بٌن تلبلد تِمّ رٌج و مرونة طرق تلتوطٌن  محثور

ًّ  أخذهث بعٌن تٔعتبثر كمإشر  )) تلمسثفة تلثمثفٌة ٔ ٌمكن : تلمول  ٌمكن ن أثنثء تملّ  للرٌج تلدتخل

ًّ  تلشركة تِمّ لدى ة ، فً هذه تلحثل،  (( شركة مث فً على تلفرع وتلمشثركة  تلحك فً تلضبط تلكل

) تلمٌم  تلمسثفة تلثمثفٌة كبٌرة  تته ، إذت كثنت دو عث عمثل تلدتخلٌة للفرع و معرفة لٌمهتلتدخل فً تِ

ًّ  عندبذ  و تلبلد تلمضٌؾ ٌكون  بٌن تلبلد تِمّ تلعثدتت ( و  للشركة تِمّ  ث  خثضع عثمل تلرٌج تلخثرج

 .تلمثلكة

ة تلكثملة فً حثلة تلملكٌّ  بشكل  ملموس   تلخثرجًثت تخفٌض تلرٌج دة تلجنسٌّ تلمتعدّ لشركثت ٌمكن ل

 مشتركة   شركثت  بهذه تلبلدتن  إلىلدخول تعن طرٌك  تلثمثفة تلبعٌدة عن ثمثفة تلبلد تِمّ  ذيفً تلبلد 

 .ة مع تلشركثت تلمحلٌّ 

تِسوتق تلبعٌدة ة فً خثصّ  مرتفع   على رٌج   شتركة حثصلة  ثثنٌة تكون فٌهث تلشركثت تلم مٌمة  )) ح

ن و ذتت تلتملّ ة تلمولع تلخصج للشركثت ذتت تلصفة تلتشثركٌّ  نّ : إتلمول  ٌمكننث،  عن تلبلد تِمّ  ثمثفٌث  

 ًّ  .تلجنسٌثت ((  ةدتلمتعدّ للٌل من تلموترد من خٕل تلشركثت إلى  عثّم   ٌحتثج بشكل   تلجزب

جدت   و توفٌر موترد كبٌرة   ٔستخدتم تلجنسٌثتتلشركثت تلمتعددة  ًّ ٌْدتر ث  مشجع ٌكون تِمر تلذي

تلشركثت تلمشتركة تحتثج إلى موترد للٌلة  نّ بمث أ آخر، )) بشكل  ثمثفٌث   بعٌدة   لٕستثمثر فً أسوتق  

كون لدٌهث ٌ ، تلعثلمٌة(منذ بدتٌة تلمرونة فً تِسوتق  (Root. 1987 للٌلة   تخرج دتبمث  بؤثمثن  و

دة من أجل تلشركثت تلمتعدّ  زة  تكون ممٌّ وة تلمرونة تِكثر تلمرتبطة بثلشركثت ذتت تلصفة تلتشثركٌّ 

طرٌمة تلدخول و تلتوطٌن فً هذه  ، ِنّ  تلتً تستثمر فً تلبلدتن تلبعٌدة ثمثفٌث  عن تلبلد تِمّ تلجنسٌثت 
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مع طرق  خثرجً و ؼثلبث  مث تفشل ممثرنة  من تلرٌج تل عثلٌة   نسبة  تحمل فً أؼلج تِحٌثن تلبلدتن 

  .ثمثفٌث   مؽلك   فً مكثن  تلتوطٌن 

 عن تلبلد تِمّ  ثمثفٌّث   بعٌدة   بطرق تلدخول و تلتوطٌن فً بلدتن   تلرٌج تلخثرجً تلخثصّ  بثعتبثر أن)) 

سثت تلعدٌد من تلدرتوضع  .ذتت تلملكٌة تلكثملةثِفرع ب ممثرنةأكثر ضعفث  للشركثت تلمشتركة  وه

لدخول من ل لٌةة و تِفضتِرجحٌّ  ثله دة تلجنسٌثتدّ تلشركثت تلمتع تلتً تشٌر إلىنظرٌة وتلتلعملٌة 

 .((  ة  خثصّ  ة  ذتت ملكٌّ  أفرع  ٔ من خٕل  خٕل شركثت مشتركة 

ًّ ٌنذر  ة  إدترٌّ  نزتعثت   نشوجخطر عدم فهم تَخر وببٌن تلشركثء فً أؼلج تِحٌثن  تٔختٕؾ تلثمثف

 . طرؾ   بثمثفة كلّ  ة  خثصّ  ة  ٌّ ٔ إرتد

د تعدّ ة بسبج تلدتخلٌّ  و تلمشكٕت عدم تلفهمتحت تؤثٌر أحٌثنث  ة ة تلخثصّ تِفرع ذتت تلملكٌّ كثنت  تإذ

 .ة تلتشثركٌّ تلشركثت فً  ة  خثص مثنِتعلى تِرجح هً نبع  كٕتو تلمشفعدم تلفهم تلثمثفثت ، 

و تلبلد تلمضٌؾ و بٌن  ة بٌن تْدترٌٌن للبلد تِمّ لٌّ تلدتخ كٕتوتلمش عدم تلفهم ٌكونتلحمٌمة فً 

 ة بثلممثرنة مع تلشركثت تلمشتركة .ة تلخثصّ ذتت تلملكٌّ فً تِفرع  تلعثملٌن أسهل للحلّ 

لدرة تلضبط و تلمرتلبة  ثت تلتً لدٌهثجنسٌّ دة تلتلشركثت تلمتعدّ  ٌكون لدى ت  أكثر تحدٌدبشكل 

ًّ و أكثر من محلٌٌن  ثل  ة فً تٔندمثج و تحمٌك تِربثح و تشؽٌل عمّ تلحرٌّ  تلتموضع و تلتؤللم تلثمثف

  .ة تلكثملة ثلملكٌّ تلتً تتمتع بتلشركثت تِخرى 

 بثلنسبة ه من تلصعجإنّ آخر ، ))  ، أو بشكل   ة  ة جزبٌّ و ملكٌّ  ة  تشثركٌّ  شركثت   وجود فً حثلو

ًّ تلش ، ِنّ ثل تلمحلٌٌن طرد تلعمّ ثت دة تلجنسٌّ كثت تلمتعدّ للشر لدٌه تلمدرة على أخذ تلمرتر  رٌن تلمحل

 .تلمحلٌٌن (( ثن إلى تلسكّ  ة لرتر تلطردو إحثل

دتبمث  تلمدرة على طرد أو تستمثلة ة ثت تِجنبٌّ تلجنسٌّ دة تلشركثت تلمتعدّ لٌس لدى ))  ٌوضح أن : مثثل

تلممثومٌن دتبمث  نٌٌن تلشرتكة مع تلصٌ ة مثثل  هثتهم تلمهنٌّ توجّ على موتفمٌن تلؼٌر ثل تلمحلٌٌن تلعمّ 

 ة .لمثل هذه تلعملٌّ 

ًّ تلرٌج تلتٔختٕؾ تلثمثفً دومث  عثمل  ٌكونبشكل آخر لّفرع  رٌبة   للشركثت تلمشتركة و أللّ  دتخل

ًّ وتعكس  ، ة تلكثملة أٌضث  ذتت تلملكٌّ  تلخثرجً تلرٌج  ضمنرتت متؽٌّ  تلمسثفة تلثمثفٌة بشكل أسثس

شركثت لرتت فً تلرٌج تلدتخلً فً حثلة ة تلكثملة ، متؽٌّ تلملكٌّ لشركثت ذتت فً حثلة أفرع تتعكس 
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ر على ة ، و تإثّ تلدتخلٌّ ة تلمسثفة تلثمثفٌّ تلنسبة تلتً ٌمكن أن تزٌد معرفة من تلصعج و ة تشثركٌّ تل

 .تلرٌج تلمرتبط بثلشركثت تلمشتركة 

ة ملكٌّ تلذتت وتلفروع  ةمشتركلت تشركثتلعلى طرٌك تٔختٌثر بٌن ة أثر تلمسثفة تلثمثفٌّ إن  ، بثلنتٌجة

فً  و ؼٌر تثّم   ؼٌر كثمل   تلمسثفة تلثمثفٌة هً عثمل   أنّ ٌبٌن تلذي تِمر  ،ث  ؼثمضنظرٌث   كثملةتل

. سنحثول هذه تَرتء د ة تلتً تإٌّ تلخثتمة متنثلضة فً تلبحوث تلعلمٌّ وتعدّ   تلتوطٌن.تختٌثر طرق 

 ومعرفة بشكل   تلدتخلً،و تلرٌج تلخثرجً  فٌهتنثوج ٌ بشكل  ة تمدٌر تٔستطثعة تلمعرفٌّ  نظرّي   بشكل  

 ًّ  . عثمّ  و حكم هذت تلبلد بشكل  تلمستهدؾ و جودة إدترة مستوى تلخطر تلسٌثسً للبلد ب أسثس

ّجىدةّإدارةّانبهدّانمضيفّّ-6ّّّ

 

ًّ  تلعدٌد من تلدرتسثت لطرق تلتوطٌن على جزء   تركز  تلمحٌط و عثديّ تلؼٌر  من درتسة تلبعد تلثمثف

ًّ   تلمضٌؾ كرٌج  تلعثم للبلد   .  بثلمعنى تلعثمّ على تلجزء تلسٌثسً  تلنبرة خرونَووضع ت،  خثرج

بشكل فً تلبلدتن تِجنبٌة مستوى تلخطر تلسٌثسً تلعدٌد من تلدرتسثت م تستخدت،  أكثر دلة   بشكل و

ًّ  عثّم   تفوٌض   إلى نسبٌة تلتمدٌر ؼٌر خطر تلسٌثسً تلٌ ردّ ، ة لهذه تلبلدتن تِجنبٌّ  لكثرة تلرٌج تلخثرج

ة تلنسبٌّ إلى أن بعة من لبل هذت تلنظثم  . منثسج فً شكل إدترة نظثم تلبلد أو فً تلسٌثسة تلمتّ تل

دة تلجنسٌثت للشركثت تلمتعدّ  بثلنسبة  أكثر تفضٌٕ   بشكلتلعدٌد من تلدرتسثت  تأشثرو ، موجودة  

تِحوتل  جمٌعفً  كثملة   ة  فضل من شركثت ذتت ملكٌّ أ مشتركة   شركثت  من خٕل تلدخول وتلتوطٌن 

 ًّ ّٔ ً ٌؽطّ و تلذي ٔ  كثٌرت   مستمٌم  و هو مفهوم   ، تلخطر تلسٌثس سثتً من تلمفهوم تلمإسّ  ت  وتحد ث   نوعإ

 .ٌكون تلرٌج تلخثرجً  وفً هذه تلحثلةللبلد ،  تلعثمّ 

فً تلحسبثن أشٌثء أٌضث  ٌؤخذون  دة تلجنسٌثتمدرتء تلشركثت تلمتعدّ  تلدرتسة تلموجودة أنّ بٌنت 

 وعثّم   دتبم   تلمدرتء ٌجدون بشكل  ،  بمعنى آخرتِجنبٌة  . تلنفثذ إلى تِسوتق ة سترتتٌجٌّ تأخرى فً 

وتحد فمط  ز  و ٔ ٌمتصرون على تمدٌر حٌّ تلمرتد تلنفثذ إلٌه للمحٌط  ث  تثمّ  ت  تلنفثذ تمدٌر طرقلهم رتختٌث

 فً تحدٌد عملٌة تلتوطٌن بٌن شركة   فثصٕ   سً على تِؼلج عثمٕ  تلخطر تلسٌثٌكون . بثلنتٌجة ، 

تلرٌج تلدتخلً تلمرتبط بطرق تلتوطٌن فً تلبلدتن  د بؤنّ نإٌّ و كثملة   ذتت ملكٌة   أو شركة   مشتركة  

إدترة تلبنى تلتحتٌة  مسؤلةنطرح س. ؤحمث  ،  أكثر عمومٌة   بطرٌمة   ث  تِجنبٌة ٌجج أن ٌكون إدرتكٌّ 

لبل من ؤة ة تلمنشة و تلسٌثسٌّ تِسس تلشعبٌّ  كلّ ً ٌؽطّ  كونه ث  عموسّ  ث  إدرتك تلتً تعطًن تلمضٌفة للبلدت

ًّ  تٔلتصثديّ إطثر تلتطوٌر كتلحكومثت  ًّ  ، تلعدل  .ة ، و تلعٕلثت تٔجتمثعٌّ  أو تلمثنون



33 
 

شترط تلتً تمجموعة تْسهثمثت )) تلموتنٌن ، تلضوتبط وتلممررتت وتِنظمة تلمثنونٌة  توضح

وشفثفٌة تلحكومة ،  تلمزتٌثتلحموق وتلحرٌة فً نمل تلملكٌة وتلتحؤت تلتجثرٌة وتلمثلٌة ، وأمن 

 :  علىٌحوي  تلتًتْجرتءتت تلمضثبٌة (( و

                  ومتبدلٌنمختثرٌن ، مرتلبٌن تلمدرتء ٌكون تت تلتً من خٕلهث تْجرتء -1

 . لوٌة ووتضحة سٌثسثت  تلحكومثت لتشكٌل و تطبٌك  تستطثعة -2

 ن و تلحكومثت تِسس و تلموتعد تلمتمثطعة منهث سٌثسٌث  تلموتطنو ٌحترم   تلمٌثس تلذي من خٕله -3

                        .و تلتصثدٌث  

ذتت تلرٌج تلخثرجً تلمرتبط بثِفرع و،  ومتوفرة   أكثر فؤكثر جودة تلبنى تلتحتٌة موجودة  بشكل )) 

 .((  ٌتنثلصلة تلملكٌة تلكثم

فرٌك  بإٌجثدثت دة تلجنسٌّ فً تلبدتٌة تلشركثت تلمشتركة ذتت تلتملن تلجزبً للشركثت تلمتعدّ تسمح 

و تلذي ٌحتوي على تلمعرفة و تلمهثرتت من أجل  نظٌؾ  تل مثل  تلرأس ، مع تلشركثء تلمحلٌٌن  عمل  

ن ومدرتء تلشركثت تلمحلٌ  عرؾٌ ،فً نظثم تْدترة  ٕتتلتً لدٌهث مشك فً تلبلدتن تلعمل بنجثح  

ٌن تلذٌن دٌن تلمحلٌّ وتلمتعهّ تلعمثل وثت وأمور تلموظفٌن تِسثسٌّ تِفضل لمعثلجة تلطرٌمة  عثّم   بشكل  

   . ٌخثلفون تلمثنون

من  ث  إدترٌّ  ث  بة تْدترة تمرٌبمع أصحثج تِعمثل فً تلبلدتن تلسٌّ  تطوٌر و تْمسثن بعٕلثت  تلٌتطلّج 

. تؤخذ بهدة تلجنسٌثت ٔتلشركثت تلمتعدّ  ؼثلبث  نوع خثص   

ً  ت سثبمث  ، تٕحم  * كمث أشرنث  ً   ن  و تملّ  سترتتٌج  أكثر مرونة   موترد للٌلة  إلى ؼثلبث   ثنٌحتثج جزب

إلى سهولة ي ٌإدّ مرِ، تة تلكثملة لّمثكن تلخصبة عن تلشركثت ذتت تلملكٌّ  مرنة   بخوتصٌتمتعون و

ة فً تلبلد ٌْدترتتلشرتكة إذت كثنت تلبنى تلتحتٌة و من ثت تلجنسٌّ  دةللشركثت تلمتعدّ  نسحثجت

هً  ة  محلٌّ  لشركثت تلمشتركة مع شركثت  ت لدى للرضى وتلمبول متممة  تل حمٌمة  تلو، ل  تلمضٌؾ تترهّ 

ًّ بتخفٌض تلرٌج   محددة   تعتبثرتت  و ٌكون لهذه تلشركثت ،  ضعٌفة   ي إلى إدترة  تلذي ٌإدّ  تلخثرج

 .خٕل شركثء محلٌٌن  للتطور من
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أكثر صعوبة   أرتضٌهث على أو أفرع   توطٌن شركثت   منحكومثت تلبلدتن تلسٌبة تْدترة تجعل 

وٌمكن أن تضع ة دة تلجنسٌثت تِجنبٌّ من لبل تلشركثت تلمتعدّ  تكون مملوكة   أن وأحٌثنث  من تلمستحٌل

 ر.تلتطوّ  من بؤفرع هذه تلشركثت تمنعهث خثصة   و تصدٌر   عوتبك تستٌرتد  

بتمسٌم ملكٌة هذه تِفرع للشركثت مع تلخطر تلمحدق من ثت دة تلجنسٌّ تلشركثت تلمتعدّ تخفض 

ٌٌن أو تلمدرتء تلمحلّ  بسبج خشٌة وعدم تلتمٌٌزتِخطثر  سٌثسة تمسٌممن خٕل شركثت  محلٌة   

فً حثٔت تلتٕحم  ٌن خثصة  عة مع تلشركثء تلمحلٌّ ة تلمتولّ تلسلبٌّ تَثثر  منتلبلد تلمضٌؾ مدرتء 

ًّ ٔت  . سترتتٌج

أو بمشتركٌن تنتهثزٌٌن لفجوة فً  محلٌة   سٌبة   بإدترة    ة  تحتٌّ  لبنى   ردة وّ تلم، فً تلبلدتن  تِمر نفسه

 ًّ . هذه تلحثلة ثت دة تلجنسٌّ فرص من تلشركثت تلمتعدّ بحثلة تنتهثز  علٌهث ر ٌحظّ  تلنظثم تلمضثب

) شرتكة مشتركة أو إدترة  ة  محلٌّ  مع شركثت   جنبٌة بتكوٌن شرتكة  تلشركثت تِ تموم . تهث للٌلة  فرضٌّ 

 مشتركة للمخثطر ( .

ًّ تل فً تلشنّ  لتزتٌد   ث  مرتفمٌكون تلخثرجً  بؤن تخفٌض تلرٌج تلخثرجً أو تلشنّ  نعتمد حٌث ،  دتخل

ًّ ٔثلة تلتٕحم تتلشركثء تلمحلٌٌن فً ح ٌكون مع  أو عمود   ثت  بثلبعد عن تتفثلٌّ  أكثر رهٌنة   سترتتٌج

 بة تْدترة . تلسٌّ تلبلدتن 

هذت وٌإدي ، للتطبٌك فً هذه تلبلدتن  أكثر صعوبة   ةتلمشتركعمود تلشركثت تكون آخر  بشكل  

 . فً تلمٌثم بإنشثء شركثت  إلى نمص  تلترتجع بثلشرتكة من خٕل تؼتنثم تلفرص 

ًّ  تلجزء تلهثمّ إن   بة تْدترة  فً تلبلدتن تلسٌّ تِخطثر خثصة ة هو تمثسم من هذه تلتشثركٌّ  للشرٌن تلمحل

ًّ  وتحتوي  على  ث  ضعٌفتلذي ٌكون  و تتفثلٌثت تلشركثت تلمشتركة فً تلبلدتن ذتت تلوضع تلمضثب

 .على عكس تلبلدتن تلمتطورة لضثبٌث  على لوتنٌن بلدتن تلعثلم تلثثلث  ة  أكثر مبنٌّ  بنود  

 .تلمحدلة بثلنتٌجة تِخطثر لتفثدي  متممة   ة  ثنثت عمدٌّ تحتثج إلى ضم) تلعثلم تلثثلث ( تحتثج بلدتن 

 تلدتخلً تلمرتبط بثلشركثت تلمشتركة . مث ٔ ٌزٌد تلشنّ  تخفٌض جودة إدترة بلد   نّ إ

تلرٌج تلدتخلً تلمرتبط مع تلشركثت  منر  مإثّ  زٌد بشكل  تة تلمسثفة تلثمثفٌة ٔ أهمٌّ  ، بثلممثبل،

 تلمشتركة.
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ًّ ٔمثفٌة بٌن تلشركثء فً تلتٕحم تتعثت تلثتلنز أنّ :  تلحمٌمة هً ممسكث  للفرص تكون ،  سترتتٌج

ٌٌن ومن دتردتبمث  ؼٌر إ وٌكون تلمثبمٌن علٌهث بة ، تلضعٌفة أو تلسٌّ تلمتثحة فً تلوسط ذو تْدترة 

 تلشركثء تِخطثر و تبعثتهث .  ولو تمثسمت هذهحتى  هذه تلنزتعثت جتلصعج تجنّ 

ًّ سترتتٌجٌّ ٔتتفثلٌثت تلشرتكة ت أنّ من  كتحمّ تل آخر ، بشكل   تلخثص عن  ة مع تلبلدتن ذتت تلبعد تلثمثف

ًّ ٔتلتٕحم ت علىمن تلعمود تلتً تجبر ممثثلة  على أعدتد تحتوي  تلبلد تِمّ   لرٌبة   مع بلدتن   سترتتٌج

 .ثمثفٌث  

ًّ ٔتلشركثء فً تلتٕحم ت على ٌفرض تِمر تلذي مع  ضخمة   ثفٌة  ثم نزتعثت   عدم فرض  سترتتٌج

 لهذه تلنزتعثت مسبمث  . فً إٌجثد حلول   صعوبة   ٌتولعونهم ، أو أنّ تلبلدتن تلبعٌدة عنهم ثمثفٌث  

 من عثلٌة   ذتت نسبة  عمومث   هً تجربة  فً تلبلدتن تلبعٌدة ثمثفٌث  تلشركثت تلمشتركة إن بثلنتٌجة ، 

 تلمرٌبة ثمثفٌث  .تلرٌج تلدتخلً على تلشركثت تلمشتركة 

تلخثرجً تلمرتبط بثِفرع من خٕل تلتؽٌرتت فً تٔرتٌثج أحٌثنث  وأحٌثنث  تلمسثفة تلثمثفٌة   من خٕل

من تلمرتبط بثلشركثت تلمشتركة ، وجودة تْدترة ٔ تجعل ة تلكثملة و تٔرتٌثج تلدتخلً ذتت تلملكٌّ 

إلى نوع تٔرتٌثج دتبم على عثمل نجثح تلشركثت بل تخضع دومث    ترتبثط هذه تلشركثت  ذتت 

 ر  و هً مإشّ تٔرتٌثج ج لتجنّ  د  جٌّ  هً دومث  ممٌثس   جٌدة  تل دترة  تْ. كثن أم خثرجٌث  ك دتخلٌث  تلمطبّ 

 . مشتركة   أو بشركثت   تثمة   بملكٌة   ختٌثر بٌن أفرع  لٕ هثم  

     همى درتسثتتكز علرتجودة تلبنى تلتحتٌة وجودة إدترة تلبلد تلمضٌؾ هً   لٌثس إن بتحدٌد  أكثر  

مثل  ث  منبعمن خمسة  وعشرٌن  مؤخوذة  جودة إدترة تلبلدتن رتت من تلمتؽٌّ  مبثت  تمٌس تل .تحلٌٕتهم و 

حدد سثتٌة تلمإسّ و تلتطورتت ، و تلبنن تلعثلمً ، ) مرتجع أخطثر تلبلدتن ( سٌثسٌة لٌثس تِخطثر تل

 ن تِخرى بؤسلوج إدترتهث و للمعرفة : تلبلدتن تلوتحدة عتختلؾ من خٕلهث  أبعثد   مودٌل  ستّة 

  .رمته للتطوّ عثمل لٌثس جودة تلبلد و مدى مٕء فً أسثس  تلتً هً ة تلمسإولٌّ  رفة تلمعتحّمل  -1

ة لٌثس إدترة تلبلد من خٕل للج نظثم تلحكم أو تلفوضى أو ثبثت تلسٌثسً ، تلذي ٌمٌس نسبٌّ تل -2

ًّ  ث  سثسٌّ  أتكون عثمٕ   تلعنؾ تلتً أعمثل   تْرهثجمثل أعمثل تلعنؾ و  بعدم ثبثت تلمولؾ تلسٌثس

تلمتثحة للدخول فً مثل مة و تلفرص د للشركثت مدى تلمٕءو ٌحدّ هذت تلبعد ٌحدد تلخطر تلسٌثسً 

 أو تستثمثرتت . هذه تلبلدتن من خٕل شركثت  
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مدمة لموتطنٌهث على إدترة شإون رعثٌثهث من خٕل جودة تلخدمثت تلمتؤثٌر تلحكومة و لدرتهث  -3

 . عمثلهث و طرق تلتشجٌع على تلتطور و تلنموّ تٔهتمثم بمهثرتت و

جودة عملٌة تلتنظٌم و تْجرتءتت تلحكومٌة تلتً تمٌس جودة سٌثسة تلحكومة تلحثلٌة مثل درجة  -4

 تنظٌم تلسوق .للتجثرة تلدتخلٌة و تلخثرجٌة و درجة تلتنظٌم 

ًّ  درجة   س بؤيّ صدترة تلمثنون و تلحموق تلتً تمٌ -5 بموتنٌنهم تلبلد تلمضٌؾ لدٌهم تلثمة  موتطن

ًّ نظثمهم و  و طرق حمثٌة تلعمود . تلمضثب

 199فً ؼثلج تِحٌثن عن  أعطوت ،بعة لمرتلبة تلفثسدٌن و تٕفٌهم ضبط تلفسثد و تلطرق تلمتّ  -6

،  2000 ، 1998،  1996فً تلسنوتت  بلد تم درتسة حثلتهم و تحلٌل معطٌثتهم على كل بعد  

 تإشر إلى جودة مثلى لٓدترة .لٌم زتبدة مع  2.5 – 2بٌن تلمتؽٌر بؤن   2002

على و لكن ٌمكن تٔعتمثد  0.5تِبعثد تلسثبمة تجثوزت تلـ تٔرتبثطثت بٌن  كلّ  نّ إ : تلجدٌر بثلمول

ًّ   عثمل   ًّ للمٌثس هو تلبعد  أسثس  لجودة تلبنى تلتحتٌة و طرٌمة إدترتهث . تِسثس

ّنمخغيراثّانخابؼتّوّانمسخقهتّفيّطرقّانخىطيناّ-7ّ

ّّ

ًّ   تلمتؽٌر،    عدّة ل  أعمث فً دة متعدّ  شركة   خٕلمن  مختثر   تلتثبع هو طرٌمة تلتوطٌن على سوق أجنب

ًّ   ثت من أجل تستثمثر  تلجنسٌّ  ًّ تتستثمثر منصؾ ) تٕحم  ، و للمعرفة محدد   أجنب  أو أفرع   سترتتٌج

 ( . ة  تثمّ  ة  ذتت ملكٌّ 

 ة  ٌإذت كثنت تِفرع ذتت ملكثٌهم للدٔلة من خٕل طلبهم لمحدّ  ثج على معلومة  هإٔء تلكتّ حصل 

ًّ  ت أو من خٕل تٕحم   مشتركة    ت  ثج رمزتلكتّ أعطى . ث ممنه على وتحدة   إذت كثنت تلحثلة تدلّ  سترتتٌج

 ة من خٕل شركثت  ة تلحصرٌّ ٌّ ثج  تِفرع ذتت تلملكلكتّ ، ٔحمث  (  1 ة رمز )ة تلتثمّ للفرع ذو تلملكٌّ 

  ( 5زة بثلمٌمة ) مرمّ  ثت إٌرتنٌة  جنسٌّ تلدة متعدّ 
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 فحص المتغٌرات  -7-1

ة و فً عٕلثت لؽة تِعمثل تلدولٌّ عن دور تلبعد تلثمثفً فً تلعٕلثت  سثبمة   ة درتسثت  لعدّ ٔحمث  

 و هو إذت  سإتل   ؼثمض   ٌكون شبهث  ٌنظرعلى تختٌثر طرق تلتوطٌن ن أثر تلبعد تلثمثفً أضح ٌتّ 

  ً  .ثج ة بثحثٌن و كتّ ة لعدّ ضح ذلن بٌن خطوط تلدرتسثت تلدتخلٌّ و ٌتّ  عمل

 , Hofstede) و تلبلد تلمضٌؾ بفضل تلمسثفة تلممثسة من لبل  مٌس تلمسثفة تلثمثفٌة بٌن تلبلد تِمّ ن

2003 )  . 

على أسثس لثعدة تلمٌثس فً هولندت و فً  تلذي هو لثبم   ةهذت تلمٌثس للمسثفة تِللٌدٌّ  علٌه ٌدلّ مثلمث 

تٔستطثعة (  1للثمثفة تلوطنٌة ، للمعرفة هً )  ، أربعة أبعثد   نوعٌة تلتوطٌنحسج  مضٌؾ   بلد   كلّ 

 ة ، ) تلذكورٌة ( . تلفردٌّ (  3فحص تلرٌج ، ) (  2تلمدرة عن بعد ، ) و

 فً عدة درتسثت   عملٌة   بطرٌمة   دة  إكّ أو صٕحٌتهث ملٌمة هذه تِبعثد كثنت 

فً تحدٌد تلمسثفة تلثمثفٌة  هثمةتِبعثد  كلّ  تكون وتضح   بشكل  ،  رة  متكرّ  دتخلٌة   من أجل فحص أفعثل  

 .ِخذ بعٌن تٔعتبثر ت ةوذج تلمسثفة تِللٌدٌّ مبٌن تلبلدتن ، ن

  4ــ ب ث  للمٌول على كل بعد مضروب تلتربٌعًر كوت وسنن تلمجموع تمإشّ ٌمسم أكثر تحدٌدت   بشكل

 لهذت تلمجموع . لتربٌعًتلجزر ت مسثفة تِللٌدٌةتلنموذج ٌؤخذ 
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  خلصة

تلمرتر للتوطٌن أي  طرٌمة أخذل ة دٌنثمٌكٌثت  وجود عدّ و تلكشؾ عن ه:  لفصللهذت ت هدؾ تِسثستل

ًّ  تة مث مثل تلتوطٌن تحت شكل تٕحم  توطٌن شرك ًّ   سترتتٌج زتت فّ خذ بعٌن تٔعتبثر محتِمع  دول

 أجنبٌة . تلتوطٌن و طرٌمة تلدخول إلى سوق  

ًّ تنث تلتعثون بٌن تلشركثت : تٕحم حوضّ  بٌن شركتٌن . ووضحنث أٌضث  لٌثس تلمسثفة  سترتتٌج

  د  متعدّ  و تلتً كثنت موضع تنتمثد  ،  تلفصلة فً هذت تِسثسٌّ ، مثلمث كثنت  (  2جدول ) تلثمثفٌة 

و تلتً كثنت  1983لم تحدث منذ عثم   تلثمثفٌة ، تستخدمنث لٌثسثت  دت  لٌثس وحسثج تلمسثفة كثن جٌّ و

 . عمومث   زتت تلنثسل مٌّ ٔ تمثّ  وتحدة   فً شركة   ثل  لعمّ  على تستبٌثن   مبنٌة

 مع وجود بعض تلعوتبك .دة متعدّ  تلمسثفة تلثمثفٌة بدرتسثت   ٌنتعٌهو ص تلعثم نّ وبشكل آخر تل

و بٌن تلشركثت تلمشتركة على ، ترة تلتٕحم بٌن تلثمثفثت ز على إدنركّ تلثثنً سوؾ  تلفصلفً 

ًّ تتلسثحة تلعثلمٌة ) تٕحم   .دولً (  سترتتٌج
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ّانثانيّانفصم

 

 سترتتٌجً تلدولً .ٔإدترة تلتٕحم تإدترة تلتٕحمثت بٌن تلثمثفثت للشركثت تلعثلمٌة تلمشتركة أو 

دة و دّ سترتتٌجً تلدولً بٌن ثمثفثت متعٔحم تإدترة تلتٕ لتوضٌحتلجزء تلثثنً سوؾ نذهج  فً

 سترتتٌجً .ٔت حثلة تلتٕحمبثلتحدٌد 

 .نة من شركتٌن أو أكثرشركة مشتركة مكوّ تسمى شركة أم كّل 

 حسج   ذلن. بعد  مشترن   بشكل  فً طرٌمة تتخثذ تلمرتر  فعثل   بشكل  تلشركة من هذه  طرؾ   كلّ ٌسثهم 

 مإسسة    و حمولٌث   لضثبٌث   مستملّة   سترتتٌجً ( هً وحدة  تلة تٕحم حث) أو شركة مشتركة عثلمٌث  )) 

ًّ  منهم تسمى شركة لدٌهث تلممرّ  وتحدة   ثنٌن أو عدة شركثت  إمن تشثركٌث    مدترة   خثرج بلد  تِسثس

 : نوضحهث كمث ٌلًتلتوطٌن (( 

ًّ  تسترت أو تٕحم   مشتركة   طرٌمة تلتوطٌن تحت شكل شركة   -1   تٌج

ًّ  ت طرٌمة توطٌن من خٕل تٕحم   -1-1    ًّ   ، حلٌؾ   سترتتٌج   ، تٕحم دول

 ددتت من أجل تمٌٌم درجة نجثح تلتٕحم حّ م -1-2   

 نتثبج متنثلضة  -1-3   

 على نجثح تلتٕحم  سثفة بٌن تلثمثفثت و تؤثٌرهثتلم -2

 . دولًسترتتٌجً تلتلخثرجٌة من أجل نجثح تلتٕحم تْتِسبثج تلدتخلٌة و  -2-1   

ّشكمّشركتّمشخركتّ)ّحالحمّدونيّ(ّطريقتّانخىطينّححجّّ-1

 

تٔستفثدة من من ه ٌمكنه للشرٌن تِجنبً ِنّ  حسنة   هذت تلشكل من تلتٕحم أو تلتشثركٌة مٌزة  ٌعد )) 

تٔلتصثدٌة و تٔجتمثعٌة  ته بثلنصوص تلمضثبٌة و تلسٌثسٌة ومهثرتت تلشرٌن تلمحلً بفضل معرف

ًّ  ٌمكن و تلثمثفٌة و  ، تلحصول و تٔستفثدة بشكل   تٔستفثدة أٌضث  من شبكثت تلتوزٌع للشرٌن تلمحل
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تلتحتٌة تلموجودة و تِرتضً من تلموترد تلطبٌعٌة تلمحلٌة ، تٔستفثدة من شبكثت تلبنى  مبثشر  

  . ن ((تلمحلٌٌأن تكون هذه تلشركثت ممبولة من تِفرتد  على ،تلموتلع تلجؽرتفٌة تلمملوكة من لبل و

بتخفٌض تلرٌج من خٕل تمثسم تلكلفة و تِخطثر أو من خٕل تْحثطة بثلتشرٌعثت ذلن ٌسمح 

 و تلبضثبع و عملٌثت تٔستٌرتد وتلتصدٌر . دة دخول تلموتل عملٌّ تلمحلٌة تلتً تسهّ 

 نّ أجثنج ِتلشركثت تلمشتركة عثلمٌث  تلتوطٌن من خٕل مستثمرٌن تفّضل  تِولى،فترة تلسنوتت فً 

ًّ   وجود شرٌن     .بثلسوق تلمحلٌة ة  حمٌمٌّ  تِخطثر و معرفة  ٌسهم فً تخفٌض و ظهور  محل

للتوطٌن على تلسثحة تلعثلمٌة  و خثرج علٌث و مثثٔ   تكون أدتة  لتلشركثت تلمشتركة عثلمٌث  وصلت 

وق نشثء و تحسٌن و توطٌن مٌزتت تنثفسٌة فً تلسإبتلشكل من تلشركثت هذت ٌسمح تلحدود . 

 تِجنبٌة .

تِسوتق تِجنبٌة تلتً ة فً تِسوتق تلبعٌدة أو عدّ  ة  نتثجٌّ إ مشتركة دخول عملٌثت  تلشركثت تسهل تل

 .من تلتوطٌن   عدة   ِنمثط   عدتبٌة   ث  أسوتلتبدو أحٌثنث  

فً  مّوطنة   أمرٌكٌة   مشتركة   لشركة   فرع  ل 1977 عن عثم مؤخوذة   شركة   على عملٌة   درتسة   تدل

د من أجل إنشثء شركثت مشتركة فً دة تلجنسٌثت تِمرٌكٌة تتردّ تلمتعدّ تلشركثت  أنّ ثء تلعثلم ، أنح

)) فً بعض تلبلدتن تلمضٌفة : تحمك بؤنّ ،   أٌضث   مث من خٕل تلبلد تلمضٌؾ لثت  حثلة وجود معوّ 

تثمرٌن ر أو تطوٌر و تحدٌث نشثطثت من بعض تلمستلتطوّ  لثت فًتلمفترضة ، ٌمكن أن ٌوجد معوّ 

تلضوتبط وتلتشرٌعثت تلمحلٌة  تمنع عندمث : المث،  خطرة   تعدتِجثنج ، وٌكون لنص تِعمثل تلتً 

ًّ   برأس مثل   إنشثء أفرع   ض مجثٔت تِعمثل و ؼثلبث  فً بعمضبوط من لبل شركة أجنبٌة ،  إجمثل

ًّ   تلتوطٌن مع شرٌن  ن ٌمكن أن ٌكومن زتوٌة تٔستمٕلٌة تلعثلمٌة ،  ث  سترتتٌجٌّ تتلمنظور إلٌهث   أو محل

 (( . ث  أو حكومٌّ  ث  خثصّ 

فً حثلة تلعدتبٌة من خول أٌضث  للدع تْجرتءتت تْدترٌة ل و تسرّ شعبٌة أن تسهّ تلشرتكة ٌمكن لل)) 

ة بنصوص تِعمثل بشكل لبل تلسكثن تلمحلٌٌن ، على عكس تلشرٌن تلخثص تلذي لدٌه معرفة تثمّ 

تٔختٌثر  تثمة   ة  وبحرٌّ تلمتعددة تلجنسٌثت ٌمكنهث تلشركثت ِسثسٌة ، آخر فً حثل ؼٌثج تلمعولثت ت

موترد عدم توفر فً تلسوق و لدٌه ضعؾ   مع شرٌن محلً فً حثل كثنتٔندمثج و تلتشثركٌة بٌن 

                                      تلحصول علٌهث محلٌث  (( . على وؼٌر لثدر   لدٌهكثفٌة 
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توطٌن تلمرتبطة فً و ٌخفض تِخطثر تلخطرة  روعثتل تمثسم تلمشً وٌسهّ تلشرٌن تلمحلٌسمح 

 . عدٌدة   نشثطثت  

من تلنثحٌة تلثمثفٌة أو تلوضع تٔلتصثدي  عثل   مستوى  دة تلجنسٌثت تلمتعدّ تلشركثت  تٕحظ عندمث

للشرٌن تِجنبً فً  ٌسمح بحٌث 100%لهث  أو فرع   مشتركة   ل إنشثء شركة  تلمعمول به ، تفضّ 

  .خفض ثمن تلتحوٌٕت 

تٔستفثدة من تولٌع عن تلبحث شخثص فً نشثطهم تلتشثركً لّ ٌمكنه أنّ تلعدٌد من تلبثحثٌن ٌإشر 

تإدي   ستخدتمهثإمربٌة لبعض تِحدتث من أجل تضخٌم وتسهٌل تلؼٌر وتتفثلثت مرتبطة بثلرٌج 

 .لنجثح بثلطرؾ تَخر إلى تخفٌض فرص ت هذه تِهلٌة تٔنتهثزٌة 

  . عثلٌة تفثلٌة ومعٌثر إدترة تلضبطعندمث تكون إدترة تلعمد أو تٔ مشتركة   إنشثء شركة  ون مبّرر ٌك

 حسج بلد تلتوطٌن  . ث  مختلف تلشركثت تلمشتركة شكٕ  تؤخذ 

لج تِحٌثن و خثصة بع فً أؼتٔستثمثري تلمتّ تلعنصر  ًفً تلبلدتن تلنثمٌة ، تلشركثت تلمشتركة ه

 .ثشر تٔستثمثر تلمب

تلنمل تلتكنولوجً ز من لبل تلحكومثت تلمحلٌة ِنه ٌحفّ   كثٌرت  مفضٕ    هذت تلشكل من تلتوطٌنٌكون 

تلمعرفة تْدترٌة و تلتكنولوجٌة ، تلتحدي تِكبر للمستثمر تِجنبً فً تلمشثرٌع تلمشتركة و فً و

مثدة تلبلدتن تلنثمٌة ل بثلنسبةتٔستثمثر تِجنبً تلمربوط مع تلشرٌن تلمحلً بعض تلمٌثسثت هو ضبط 

ًّ   وإدخثل رأس مثل   بتوظٌؾ وتؤهٌل كوتدر وطنٌة   مشترن   إنشثء فرع  ٌسمح  فً تٔلتصثد  أجنب

 تلوطنً .

مستوى تلخطر تلمثلً منهث :  ثٕثة   على معثٌٌر   عثل   تلشركثت تلمشتركة برأس مثل  ختٌثر تٌتولؾ 

  .( 2مستوى أخطثر تلضبط و تلمرتلبة تنظر تلشكل )و
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ًّ   مع شرٌن   مشتركة   أو شركة   إنشثء فرع  ٌإدي  و خثصة أخطثر إلى عملٌة  فً إدترة تِخطثر  محل

إدترة ثمثفة هذت تلبلد ، خثصة عندمث ٌكون تلشرٌن تِجنبً ٔ ٌعرؾ تلسوق تلبلد تلمضٌؾ و معرفة 

  .سثتً تْطثر تلمإسّ تلتً ٌرٌد توطٌن نشثطثته فٌهث و ٔ ٌعرؾ 

و تلمعرفً إلى نمل نشثطهث تلتمنً دومث  تلمٌل  ٌكون لدٌهثبعض تلمهثرتت  تلشركة  تملن)) عندمث 

 جمثلً (( .لمثل تْتِحٌثن رأس ت لجؼأ وتملن فًفرع  إنشثء تشثركٌث  من خٕل

 لذلن ٌوجد عدة وفً تلدرتسثت  سترتتٌجً ، شرتكة ، تٕحم  تٔتٕحم تلنمط تلتوطٌن من خٕل  -1-1

 ث  تختثر أن تنجز مشروع مستملة   بٌن عدة شركثت   تجمعثت   :هً تلبثحثٌن عندتتٌجٌة سترٔتلتٕحمثت ت

 :  من ذلن و تلموترد تلضرورٌة وتِهممن خٕل تنسٌك تلمهثرتت و تِدوتت  ث  خثص ث  أو نشثط

 ، مع تحمل تِخطثر ومجثبهة تلمنثفسٌن معث  . بشكل تشثركًوضع عملٌة تلمشروع أو تلنشثط  -

 ج معث  بكل تلنشثطثت وتِعمثل .تٔندمث -

بعد  متتعمّ تلجنسٌثت تلكبٌرة و تلتً دة تفثلٌثت تلشرتكة مع ظهور ظثهرة تلشركثت تلمتعدّ تطورت إ

 ًّ  ة .أي إلى تِسوتق تِجنبٌّ  تلحرج تلعثلمٌة تلثثنٌة من أجل تلخروج إلى تلفضثء تلخثرج

مثل أفرع سثٌبث و خودرو فً سورٌث ٌن مع شركثء محلٌ مشتركة   بإنشثء أفرع  هذه تلشركثت لثمت 

أعمثلهث بشكل مبثشر فً بعض تِسوتق هذه جنسٌثت دة تلتلشركثت تلمتعدّ وّطنت  2004منذ عثم 

 تلمحلٌة من خٕل تلتٕعج بموتنٌن تلبلدتن تلمضٌفة وخثصة تلبلدتن تلتً لدٌهث عوتبك تستٌرتد .
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سترتتٌجٌثت ة هإٔء فً إمن زبثبن ومشثركبثلتمرج  أجنبٌة   تلتوطٌن تلمبثشر على أسوتق  ٌسمح 

د منهث تلمنثفسٌن تلمحلٌٌن و تلحصول بشكل سهل وتٔستفثدة من نفس تٔمتٌثزتت تلمستفٌتلعمل ، 

 . دوتبر تلتوزٌععلى تلموتد تِولٌة وتلتعرؾ على 

 ؼثلبث    تلتصنٌعتلتجثرٌة فمط و على نشثط تِفرع تلمشتركة له حد فً بعض تِحٌثن على تِمور إن 

 على تلتجمٌع للمنتج من تلشركة تِم فً تلبلد تلمضٌؾ.

لمدة سترتتٌجٌة ٔثٌك تلعٕلثت تتلشركثت عن توتبحث وسنوتت هذه تلظثهرة  عدّة منذ تطورت 

تلمنثفسٌن  خثصة من خٕل توزٌع  تجثهتمتٌن وضعهث ة و زتت تنثفسٌّ طوٌلة من أجل تٔستفثة من مٌّ 

من تلتٕحمثت وتٔتفثلٌثت   48% كثنت نسبة تمرٌبث   1999-1990و نمل تلمعرفة بٌن عثم 

 . ةسترتتٌجٌّ تتٕحمثت  على شكلتلمزدوجة 

من  87كثنت نسبة %وعلى عكس تلتٕحمثت تِخرى تمرٌبث   عثلمٌث   مستمر  من تلتٕحم تلنوع هذت 

فة مثلمث تجمع شركثء من جنسٌثت مختل عبثرة عن 1999 - 1990 عثمً بٌنتلتٕحمثت تلمنشؤة 

 تتفثلٌثت دولٌة .من تلتٕحمثت تِخرى تؤخذ شكل   58% :فمط إذت     ٌدل علٌه فً سورٌة

مختلفة  أن تؤخذ أشكثٔ  و ٌمكن ، من عٕلثت تلشرتكة عدة شركثت مختلفة جدت  هذه تِشكثل تخص ))

ركثت تلبترول ش :مثلمجموعثت كبٌرة ، ؼثلبث  متعددة تلجنسٌثت ، أن نجد أٌضث  جدت  (( و ٌمكن 

 .أٌضث  فً مجثل تلنسٌج  صؽٌر   ذتت حجم   شركثت   مختلفة   من عدة جنسٌثت  تلؽثز و

تلظثهرة منتجة على هذه ٌبدو أن ، )) بظثهرة تلتشثركٌة  تمةتلنشثطثت مهوهذه تلمطثعثت  جمٌع

  مرٌكٌةة تِشركثت تلمثر : مثٕ  تلمثرتت ،  تلبلدتن و فً كلّ  د فً كلّ تتمدّ وتلسثحة تلدولٌة ، 

 .تِصل من تلبلدتن تلنثمٌة (( شركثت تلبلدتن ذتت وأٌضث  تِوربٌة وتلٌثبثنٌة و

 سٌوضحمن تلعوتمل تلمفتثحٌة لنجثح تلشركثت ))  من أجل تلولوؾ فً وجه عولمة تِسوتق ، وتحد  

سنة  كلّ وفً ، بٌن شركة رٌنو و نٌسثن (( سترتتٌجً مثل تلتٕحم تْسترتتٌجٌة فً تلمكثن تٕحمثت إ

و لكن  تنصهثرألؾ عمد تملن أو  15أبرم عدة مٌٌٕن من تلتٕحمثت فً تلعثلم و خٕل سنتٌن تعمد 

 ن . بثلممثرنة مع حثٔت تلتملّ  للٌلة  خثتمة تلتٕحمثت دتبمث  كثنت بعٌدة تلخٕل تلسنوتت ؼٌر 

ن أو تٔنصهثر تلتملّ حثٔت  سترتتٌجٌة عملٌثت للٌلة تلرإٌة بثلممثرنة معبثلنتٌجة تلتٕحمثت تْتكون 

 .رة عملٌثت ؼٌر ممدّ هً : إذت  
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للمنثفسة تسهم  تكون عتبة  ولشركة ت بٌد ثٔ  فعّ  ث  سترتتٌجٌة سٕحتلتٕحمثت تْتكون ،  شن   أيّ )) بدون 

 ، تلجودة ، و تلمرونة ، و تلمدة ( . تلسعرأكثر من تلمركبثت تلتثلٌة : )أو  بتحسٌن وتحدة  

 .  (متبثدل أو متمم إلى تلنمو تلدتخلً و تلخثرجً)تٕحم  :من أجل تلتطور ، مثٕ   أٌضث  عتبة تشكل

بثلتوتزي  إلى إدترة تلتٕحمثت  ت  فً تلشركة عثبد ت  جدٌد عمٕ   و أنشؤت تدرٌجٌث   تلمإسسثت  فهمت

فثوضثت ختٌثر تلشركثء ، تلمإتلبحث وتلتٕحم ، وإدترة تلتٕحم و ترتٌبه ، بثلتحدٌد ، مهنة إنشثء 

 ن ؟ ولكن من هم تلمتٕحموة . تلعٕلة تلموجودة للمهثرتت تلخثصّ تشكٌل تٔتفثق ولٌثدة و

تلكلمثت ٔ ٌوجد لهث معنى . تلتعرٌؾ  ، ِنّ  تِخرى علىوتحدة  تتفّوق ٌوجد عدة تعرٌفثت ؤ)) 

عٕلثت بٌن نهتم بثلوهنث ندرسهث هو ببسثطة تلذي ٌوتفك تلظثهرة تلتً سوؾ  تِخذ بهتلذي ٌجج 

 ثت (( .تلشركثت تلتً تتمٌز بثٕث خثصٌّ 

 ٌمكن للمتعثلدٌن. تلوتحدة عن تِخرى لضثبٌث  و لثنونٌث   مستملة   من عدة وحدتت   مكّونة : أوال  

 صؽٌرة   دة تلجنسٌثت أو شركثت  ، متعدّ  أو خثصة   شعبٌة   مإسسثت  تلحصول على عدة أشكثل : 

 . متوسطة  و

تلتعثون  تعثون تلفثبدة من مشتركٌن للشركة تلتً تإدي  ٌشك ل   ))بل تلشركثء من لمعث   مشّكلة : نٌا  ثا

و  تِعمثلشكل  بتكوٌن آخر ن شكٕ  ٌكوّ من لبل بعضهم تلبعض و لكن  د  محدّ   و تلسلون معث  لهدؾ  

 .((  فعثٔ  ث   هٌبة تلتعثون تلذي ٌكون تعثون

هذه تٔلتزتمثت وتلمنثسج ، تلتنفٌذ فً تلولت ٌكون و  ة متبثدلةفة من لبل تلتزتمثت ضمنٌّ رّ مع:  ثالثا  

تلشركثء تشكٌل  ٌمرروتوتفك موضوع تٔتفثق فً بعض تلحثٔت   دة  متعدّ  إسهثمثت  تإدي إلى 

 .تلفرع تلمشترن ) شركة مشتركة ( أعمثلهم معث  فً دتخل 

ًّ نركّ   من جنسٌثت   شركثء   ، عملٌثت بٌن طرفٌنمن   نكوّ م وهو ، ز تنتبثهنث على تلتٕحم تلدول

فً بلدتن  من أجل تلمٌثم بنشثطثت   متجثنسة   ت  ثبٌن شرك لثبمة   و لكن أٌضث  أن تكون عٕلثت    مختلفة  

بؤن تلتٕحم تلدولً له : إذت  و أفرعهث على تلسثحة تلعثلمٌة . نٕحظ حثلة شركة سثٌبث : مثل أجنبٌة  

  . لمشثرٌع محددة   ن على شكل عمود  ) خثرج تلحدود ( ، وتكوحدودٌث   متحولة   أبعثد  
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مشثرٌع : معثلجة إدترة تلنصوص تلثمثفٌة أو تلعٕلة بٌن عدة مع  و متدتول   هذت تلتعرٌؾ وتسع  ٌعد )) 

ًّ   فً بلد   متجثنس   أو مع شرٌن   مختلفة   من جنسٌثت   ٌعنً تلعمل مع شرٌن  بثلتحدٌد تلثمثفثت    أجنب

 . مختلفة   و سٌثسثت   ة  مإسسثتٌّ  ثمثفثت  ٌوجد تٕلً مع حٌث 

عنثصر من أجل  ، سنبحث عن تلتٕحم  فً وجه نجثح دتبمث   و عثبك   )) تٔختٕؾ تلثمثفً هو مإشر  

 .تلثمثفثت تلمختلفة فً تلتٕحمثت تلدولٌة (( معثلجة إدترة 

نجثح  وجودتلبعض ٌٕحظ )) ، شرح نجثح و فشل تلتٕحمثت  عنثج من تلكتّ  تلكثٌربحث 

 سترتتٌجٌة (( .من تلشركثء لد وصل إلى أهدتفه تْ وتحد   ثت عندمث ٌكون كلّ بثلتٕحم

تلشركثء لد وصلوت إلى  و كلّ  عندمث تكون تلعملٌثت ذتت ربحٌة  ٌتجلى تلنجثح  ؤنّ ب تَخرونٌمول 

 .و حمموت عثمل تلرضى فً عٕلتهم سترتتٌجٌة ْأهدتفهم ت

 . للٌٕ  تلفشل ؼثلبث   فً حثٔت تلنجثح و تلحمٌمة، ًف تلتعتٌم ٌكون 

دتت تلجودة ) تلسثبمة أو م محدّ تستخدبثتلجمع و ؾ  عندمث ٌكون تلمضثء بنجثح تلتحثل ، فٌه مرؼوجتل

جثهه ) للتحثلؾ ، تتّ  تِسثسٌةتلمودٌٕت  ةللتحثلؾ. حركٌتلمنتظرة ، فً حثلة سكون أو حركٌة ( 

 .(  3درجة تٔستدتمة شكل ) و مدى تلمثبلٌة للحٌثة أو تٔنعدتم فً حثلة تلمرتلبة ( 
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ً   ا درجة نجاح تلحم   تموٌمرات مؤش   -1-2 مث .  ستراتٌج  

 

 

 أو محددات األداء ٌمكن أن تكون من أربعة نماذج :رات مؤش   

  

 ثلتٕحم مع تلشركثء بتلحثضرة و تلمستمبلٌة (  تلمثضٌة،)  خص تِحدتثٌ وٌم)) تلتم -1

ٕ  لدرة و لٌمة تلمعثمٕت للتٕحم تلمإكد ، مثثثر تلحمٌمٌة أو تٔفترتضٌة بمٌثس أو تمدٌر تَ : إذت  

سثتٌة  تلمإسّ  تْبدتعٌةو  تْنتثجٌةنتثبجه تلحسثبٌة ، حصته من تلسوق ، لدرته تلتجثرٌة للشرٌن ، 

 (( .أٌضث  لدرة تلمهثرتت و نوعهث لدٌه ،  تْنتثجو  تتتْجرتء

موضوع  ( تلتٕحم ، أي تحدٌد  ؟ تثبج موضوع )مثذت ٌعود لنثٌمكن تركٌز تٔنتبثه على ن))  -2

ًّ   توطٌن فً بلد  تلل موضوع تلتٕحم أو ٌسهّ ٌستخدم  : مثل   ،تلنشثط أو تلمعثمٕت تلتجثرٌة    أجنب

 محددة   ة  أو مدّ  تلشركثء من أجل تثرٌخ   نشثط تكون  و،  ثثبتة  لموتضٌع أؤ   تلمٌثس أن ٌكونٌمكن 

  ((.لخ إفترتضٌة . . . . إتصثدٌة لوحدة مشتركة لتلنتثبج تٔ

ٌمكن تلمول بثلطرٌمة ،  همٌمكن أن نهتم بثلجودة أو ) تِدتء ( للعٕلة بٌن تلشركثء ، فً محٌط))  -3

 وتموٌمبتمثرٌرهم و أفكثرهم فً عملٌة تلتٕحم وٌمٌمون أو ٌبثدرون  ٌعٌش تلممثلونتلتً من خٕلهث 

تكرتر ) فترتت  : ٕ  مثتلعٕلة من خٕل تلتصرفثت تلمربٌة  هذه ٌمكن تمٌٌزبحٌث هم شركثء
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بمث تلفعثلٌن أو لٌثس أحثسٌس عدم تضٌٌع تلمرترتت تلمشتركة (  إمكثنٌةوتلنزتعثت أو  تلمشكٕت

 :نثشبة عن ً للشرٌن ، نزتعثت ؤء تلشرٌن ، جهد تلتبنّ  ، سثتًتلعدل تلمإسّ  ٌخصّ 

  .تلثمة تلمتبثدلة ((  درجةو ،تلموة ، تسثمح تلشرٌنعٕلثت ))

بة ، أن تكون مجموعة من ٌهث مركّ رتت ، تلتً ٌمكن أن نسمّ بعض تلمإشّ ٌمكن ل)) فً تلنهثٌة ،  -4

 تلتموضع فً عدة أمثكن من خٕل ثٕثة بنود  : إذت  من أدتء تلتٕحمثت ،  سثبمةضوعثت مو ثٕثة

 .(( تلموضوعثت تلثٕثةتربط هذه 

فً نتموضع تحدٌد درجة تلرضث تلتثم عن أدتء تلتٕحم ،  هإٔء تلفثعلٌن  : عندمث نطلج من مثال

 .( 3فً تلشكل ) ح  ضّ للج مثلث تِدتء مثل مث هو مو

 فردٌةدرجة تلوصول إلى أهدتؾ تلشرٌن ، إن كثنت مشتركة أو ب  عندمث نهتمّ  )) نفس تلطرٌمة ب

دتء موضوع تلتٕحم (( دتء للشركثء ، أفضل على لثعدة تِة أو نثفذة ، تتوضع بشكل أمبدبٌّ خثصة ، 

. 

جودة للٌلة للعٕلة ٌمكن أن تضر بؤدتء موضوع  : مثال،  مستملة هذه ِدتء تمإشرتت تكون ))

تلتٕحم  فًتنحطثط أدتء وتحد من تلشركثء  متبثدل،بشكل تلشركثء  أدتءتفسد تلتٕحم و تلتً ٌمكن أن 

 ِنّ   مرة   كلّ مكرره فً لٌست هذه تلعٕلة  . تلعٕلةأن ٌؽٌر أدتء موضوع تلتٕحم و جودة ٌمكن 

ًّ  عدة أسٕؾ  أدتء تلتٕحم ٌمكن أن ٌؤخذ   ((. من تلموضوع تِسثس

 من رتت  ة مإشّ من عدّ أدتء تلتٕحم إلى عٕلثت دٌنثمٌكٌة ، مدة ووسٌلة تلتٕحم ، تلتً تتؤلؾ ٌإدّي 

 ت  رتت ٌكون خطٌرستخدتم تلوحٌد لهذه تلمإشّ تٔ، آخر  بشكل   تلتٕحم  نجثح  أجل تلحكم على درجة 

لٌس ، بعض تلشركثء ٌضعون نهثٌة لتٕحمهم  : المث،  مشبوهة   ي إلى تمثطعثت  ه ٌمكن أن ٌإدّ ِنّ 

 لد تحممت .ة ة لهذه تلعملٌّ تِهدتؾ تِسثسٌّ  ِنه فشل و لكن ِنّ 

 حسبثن تؤثٌر تلثمثفثت تلمختلفة.ثلٌبمى تِخذ بو  تلنجثح ، تلفشل و درجة تلنجثح محددة  مبثدئ تكون 

  نتائج متنالضة - 1-3

ًّ   جد بشكل  ر على أدتء و نتٌجة تلتٕحمثت ، ٌدتت تلملموسة تلتً تإثٌن تلمحدّ ثمن ٌع جثنج  جل

تلمٌزة أو بثلنتٌجة هذه تبٌن أو تلمسثفة تلثمثفٌة تلشركثء ، وبثلتحدٌد ، جنسٌة تلمستثمرٌن أو تلمتعهدٌن 

: نمٌز نوعٌن أو نمطٌن من تٔختٕؾهنث ، ن تلشركثت فً لرتءة تلتٕحمثت تظهر تٔختٕؾ بٌ
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تْجرتءتت أو تلمحددتت تلشرٌن و تلثثنٌة بثلمحتوى تلثمثفً و أحدهمث بمحتوى تلموترد و لدرتت 

د فشل أو محدّ ؼثلبث   هًعثم تلفرضٌة تلثثنٌة من تلنمط تلثثنً تلمعنً بثلتنوع تلثمثفً و بشكل  تلعملٌة

 تلدرتسثت تلعملٌة هذه تلفرضٌة :  تلحمٌمة ، كلّ فً  ٔ تبرهن  ،نجثح تلتطوٌر عٕلثت فً وجه ك عثب

) تلتؤثٌر تلسلبً لٕختٕؾ  ةحمموت فرضٌّ  ت  تختبثر 21(  2تلمشثر إلٌهث ) تنظر تلجدول تِبحثث فً 

فً فً نجثح تلتٕحمثت للتنوع تلثمثتلممثبل  تٌٔجثبً  تمٌل إلى تِثر تختبثرتت   8و لكن تلثمثفً ( 

 .دة تبدو ؼٌر محدّ  25و

 

 (2)جدول 

 . م أثر االختلف الثمافً الوطنً على نجاح أداء التلحماتٌ  ة التً تمنتائج األبحاث األساسٌ  

 أسماء الباحثٌن

DCN   محدد

االختلف الثمافً 

الوطنً 

 األثر المحمك محدد األداء المستعمل

Harrigan  

(1988) 

 تختٕؾ جنسٌثت

 تلشركثء

أدتء مرؼوج به من لبل 

 - تلمجٌبٌن 

 + تستمرترٌة تلتٕحم

Kogut  

(1988)  

تختٕؾ جنسٌثت 

 تلشركثء

نسبة عدم تستمرترٌة 

 - تلشركثت تلمشتركة 

Meschi et Roger 

(1994) 

مسثفة ثمثفٌة 

وطنٌة مٕحظة 

مربٌة من لبل و

  تلمجٌبٌن 

و منثخ  كلٌةمشثركة 

 - مإسسثتً 

Hu et  chen  

(1996)  

جنسٌة تلشرٌن 

فً تلشركة 

 ns/-/+ أدتء موضوع تٔتفثق  صٌنً
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Park et  

Russo (1996) 

تختٕؾ تلجنسٌة 

ة تلشرتكة تستمرترٌّ   بٌن تلشركثء   Ns 

Bar kema et  

Autres (1997)  

(a ) مسثفة  

 ثمثفٌة

بٌن تلشركثت  

خثرج  هً تلتً

تلحدود تلوطنٌة 

تلبلدتن تلصثعدة و ة تلشرتكةٌّ تستمرتر   : 

 

تجنج تلرٌج  

تلمسثفة بٌن 

تلشركثت وتلبلدتن 

تلبلدتن تلصثعدةو  - تستمرترٌة تلشرتكة 

 

 فة تلهرمٌة سثتلم

مسثفة بٌن )

تلشركثت وتلبلدتن 

تلبلدتن تلصثعدة و  Ns تستمرترٌة تلشرتكة 

 

= = تلذكورٌة )

 Ns تستمرترٌة تلشرتكة = ( 

 

 (تلفردٌة )= = =

تكةتستمرترٌة تلشر    - / ns * 

 

(a)   مسثفة ثمثفٌة 

بٌن تلشركثت 

تلتً تذهج 

فً تلبلدتن خثرجث  

  تستمرترٌة تلشرتكة تلنثمٌة تلصثعدة 

 

(a)  تلمسثفة

 ثمثفٌة

بٌن تلشركثت   Ns تستمرترٌة تلشرتكة
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تلتً تذهج 

خثرجث  فً تلبلدتن 

تلصنثعٌة 

 تلصثعدة

 

تٔختٕؾ بٌن 

تلمجموعة تلثمثفٌة 

 لٕنتمثء للشركة

و تلمجموعة 

تلثمثفٌة للبلدتن 

صنثعٌة تل

 Ns تستمرترٌة تلشرتكة تلصثعدة 

أسمثء تلبثحثٌن   

DCN   محدد

تٔختٕؾ تلثمثفً 

 تِثر تلمحمك محدد تِدتء تلوطنً تلمستعمل

Bar Kema et 

Vermeulen 

(1997)  

( 1تلبعد تلثمثفً )

بٌن تلشركثت 

تلبلدتن وتلمهثجرة 

 تلصثعدة 

ت طور حٌثة تلشركث

 ** ns / - تلمشتركة 

 

فردٌة  -  

تلبعد بٌن تلبلد  -

و تلشركة و تلبلد 

 تلصثعد 

طور حٌثة تلشركثت 

  ns تلمشتركة

 

تجنج تلرٌج -  

تلبعد بٌن تلبلد  -

و تلشركة و تلبلد 

 تلصثعد

طور حٌثة تلشركثت 

 - تلمشتركة

 

تلذكورة  -  

تلبعد بٌن تلبلد  -

لشركثت طور حٌثة ت

 - تلمشتركة
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و تلشركة و تلبلد 

 تلصثعد

 

تلبعد تلهرمً  -  

تلبعد بٌن تلبلد  -

و تلشركة و تلبلد 

 تلصثعد

طور حٌثة تلشركثت 

 Ns تلمشتركة

 

لمدى طوٌل -  

تلبعد بٌن تلبلد  -

و تلشركة و تلبلد 

 تلصثعد

طور حٌثة تلشركثت 

 - تلمشتركة

Msoen et 

Tallman (1997)  

تلبعد تلثمثفً 

تلممدر من 

تلمجٌبٌن )عدة 

نثصر ( ع  Ns أدتء ممدر من لبل تلمجٌبٌن  

Park et Ungson 

(1997)  

 بٌن تلشركثء   

(a)   تلبعد تلثمثفً 

طور حٌثة تلشركثت 

 * ns / + تلمشتركة

Makino et 

Beamish (1998)  

تختٕؾ تلجنسٌة 

 - حٌثة تلشركة تلمشتركة  بٌن تلشركثء 

Fey et Beamish 

(2001)  

 بٌن تلشركثء 

(a) تلثمثفً  تلبعد   

تلرضث و تِدتء بٌن 

 Ns تلشركثت تلمشتركة 

Hennart et Zeng 

(2002)  

تختٕؾ تلجنسٌة 

 بٌن تلشركثء

طور حٌثة تلشركة 

 - تلمشتركة 

 

Luo (2002) 

تلثمثفً تلوطنً 

تلمٕحظ من لبل 

 Ns بٌع / فعثل  تلمجٌبٌن 

 

 

 Ns تستثمثرتت كلٌة  

  ثمة بٌن تِشخثص   
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لمإسسثتثمة بٌن ت   - 

 سمثء تلبثحثٌن

DCN   محدد تٔختٕؾ

 تِثر تلمحمك محدد تِدتء تلثمثفً تلوطنً تلمستعمل

PoThukuchi 

et Autres 

(2002)  

(a) بٌن تلشركثء  تلبعد  

 * ns / + كفثءة تلشركثت تلمشتركة   تلثمثفً

 * ns / + تنثفسٌة تلشركثت تلمشتركة   

 Ns تلرضث للعٕلة   

 

  تلفردٌة

 + كفثءة تلشركثت تلمشتركة ) تلمسثفة بٌن تلشركثء ( 

 

 تجنج تلرٌج 

  Ns كفثءة تلشركثت تلمشتركة تلمسثفة بٌن تلشركثء

 

 تلذكورة 

 + كفثءة تلشركثت تلمشتركة مسثفة بٌن تلشركثء

 

 تلمسثفة تلهرمٌة 

 Ns كفثءة تلشركثت تلمشتركة مسثفة بٌن تلشركثء

 

 تلفردٌة 

ثءمسثفة بٌن تلشرك ة تلشركثت تلمشتركة تنثفسٌّ    Ns 

 

 تلمسثفة تلهرمٌة 

 * ns / - تلرضث بخصوص تلعٕلة  تلمسثفة بٌن تلشركثء

LU (2006 ) 
تلبعد تلثمثفً تلملحوظ من 

 لبل تلمجٌبٌن
 تلرضث تلتثم

- 

/ns**** 

 

 (a) معطٌثت  .للمن لبل مستخدمٌن  و مطور   ممبول   ر  تلبعد تلثمثفً تلمحسوج من خٕل مإشّ 
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من  ر  مطوّ  للٌدّي  إ ر  أو مإشّ  تلبثحثٌنمن لبل  ر  و مطوّ  ممبول   تلبعد تلثمثفً تلمحسوج من خٕل مإشر  

 .معطٌثت للمستخدمٌن تلو (b) لبل تلبثحٌثن 

 حسج تلمتحؤت تلمضبوطة أو تلممثسة تلدتخلة فً تلمودٌل .ب رة  متؽٌّ  * نتٌجة  

 . مؤخوذة ممثسة ومحسوبة من خٕل أربعة أو خمسة أبعثد   حسج تلمسثفة تلثمثفٌة  رة  متؽٌّ  ** نتٌجة  

ر نوع تلمإشّ ( من خٕل  1994-1966رة بفترة تلمرتلبة ) عدة فترتت ممثسة بٌن رتت متؤثّ مإشّ 

 لٌثس تلبعد تلثمثفً .فً تلمستخدم 

ٌة أو بو، أورحسج تلشرٌن فً تلشركة ) صٌنٌة ، هونكون ، ٌثبثنٌة ، أمرٌكٌة ب رة  متؽٌّ *** نتثبج 

 .جنسٌة أخرى ( 

من أصل ٌثبثنً أو تلمعنٌٌن فً تلشركثت تلمشتركة فً تلصٌن  تْدترٌٌنحسج ب  رة  متؽٌّ   **** نتثبج

 . تثٌوتنً

 :ؼٌر دتل لنسبة خطؤ دتخلً أعلى من  ns 5%ٌسثوي مع نسبة خطؤ دتخلً ر مإشّ  =

%5  = S  بلدتن نثمٌة PVO . 

لعثمل تختٌثر تلتوطٌن )) من أجل تِعمثل بثلنسبة   تلشركة   ثمثفة  دمحدّ  تعدتلثمثفة تلوطنٌة : 

من أجل بحثنث كمثعدة نظرٌة  ه مختثر تكثنتلوطنٌة ، أعمثل تفستٌد   بثلثمثفة  تلخثصة  تلعدٌدة

ًّ  ڤستدللتحلٌل تلثمثفً على تلمستوى تلوطنً فً تلتحدٌد أو فً وتحدة من أفضل  هو تلكثتج تِسثس

 دة فً تْدترة (( تؤثٌر تلثمثفثت تلمتعدّ   حولة تِسثسٌّ تلبحوث 

ًّ    بطرح ستد ڤأو  أعمثلتذّودنث   ً تلذي تلكمّ  فً تؤسٌس تْطثر تلنظري تلعثمّ   للمسثعدة  أسثس

 .تؤثٌر تلثمثفة ((  ٌسثعد فً تلبحث عن

ة خمسة أبعثد للثمثف(  1991-1983-1980) أوڤستد فرز فً عدة بلدتن ،  دّ عأ    تستبٌثن  من خٕل

تٔتجثه وتِنوثة ،  وتلذكورة  وتلجمثعٌة  وتلفردٌة  تلرٌج   وضبط  تلهرمً تلبعد   هًتلوطنٌة  

  بتحدٌده توفٌر تلمعطٌثت تلكثفٌة   لعدم ) هذت تلبعد تِخٌر هو حد  طوٌلتلمصٌر وتل  لمدىعلى ت

 لصعوبة لٌثسه على أرض تلوتلع ( .
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تٔعتمثد من تلنثحٌة تلدٌنٌة و تلذي ٌمكن تعتبثره آخر هو  ت  إلى هذه تِبعثد تلخمسة بعدٌمكننث إضثفة 

 .ة ثمثفٌتل من تلعوتمل عثمٕ  

تلمتصور على مستوى حسج تلتؤثٌر ب ثأجل تسهٌل توضٌح هذه تلعوتمل تلثمثفٌة ترتٌبهمن تخترنث 

 مث. تلخطر تلمتخذ عند تختٌثر تلتوطٌن فً بلد  

عند تختٌثر تلتوطٌن و ٌحد  ة  أسثسٌّ  تِنوثة هً حدود  تلبعد تلهرمً و ضبط تلرٌج و تلذكورة و إن 

فً توطٌن دة تلجنسٌثت ترؼج متعدّ  أٌضث  مستوى تٔشترتن فً تلمرتر بثلتوطٌن من خٕل شركة  

ًّ   أعمثلهث فً بلد    . أجنب

سثتٌة مجموعة من تلمٌم و تِشكثل و تلرموز تلثمثفة تلمإسّ تجمع  ))(  2001)  حسج أوڤستد

ن حٌثة تلشركة مع مجموعة من تلشركثت فً بعض بتعرٌؾ تلشركة تلتً تإمّ تً تسهم تلعثدتت تلو

 .من جذورهث ((  نة من وتحدة  من تلثمثفة تلوطنٌة تلمكوّ  ؤنهث منتج  كثمثفة تلشركة تبدو تٔتجثهثت ، 

 وجدٌ  تلبلد  تلشركثت من نفس بٌن  تٔختٕؾ  أنّ  ون على ، )) ٌبرهن(  1990ورفثله )   أوڤستد

 ة تِسثسٌّ   ثلٌمه فً  تلمختلفة  فً تلبلدتن  تلشركثتتختلفت    فإذت   ، سثتً تلعملًعلى تلمستوى تلمإسّ 

 حسج ب  حة  موضّ  فً تلعمل  لّفرتد وكٌفٌة تلتصرؾ   تلهٌبة  فً تٔختٕفثت تلمحممة تكون 

 تلثمثفٌة تلوطنٌة ((  أصولهم 

تؤثٌرهث من أجل تلتؤثٌر خثرج حدود تلشركة وثملهث   كلّ  تلوطنٌة   تلثمثفةتضع  )) توفستٌد ٌسّطر 

 .ة دومث  بثلثمثفة تلوطنٌّ  رة  بؤن تلشركة متؤثّ تِم (( وٌنوه تلكثتج أٌضث  

 فً الحالة السلبٌة  االعناصر الثمافٌة و تأثٌره -1-3-1

ًّ تٔختٕؾ ٌعود  ٌمة تِشٌثء نظثم تلمعثلجة لحم تلمجموعة من تِشخثص ٔ ٌستخدمون نفس أنّ  تلثمثف

بٌن  ت  ظثهر  أن ٌكون  ٌمكن تلنزتع :  مثالتٔجتمثعٌة . دتت تِمور ، تٔعتمثدتت و تلمٌم ، محدّ 

 . ث  ه ٌمكن أن ٌكون بسٌطتِشخثص بشكل عثم و طبٌعً وحلّ 

من حسن تِدتء و تلتفثعل   عث  نو  تِحٌثن وتلتعبٌر بعض تٔختٕؾ تلثمثفً فً تلتفكٌر د لّ وٌ  

ر لعدم تطوّ  ت  دمولّ  بدون شن  ٌمكن و، ٌنعكس إٌجثبث  أو سلبث  على مدة تلتٕحم و تلتعثون وتلحركٌة و

 بثَخر . معرفً تل جتمثرتلر تلعٕلة عن طرٌك و تطوّ  ة  ٌّ ودّ  تلنزتعثت و بنثء عٕلة  
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 وفك ثٕثة ء شٌثِتً من أجل ألل و تلتبنّ زتت تلتعثون ) تلعمل معث  ( أن ٌخفؾ من مٌّ ٌمكن  كمث

 هً :حمثبك 

عدم فهم تَخر ، تِثر بعدم تمثسم نفس نظثم معثلجة تلمعطٌثت من تٔختٕؾ تلثمثفً ٌزٌد :  أوال  

 ر بعملٌة تلحكم على تَخوتٔعتمثدتت وتلمٌم تٔجتمثعٌة تلخثصة  دتت ونفس تلمحدّ   تلحمٌمٌة

 . ( مث ) طرٌمة معثلجة مشكلة  

  معدو وسرٌع   صثبج   عدم تلحصول على لرتر  و رٌة تْدت  تلمشكٕت  ٌمكن تٔختصثر بمضثعفة

  و صعبة تلحل وعدم توفر ثمة   عمٌمة   ة  سترتتٌجٌّ تي أٌضث  إلى تمثطعثت فهم تَخر ٌمكن أن ٌإدّ 

 بٌن تلشركثء . ة  تبثدلٌّ 

 فً تلتعثمل و سوء   إلى عدم فهم   تإديتلتخثطج تلشفوٌة وتلكتثبٌة   تللؽوي وطرٌمة  تٔختٕؾ

عدم ب ث  ٌكون صعب تلذي ثلتوتصل وتلتبثدل تلمعلومثتًبعلى نوع تلعٕلة  ر و لد تإثّ ،  لُخر وتلتمدٌر 

 فهم تَخر و تلحذر منه .

 ي حتمث  إلىو تلتوتصل بٌن تلشركثء و تإدّ بثلرأي  للٌلة   أن تفرض مشثركة   تلحمثبكهذه ل: إذت  ٌمكن 

لتمثء ووضع تتفثلٌثت لتؤثرهث بثلوضع عدم تلرضى وعدم تلمدرة على تلتفثوض و إٌجثد نمثط تٔ

 لشركة .بثتلمحٌط 

ط نشّ ٌوة تلذي ٌموي تٔختٕؾ  ة تلوطنٌة نبع تلهوٌة تٔجتمثعٌّ تٔختٕؾ تلثمثفً وتلجنسٌّ ٌكون  كمث

  . ممثمةة سترتتٌجٌّ وٌإدّي إلى إ ،تلعوتطؾ تلسلبٌة 

 تولٌدو كٕتحل تلمشإجرتءتت  دتت ؼٌر متوتفمة وبثِخصحثلة من مولّ تٔختٕؾ تلثمثفً   كمث أن

   .إلى أخرى  من تلصعج نمله من ثمثفة  وحسج تلثمثفثت  ت  تٔلتزتم وتلثمة ٌكون متؽٌرلذلن  ، تلتعثون

من تلصعج إٌجثد عثمل  : لمثا ،تلبثرزة  ٕتوحل تلمشثك فً خلك تعثون   وٌمكن أن ٌنتج صعوبة  

 .ختلفة  م عثلمٌة   تلثمة بٌن تِشخثص تلمثدمٌن من ثمثفثت  

  ٌة و تأثٌرها فً الحالة الموجبة العناصر الثماف -1-3-2

فً تلحثلة تلتً ٌمكننث تلحصول على مٌزتت فً تلحثلة تلموجبة ونجثح تلتٕحمثت للثمثفثت تلمختلفة ، 

 تلعثلمٌة . ٌفكر بهث تلمدرتء تلكبثر للشركثت 
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حم تٔسترتتٌجً بٌن رٌنو تلتٕ أسستلذي كثرلوس ؼصن مدٌر شركة نٌسثن ورٌنو وهو :  مثال

 .فً تلبٌت تلثمثفً للٌثبثن و بثرٌس  29/5/2002د هذت تلتٕحم فً دّ ونٌسثن ، حٌث ح

ٌضثح ذلن من خٕل إونٌسثن وبد تلتٕحم بٌن رٌنو وتحد من فوتوهو  ،منبع ؼنً  :تٔختٕؾ هو

ً   لة هو عثمل  كسر تلحوتجز تلفثصعندي تلمعتمد بمبول تَخرٌن و تلعمل معث  ، ،تِفعثل  ً   ؼن  ثمثف

 .جدت   هثم   تلتصثدي  و

لكن للٌلة و دة  متعدّ  تلدرتسثت تلتً تعثلج موضوع تلتعثون و تلتحثلفثت بٌن تلشركثت من ثمثفثت  تعد 

 هً :  ة  تفترتضٌّ  زتت  ٌمكننث تفترتض وجود محفّ 

 ت  بتكثر ٔ ٌكون فمط ممتصرع تٔبتكثر )تٔ، ممثربثت مختلفة ٌمكن أن تشجّ  مختلفة   تؤشٌر    أنظمة -1

لدٌهم نفس تلنظرة و )مة أوتلشركةلى تٔجتمثع مع تَخرٌن من نفس تلمنظتلفردي  بل ععلى تْنشثء 

 تلمعرفة و لو كثنت مختلفة ( .وتِهدتؾ و

م ة تلتعلّ خرى بمثدّ تلكثٌر من تلربح تلوتحدة عن تِتلبعض من تلشركثت تلمختلفة تلثمثفثت  ٌوجد لدى

 فرصة لتحسٌن إجرتءتتهم تِصلٌة .تٔختٕؾ تلوتضح  ٌمكن أن ٌكون ، وتلتدرٌج

إلى  مضثفة   لٌمة  مث  ر عٕلة  من تلبلد تلتً نرٌد أن نطوّ  تلدمج مع شرٌن منشؤة  ٌمكن أن ٌشكل  -2 

هذه تلمدرتت ٌمكن للشركثت تلمٌثم به  ْنجثحتطوٌر وإظهثر تلمدرة تلضرورٌة  تلمتمثل فًنشثطنث 

مجموعة من تلمعلومثت ، تلمعرفة ، طرٌمة تلتفكٌر هث وممدرتتهث تلمعرفٌة تلتنظٌمٌة ) بفضل موترد

 مع تلزبثبن ( .وؾ مع تلعمثل ، مع تلموردٌن ، رتلتصو

تلمسثفة  إذت كثنت فؤكثرللمعرفة أكثر  فً طرتبك أسثسٌة مكونة   هذه تلمعثرؾ تلتنظٌمٌة مجتمعة  تكون 

ٌكون إنشثء تلمٌم تلمشتركة و رذة  أكثلشركة وتلبلدتن تلدتخلة أو تلنثفبٌن تلبلد تِم ل كبٌرة   تلثمثفٌة

 .أكبر

ٌولد وللتسثمح ونبذ تلحسثسٌة تَنٌة  ٌث  تحفٌز ٕ  ومحفزتت تٔختٕؾ تلثمثفً عثممٌزتت تشكل  -3

 دتعم . فة بٌن تِشخثص و تعثون  ثكممفرزتت لمٌثدة تتصٕت 

 د تلشفثفٌة فً تلتعثمل لنص تٔجتمثعً تلمختلؾ أن ٌحدّ تكثٌؾ و تكدٌس لوى تلشركثت فً تٌمكن  -4

على تلمدى  عثمل من أجل تزتٌد تٔستمٕلٌةوتلشرٌن لعولمة مهثرتت  منثفس   ٌإدي إلى خطر  و
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ًّ ٔحسج تلمستوى ت ت  ممٌز ت  تٔختٕؾ تلثمثفً دورٌمكن أن ٌلعج ،  طوٌل  تل  منبع  وتلعملً :  سترتتٌج

 ء .لتطبٌك مهثرتت تلشركث لوي  

ّأثرهاّػهًّنجاحّوفؼانيتّانخالحمّاندونيانمسافتّبينّانثقافاثّوّ-2

ّ 

عدم  نّ إ .حسج بعض تلبحوثبة تلتٕحم متؽٌر ه ومدّ وتؤثٌره على نجثحتلثمثفً أثر تلتنوع ٌعدّ 

للبعد  عثبدة   أو طرتبك ثثبتة   عطً مظثهر ظثهرٌة  ٌ  تلتجثنس بٌن نتثبج تلبحث و أثر تلتنوع تلثمثفً 

 .(  3ً فً ) جدول تلثمثف

 

( مظاهر ثابتة للبعد الثماف3ًجدول )  

 الخصامات / االعتراضات االفتراضات األبعاد

تنثظر تلبعد تلثمثفً  -1 تلبنٌه   لٌس من تلسهل لشركة هولندٌة تٔستثمثر فً تلصٌن 

تلتعرض للبعد تلثمثفً فً مثل شركة صٌنٌة تستثمر فً 

 هولندت .

ً ثبثتٌة تلبعد تلثمثف -2  تلبعد تلثمثفً بٌن بلدٌن ٌمكن أن ٌتؽٌر مع تلزمن )إٔ أن  

تِعمثل تلمستخدمة من أجل تمدٌر تلمسثفة تكون 

  (.لدٌمة

خطٌة أثر تلبعد  -3 

 تلثمثفً 

 ٌمكن أن تكون تلعٕلة بٌن تلبعد تلثمثفً و تِدتء 

مسثفة محددة فمط  -4 

 من خٕل تلثمثفة 

ٌمكن أن تسهم لهذه ة مإسسثتٌة و تلتصثدٌ متؽٌرتت ٔ

 تلمسثفة

مثل : بعد ثمثفً  -5 

.مرتدؾ متنثلض   

بعض تٔختٕفثت تلثمثفٌة ٌمكن أن تكون مهملة تٔهتمثم 

مثثل  :   تلمتممةلبعض تلنشثطثت و بعض تٔختٕفثت 

إذت كثن تلتعثون تلدتبم ٌتطلج توجٌه تٔنتبثه مرة إلى 

لبشرٌة )لٌم ذكورٌة( و مرة إلى تلعٕلثت تدتء )لٌم ِت
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تلذكورٌة و تِنثوٌة ٌمكن أن تلثمثفثت  :، إذت  ( نسثبٌة

 تكون متممة لبعضهث  

تلبنٌة لٌثس 

Kogutمإشر( 

Singh 

تمثثل ثمثفً بٌن  -6

 تلشركثت لنفس تلبلد 

بٌن تلثمثفة تلوطنٌة و ثمثفة تمثطع تلٌمكن أن ٌكون 

 تلمنظمة 

تمثثل ثمثفً ضمن  -7 

 تلبلد 

ث أن تٔختٕؾ تلثمثفً ضمن تلبلد بعض تِبحثتفترض 

ٌكون هثم أن ٌمكن   

تعثدل كل  -8 

 تٔختٕفثت تلثمثفٌة 

تفترض أن بعض عدة أعمثل ، مثل أعمثل أوڤستٌد ، 

ن تِخرى من أجل مألل  تتٔختٕفثت تكون بمشثكٕ

 تلتعثون . 

  

 الثمافات نجاح التلحمات أو التحالفات بٌن لالداخلٌة والخارجٌة األسباب  -2-1

 :من بٌن هذه تِسبثج تلدتخلٌة >> هً ثت من أجل هذت تلنجثح ، تِسثسٌّ  << ٌوجد عدة أسبثج  

تلثمثفة تلمختلفة لٌست و للنجثح ، أو سهٕ   ث  مودٌل تلعٕلة بٌن تلثمثفثت تلمتعددة لٌس بسٌطإن  -1

تِعمثل أنه إذت كثن بعض تفترض :  مثال ،توتفك ، ؼٌر ممتثل ، تحتكثنتلبثلضرورة مرتدؾ عدم 

تلنتثبج تختلؾ  ث  هذه تلشروط  مفهوم ضمن ٌكون لهذت تلبعد بعدت  خطٌث  مث ، حٌث  للبعد تلثمثفً أثر  

 .حسج مركبثت تلعٌنة تلمدروسة ب

د فً تِبحثث ٔ ر أو تلمحدّ تلبعد تلثمثفً تلممدّ  ت أنّ ثبّ تلنتثبج وٌتعدد وتختٕؾ ٌمكن أن ٌإدّي  -2

) ثبثتٌة تلبعد ( 2تلمسلمة رلم )ع تلمسثفة تلحمٌمٌة ، فً حمٌمة تلوتلع بعدم صٕحٌة مٌتوتفك دتبمث  

لٌثس أثر تلبعد تلثمثفً على نمو حٌثة تلشركثت تلمشتركة وتلتً تختلؾ  تمٌّم فً أيّ  ثهأو ِنّ تلثمثفً ( 

-1973،  1973-1966،  1994-1980، 1980-1966حسج تلعٌنة تلمدروسة فً تلسنوتت ب

مثل فحص فرضٌة  وٌمٌمكن أن نشٌر إلى هذت تلتم.  1994-1987أو  1980-1987 ، 1980

 ٔ تسمح بإهمثل هذه تلفرضٌة .ثلنتثبج فثثبتة تِبعثد تلثمثفٌة مع مرور تلزمن 

حسج ب مختلؾ   بشكل   ت  رتٔختٕؾ تلثمثفً ٌكون ممدّ  تعدد تلنتثبج إلى أنّ تختٕؾ و ٌمكن أن ٌإدّي  -3

به ثة ، من خٕل حسأو تلمجموعة تلمنثطمٌّ ختٕؾ فً تلجنسٌة ٔ بسٌطة   ل وتلعة  تلدرتسثت : من خٕ
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ة أو تلمجموعة تختٕؾ تلجنسٌّ  تلبعد تلثمثفً بثِبعثد حمٌمٌّث   أو حسثجللبعد تلثمثفً )) بشكل عثم (( 

 تلثمثفٌة لٌس له معنى فً تلبعد تلثمثفً . 

 فً ،ً تلمإسسثت ، و فً تلبنٌة تلصنثعٌة ) تٔختٕؾ فللشركثء تٔختٕؾ فً تلنص تلوطنً 

 مثل إلٌهث مشثر   تِحٌثن بعض فً كونٌ ( تلحكومة لبل  من  تلمستخدمة تْجرتءتتو تَلٌثتو تلتوتعد

 تشكٌل فً  نفسهث تْمكثنٌة تلمثضً فً ثلدٌه ٌوجد ٔ تلشركثت بعض ِن ، وثٌك تحثلؾ لمٌثم عثبكك

 . تِصلٌة ثجنسٌثته حسجب تحثلفثت

 سبجب مرٌكًأ لشرٌن بثلنسبة ثثبت ؼٌر ٌكون أن ٌمكن ( صٌنً شرٌن مع ) تلصٌن فً تلعمل : ثثلم

 . تلسثبد تٔعتمثد و تلعمل طرٌمة و تلوتجبثت و تلحموق فً ختٕؾتٔ

 لكن و تلمتعدد أو تلمختلؾ تلثمثفً تلمحٌط إلى نتمثءلٕ ث  هثم ت  مإشر تلشركثء جنسٌة فً تٔختٕؾ دلّ ٌو

 . تلثمثفً تلبعد بتمدٌر ٌسمح ٔ

 تلتٕحم نجثح تحكٌم أجل من تلمستخدم رتلمإشّ  أو ددحّ تلم ِن متؽٌرة تكون أن ٌمكن تلنتثبج تلنهثٌة فً

 . أخرى إلى درتسة من ٌختلؾ

  متطورة تلنمطة هذه من تكون 2002 عثم هؼٌر و دبوتوكوشً هثركون درتسة من تلمخرجة تلنتثبج

 بٌن تلمتبثدل تلرضث عثمل إلى تلعثبد تلنجثح حسجب متؽٌرة   تكونو تلشركثء جنسٌة فً تٔختٕؾ

ًّ  تٔختٕؾ أنّ  تلنتٌجة هذه تفرض تلمرتمبة تلزمنٌة تلمدة و تلتٕحم نوع إلى تلعثبد تلشركثء  ٌمكن تلثمثف

 تلتبثعد تلصعج منو ، مث بسبج ٌكون أن ٌمكنو ، تلعٕلة لطع من لٌملّ  أن و تلرضث عدم خطر ٌزٌد أن

 . تلبلد خثرج نعمل عندمث تؽٌٌره أو شرٌن عن

 جودة تشوٌه ) تلرضث عدم إلى أو تخثصم إلى يٌإدّ  تلمجموعة نفس فً تٔختٕؾ كثن إذت عثّم   بشكل  

 ٌمكن تلتخثصم . ثصخ بشكل تلعٕلة جودة أو تٔتفثق موضوع جودة تزتٌد فورّي   بشكل   ٌمكن ( تلعٕلة

 . دةمتعدّ  ثمثفثت بٌن تلعٕلة عن أبحثث ٌوجد ٔ أنه من تلتحمك مهمتل من  لهذت لٓبدتع منبع ٌكون أن

  الخارجٌة األسباب -2-1-1

ًّ  تٔختٕؾ بٌن للرتبط تلعثبدة تلنتثبج ًّ  تلثمثف  تلعدٌدة تلدرتسثت حسجب رتلمتؽٌّ  تلتٕحم نجثح و تلوطن

  : ِنّ  موجودت   ٌكون أن ٌمكن

    A تلتٕحم عملٌة فً تلشرٌن مع تلتعثون هٌبة على رٌإثّ  تلذي تلمتؽٌر ٌكون ٔ تلثمثفً تٔختٕؾ -
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 حسجب تلتٕحم نجثح لدرجة تلتوضٌحٌة تلمودٌٕت فً تلدتخلة ( تلضبط متؽٌرتت ) تلمتؽٌرتت تتؽٌر -

 . B  تلبحوث

 تلمتؽٌرتت تؤثٌر فً دتبم   بشكل   ( 1988 ) كوت و ( 1988 ) هثرٌفون درتسثت تدلّك ٔ : مثال

 تصوج مركبثت( فمط تعطً أن ٌمكن تلدرتسة هذه من تلنتثبج ) محترم   ؼٌر تلشرط بؤنّ  ..... ، تِخرى

 تهدد هً تلتً وتلخصومثت تلفهم عدم أخطثر من تزٌد تلتً تِخرى تلمحددتت أثر تدلٌك إلى ثأبحثثهم

 . تلتٕحم دٌمومة

  : التالٌة هً داتالمحد   هذه

  للشركثء تلصنثعٌة تلثمثفة جنسٌة -1

  تلشركثء تؾأهد لتمثءت -2

 . تلشركثء بٌن تلمشتركة للشركة تلملكٌة حموق توزٌع فً تلتوتزن -3

  تلمشتركة تلشركة أصول ، شرٌكٌن من أكثر وجود -4

  تلمنثفسة و تلتضخٌم عملٌة فً تلتٕحم محٌط نمو و تلشركثء أهمٌة -5

 بٌن تلمعلومثت تبثدل و ، تلمتبثدل تٔلتزتم و ، تلمتبثدلة تلثمة على ت  أثر مختلفة   ثمثفثت   بٌن تلتٕحم ٌترن

 عٕلة نثحٌة من للشركثء تلرضث عثمل قتفرّ  أن ٌمكن تلتً تلخصومثت أخطثر من تزٌد تلتً ، تلشركثء

 . تلترتبط

 أهدتفه إلى لوللوص فرد   كلّ  لدرةو ، تلمشروع جودة إلى تسًء أن ٌمكن تلمختلفة تلمحددتت هذه

 . للتٕحم ٌدتلج تِدتء أو ةتِسثسٌّ 

 تلطرٌمة و طرؾ   لكلّ  تلحمٌمٌة تِهدتؾ ، تلمهثرتت ، للتٕحم تلمحٌطً تْطثر على ) تلتعلم  ٌشكل

 .تلذي تلتٕحم عملٌة تحسٌن على تلممدرة أجل من ث  مفتثحٌّ  ت  عنصر ( تلشركثء بٌن تلعمل لترتٌج تلمثلى

  تلمهنٌة تلثمثفثت على أٌضث   تمدٌره ٌمكنو سثتٌةتلمإسّ  ثتتلثمثف على تمدٌره ٌمكن

 . تكتشثفهث تلسهل من ٌكون مختلفة   مهنٌة   ثمثفثت   من ٌنتلمثدم تِفرتد بٌن تعثون من تًَت تلتٕحم



61 
 

  منهث نذكر رٌنتلمستثم أو تلمتعهدٌن هٌبة برزت تلتً ، تلتٕحمثت نجثح جةدر دتحدّ  أخرى عوتمل ةعدّ 

 . تِخرى لثمثفثتت منثلشة عثملو ، ددتتتلمح هذه تٕحم لٌثدة نظثم و سثسٌةتِ تلعوتمل

 فً ة  أهمٌّ  أكثر ٌكون و ، خثص   بشكل   دةتلمتعدّ  تلثمثفثت أثر على سلبث   تلتٕحم نوع ٌإثّر أن ٌمكن : لمثا

 نمول تلجٌدة تلتٕحمثت فً  تلشركثء بٌن جودة   و تمثطعثت   عدة نجثحهث ٌتطلج تلتً تلتٕحمثت

 .( رتبط ) 

 ذتت تكون لد تلتٕحم نجثح درجة شرح عملٌة فً و وطنٌث   تلمختلفة تلثمثفثت فً مسهثبثْ و بثلنتٌجة

 . 100% لشركة أفرع وجود حثل فً ث  لوٌّ  تلرتبط كثن لو حتى ضعٌؾ   رتبط  

 

 

  خلصة

ًّ ٔت تلتٕحم عملٌة تكون أن ْمكثنبث نهأ نٕحظ ، تلسثبمة تلوضعٌثت أخذنث إذت  تلشركثت بٌن سترتتٌج

 أن ٌمكن تلبعض تللؽوي و تلثمثفً تٔختٕؾ من تلرؼم على نثضجة   و لوٌة    تلسٌثرتت ثعةصن مجثل فً

 كٌفٌة و لؽته و ثمثفته نوع حسج تلشرٌن لشكل تلخٌثر من نوع   نهأ على تلثمثفً تٔختٕؾ على ٌركز

 .معه تلمعلومة تبثدل

 دةمتعدّ  ثتثمثف ذتت سٌثتتلجن متعددة لشركثت تلتوطٌن عملٌة إجرتءتت نشرحس تلثثلث تلفصل فً 

 . تِمّ  تلبلد عن ثمثفٌث   مختلؾ   آخر بلد   فً مختلفة   ثمثفة   ذتت ٌثتتلجنس
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ّانثانثانفصمّّ

ّإجراءاثّانخىطينّػانميا ّ

 

 تثبعة   كثمل   بشكل   إمث ، ث  أفرع تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت تنشا ، خثرجٌث   تلتوطٌن إجرتءتت إطثر فً

 تلنثمٌة تنتلبلد فً ، ٌنمحلٌّ  شركثء مع تِحٌثن أكثر ، تثم بشكل   مشتركة   شركثت   وإمث ، مضبوطة   و

  عثلمٌة   ْسترتتٌجٌة   طرٌمة تصبحو تلعثلمٌة تلبنٌة كةمشتر شركثت تنشؤ 1990 عثم حتى تِلل على

 أكٌد   شكل  ب نتحسّ و ، تلسلمً بثٔلتصثد تسمحو ، تلمعلومثت و تٔتصثٔت كتدفّ  رتحرّ  ، بثلضبط ح  سم)ت  

 (. وتلمرونة تلتجثنس بعض

 . التوطٌن إجراءات : (1) الجزء

  تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركثت توطٌن أشكثل-1                 

  تلعثلمٌة تلسثحة على تلشركثت بسط و نشر -2                  

 . تِفرع توطٌن إجرتءتت على تلتؤثٌر و ( تلبلد )أخطثر تلعثلمٌة تِخطثر إدترة -3                  

 . لتصادياال الفضاء إستراتٌجٌات حسب الجنسٌات دةالمتعد   للشركات التوطٌن إجراءات : (2) الجزء

 .تٔلتصثدي تلفضثء سترتتٌجٌثتإ حسجب تلجنسٌثت دةمتعدّ  للشركثت تلتوطٌن إجرتءتت-1                  

 تلعٕلة. فً تلضبط و تعثونتل لٌثتَ دةتلمتعدّ  تِنمثط -2                 
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 (1) الجزء

  التوطٌن إجراءات -1

 من سهلة   إجرتءتت   عن سترتتٌجٌةتْ أهدتفهم ضمن من تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركثت من تلعدٌد تبحث

 مإهلة عثملة ٌد وجود تنتهثز ) سترتتٌجٌةإ حمثبك عدة أجل من تلعثلمٌة سثحةتل على تلتوطٌن أجل

 . للشركة تِم تلبلد فً تلعثملة تلٌد من بكثٌر أرخص تكون و تِجر رخٌصة ةعثمل ٌد ؼثلبث  و

 . عالمٌا   الجنسٌات متعددة للشركات التوطٌن أشكال -1

  المضٌف البلد سوق فً الشركات تلحم و امتلن -1-1

  للتوطٌن األخرى اإلجراءات -1-2

 . عالمٌا   المطورة الشركات أثر -1-3

 . عالمٌا   تالشركا بسط و نشر -2

 . عالمٌا   االلتزام مٌزات -2-1

 عالمٌا . التوطٌن حالة فً االعتبار بعٌن أخذها ٌجب التً المحددات -2-2

ً  اإل المسار -2-3  . اتالجنسٌ   دةالمتعد   للشركات ستراتٌج

 . األفرع توطٌن إجراءات على تأثٌرها و ( البلد أخطار ) العالمٌة األخطار إدارة -3

  البلد أخطار ناتمكو   -3-1

 . دةالمتعد   للثمافات ممدرةال غٌر خطار األخطار -3-2
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  ا  خارجٌ   الشركات توطٌن أشكال -1

 تؤمٌن ٔ و دهثووج أجل من تحتثجهث تلتً ةتلتكنولوجٌّ  تلحثلة تحسٌن تلشركثت من تلعدٌد ٌستطٌع ٔ

 ٌكون تلتً تلسٌثرتت شركثت فً خثص   بشكل   و مإكد   هذت )) لنفسهث ةتلعثلمٌّ  تلسثحة على منتجثتهث نشر

  . تلسنٌن عشرتت منذ دمإكّ  للمنتج تلتجثري تلنشثط و تلتوزٌع و تٔستثمثر

 تٌجثد تتختثر  تلتً ورٌنو ونٌسثن توٌوتث وشركة نٌوسترو بٌجو  شركة مثل تلرتبدة تلشركثت  : مثال

  .......................... (( تِخٌرة تلسنوتت فً تسترتتٌجٌة تٕحمثت

 وضع خٕل من تلشركثء موترد من تٔستفثدة و زٌثدةثلب عٌنتلمصنّ  هإٔء بٌن تلتعثون ٌسمح))

 تِسوتق إلى تلولوج وطرٌمة ، ْدترةت وتكنولوجٌث ، وتلتمنٌة ، تلذهنٌة تلمعرفة تلمتعددة تلمهثرتت

 تلرٌج. لٌثس و تلصعوبثت تخفٌض إلى .وأحٌثنث  (( لخإ ....معث   تلعثلمٌة

 شركة على تدل دٌنثمٌكٌة ٌومٌة إجرتءتت مثل ّررةمم كونت أن ٌمكن أشٌثء عدة تلشركة ولمةع ٌولظ

 على أصٕ   تلموجودة تلشركة عن مختلفة   لثنونٌث   و تلتصثدٌث   و ثمثفٌث   دولٌةتل سثحةتل إلى تلدخول ترٌد

 . تلوطنٌة تلسثحة

 تلسثحة على للتطور تِولى لمرحلةت ، تلعثمة تلحثلة فً ، مرتحل عدة للعولمة تْجرتء هذت ٌحوي

 منتجثت تلمصدرة تلشركة تنتج ،  شركة سترتتٌجٌةإ نمط فً كمث تلتصدٌر سٌثسثت مع كٌتوتف تلعثلمٌة

 فنزوٌٕ و تلجزتبر ، أفرٌمٌث جنوج ، سورٌث : مثثل تلخثرجٌة ِسوتقت على وتوزعه تلدتخلٌة تلسوق فً

 . نتثجتْ إجرتءتت على تعدٌٕت   أي بدون

 : ثلثة التصدٌر طرق

 خثرجٌة   مهنٌة   بمعثرض  تٔشترتن ) تلوسطثء ٌتجنج تلذي تلمبثشر ثلتصدٌرب معنً : األول المجال -1

 مبثشرتل ؼٌر تلتصدٌر ، موظفٌن مندوبٌن طرٌك عن أو تجثرٌة   مكثتج طرٌك عن خثرجٌث   تلبٌع لوة ،

 من مجموعة ) شركثء طرٌك عن تلتصدٌر ، عثلمٌة   تجثرٌة   مإسسثت   إلى تلرجوع طرٌك عن

 ( تلمصدرٌن

 فً منجز دتبمث   نتثجتْ و تلتخزٌن ٌكون ، خثرجٌث   تلتوزٌع شبكثت بتطوٌر معنً  :الثانً المجال -2

 نشثءْ أجنبٌة كترتخٌص تلعثلمٌة تلتعرفة إلى تلذهثج ، أشكثل   عدة ٌؤخذ تلشبكثت هذه تؤسٌس ، تِمّ  تلبلد

 عملٌة لكنّ  و ( تِم تلشركثت من تِموتل رإوس تعطً ، تِخٌرتٌن تلحثلتٌن فً ) للتوزٌع أفرع
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 أفرع تمثمْ بلدتن عدة فً نتثجتْ أفرع تؤتً عندمث ، تلممٌز شكلهث تؤخذ تِجنبٌة تلبلدتن فً تٔستثمثر

 . تلتوزٌع

 

 

  (5) مرحلة

 ةعملٌ  

  التصدٌر

(4) مرحلة  

 شبكات أو أفرع

  للشركة

(3) مرحلة  

 ةدمتعد   اتعملٌ  

  الجنسٌات

(2) مرحلة  

 لتحوٌ اتعملٌ  

  ةعالمٌ  

(1) مرحلة  

 عملٌ ات

ةجمعٌ    

 توسع تلشركة

 إلى سولهث

 أخرى بلدتن

 تلحفثظ مع

 نتثجهثإ على

  تِم بلدهث فً

 جزء تنمل تلشركة

 نشثطهث من

 إلى عملٌثتهثو

 عن بعٌدت   تلخثرج

  .تِم بلدهث

 متعددة تصبح تلشركة

 عملٌثت مع تلجنسٌثت

 عدة فً تجثرة و إنتثج

 تلمرترتت و ، دتنبل

 خذتإ تٔسترتتٌجٌة

  تلشركة ممر فً

 كلً تمثٌل إلى تهدؾ

 بثلتجرٌج جزبً و

 لدر جزء   بؤخذ

 من تلمستطثع

 مع تلسوق تلتصثد

 بثلمحفزتت تٔحتفثظ

 تلسثحة على تلممٌزة

  تلمحلٌة

 تلشركة

 عتمة مسمثة

 محددة ِنهث

 إلى ممٌزة أو

 تِصٌل تلبلد

 ، تِم أو

 تلممر

 له سثسًتِ

 بمرتلبة عمل

 تِعمثل

. تنسٌمهثو  

  

 . عثلمٌث   تلشركة تطور مرتحل (3) شكل

 تملن و دمج الشركات فً األسواق المضٌفة  -1-1

  وثولٌة   تِكثر تلمسثعدة تلعوتمل عن تلبحث ٌجج ، خثرجٌث   تلتوسع من تلشركثت تتمكن أن أجل من

 تلمتثحة تلموترد و مكثنثتتْ كلّ  لدٌهث و موجودة أسوتق عن تلبحث ٌجج . تحدٌدت   فثبدة   و سرعة  و

 ةمهمّ  هً تلعوتمل هذه ( .. عملٌٌن أشخثص ، وتلزبثبن تلموردٌن بٌن موجودة شبكثت ) تلعملٌة ْنجثح

 . وتِموتل لولتت فً ربح عملٌة فٌهث ِنّ 
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 سمنتتْ صنثعة فً ىتلكبر تٌْرتنٌة تلشركثت ومن ث  تستخدتم تِكثر تِدوتت من تلتملن ٌعد

 لعدة ٔحمث   ٌكون تلسورٌة تِرتضً على تلمصثنع وبنثء تٔستثمثر من تِخٌرة تلسنوتت فً وتلسٌثرتت

 من وتحدة   سنوتت   عدّة منذ أصبحت تلتً خودرو إٌرتن و سثٌبث مثل تلشركثت لكبرى تلتملن من تجثرج

  أفرٌمٌث وجنوج ، وتلجزتبر ، ورٌثس فً لسٌثرتتت تجمٌع خدمثت فً عثلمٌث   تلمشهورة تلشركثت

 . تلسٌثرتت صنثعة مجثل فً عثلمٌة مجموعة تلشركثت هذه وتعد وفنزوٌٕ

 فً تِخرى و دمشك فً وتحدة   ، سورٌث فً منطمتٌن فً ث  محلٌّ  ثصنثعثتهم تلشركثت هذه وطنت ولد

 حمثة مدٌنتً ًف سمنتتْ صنثعة مجثل فً أخرى مجموعة و تلسٌثرتت صنثعة مجثل فً حمص مدٌنة

 مع ثمثفٌث   تلتمثرج بعض ثلدٌهمو لٌث  مح ٔستخدتمت مع تلتكٌؾ أجل من تسهٌٕت تلشركثت لدى )) حلج و

 . . جؽرتفًتل جمرتل و تلعثدتت و تلتمثلٌد نثحٌة من سورٌث

  معه عٕلة إلثمة تلمستهدؾ تلمجتمع فً تلسمعة عملٌة لٌسهّ  و مثركة بثمتٕن تلتملن ٌسمح أن ٌمكن

 عملٌة نجثح ، ثرعة  ومتس موجودة تلمنثفسة ، تلعثلمً تٔلتصثد فً )) هبؤنّ  تلمول ٌمكن تلخثتمة ًف

 ٌمكن. تلشركة ثمثفة و تلبشريّ  تلعثمل إدترة معرفة على تِحٌثن أؼلج فً ؾٌتولّ  نتلتملّ  و تٔندمثج

 نملن ثكنّ  إذت خثصة و يتلبشر تلعثمل مستوى على كبٌر   رهثن   هً نتملّ  و تٕحم   عملٌة كلّ  أن تلمول

 . (( تلتفكٌر نفس و تلثمثفة نفس

 توظٌؾ أٌضث   و للعمثل تلتسرٌح إدترة على تِحٌثن بعض فً ٌدلّ  ( 2005 ، . رفثله و بول ت. )

  هً مختلفة بلدتن و مختلفة جنسٌثت من تلعمل لمجموعثت تلجٌدة تْدترة تلمإسسة فً جدد   أشخثص

 . تلشركة نجثحل جٌد شرط

 . تلشركة عمل سترتتٌجٌةت مركز فً دتبمث   ٌكون تلثمثفً و تْنسثنً تلبعد و ،  تٔلتصثدٌة لعولمةت إن

  المضٌف البلد فً الدخول طرٌمة و شكل -1-1-1

 أنه على تنص، تلمضٌفة تلبلدتن فً تِسوتق إلى تلدخول وطرٌمة  سترتتٌجٌةت مجثل ًف تِبحثث أؼلج

ًّ   رأس طثبع ذتت تتفثلٌثت خٕل من  تلمضٌفة تنتلبلد إلى تلدخول  ٌكون أن ٌمكن  ، ( مثلٌة ) مثل

ً   أو كثمل   ن  تملّ  ) كثملة   عمود   طرٌك عن ة  عمدٌّ  ثت  تتفثلٌّ  ً  إ تٕحم   ، جزب  طرق و ، ( خثص   سترتتٌج

 آخرٌن و تٌثنً ) للمثدة ترخٌص إعطثء طرٌمة عن أو للمنتج تلكثمل تلتصدٌر مثل  رأسمثلٌة ؼٌر دخول

. ، 2005 ) . 
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 بٌن تلتمثرج  عبر تلدخول طرق عن أٌضث   ٌتحدث ، (1997) ٌوفر مث حسج و تلنص نفس فً

 رأسمثلٌة ثتتتفثلٌّ  (1) ٌوجد أنه حٌوضّ و ، تٔتفثلٌتٌن لنث تلكثتج ٌوّضح ( 3 تلشكل ٔحظ ) تلشركثت

 مع رأسمثلٌة ثلٌثتتتف (2) ، تَخر مثل رأس فً تلمثلٌة بثلمشثركة تِخذ مثل وحدتت   إنشثء بدون

 . معث   ذوبثن ، تملن و تٕحم مع تتفثق (3) ، تلشركثء بٌن ع  موزّ  تلمثل رأس و مشتركة   وحدتت  

ًّ   بشكل   تٔتفثلٌثت  هذه تمكن  تلطرفٌن لكٕ تٔبتكثر و بدتعتْ عملٌثت أٌضث   توفر و تلتمثربثت من أسثس

.  
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 (2) الجزء
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 اإلجراءات األخرى للتوطٌن -1-2

 أحٌثنث   تبمى لكن و تِجنبٌة تلبلدتن فً تلتوطٌن جرتءتتإ من للٌلة   لٌمة   إلى إٔ تلعولمة أنمثط جٌجت ٔ

 مهمة

  (( للمهنٌٌن بثلنسبة خطورة تِكثر عولمة  طرٌمة وهً تلشركة سمبث جدٌدة   وحدتت   إنشثء هً ىتِول ))

 بلدتن و سورٌث فً خثرجٌث   لهث أٌضث   هً / سثٌبث / تٌْرتنٌة تلمجموعة مثل تلسٌثإتت صنثعة موعةمج

 فً تلصنثعٌة تلمدٌنة فً ٌجري سثبث سٌثرتت مثل نتثجهثإ و تلسٌثرتت لتجمٌع ثنعمص ، أخرى

 . / حمص/حسٌثء

 دتلتمدّ  ، ( 2005 ) بول تلكثتج حسج / 4 / تلجدول فً محدد هو كمث للتوطٌن تلمتبعة تِخرى تلطرٌمة

ً   هدؾ  تل ) هنث ٌهدؾو للٌل   بشكل    ؾ  معرو خثرجٌث   وتلتوتجد  ثمثفً توتجد ، أرتضً تجمٌع  سٌثس

 . ( به تلتوتجد تلمرتد تلبلد ثمثفة معرفة

 دفثتر تحترتم و تٔلتزتم منه جٌتطلّ  خثّص   م  مخدّ  إلى تِشخثص خدمثت وإدترة تٔستثمثر إعطثء إن

 كهربثء توزٌع مرتكز ، سٌثرتت إنتثج و تجمٌع مكثن بنثء  : المث . تنفٌذه تلمرتد لٕستثمثر تلشروط

 للسٌثرتت سثٌبث مثل سورٌث فً أعمثلهث طنت و كبٌرة إٌرتنٌة مجموعثت لعلمل وؼٌره ؼثز حمول

 أٌضؤ. تٔسمنت لصنثعثت شركثت وأٌضث   وخودرو

ًّ   وتنسٌك   سلٌمة   تعثون   طرٌمة على أسثسث   تلعولمة عملٌة نجثح ٌعتمد ًّ   تسترتتٌج  لة  طوٌ زمنٌة   ة  لمدّ  عمل

 . خثرجٌث   فروعهث و تِم تلشركة بٌن
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الشركات تطور مراحل (4) جدول  

الشركة مٌزات  أو خارجٌا   التطور مرحلة البنٌة 

 عالمٌا  

 للحضور خفٌفة طرق لدٌهث شركثت

  حدودهث خثرج

 تحتفظ تْدترة : مركزٌة بنٌة

  عثلمٌث   تلعملٌثت بضبط

تِولى تلمرحلة  

.للٌٕ    متنوعة شركثت  

 وجودهث من ألل خثرجٌث   وجودهث

. دتخلٌث    

  تٔنتشثر أو تلتصدٌر مرحلة  عثلمٌة لطثعثت إنشثء

 درجة ذتت منتجثتهث تكون شركثت

. تِللٌمً تلتوزع من عثلٌة  

 أو جؽرتفٌة لطثعثت إنشثء

  تلبلدتن بٌن لطثعثت

  تلمحلً تلتوطٌن مرحلة

 إذت   وحٌدة مهنة تمثرس شركثت -

 عثلمٌث   لوٌث   كونٌ تِعمثل حجم

  نٌسترو و بٌجو شركة (مثال)

 حجم إذت   متوزعة شركثت -

  خثرجٌث   لوي و متوسط تِعمثل

  ( سوٌز ، ٔكثوًٌ )شركة : مثال

 حجم إذت   للٌٕ    متوزعة  شركثت -

 : مثثل خثرجٌث   لوي   ثلمتِع

 سودٌكو

 حجم إذت   هثم تنوعهث شركثت -

  خثرجٌث   جدت   لوي   تِعمثل

   . مٌشٕن و دتنون : ثلمث

لّعمثل عثمة بنٌة  

  للمنتجثت عثمة بنٌة

  تلجؽرتفٌة للمنثطك عثمة بنٌة

  مصفوفٌه  عثمة  بنٌة

  تلعولمة مرحلة
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 آثار الشركات المتنامٌة خارجٌا   -1-3

  الشركة بنٌة تطور -1-3-1

 تِربع ٌلخص تلسثبمة تلصفحة فً لتلجدو . مرتحل بعدة ؼثلبث   تلمتمدمة تلعولمة مرحلة فً تلشركة تمر

 . ( 22 ص ، 2005 . رفثله و بول ) لثله مث حسج تلشركثت  بهث تمر تلتً تلكبرى مرتحل

 فرق عولمة فً للبحث للشركثت آخر شكل   إضثفة ٌمكن تلبنٌة فً تلتؽٌٌر هذت إلى و ، ذلن خٕل من ))

 . (( مدرتبهث و تلشركثت

 للشركثت تلمرتد تلبلدتن و لّسوتق جٌدة   بمعرفة   مختلفة تت  فضثء و جنسٌثت   من أشخثص جمٌعت ٌسمح

 وتٔجتمثعٌة وتٔلتصثدٌة تلثمثفٌة للصعوبثت تلجٌدة وتْحثطة رهثلتطوّ  تلجٌد ثلضبطوب بهث تلتوطٌن

 . ( 2005 ، بول ) تلخثرجً تلتوطٌن أثنثء حدوثهث ٌمكن تلتً

  بالعكس و رعاألف وبٌن األم الشركة ممر بٌن العللات -1-3-2

 ٌعطً بهث تلخثصة لّفرع وتلثمثفً تلجؽرتفً للتنوع ث  خثص ث  نظثم تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت تمتلن

 لهذه تلدخول : تلعثلمٌة تلشركثت لمجموعة كبٌر رهثن مع عثلمٌث   تلموزعة تِفرع إدترة إلى تلسإتل إذت  

 . ( تلجنسٌثت دةمتعدّ  شركثت ) تلعثلمٌة تلعولمة أعمثل فً تلمجموعثت

ًّ  تلممرّ  بٌن أٌضث   و تِفرع بٌن روتبط و عٕلثت   بنثء خٕل من تلمجموعثت لهذه تلدخول ٌمرّ   تِسثس

 . عثلمٌث   تلمنثفسة حك تملن و تلبمثء أجل من مفٌدت   و ث  ضرورٌّ  ذلن ٌكون و  تِفرع بٌن و  تِم للشركثت

 ذتت ةتلودٌّ  تلعٕلثت حسج ثتتلجنسٌّ  دةعدّ تلمت تلشركثت تصنٌؾ أصول فً بثحثتل بٌرلمومتر مٌّز

ًّ  تلممرّ  بٌن تلتشثركٌة تلصفة  علوم فً ة  كٕسٌكٌّ  أشكثٔ   أصبحت تلتً مرتحل أربع تِفرع و تِسثس

 . تْدترة
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 . ( الذات حول التمركز ) ثنًالا النهج -1-3-2-1

  : تَتً مٌز ( 2005 .، ورفثله ،بول ) تلكثتج

ًّ  تلمنبع و تلسلطة مركز هو  للشركة ًّ تِسثس تلممرّ   -  . تلمعلومثت لكلّ  تِسثس

ًّ  تلممرّ  من شدٌدة متثبعة و مرتلبة  -  . عثلمٌث   تلمنتشرة تِفرع على تِسثس

 . تِمّ  تلبلد لٌم ، ركٌزة لٌثدة  -

 . ةتِسثسٌّ  تلمكثتج و تلمرتكز ٌؤخذون تِسثسً تلممر أشخثص  -

ًّ   للممرّ   تحدةتلو تلثمثفة نمل و تطوٌر  -   تلتبثدل على تلحفثظ مع لّفرع تِسثس

ًّ  تلممرّ  من خبرتء أي ) ؼربة -  (. تِفرع إلى تِسثس

ًّ  تلممرّ  وفوتبد أهدتؾ خٕل من مبنٌة للشركة ةسترتتٌجٌّ تْ تلمرترتت تكون  -  . ( تِمّ  تلشركة ) تِسثس

 بعد خثضعة تلصؽرى تِلسثم إدترة  تبحث ، تِمّ  تلشركة من تلعثمة وتلسٌثسة تْدترة  خطوط تكون))

 مجموع إلى تْدترة أنظمة نفس تطبٌك إلى دومث   تِمّ  وتلشركة لّفرع تلمحلٌٌن تِفرتد إلى تٔعتمثد

 . تِمّ  تلبلد مستندتت و دتتمحدّ  تٔعتبثر بعٌن تِخذ مع تِفرع

ًّ  تلمودٌل  عمل سٌر دتبم بشكل تضبط و ترتلج تلتً تِمّ  تلشركة مودٌل بثلطبع هو لٓدترة تِسثس

 . عثلمٌث   تلمنتشرة تِفرع

 تِفرع وفً تِمّ  تلبلد وفً تِمّ  تلشركة من أشخثص   إلى موكلة   دومث   وتلمٌثدٌة تلحسثسة تلمرتكز تكون

 . ةتلخثرجٌّ 
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( 62 ص ، . 2005 )بول، لبل من إلٌه تلمشثر ثنًٔت تلمودٌل (5تلجدول)  

األفرع / األساسً الممر هٌئة  المٌزات 

تلمرترتت أخذ : تلمدرتء  

ضبط و مرتلبة  

 تنسٌك

 . لرتر و سلطة و لٌثدة مركز : تِسثسً تلممر

 مشترن ثمثفً تطوٌر . تِفرع مرتلبة و ضبط

بثلعكس و تلفرع إلى تِم من  

تلمعلومثت تدفك و تتصثٔت تِفرع إلى تِم تلشركة من لرتر   

تلبشرٌة تلموترد إدترة  
( كزٌةتلمر )  

دومث   تِم تلشركة من تلمدرتء  

تلتجثري تِثر و تسوٌمٌة سٌثسة . تِمّ  تلبلد ستندرتت من تلتطوٌر سترتتٌجٌثتإ   

 

  المراكز دمتعد   نهج  -1-3-2-2

 مث وؼثلبث   ، تلمختلفة تلبلدتن ثمثفثت حسج دة  محدّ  للشركة ةسترتتٌجٌّ ٔت تلمرترتت تكون تلنهج هذت فً

 . تلمحلً تلوتلع و تلحمٌمة من لرٌبة   تكون

  ثمثفة مع بشكل أٌضث   وٌتؤثر تلتفثعل على ولدرتتهث تلشركة بدنثمٌكٌة ؼثلبث   تلمرتكز  تلمتعدد تلنهج ٌتؤثّر

 ث  تثمّ  ت  تؤثٌر تملن و ممٌزة وطنٌة شركة نهأ على دتٔ   للشركة فرع   كلّ  ٌكون))  للشركة دةتلمتعدّ  تِفرع

 تكلٌؾتل لدٌهم تلمحلٌٌن تلمدرتء تلحثلة هذه فً ٌكون ( 2005 ، مًٌ ) (( تلمرترتت تتخثذ فً

ًّ  تلممرّ  لبل من  تلمرتلبة تلنشثطثت إدترة فً تلمسإولٌةو  . ت  محدود ٌكون للشركة تِسثس

 لتؤثٌربث لهم تسمح ٔ و فهمتل صعبة   تكون تلمضٌؾ للبلد تلعملٌة تِشٌثء و تلمٌم بؤنّ  أٌضث   تلشركة ترى

 . مإثرة   بحثلة  

  : زاتالمٌ  

ًّ  تلممرّ  - ًّ  بثلمنبع لٌس و تلمرتر بمركز لٌس تِسثس  . للمعلومثت تِسثس

 . زةممٌّ  ةوطنٌّ  كوحدتت إلٌهم ٌنظر و تلتعثمل و تلحركة ةحرٌّ  ثلدٌه بثلشركة تلخثصة تِفرع -

 . محترمة تلوطنٌة و ةسثتٌّ تلمإسّ  تلثمثفثت تكون -
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 . ( تلمحلٌة ةللحثل كلً أو إجمثلً تبنً ) تلهدؾ -

تلمرتكز تلمتعدد تلمودٌل (6 ) تلجدول                                                  

األفرع و / األساسً الممر مولف  المٌزات 

تنظٌمٌة   لٌثدة    

لرترتت أخذ  

مرتلبة و ضبط  

 تنسٌك

لّفرع تلمعطى للمرتر ة  تثمّ  تستمٕلٌة    

 تلوطنٌة و تلتنظٌمٌة تلثمثفثت صون

لوحدتتل  

للمعلومثت تدفك و تتصثٔت تلفرع و تلممر بٌن محدود تدفك   

تلبشرٌة تلموترد إدترة تِسثسٌة للمرتكز محلٌٌن مدرتء   

تلتجثري تِثر و تلتسوٌك سٌثسة  
 تلتجثرة و تلتسوٌك سٌثسة تبنً

تلمحلٌة للخصوصٌثت  

 

  البلدان دالمتعد   النهج  -1-3-2-3

 أجل من تلشركثت إدترة فً تلمستخدم تلعثم تلتحلٌل عمدة دلعّ ٌ تلذي لبلدتنت دتلمتعدّ  تلنهج مودٌل أصبح

 تلوضع وإهمثل تؽٌٌج تِحوتل من حثلة أي فً ٌمكننث ٔ تلمودٌل هذت فً . تلثمثفٌة للحثلة ثتلعلٌ تلحمٌمة

 تلمرٌج دتلبل ثمثفة تلحٌز أو تلمكثن نفس فً تلتمرٌج تلمستطثع منو تلممثبل فً ٌمكن ; تلثمثفً تلحدثو

 محٌطة تكتٕت إلى تلعثلم تمسٌم على : إذت   ٌدل هذت . وتلتمثلٌد للعثدتت تلمختلؾ وتلتنوع تلتعدد بمٌزتت

 تجمٌع ، ( تِوسط وتلشرق ، أفرٌمٌث ، تلوسطى آسٌث ، تلجنوبٌة أمرٌكث ، أوربث ) من مإلفة ألل أو أكثر

ّ  حول لتصثدٌةتٔ تثطثتلنش وإدترة  وترتٌج   متمثربة   ثمثفثت   من تلبلدتن  . ةتلمعنٌّ  تلمنطمة تأسثسٌث

  : زاتالمٌ  

 . تلمنطمة نفس فً تِفرع بٌن ةتلمنثطمٌّ  تلتبثدٔت فٌهث تجري منثطك إلى تلعثلم تمسٌم -

ًّ  تستمٕل -  . تثمّ  جؽرتف

 . ةمنثطمٌّ  رتتممّ  -

 . تلمرٌبة تلبلدتن بٌن توتفك عن تلبحث -
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  / 65 ص ، 2005 / مًٌ لبل من إلٌه ثرشتلم تلبلدتن تلمتعدد تلمودٌل (7) تلجدول                        

األفرع / األساسً الممر هٌئة  المٌزات 

  تلتنظٌمٌة تلمٌثدة

  تلمرتر أخذ

  مرتلبة

  تنسٌك

 ملموسة إسهثمثت مع ، تِللٌمً للممر علٌث سلطة

  للمنطمة تٔلتصثدي للتمثٌز

  تلمحددة تلبلدتن إلى تْللٌمً تلممر من مدتب تدفك  للمعلومثت تدفك و تتصثل

  تلعلٌث لٓدترتت تلمنطمة من تلمدرتء  تلبشرٌة تلموترد إدترة

 تلبلدتن بٌن تلتوتفك خٕل من تلتطور تسترتتٌجٌة  تلتجثري تِثر و تلتسوٌك سٌثسة

. تلجؽرتفٌة تلمنطمة نفس فً  

 

  الجغرافً التمركز ذو النهج   -1-3-2-4

 ِخذ تلعثم تلنظثم فً دتخلة   للشركة ةسترتتٌجٌّ تْ تلمرترتت تكون ، تلجؽرتفً تلتمركز ودٌلتلم هذت فً

ًّ  ، تلمرترتت بن ًّ  تلممرّ  : إذت   ، تلعثلمٌة تِفرع شبكة حول م   من وحدة   عن عبثرة   إٔ لٌس تِسثس

 . تلشركة أهمٌة لدرجة تلهرمً تلسلم منطك على تلشركثت بٌن تلتعثون عٕلثت تكون تِخرى تلوحدتت
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(99 ص ، 2005 ، مًٌ) لبل من مسند تلجؽرتفً تلتمركز ذو تلمودٌل  (8) تلجدول  

األفرع / الممر هٌئة  المٌزات 

  تنظٌمٌة لٌثدة

  لرترتت تتخثذ

  ضبط

  تنسٌك

  تلممر بٌن تثم تنسٌك مع تلمرترتت تتخثذ فً عثم نظثم -

. تِفرعو  

  لٌةمح خثصة و عثمة محددتت وضع -

. تلعثلمٌة تلسثحة على تلمجموعة ثمثفة تطور -  

  تِفرع و تلممر بٌن متنثظر تدفك  تلمعلومثت تدفك و تتصثٔت

 تِخذ بدون تجثربهم و تهمكفثء حسج مختثرون مدرتء  تلبشرٌة تلموترد إدترة

  جنسٌتهم تٔعتبثر بعٌن

 تستمٕلٌة مع تلعثلمً تلمستوى على تلتطوٌر تسترتتٌجٌة  تلتجثري تِثر و تلتسوٌك سٌثسة

. تِفرع و تلممر بٌن تثمة  

 

  : المٌزات

 . تلمرترتت ِخذ تلعثم تلنظثم نفس فً عثلمٌة   منثطك   عدة دمج -

 . لهم تلمنثسبة تِعمثل أخذ ٌمكنهم تلتجثرج لدٌهم و تلمهرة تِشخثص كلّ  -

 . شثملة تنظٌمٌة ثمثفة -

 . ةتلعثلمٌ تلجؽرتفٌة تلحركة حرٌة -
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 : المختلفة المماربات تركٌب -1-3-2-5

ًّ  ممرّ  للعٕلثت ممثرن   تركٌج   لترتحت  ( بٌرلمٌتًٌ ) خٕل من تلمطور تلتمرٌج خٕل من أفرع / أسثس

 تلنمو ، تلمرتر أخذ و تلسلطة ، تلتعمٌد درجة ) للمإسسة ممثربثت ةلعدّ  ةأسثسٌّ  معثٌٌر حول محمك هو

 أصل ، تلحركة حرٌة و تٔستمٕلٌة درجة ، تلثمثفً تلتوجه ) تلشركثت بٌن تلعٕلة و ( تلضبطو

 . ( تلمعلومثت

 ث  تمرٌب هو ( تلذتت حول تلتمركز ) تلممثربة بؤنّ  تٔستنتثج نستطٌع ، تلتركٌج هذت تَتً تلجدول ٌوضح

 ٌؤتً تلمرتر ِن   ( سورٌث فً تلسٌثرتت صنثعة حثلة تلمعتمدة تلدرتسٌة تلحثلة ) حثلتنث لدرتسة موتفك  

 .  للشركة تِمّ  تلممر من دومث  

تلمختلفة تلممثربثت تركٌج ( 9 ) تلجدول  

المعاٌٌر رموز  
 حول التمركز

 الذات
المراكز متعدد محٌطً تمركز  جغرافً تمركز   

 تلجنسٌة

ةسثتٌّ تلمإسّ   

 بثمثفة   شركة  

 مع لوٌة   وطنٌة  

 مركزٌة   سلطة  

ة  لوٌّ   

 متعددة مإسسة  

 حول تِمثكن

 تلبلد سٌةجن

 تلمضٌؾ

 ة  مركزٌّ  سلطة   )

( محدودة    

 متعددة مإسسثت

 ةمتمركز تِلطثج

 تلمنثطك حول 

 تلجؽرتفٌة

 تلمتجثنسة

  ةمحٌطٌّ  تتممرّ 

لرٌبة   عثلمٌة   شركة    

 بٌن تثم   تعثون   )

ًّ  تلممرّ   تِسثس

( تلفروعو  

تلعٕلثت إدترة  

ًّ  تلممرّ    تِسثس

تِفرع و  

 مبثشرة   تتصثٔت  

 من لوٌة   سلطة   مع

للشركة تِمّ  تلممر  

 من عثلٌة   درجة  

 على تٔستمٕلٌة

تِفرع مستوى  

 تلحثلة تعدد-

 تلضعٌفة

 بٌن تتصثل -

 تلوحدتت

 ة  تستمٕلٌّ 

 على ة  تسترتتٌجٌّ 

 تلمستوى

 مع تلمحٌطً

 معلومثت تدفك

 بٌن مرتفع

 تلمحٌطة تلممرتت

تِفرع و  

ً   تستمٕل    تسترتتٌج

 تلمستوى على

 دفك  ت مع تلعثلمً

 تلهثمة للمعلومثت

 على و تلفروع بٌن

 تلعٕلثت مستوى

تلفروع و تلممرّ  بٌن  

 ةعثمّ  دتت  محدّ  محددة محددتت محدودة محددتت تلتمثٌز مإشرتت  تلنمو نظثم
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 تلمثبتة تلضبط و وتلضبط

 تِم تلممر من

. للشركة  

 تْجرتءتت ضبط

 للمدرتء

 من تلمسإولٌنو

تِسثسً تلممر  

 حسج محلٌث  

 متطلبثتو تلحثجة

 تلمحلٌٌن تلشركثء

. 

 تِعمثل ضبط

 مع تلمبرمة

بلد لكل تلمدرتء  

 خٕل من محٌطٌث  

 جؽرتفٌة مسثحثت

 كبٌرة

 تِعمثل ضبط

 خٕل من تلمنجزة

 مسإولٌن

 محٌطٌن

 تلعوتبك عن نثتجة

. تلوطنٌة  

 تِعمثل ضبط

 تلمتطلبثت حسج

 خثرج و تلخطرة

 تلجؽرتفٌث نطثق

 تلوطنٌة

 

ّ انخشارّانشركّ-2 ّاثّخارجيا

 

 خثرجٌث   وتلتوسع لنموت فً رؼبة   لدٌهث تلتً لشركةل سترتتٌجًٔت تلتحلٌل تلفمرة هذه فً نوضحس

 . تلوطنٌة حدودهث خثرج لٕنتشثر تلمتعددة تلطرقو

 للنمو تلممكن تلمسثر موضح ٌكون أٌضث   خثرجٌث   تلتموضع تلشركة بهث تمر تلتً تلمعثٌٌر أٌضث   نوضح

 تلمتوسطة للشركثت زةتلممٌّ  لحثلةل دتلمحدّ  تلنشثط مجثل و ،تلوطنً تٔنتمثء ، ٌثستلم حسج خثرجٌث  

 . تلمثدم تلممطع فً للتحلٌل تِهمّ  تلموضوع ٌكونو .خثرجٌث   تلتموضع ترٌد تلتً تلصؽٌرةو

 : خارجٌا   االلتزام معاٌٌر -2-1

  : أسثسٌٌن بعدٌن إلى خثرجٌث   تلتطور تختٌثر ٌستند

 أو دتخلٌث   تلموجودة ( تلمإسسثتٌة ، تلتجثرٌة ، تْدترٌة ، تلتمنٌة ، تلمثلٌة ) سترتتٌجٌةتْ تلموترد تحلٌل

 تلدرتسة  خثرجٌث   تلتطور لسٌثسة جٌدة   شروط   فً رصوّ تلت أجل من ، تلشركثء شبكة نحو متحركة   أحٌثنث  

  تلمحلٌة تلموترد ، عثمتل تلنمو حجم ) وتلتوتجد تٔلتزتم ترؼج تلشركة علٌهث تلتً تلسوق حركة بٌن

 تِوضثع و تلمسثفثت ) تٔلتزتم هذت لمثل تلمجتمعة وتِخطثر ( وتلمتوتفرة تلممكنة تلملحمثتو

 . ( وجؽرتفٌة ثمثفٌة ، إدترٌة ، تٔلتصثدٌة
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 تلشركة للسوق تلجذج مستوى بتحدٌد تسمح تحلٌل أدتة تلبثحثٌن من تلبعض طّور تلنمطة هذه عند

 فً إلٌه مشثر و موضح عثلمٌث   تلتطور منظور فً تلمحتملة تِخطثر و متعددةتل تلرهثنثت بخصوص

  ةتْسترتتٌجٌّ  تلمرترتت آثثر على تلتحلٌل تركٌز فً ، تِدتة هذه تبنً

  تلمستهدفة تلسوق و تلحثلٌة تلسوق بٌن تلمسثفة

 مرتفع ضعٌؾ 

 كمون

 تلسوق

 مرتفع

 مع تسترتتٌجٌة أفضلٌة

 لكثثفةت مرتفع خطر

ثفسٌنتلمن  

 حول متنثم   تمرٌج  

 شركثء عن تلبحث

 محلٌٌن

عشوتبٌة لرترتت ضعٌؾ تلمشروع ترن   

 

  تْدترٌة تَثثر و تلجذج مصفوفة (4) تلشكل                            

 . عثلمٌث   للنمو ختٌثرتٔ تحدٌد نمط فً تدخل أن ٌمكن بنٌوٌة محثور عدة ، تلتشخٌص من تلنوع لهذت

 تلنمثط وتسعة سترتتٌجٌة  ت إجرتءتت   فً تٔعتبثر بعٌن لّخذ عدة معثٌٌر تمٌٌز تلمجثل تهذ فً نستطٌع

  : ٔحمث   تطوٌرهث ٌمكن تلتً تلعثلٌة تِسثسٌة

 وتلمحثور ; تلتجثرٌة وتلمحثور تلمثلٌة تلمحثور ; تْدترٌة تلمحثور ; تٔسترتتٌجٌة تلمحثور )

 . ( وتلثمثفٌة تلمإسسثتٌة

 : خارجٌا   التوطٌن ختٌارال االعتبار بعٌن أخذها ٌجب تًال المحاور 2-2

 على تدل تلتً تلشركثت عثلم فً ثٔ  فعّ  ث  بمركّ  تلعولمة وأصبحت هذه أٌثمنث فً تلشركثت عولمة تتسثرع

  لنثمٌةت تلبلدتن فً تٔستثمثر سهولة )) تنفتثحث   أكثر تِشٌثء أصبحت : تلسنٌن عشرتت منذ تلعولمة نمو

 لهذه تموضع وإعثدة نمل ( ةللٌمٌّ تْ تلحدود خثرج تلطلج و تلعرض بسبج ) ٌّث  كمّ  بحأص نتثجتْ

 تِنظمة أثر تحدٌدت   ( رخٌصة عثملة ٌد ) تلتصثدٌة وحمثبك معثٌٌر لعدة ٌزدتد تلبلدتن هذه نحو تلشركثت

 . خثرجٌث   تِعمثل لنمل ث  عومشجّ  ت  محفزّ  أعطى ، تلعمل تمسٌم على تلمثلٌة
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 : الشركات هذه نمو و للتوطٌن األساسٌة لمحاورا -2-2-1

 تلنصوص هذه لخصوصٌة ت  نظر هشرح ٌمكن ٔ تٔلتصثدٌة و تٔجتمثعٌة تلنصوص فً تلتؽٌٌر تسثرع

 من أخرى بلدتن فً تستثمثرتت عن للبحث تلتوطٌن إعثدة و تلنمل مبتؽى بل خثرجٌث   للنمو بثلنسبة فمط

  ثعٌةجتمت و تلتصثدٌة ؼثٌثت و حمثبك أجل

 : مادٌة محاور -2-2-1-1

  : منهث ةتحفٌزٌّ  أسبثج   عدة له سورٌث مثل ةأوسطٌّ  ش ْرق   بلدتن   فً نتثجٌة  إ وحدتت توطٌن إن

 بثلحصول ٌسمح  تلذي ، (ٌورو 350-250 من تلفرد تؤهٌل بمستوى عٕلة له تلذي ) تلرتتج مستوى -

 . ة  دجٌّ  بسوق   و مإهلة عثملة ٌد على

 تلشرق بلدتن فً ومرونة    سهولة   أللّ  تلعمل من وتلفصل تلطرد بخصوص جتمثعٌةتٔ لثتتلمعوّ -

 . تِوسط

 .أسبوعٌث   عمل   سثعة تِربعٌن عن نث  أحٌث وتزٌد تملّ  ؼثلبث   مضبوطة   ؼٌر تلبلدتن هذه فً تلعمل سثعثت -

  . تلعمل رجّ  لصثلح دومث   للتؽٌٌر ولثبلة   مرنة   تلعمل عمود -

 . رة  متؽٌّ  عثملة   ٌد   دخول إلى ؼثلبث   يٌإدّ  تلذي تِمر نسبٌث   مرتفع   طثلةتلب وحجم نسبة -

 ثمن تخمٌن . تْنتثج و تلتخزٌن و تلنمل أجور فً وفر   بتحمٌك ؼثلبث   ٌسمح تلبٌع مكثن فً تْنتثج -

 . مجتمعة تلمحثور هذه تكون عندمث تلتوزٌع و تْنتثج

 فً تلمحلً للتوطٌن إسترتتٌجٌة   ( سثٌبث ) تلمجموعة هذه رتتختث سثٌبث تلسٌثرتت تجمٌع حثلة : مثال 

 سوق   وعلى تجثرٌة ومنهث صنثعٌة منهث حمثبك أجل من ( حسٌثء ) بحمص تلصنثعٌة تلمنطمة فً سورٌث

 للسٌثرتت تلتجمٌع ثتوعملٌّ  ةتلتمنٌّ  تلنثحٌة من تلمعرفة وتصدٌر . إنتثج تموضع إعثدة . دتبم   ونمو ّ  ٌتؽٌر

 . ( وتوفرتلمثدة بثلسعر منثفسة   منتجثت   بإعطثء لهث سمحٌ بحٌث تلمستهلكٌن من بثلمرج تكون أن )
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 : للسوق ستراتٌجٌةا محاور - 2-2-1-2

 أحٌثنث   . جدٌدة   شركثت   عن تبحث تلتً و تبة  جذّ  أسوتق   فً توطٌنبثل للشركثت  تلعولمة  ةعملٌّ  سمحت

 أسوتق   فً للتسوٌك لثبٕ   و ث  مرؼوب ٌكون أن ٌمكن حلٌةتلم تلسوق فً تلتجرٌبٌة تلمرحلة فً تلمنتج

  ث ٌ ّ خثرج دحدّ ت تٌْرتنٌة تِمّ  تلشركة ، سورٌث فً تلسٌثرتت سوق فً تلحثلة مثل نثمٌة   و صثعدة   أخرى

 تلتوتجد و تلسوق كسج لهدؾ تلمضٌؾ تلبلد مع تِخطثر  ٌتمثسم و خثرجٌث   ٌنفتح ، منتجهث حٌثة دورة

 . تلسوق هذت دخول فً تِول ٌكون أن و تلتنثفس عملٌة لكسج تِجنبٌة وقتلس فً تلدتبم

 عملٌة و تلمبٌعثت  حجم حٌث من أمرٌكٌة و أوربٌة شركثت عدة تؤثّرت تلحثلٌة تٔلتصثدٌة تِزمة فً

 تلشركة عمل رتطوّ  أجل من ؼثلبث   مرنة   تتتْجرتء تكون ، تلسورٌة تلسوق نثحٌة من تلزبثبن كسج

 بعدة جٌدة   معرفة   ذتت و تلثمن رخٌصة عثملةتل ٌدتل حٌث تلتوطٌن ترٌد تلتً للشركة ت  حثفز ًٌعط وهذت

 من تلثمثفً و تلجؽرتفً تلمرج نتٌجة سورٌث فً للتوطٌن ؼٌره و سمنتتْ مجثل فً إٌرتنٌة شركثت

 . تلدٌن و تلمعتمد نثحٌة

 من معٌن   بلد   فً تلتوطٌن تختثر شركثتتل من تلبعض بؤنّ  نّوهن ، د  جٌّ  بشكل   تِشٌثء توضٌح أجل من

 حسج و بهث تلتوطٌن تلمرتد تلمحلٌة تلسوق متطلبثت حسج بهث تلخثص تلمنتج كتدفّ  حكّ  تمتلن أن أجل

 بعض ٌوجد تلحمٌمة فً . تلسلعً تلتبثدل وطرق به تلمعمول تْدتريّ  وتلمستوى تِسعثر مستوى

 تلدخول عن تدتفع تلتً تلشركثت حمثٌة أجل من ثمٌلة   ونوتك  ةتْدترٌّ  تْجرتءتت تعٌك تلتً تلمفثهٌم

 . تلمحلٌة تلسوق إلى

 : التنافسٌة المحاور -2-2-1-3

فً تِنظمة تلمتعددة  بهث مسموح  . وة للشركثت تلعثلمٌّ  تْسترتتٌجٌةعلى  مهم   تلمنثفسة لهث تؤثٌر  

ٌس فمط على تلسثحة تلوطنٌة بل ل دتبمة   تلشركثت فً حثلة منثفسة   تكون، و تلثمثفثت و تلجنسٌثت

  إنتثجهث و عملهث أمثكن فً تلمنثفس تْنتثج على تلمحثفظة أجل من تٔنفتثح علٌهث ٌجج وتلعثلمٌة أٌضث  .

 مثل معٌن بلد فً ردتلمطّ  وتلنمو تلمتسثرعة سترتتٌجٌثتوتْ ، تلعلمٌة تلحثٔت ، ِحٌثنت ؼثلج وفً

 تْبدتع و تْنشثء و تلتصنٌع مجثٔت فً  أحٌثنث   ث  متسثرع نٌكو   :مثال  كسورٌث تلنثمٌة تلبلدتن

 تلعثم تلهدر  وضبط ضرورٌةتل ؼٌر تلمثلٌة تِعبثء إزتلة تلشركثت هذه على مٌتحتّ . تلتكنولوجً

 . للشركة ة  تهدٌدٌّ  آثثرت    له وتلذي للشركثت
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 فً ترؼج بلدتن   و سوتق  أ فً للتوطٌن تبحث كمث تِصلً سولهث فً دتخلٌث   مضبوطة   تلشركثت تكون

ًّ  رتلتطوّ   . تِخرى تلشركثت منثفسة أجل من تلتمنً تلتكنولوج

 

 . للشركثت تلعولمة ةعملٌّ  من عسرّ  تلتكنولوجً تلتطور و للحدود لتصثديتٔ فتثحتٔن إذت  

ًّ   محٌط   فً تلسرٌعة تلوسثبط من  مثل ذلن ٌكون تسترتتٌجٌٌن شركثء عن تلبحث ، تنثفسٌث   متزتٌد   عثلم

 ، تلجؽرتفٌة تلمنطمة مثل ثمثفٌة حمثبك أجل من تٌْرتنٌٌن سترتتٌجٌٌنٔت شركثبهم مع تلسورٌٌن ٌفعله مث

 .تلمعتمد و تلدٌن عثمل
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 دتت تلتً ٌمكن تعتمثدهث فً تٔسترتتٌجٌة تلكلٌة( تلمحدّ  10تلجدول ) 

 

 

 محاور

  استراتٌجٌة

 ( أمثن و تنثفسٌة حركة ) عثلمٌث   للتطور ثتتلرهثن و تلشركة مهمة بٌن كفثٌة -

  (.تلتجربة و تلبرستٌج و تلحجم ) تلشركة صورة و تمركز . تلعثلمٌة تلفرص تمٌز -

 تلتعمٌد و ، تلرٌج ) عثلمٌث   تلتطور بنمط تلممبولة تلخطر درجة ، تلمختثرة تلتطوٌر طرق -

 ( تلتنوعو

 . تلمحلٌة تلوحدتت و تِم تلشركة بٌن سترتتٌجٌةتْ تٔستمٕلٌة درجة -

  تلمجموعة سترتتٌجٌثتت فً تلتطوٌر و تْبدتع حثلة و تلصنثعٌة تلسٌثسة دور و وزن -

 (.تلتعهد إلى تلمٌل لّخطثر، تلتسثمح تٔنفتثحٌة، ) مدٌروهث و تلشركة ثمثفة -  إدارٌة محاور

  تتلثمثفث بٌن تْدترة و تلدولٌة تلعٕلثت مجثل ًف تلمدرتء تجثرج -

  ث  خثرجٌّ  مةتلمحمّ  تلمعطٌثت و تلعملٌثت نتثبج -

 ( تلمعرفة شبكثت ، تلمعرفٌة تلمدرة ، تلمهثرتت ) تلموجودة تلموترد مستوى -

 عدة على تلمنظر تلتنسٌك و تلفحص و تلضبط مستوى إضثفٌة   موترد تحرٌن فً تٔستطثعة -

 . تلشركة نفس من وحدتت

  موجودةتل ؼٌر ثلًتلم تٔلتزتم درجة-  مالٌة محاور

  تلمثل رأس تحركثت و تلدٌون حجم -

   تلمٌزتنٌة حجم -

  (تلمختصة تلمإسسثت، تِصلٌة تلبلدتن ، تلمضٌفة دتنتلبل ) تلهبثت و تلمسثعدتت إلى طرقتل -

 . تلمستهدفة لّسوتق تلمعرفة درجة - تجارٌة محاور

 . تلمحددة تِسوتق وكمون حجم -

 . تلمستهدفة تِسوتق إلى لتلدخو وإمكثنٌة درجة -

 تلسوق حٌثة رطوّ ت فً تلحٌوٌة درجة ، تلسوق تجثنس ) تلمستهدؾ تلسوق مٌزتت و طبٌعة -

 ..( تلمنثفسٌن شكل ، تلتحدٌث و تٔبدتع موجة ، تلنمو و تلتطور و تلسرعة درجة

 . تِجنبٌة تلبلدتن من تلمورد للمنتج تلزبثبن تصرؾ و هٌبة و شكل -

 . تلمحلٌٌن تلنثس مع تلشرتكة إلى تلمٌل -

  تلسلعة تدتول و تلسمعة سوء درجة -

  تلعثلمٌٌن تلوتصفٌن إلى تلولوج درجة -
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 المحاور

     المؤسساتٌة

  الثمافٌة و

 . تلمعمدة لّمور تلتسثمح و تلممثومة درجة -

 ثرهثأو مثتتلخد و تِدوتت ، تلتوزٌع نظثم ، تْنتثج نظثم ) تلعملٌثت ووضع تلمعولثت أهمٌة -

  ( تلمدة ، تلسعر )

 . تَخر نحو تٔنفتثح و تلثمثفٌة تلحسثسٌة درجة -

 

 : اتدة الجنسٌ  ة للشركات متعد  راتٌجٌ  ستالمسارات اإل -2-3

ًّ  بهثلٕنتمث ، تلشركثت هذه حجم حسج ، تلشركثت تنوع و بهٌبة بحثث  تِ تهتم  زحٌّ  أو مكثن   و تلوطن

 . تلمرتدة تِعمثل

 ٌكون أكثر  ( لهث تلدتخلً نتلمكوّ  و ، تلسولٌة تلحصة ، تلمثل رأس لٌمة ) كبٌر بحجم تلشركة كثنت إذت

 تملن ) تلمعمد تلعثلمً تلتطور من أشكثل   عل وتلحصول بؤعمثلهث خثرجٌث   للذهثج مٌٕ   و ث  أهدتف لهث

 تمٌل تلتً و ألل بحجم   كثتتلشر مع تعتمثدهث ٌمكن ممثرنة. ( خثرجٌث   ث  سترتتٌجٌّ إ ث  تٕحم أو لهث ث  أفرع

 تلبلد ٌخص وهذت .تلمبثشر وتلمٌد تلمبثشر للتصدٌر ة  لدر لدٌهم ٌكون لبث  ثوؼ ، أسهل تطور   إلى تلبدتٌة فً

 أسرع   بشكل   وتلنمو لتطورت إلى لشركثتبث تإدي وتلتً تلدتخلٌة لّسوتق تلمختصرة تِبعثد أو ، تِمّ 

 . إٌرتن خثرج أعمثلهث رتطوّ  تلتً سثٌبث مجموعة حثلة : مثل ،  تلوطنٌة حدودهث خثرج ؼٌرهث عن

ً   بثحث   . عثلمٌث   تلشركثت تلتزتم حول درتسة   فً  على ٌإكد ( 1999 ) نٌكولتً بثنت ڤثفور ٌدعى عثلم

 . للشركة تلمحددة تلمهن و تلنشثطثت مجثل حسج تلممكنة للشركة تلمختلفة تلمسثرتت

 أنّ  علمث تلمجثل هذت فً وتلبثحثٌن  ثجتلكتّ  ثتسترتتٌجٌّ إ لشركثتت من تلعدٌد ٌطور تلدرتسة هذه حسج

 كوبثن سثن ، ( لنشمٌ ) تْطثرتت شركة حثلة مثل 70% من أعلى للشركثت تلعثلمً تٔلتزتم  درجة

 تلمنتوجثت و  ،87% بحدود تٔلكترونٌة و تلكهربثبٌة بةتلمركّ  تلصنثعثت حٌز فً تلمتوضعة ٔڤثرج

 فً تلمتخصصة تلشركثت تلممثبل فًو 75% بحدود تلسٌثرتت صنثعة مجثل وفً 75% بحدود تلمثبٌة

 أو ألل تلخثرجٌة تِسوتق إلى دخول نسبة لتسجّ  وتلطبثعة تلورق و تِخشثج و تلبنثء و تلنسٌج مجثل

 ٌزٌم ٔ ، شركثت لعدة ت  متعدد رهثنث   للنشثطثت خثرجٌث   وتلتوتجد تلعولمة أثر ٌكون  : إذت   50% من أكثر

 تلتوتجد مجثل فً تلممكن تلسٌثسً ختٕؾتٔ و تلنصوص تنوع /11/ تلجدول ٌبٌن .لُخر تٔلتزتم

 . خثرجٌث  

 



85 
 

 العولمة سٌاسة و النصوص تنوع (11) جدول

  متوسطة شركة – صؽٌرة شركة – TPE)) جدأ صؽٌرة شركة -  الشركة حجم

 كبٌرة شركة -

بعاد السوق أ

 الوطنٌة 

 : تلتثلٌة تِسوتق مثل

 ( بلجٌكث ، إسلندت ، سوٌسرت ، إٌرلندت ، لكسمبورغ ) محدودة سوق -

 تنكلترت ، فرنسث ، إسبثنٌث ، إٌطثلٌث : متوتضعة سوق -

  تِوسط تلشرق – تلبرتزٌل – تلهند – تلصٌن – تِمرٌكٌة تلمتحدة تلؤٌثت : وتسعة سوق -

مستوى و مجال 

 النشاطات 

  تلمثبٌة تلمنتجثت – تلكثوتشون و تلكٌمٌثء – رونٌةتٔلكت و تلكهربثبٌة تلمركبثت -

  تلجوٌة تلصنثعثت – تلسٌثرتت صنثعة – تٔتصثٔت -

 . تلطبثعة – تلورق و تلخشج – تلمٕبس و تلنسٌج – تلبحرٌة تلصنثعثت -

 ةتلمحلٌّ  ةتْسترتتٌجٌّ  - درجة العولمة 

 ةتلعثلمٌّ  ةسترتتٌجٌّ ٔت -

  ثتلجنسٌّ ت دةتلمتعدّ  ةسترتتٌجٌّ ٔت -

  ةتلوطنٌّ  خثرج ةتْسترتتٌجٌّ  -

  تلخثرجٌة ةتْسترتتٌجٌّ  -

المحفزات 

  ستراتٌجٌةالا

. ث  تسثعت أكثر جدٌدة أسوتق إلى تلعبور -  

  .تلتنثفسً تلوضع تحسٌن -

. تلتكنولوجٌث و تلمعرفة إلى تلوصول -  

  تلوطنٌة تِسوتق على مرتفع تْنتثج ثمن -

. تلتعدٌل سهلة لوتنٌن و لوتعد ذتت بلدتن إلى تلذهثج -  

  متؽٌرة تْنتثجٌة تلمدرة -

  تلزبثبن حوتبج و لرؼبثت تٔستجثبة على تلمدرة -

. تلمثل لرأس تلسهل تلوصول -  

تِجر للٌلة و لة  مإهّ  و بة  مدرّ  لٌد   تلوصول على تلمدرة -  
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  األفرع توطٌن اتإجراء على تأثٌرها و ( البلدان أخطار ) العالمٌة األخطار إدارة -3

ً   ورٌج   د  محدّ  هو تلبلد أخطثر إنّ  : تلمول ٌمكننث  ثت  عملٌّ  ةعدّ  خٕل من ت  رمإثّ  ونكٌ أن ٌمكن إضثف

 . عثلمٌث   توتجدهث حثل فً للشركة

 ٌحدث أن تلخطر  ٌمكن ،خثرجٌث   بثلعملٌثت فمط ة  رمتؤثّ  ؼٌر تِخطثر بعض إنّ  : تلمول ٌمكننث و

 خثرج توتجدهث حثلة فً تِخطثر ٌزٌد و تلشركة نشثطثت عمولة ممثبل فً ث  كلٌّ  تلوطنٌة للشركثت

 . تلخثرجٌة لنشثطثتهث تلجٌد تلتمٌٌم مستوى ٌخفض و ةتْللٌمٌّ  حدودهث

  البلد أخطار مركبات - 3-1

 تٔلتصثدي تلخطر و تلتشرٌعثت خطر و تلسٌثسً تلخطر منهث عدة أهدتؾ من مكون تلبلد أخطثر تعدّ 

 سوء و تلمحلٌة تلتنظٌمٌة للعنثصر تٔستخدتم و تٔستعمثل سوء بؤخطثر مرتبطة عضوٌة مركبثتو

 . تلمإسسثت إدترة على تؤثٌرهث و تلثمثفثت لمختلؾ تلمعرفة و تلفهم

  : من مركبة تلفعثلة تلهدفٌة تلمركبثت

  السٌاسً الخطر -3-1-1

 تؤمٌم ، ( تلسٌثسً تلتوجه فً تلتثم تلتؽٌٌر ، ثورة ) تلحثكم تلنظثم دتخل تلتؽٌٌرتت رٌج ٌتضمن

 . تلمثل رأس تحركثت إلفثل فً صثدمة لرترتت ، تِنظمة تؽٌرتت ، تلشركثت

 للخطر تلمختلفة تلمنثبع خٕله من ٌسمح ث  نظرٌّ  ت  إطثر أعطى ( 1971 ) رٌبون ، 1970 بدتٌثت فً

 ًّ  . ( 12 تلجدول ) تلعثلمٌة تلتبثدل عملٌثت على أثرهث و تِسبثج و رةتلمإثّ  تلعنثصر ، تلسٌثس
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. العالمٌة التجارٌة العملٌات على السٌاسً الخطر آثار و أسباب ( 12 ) الجدول  

السٌاسً الخطر منبع  السٌاسً الخطر أسباب  السٌاسً الخطر آثار  

  تلمنثفسة سٌثسة  تلحكومة سلطة  ( تلمثل رأس ضٌثع ) مصثدرة

 تجتمثعٌة تهتزتزتت  للبرلمثن معثرضة  تلتعوٌضثت مصثدرة

  تضطرتبثتو

 تلسوق من جزء ) تجثري تمٌٌد

  ( تلمنتج مٌزتت

 ؼٌر معثرضثت مجموعة

 برلمثنٌة

تلمحلٌٌن للممثلٌن تلملكٌة حموق  

  تِموتل تحوٌل حرٌة ضٌثع

 حموق و ، تِشخثص نمل

  تلملكٌة

 تنتهثزٌٌن مستفٌدٌن مجموعة

  منظمٌن ؼٌر

  جدٌدة سٌثسة تستمٕلٌة

 معثرضة و مسلحة نزتعثت  خثرجٌة حكومثت  وتحدة جهة من تلعمود لطع

  دتخلٌة

 ، )ضرتبج تجثري ؼٌر تمٌٌز

 متعمد تخرٌج ، إجبثرٌة تعهدتت

  (تِجثنج تلخبرتء و للمعدتت

 تلنزتع فً تدخل أجنبٌة حكومة

  تلدتخلٌة تلمعثرضة تسثند و

  جدٌدة دولٌة تحثلفثت و تٕحمثت

 

 ، تلسٌثسٌة لّخطثر تلتصورٌة هأعمثل فً و تلنظرٌة تحلٌٕته فً ، ( 1984 ) سٌمون تلبثحث مٌز

  : بثَتً تتمٌز ، تلشركة على مبثشر   تؤثٌر   لدٌهث محٌطٌة نمثذج أربعة

تلمضٌؾ تلبلد محٌط -1     

  تِمّ  تلبلد محٌط -2

  تلعثلمً تلفضثء أو تلمحٌط -3

  تلعثم تْطثر أو تلعثم تلمحٌط -4

 أن ٌمكن تلمختلفة تِعٕم ووسثبل تِفرتد ، تلشركثت مدرتء ، تلشعبٌة تلمدرة ، لٌنِوت تلنمطٌن فً

. تلشركة نمو و تلتطور على رتإثّ   
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 تِجنبٌة تلحكومٌة تلمتؽٌرتت بعض خٕل من تلشركة تطور رٌتؤثّ  أن ٌمكن ، تِخرى تِنمثط فً

ًّ  تٔلتصثديّ  تلوضع أو حكومٌة ؼٌر مإسسثت  . تلعثلم

 تطور و تِسثسٌٌن تِفرتد مع تلتمثطعثت على موتجهتهث تلشركة ىعل ٌتوجج تلتً تِخطثر تتحدّد

 . تلمحٌطة تلفضثءتت

 تلتً و أجنبً لبلد سٌثسً أو تلتصثدي وضع ٌنتج كثرثة حدوث خطر ) مثل تلسٌثسً تلخطر نعرؾ

 . ( هكلّ  أو نشثطهث من جزء تفمد أن إلى لشركةبث ٌإدي

   تلجدول ٌوضح مثلمث تلسٌثسً للخطر مبثشرة   ؼٌر و مبثشرة   ت  آثثر ( 2001) كٕرن تلبثحث مٌّز

 . ( 1984) سٌمون أعمثل عن تلمؤخوذ (13)

 . تلمضٌؾ تلبلد فً تلنمو و تلتطور مستوى حسج تَثثر هذه إظهثر

تلخطر منبع   تلخطر نمط  

 تلتحوٌٕت تمٌٌد و ممثطعة ، مصثدرة ، تؤمٌم-

 مرتلبة و ضبط ، تلدتخلً ىتلمحتو لوتعد ، تلمثلٌة

 تلنمل أجل من متطلبثت ، تلروتتج و تِسعثر

  عمود فن ، أسهم هبوط و نمو عدم ، تلتكنولوجً

  ممثطعة ، تضطرتبثت ، ثورتت ، تحتجثجثت -

  تلمضٌؾ للبلد تلمبثشرة تلدتخلٌة تَثثر-1

  تلجنسٌثت متعددة تلشركة         تلحكومة -  

تلجنسٌثت متعددة تلشركة          تِفرتد -    

  ضرٌبة سٌثسة-

تلتكنولوجً تلنمل على تمٌٌد -  

 عدم على ضؽط ، سثلج تلشعبً تلرأي -

. تحتجثجثت ، تٔستثمثر  

 طلج ، تِجنبٌة تٔستثمثرتت على تؤكٌد -

. ممثطعة ، تلعثملة تلٌد  

  تِم تلبلد من مبثشرة خثرجٌة آثثر -2

     تلجنسٌثت ددةمتع تلشركة         حكومة -   

تلجنسٌثت متعددة تلشركة          تِفرتد -     

  ثورة ، إضطرتبثت ، أهلٌة حرج-

 أجل من تلحكومة على ضؽط ، حروج -

  تلخثرجٌة تلعملٌثت ولؾ

  فصلٌة نزتعثت عرلٌة دٌنٌة نزتعثت -

  تلمنثفسة تشجٌع ، تلعنصرٌة ضرٌبة -

  مبثشر ؼٌر دتخلً أثر -3

شركة        تلمضٌؾ تلبلد حكومة         تِفرتد -     

تلجنسٌثت متعددة    

   شركة        أفرتد        محلٌة شركة مدرتء  -  

تلجنسٌثت متعددة      
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  للتمٌٌز  لوتعد ، تلشرتكة على ضؽط

 تلشركثت ممثطعةب تلشعور زدٌثدت -

  ممثطعة و ، ثورتت ، تِجنبٌة

 من تٔستثمثر على تلحكومة تعتمثد -

. تِجنبٌة تلشركثت   

        شركة        حكومة        محلٌة شركة مدرتء -

  تلجنسٌثت متعددة    

   وطنٌة        تشرٌعثت        محلٌة شركة مدرتء -

تلجنسٌثت متعددة شركة        

   شركة         أفرتد        محلٌة إعٕم وسثبل -

تلجنسٌثت متعددة  

   شركة         حكومة        محلٌة إعٕم وسثبل -

تلجنسٌثت متعددة  

  تلتصثدٌة عموبثت ، تلعٕلثت لطع-

 عثلمٌة آرتء ، عثلمٌة تلتصثدٌة عموبثت -

. سٌبة  

  مبثشرة ؼٌر خثرجٌة آثثر-4

  تلمضٌؾ تلبلد حكومة        تِم تلبلد حكومة-     

 شركة        تلحكومة        منثطمٌة مإسسة -  

. تلجنسٌثت تعددةم  

تلسٌثسً تلخطر أثر (13) جدول  

 تلمدنً تلمجتمع نوع ، تلشعبٌة تلمدرة آثثر ) تلمحلً تلمحٌط تحلٌل على فمط تِخطثر محددتت تتولؾ ٔ

 تحترتمو تلمتثحة تلخثرجٌة تلسثحة على أٌضث   لكن و ( تلخثرجً تلتنثفس ضد تلمحلٌة تلشركثت مدرتء أو

ًّ   تجثرّي   تبثدل   تتفثق ) تلمضٌؾ تلبلد لبل من تلدولٌة تٔتفثلثت  تحترتم بثلتحدٌد و ( عثلمً و محٌط

 ٌإّشر تِجنبٌة تلبلدتن و تلمجثورة تلبلدتن مع ة  للٌمٌّ إ نزتعثت   و حروج حدوث عدم و تلدولٌة تٔتفثلثت

  تٔجتمثعٌة تلحثلة من بثلفثبدة مربوطة تلسٌثسً للخطر تلفعثلة تلمحددتت أنّ  (1986) دٌستث تلبثحث

 . تلنثمٌة للبلدتن وتٔلتصثدٌة

 علٌه ٌتوجج وتٔلتصثدٌة تٔجتمثعٌة تلحثلة إلى تٔنتبثه تِجنبً تلمستثمر على ٌجج تلبلدتن هذه فً

 . مرؼوج تجتمثعً ّ  و تلتصثدّي   لتطور   تلمحلٌٌن تلسٌثسٌٌن رتءتلمد مع تلعمل

 دومث   تلعمدٌة تِخطثرو . ةعدّ  ٔتتحوّ  و فٌةطر عمدٌة من ِخطثر ض  معرّ  تلخثرجٌة تلعملٌثت سٌر

 تلضرٌبٌة تلتبدٔت ، ة  سٌثسٌّ  لرترتت   بعدة حٌثنتِ ؼثلج فً تترجم و تلمضٌؾ تلبلد طرؾ من تكون

 . تلسٌثسٌة تلتؽٌٌرتت و 
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 تلفرص بؤهلٌة تترجم و تلشرٌن بجودة ؼثلبث   مرتبطة تلمصرفٌة تلمعثمٕت عن تلنثتجة تِخطثر تكون

 . للشركثء ةتلمتثح

 سترتتٌجٌّةٔت بتحلٌل تلدولٌة تِعمثل تبثدل فً تلمحتملة لّخطثر أنوتع   ةأربع (1987،)كوشثل ددحّ 

  : وهً تلجنسٌّثت متعدّدة للشركثت تلكلٌة

  تلتصثدٌة مٌكرو طبٌعة ذتت أخطثر-1

ًّ   بشكل   و ةخثرجٌّ  تكون تلتً و تلشركة لبل من ضبطهث ٌمكن ٔ تِخطثر هذه  عدم حثلة فً أسثس

 تلخثصة تلتشرٌعثت فً تلتؽٌرتتو  تلعثم تلتجثريّ  تلتبثدل أو تلفثبدة نسج تحدٌد إلى يوتإدّ   توتزن  

 . هثحتوتءت تلشركة على وٌجج ، ة  دتخلٌّ تل للمنتجثت تِسعثر تٌتثب فً أو وتِجور بثلروتتج

ًّ   طثبع   ذتت أخطثر -2   سٌثس

  تلحكومة هذه إلى تلمنتمٌن تِشخثص إلى تلحكومٌة تلجهثت من تلمتخذة بثلمرترتت تِخطثر هذه  ترتبط

 تلتنفٌذٌة. تلمرترتت بحسج سٌثسٌة   ت  أخطثر تِحٌثن ؼثلج فً لهث تكون

  ونوعهث  بثلمنثفسة  مرتبطة أخطثر -3

 ونتك أن ٌمكن تلمحلٌة تلمنثفسة تلشركة لبل من تلمتبعة تْسترتتٌجٌة ممثبل تلمنثفسٌن فعل بردود دة  محدّ 

 . تلدتخلٌة تلسوق إلى جدٌدة منتجثت دخول بمنع

  للموترد تعود أخطثر -4

ًّ   بشكل    ٌخص تِخطثر من تلشكل هذت  تلموترد توفر سهولة ِسبثج خثرجٌث   تنتمل تلتً لشركثتت أسثس

 خطر إلى يإدّ ت أن ٌمكن تلموترد هذه إلى للوصول تلتسهٌٕت كلّ  ذلن  ونتٌجة ، تستثمثرهث سهولة و

 . خثرجٌث   تلنشثطثت فمدتن خطر إلى بدوره ٌإدي تلذي و نتثجتْ ضفٌتخ

 وخثصة  ةأمرٌكٌّ  و بٌةوأور و آسٌوٌة شركثت منهث ة  سٌثسٌّ  ِخطثر   عثلمٌة   شركثت   عدة تعّرضت

 . ة  وخثرجٌّ   ة  دتخلٌّ  ِخطثر   ضتتعرّ  حٌث خثرجٌث   أعمثلهث نملت تلتً تلشركثت

 تٔلتصثدٌة تْدترة ، ( حكومثت وسموط  إضرتبثت ) تلسٌثسً ٔستمرترت بعدم تلدتخلٌة تِخطثر تتمثل

 تلحكومً تِدتء وسوء فعثلٌة وعدم ( مثلٌة أزمثت و مثلً تضخم ) تلمحلٌة  للحكومة  تلسٌبة  وتلسٌثسٌة

ًّ وتلمإسّ   . سثت



91 
 

 صعوبثتتل بعض تلشركثت لدى تلحمٌمة فً تلدتخلٌة تلمعلومثت بمستوى تلدتخلٌة دتتتلمحدّ  تتموضع

 . تلسٌثسٌة تِخطثر ْدترة أهدتؾ   مع تلمدرتء  ترتٌج فً

  تلسٌثسٌة تِخطثر ٔستدرتن تلمٌل تِحٌثن بعض لدٌهم تلمعنٌٌن تلمحلٌٌن تلمدرتء

 تِخطثر هذه من بعض ٌوضح (6) تلشكل

 

 . ؼٌرهث من ث  وضوح ت  أكثر تكون تلسٌثسٌة تِخطثر أشكثل بعض

 تٔستثمثرتت تسهٌل و وٌدزت ٌمكنهم تلدولة فً تلحسثسة تلمفثصل فً ٌنلتلعثم تلمدرتء نّ إ  : تلمول ٌمكن

 تلمستثمرٌن تعٌك أن ٌمكنهثو تلمستهدؾ تلبلد فً تلمتبعة تلموتنٌن و تلتشرٌعٌة تِطر بتؽٌٌر تِجنبٌة

ًّ   شرٌن   إٌجثد فً تِجثنج  . مشتركة شركة لبنثء محل

 جثنج من للمعلومثت تمثثل وجود حثلة فً صعبة   إدترة   إلى يإدّ ٌ أن تلتحثلفثت من تلشكل هذتل ٌمكن

 . تلنشثطثت شكل حسج وتختلؾ  متعددةتل تلفرص تنتهثز خطر ٌتطور عندمث وخثصة تلمحلً تلشرٌن

  التشرٌعات خطر - 3-1-2
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ًّ  تْطثر تؽٌٌر إمكثنٌة بثلحسبثن خذتؤ ًّ  تلمضثب  عمل فً  تلحثكمة تلموتنٌن كلّ   أعمك   وبشكل   وتلمثنون

 . ( .... تلمحثسبة لثنون ، تلضرٌبة لثنون ، تلمجتمع لثنون ، تلتجثرة لثنون ) تلشركثت

  االلتصادي الخطر  -3-1-3

 تلخطر تمٌٌم أجل من بثلحسبثن لّخذ تِسثسٌة تلمتؽٌرتت تلمحددة تلمنطمة ومع تلبلد مع ٌتنثسج

  : هً تٔلتصثدي

 تلنفمثتو تلخروجثت ومستوى تلفوتبد نسج فً فٕستْ أو تلهبوط ، تلصثفً تلوطنً تلمنتج نمو

  . تلمتعددة تِخرى وتلضرتبج  وتلروتتج تِسعثر رتتومإشّ   دتتومحدّ  ، تْجبثرٌة

 تحلٌل خٕل من رة  ممدّ  تكون وتلتً  مٌكروٌة نمط من دتت  محدّ  تكون تلبلد خطر أهدتؾ مركبثت أٌضث  

 . تلسثبمة تِحدتث توترٌخ حسج أو ستثتٌكً

 . تلسٌثسً تلخطر ٌخص بمث وخثصة  تجرٌبٌة درتسة خٕل من متممة   تكون أن تلتمدٌرتت هذهل كنٌم

  : تلتثلٌة تِخطثر زنمٌّ  أن وٌمكننث تلمٌكروسكوبً تلنمط من تلظرفٌة تلمركبثت  إضثفة ٌجج

 . تلمستهدؾ تلبلد فً  لمتبعهت تلعثدتت ، مكتوبةتل ؼٌر للموتعد معثلجة   سوء إلى  تلعثبدة تِخطثر -

 تلحكومة. تلشركثت، بٌن  تلعٕلة شكل تلمتبعة، تلتجثرة تحدٌدت  

  المختلفة الثمافات فً متولعةال غٌر األخطار - 3-2

 مع عٕلثت فً تدخل أن تِجنبٌة للشركثت تِولثت بعض فً تلدولٌة تلسثحة فً نشثطثت   توطٌن ٌضع

  إدترٌٌن أشخثص   و ، موظفٌن ، مختلفة   زبثبن ، عة  متنو ثمثفثت   و مختلفة   جنسٌثت   من نسثء   و رجثل  

 من ةعتولّ م عدة ث  أسبثب ٌضع مّمث مةتلمتمّ  تِهلٌثت هذه و تلمختلفة تلثمثفثت هذه تٔعتبثر بعٌن تِخذ بدون

 . تِجنبٌة تِفرع هذه

 تلفعلٌة تلمركبثت حٌث تلشركثء بٌن تلعٕلة شكل فً وتضحة ؼٌر تٔختٕفثت هذه أنّ  تْشثرة تجدر

 من هذت ٌعدو / تلبنون إدترة خطر /أي تلبنكً تلنمط من صعوبة   أكثر إدترتهث ث  ؼثلب تكون تلبلد لخطر

 تْدترة. فً تلسٌبة تِخطثر

 تلمنسمٌن إدترة و متنوعة   ثمثفثت   من للزبثبن منتجثتهث تسوٌك على تلشركثت بمدرة أٌضث   تِخطثر تكمن

 .مختلفة   تت  فضثء من
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  للشركة البلد خطر مٌٌمت  - 3-2-1

  تلحمٌمة فً . بثلتوطٌن ترؼج تلتً أو تلموتطنة تلشركثت كلّ  أجل من متمثثل   ؼٌر تلبلد خطر  ٌكون

ًّ   بشكل   ٌعتمد مث لشركة تلبلد خطر لٌثس  تلتنثفسٌة تلفوتبدو ، لشركةت فً بعتلمتّ  تلنشثط نوع على أسثس

 . تْسترتتٌجٌة محفزتتهث و تستطثعتهث ، لمٌةتلعث و تلمحلٌة تلمنثفسة ، عنهث تلبحث تلمرتد

  : تلتثلٌة تلموتد تمٌٌز ٌفضل للشركة تلسٌثسً تلخطر تموٌم أجل من 

  تلسٌثسً تلخطر تدترن فهم -1

 تلخطر محور  تموٌم -2

 تلمسثهمٌن. خطر تؤثٌر  تموٌم -3

 . هتستدرتك ٌمكن كٌؾ و تلخطر بحدوث تلفهم تلضروري من إنه ، مث شركة   أجل من

 مث: بلد    فً لشركةخطرتل مع تلتعثمل لكٌفٌة تِمثلة بعض ٔحمث   نجد

  العملٌات ضبط ضٌاع -1

لّن    بعمٌلة صّ تتخ  ة  فجثبٌّ   مرترتت  ب  ؼثلبث    مربوط    تلتً تلبلد حكومة من مؤخوذة  تؤمٌم  عملٌة أو مث ت م 

 ثمثفة ، بثلبلد تلخثصة  تلضرٌبة وجود عثمل حسج تلبلد خطر أثر ٌتؽٌر و مث شركة   لفرع تلتوطٌن تم هثب

 فرع ، مث لمرحلة )فرع تِم تلعثمة للشركة تلعثم لٓطثر  بثلنسبة تلفرع  أهمٌة  ودرجة  تِمّ  تلمجتمع

 (. كبٌر توطٌن أجل من ربٌسً فرع ، بسٌط تجثري  فرع ، ورشة شكل على

  أموال حجز -2

 من ، محلٌث   تلفوتبد توزٌع على تلعثم تلخطر ، تلمثل رأس و تِموتل تحوٌٕت و تحركثت على حجز

 وضع ٌمكنه تِجنبً تلفرع كثن إذت تلمٌمة نفس لدٌه لٌس تلخطر هذت تلجنسٌثت متعددة تلشركثت أجل

 . ( لخإ ..... ، تستحمثلثت ، تثوتتأ تحوٌل ) فوتبد بؤخذ متنثوبة إسترتتٌجٌة
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 توزٌع لبل للبلد نثضجة   ثت  تلتصثدٌّ  لوصول ظثروتٔنت جدٌدة سوق إلى تلدخول  تسترتتٌجٌة كثنت إذت

 حثلة مثثل ) ة  عملٌّ  ة  محلٌّ  تجثرتت  و جدٌد   تستثمثر   نكثأم و أرتض   بؤخذ تكون تْرتدة كثنت إذت أو تلفوتبد

 . تلكلً تٔستثمثر لحجم بثلنسبة هثمشً تلمبدبً تٔستثمثر عندمث تلخطر ٌكون ( تلصٌن

  الفكرٌة الملكٌة حموق احترام عدم و المعرفة نهب -3

 أجل من خثرجٌث   للتوطٌن تلترتخٌص بلدتن   عدة كلّ تع . تلتكنولوجٌة تلمعرفة بفمدتن تِسثسٌة تِخطثر

ًّ   جدٌد   منثفس   بإنشثء تلنمل هذت ٌعود مستمبٕ   نملهث عدم و تلتكنولوجٌة تلمعرفة ضٌثع عدم  هذه فً محل

  ةتلتثمّ  تلمعرفة بعد تمرو ،تلخطر إدترة تلجنسٌثت دةدّ تلمتع للشركة تلمفثوضثت لدرة ضعؾت تلحثلة

 . توطٌنهث تلمرتد تلتكنولوجٌث لنوع تلممثس وتٔختٌثر
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 خلصة

 تلنشثطثت عولمة أنّ  على تلتؤكٌد ٌمكننث سثبمث   تلمذكورة تلنظرٌة تِبحثث و تٌٔضثحثت لهذه  ٔحمث  

  جٌدة   وإدترة   توطٌن أجل من تلمستهدفة تلسوق فً  نثفسةتلم بتحسٌن مرتبط بثلتؤكٌد هو للشركثت

 أسوتق نحو تلمتجهة تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت تمٌٌز أٌضث   ٌمكننث . تلمستهدؾ لبلدت فً لّخطثر

 . عثلمٌث   بثٔنتشثر تلمٌل لدٌهث  تلنشثطثت فً تلتنسٌك مبدأ على س س ةْ تلمإ تلعثلمٌة تلشركة . متعددة

 فً تلتجثري و تلصنثعً نشثطهث بثلحسبثن تؤخذ أن عثلمٌة لشركة تلعثلمٌة تِخطثر دترةإ على ٌجج

 . تِمّ  تلبلد و تلمستهدؾ تلبلد

 تلحثلة أو تِوضثع و تلمعولثت و تلمثنونٌة تلموتعد بثلحسبثن تِخذ مث بلد فً تلنشثطثت توطٌن ٌتطلج

 . تلسٌثسٌة و تلثمثفٌة

 بؤحجثم تِحٌثن ؼثلج فً تكون تلتً ( تلشركثت من مجموعة أو تشركث ) تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت

 فهم أجل منتلظوتهر درتسة تستحك ، أجنبٌة   لدتن  ب فً أفرع   خٕل من أعمثلهث  موطنة   تكونو كبٌرة

 تلمستوى على ثتتلشرك إدترة لمدرتءل ٌمكن تلتً تلحثلة تلعثلمً تلمستوى على هثنشثطو أعمثلهث

ًّ ٔت  . سترتتٌج

 . ةتلسورٌّ  ةتلمحلٌّ  للشركثت تلثمثفً تلتثرٌخ أو ثمثفة بثلحسبثن تِخذ سثٌبث لشركة تلثمثفٌة تلحمٌمة تلزم

 بثلثمثفة تلمرتبطة تلتؤثٌرتت إلى و تلمحلً صلًتِ للبلد تلثمثفٌة تلمٌم و بثلنظثم مرتبطة شركة   كلّ  تبمى

 دومث   متؽٌرة   و مختلفة   تكون أن مكنٌ تلشركثت بٌن عٕلثت   عدة زنمٌّ  أن ٌمكننث و تلتوطٌن لرترو

 تبمى ولكن أٌضث   تلبثرز تلعثمل له تلذي تلجؽرتفً تلمسثفً وتلبعد وتلمتؽٌرتت وتلعثدتت تلحثلة حسجب

ًّ  تلعثمل تلثمثفة  . تلمتؽٌر تِسثس
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ّسخراحيجياثّانفضاءينّانشركاثّمخؼددةّانجنسياثّحسبّإإجراءاثّحىطّ-4ّ

 

 تلحٌز هذت فً تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت توطٌن إجرتءتت فً تلهثم تلدور ثله ةتلجؽرتفٌّ  تلمسثفة

 .تلخثرج إلى تلشركثت أعمثل تصدٌر على حثسم   تؤثٌر   لهث تٔلتصثدٌة و تْدترٌة و تلثمثفٌة تلعوتمل

  دتتمحدّ  حوضّ نس ٔحمث   . تلتوطٌن لعملٌة تِهمٌة بثلػ أثر   له تِمّ  تلشركة خٕل من تِفرع ضبط

 . تلجنسٌثت دةمتعدّ  لشركة   تلتوطٌن إجرتءتتو

 : الفضائٌة االستراتٌجٌات وفك الجنسٌات دةمتعد  الشركات توطٌن إجراءات -

ًّ  تلممرّ  بٌن تلعٕلة مودٌل و تلمحلً للنشثط تلعثم تلتكثمل منظور -  . تِفرع بٌنو للشركة تِسثس

 : الضبط و التنسٌك و التواصل لمٌكانٌكٌة المتعددة النماذج -

  ( تلجنسٌثت متعدد تمرٌج ) تلخثرج فً لّفرع تلتنسٌك و تلضبط مٌكثنٌكٌة و أدوتت -

 ث .خثرجٌّ  نةتلموطّ  تِفرع لضبط تلرسمٌة تِدوتت -

   ث .خثرجٌّ  نةتلموطّ  تِفرع لضبط رسمٌةتل ؼٌر تِدوتت -

  تهثحركٌّ  و ث  خثرجٌّ  نةتلموطّ  تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركة بنٌة -

 . تلشركثت لعولمة تْسترتتٌجٌة تْجرتءتت -

ٌ  دة الجنسٌات حسب اإلالشركات متعد إجراءات توطٌن  -1 - 4  ات الفضائٌة ستراتٌج

 

 ةسترتتٌجٌّ ٔت إلى و تلشركثت لنشثطثت تلجؽرتفً بثلتوسع  تلعثلمٌة تْدترة فً تلبثحثٌن من تلعدٌد هتمت

 . ( تلمنتج وسعر سٌثسة : مثال ) بثلتحدٌد تلعثلمً تلفضثء فً تلمطبمة
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 تكون أن تِهلٌة تلشركثت لهذه  :إذت   تلتمدٌر على تسثعدهم تلتً تلعنثصر إٌجثد تلبثحثٌن هإٔء جرج

 فً عدة منثطك فً أعمثلهث توطٌن أجل من سترتتٌجٌةٔت تلتجربة لدٌهث و ( تلجنسٌثت دةمتعدّ  ) عثلمٌة

 . تلعثلم

 . تلمجثل هذت فً وتضح   بشكل   ثأسهمو ثأعطٌ (1999) وكوشل بثؼتولً

 فً دتبمث   ، عثلمٌث   تلنشثطثت ضبط و تلتنسٌك مثل ، ة  تنظٌمٌّ  رتت  متؽٌّ  إلى تِبحثث هذه نتثبج تمود

 لحصولبث تسمح هثِنّ  تلسثبمة تلدرتسثت تكمل أن تلمتؽٌرتت هذهل ٌمكن . للتوطٌن تٔسترتتٌجً تلمعنى

 . عثلمٌث   تلتوطٌن ةتتٌجٌّ سترٔ تدبٌرت   و تنظٌمث   أكثر رإٌة   على

 دةمتعدّ  كبٌرة   شركة   500 من أكثر لحلّ  تلذي (2005) كوشل لبل من تلمنجزة تِعمثل تلّخص

 أمرٌكث ) تلكبٌرة تلثٕث تلمحٌطة تِلطثج فً عضّ متو تلشركثت لهذه تِعمثل تركٌزو ، تلجنسٌثت

 . مّ تِ تلبلد فً تِحٌثن أكثر و ( أوربث ، أسٌث ، تلشمثلٌة

  تلثمثفٌة تلنظرة هذه فً تْنتثج نشثطثت توطٌن فً ث  هثم   ت  دور تلعج  ةتلجؽرتفٌّ  تلمسثفة أنّ  تلكثتج تستنتج

 (2005) كوشل  وضح . تلشركة لنشثط عثلمٌث   تٔنتشثر على تؤثٌر   ذتت ، وتٔلتصثدٌة ، تْدترٌةو

 محٌطة سترتتٌجٌثتإ بل عثمة ٌجٌثتإسترتت رتمرّ  ٔ تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت من تلعدٌد أنّ  وبرهن

 . ممكنة سترتتٌجٌثتإ عدة تمٌٌز أجل من ( 7 شكل ) محٌطٌة مصفوفة روتطوّ  

للشركة. خثصة محفزتت و جؽرتفٌة أبوتج  

ً   د  تمدّ   محفزتت   و جؽرتف

 للشركة

 عثم محلً
 عثم

 ًّ  محل
عثمة شركة -3  

تِمثكن. دةمتعدّ  شركة -4  

ًّ  ؼٌر -1 مرب  

  محلٌة شركة -2

(. محلٌة )  مصفوفة ( 7 ) شكل  

 لٌمثّ  تِفمً تلمحور بؤن تْحضثر إلى ٌمودنث 2008 عثم كولفٌل علٌه تدلّ  مث حسج تلشكل هذت شرح

 زتتتلمحفّ  مجثل تلعمودي تلمحور ٌمثلو . تلعثمة أو تلمحٌطٌة تلحثلة فً للشركة ةتلنوعٌّ  زتتتلمحفّ 

 . تلشركة لتوطٌن

 تعتمثد أو إنشثء ٌمكننث تلمحورٌن هذٌن على . تلشركة ةإسترتتٌجٌّ  هٌبة  ل  ث  عمرج نتلمحورت هذتن ٌشّكل

 . وتلعثم تلمحٌطً تلمستوى على تلممٌزة وتلمحفزتت  وتلعثم تلمحٌطً  تلبعدٌن  بٌن تمٌٌز
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 أو وطنً  تسم على مكونة تكون أن ٌمكن للشركة تلجؽرتفٌة وتلهٌبة تلسعة ، تلمحٌطً تلمستوى فً

 تصبح للشركة تلكلٌة تلخثصة  تلمحفزتت بؤن حثجة ثله تلكلٌة أو  تلعثمة وتلهٌبة  سعةتل ،  محٌطً

 . كلٌة مثركة

 تلخثصة تلمحفزتت ددحّ ٌو تلعمودي تلمحور على ( تلمحٌطً و تلكلً ) تلجؽرتفً تلمد تلشروح توضح

 . تلمحٌطً تلمستوى على للبلد  تلشروط و تلموتعد مثل ، للشركة تلجؽرتفً تلمد على تؤثٌرهث و للبلد

 لوتعد و تلمضٌؾ للبلد  تلتحتٌة تلبنى و ، تلمحٌطٌة تلثمثفة هً تلشركثت لتوطٌن  تلهثمة تِخرى تَثثر

 . تلتوطٌن عملٌثت فً تؤثٌر   لهث أخرى ولوتنٌن لعملوت ةلتلعمث وحموق تشرٌعثت و

 : ثَتًك  كونٌ للمحورٌن تلمصفوفة خٌٕث تعرٌؾ

 حثل   فً ٌٕحظ لم  لكن و ، خثصة   زتت  محفّ  لدٌهث ، للشركة  ةتِصلٌّ   طمةتلمن  : (1) الخلٌة فً

ًّ   د  تمدّ  مع ةسترتتٌجٌّ ٔت  لهذه  موضوعٌة  . تلحدود خثرج للشركة عثم   توطٌن   مستوى على كل

 للتوطٌن دتلتمدّ  و ةتِسثسٌّ  تلمنطمة مستوى على سة  مإسّ  تكون  تلخثصة تلمحفزتت  : (2) الخلٌة فً

  . أٌضث   لمنطمةت فً

 فً تلتجمٌع و  تْنتثج لأعمث ثِسثسب تخصّ  هثنّ ِ  ، بٌٌنوتِور تلصنثعٌٌن على مطبمة  تلشروح هذه

ًّ  سولهم ٌتوتجد أٌن و تِوربً تٔتحثد فضثء  تلصنثعٌٌن لبل من عثلمٌث   تلمبٌعثت تنوع ،تِسثس

 فً و  نثمٌة   بلدتن   فً تلدخول أجل من محفزتت   تعطً أن ٌمكن تِوربٌة تلمثركثت فرص و تِوربٌٌن

 هثمةتل أشٌثء ةتِربع بٌن من أنه أشثر تلفرنسٌة سترون بٌجو شركة عثم مدٌر .لرٌبة   محٌطٌة   ألطثج  

 نوع فً تلتوسع ، تِسعثر تخفٌض ، وتلخدمثت تلمنتجثت جودة ): هً ةتلمثدم تلسنوتت فً محددةتل

 هثنموّ  و تلصٌن حجم وخثصة تلتؽٌٌر أجل من ةتلموّ   نمثط نتهزت أن ٌجج ، ( عثلمٌث   وتلتمدد ، تلمنتجثت

 . تلشرلٌة أوربث بثتجثه وتلتمدد ألوٌثء نٔعبٌ نكون أنو

 تلبحث أجل من ( نٌسترو – بٌجو ) مجموعة عند تلمتبعة تلعمل إجرتءتت نفس رٌنو  شركة تعتمدت

 فً و سنوتت   عدة منذ تلجنوبٌة كورٌث و رومثنٌث ، تلٕتٌنٌة أمرٌكث مثل نثشبة   أسوتق   فً تلتوطٌن عن

 . إٌرتن و تلهند

 ولم ةمحٌطٌّ  كتل   ثٕث فً نجده أن ٌمكن تلشركة لتوطٌن زتتتلمحفّ  و تلعثم تِخذ إنّ  : /3/ الخلٌة فً

 . عثلمٌث   تلموجودة تلمحٌطٌة كتل   تلثٕث فً تلسٌثرتت صنثعة  فً مث شركة تنجح
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 تكون ٔ وتلتً . تِلطثج تلمتعددة للشركثت تلخثصة وتلمحفزتت ةتلعثم تْجرتءتت : /4/ الخلٌة فً

 . محٌطتٌن كتلتٌن على ة  كزترم أعمثلهث ِنّ  تلجؽرتفً تمددهث فً  ة  عثمّ 

 ت  مرتكز ٌكون ثحضورهم تللتثن و فورد و موتورز جنرتل نكٌتثتِمرٌ نتلشركتث مثثٔ   نذكر أن  ٌمكن

ًّ   بشكل هنثن تنتج تلتً و لٌةتلشمث ِمرٌكث تلجؽرتفٌة تلمسثحة على  . منتجهث من  50% حوتلً وسط

 وٌمكننث . بٌةوتِور تلسوق إلى إنتثجهم من  35- 20 %حوتلً نشثطهم من جزء رٌصدت أٌضث   ولكن

 تلبلد فً لوي   توتجد   لدٌهث تلتً ( وهوندت توٌوتث ) تلٌثبثنٌة تلشركثت بخصوص تلمثثل نفس نذكر أن

 . وسطٌث    50 %بحوتلً نتثجهثإ ٌمدر وتلتً تِصلً

 مرهون   ًّ تلكمّ  تلعثلمً تْنتثج بؤنّ  تدلّ  نأ وٌمكن  تلمثضً فً تلمنفذة تلتسجٌٕت من تلعدٌد و تلبحوث

 فً ، تلمحلٌة تلجؽرتفٌة تلمنثطك فً كزة  مرّ مت تكون مث ؼثلبث   تلتً تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركثت لبل من

 مشتركة   سثت  مإسّ  و مترتبطة   صنثعة   شركثت   ، دة  محدّ  ؽرتفٌة  ج منطمة   فً  تتوزع ، شركثت مجموعة

 عثم لدونٌنڠ  تلحدٌثة تِعمثل فً . أحٌثنث   متعثونة   لكن و متنثفسة   تكون تلتً  خثصة   صنثعثت   فً

 تْطثر فً زتركّ  ( أوربث – تلٌثبثن – أمرٌكث ) للثٕثٌة تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت أنّ  ٌبٌن 2001

 ًّ  تِعمثل سترتتٌجٌث  ت رتدبّ  و تدٌر . مركزٌٌن لنثشطٌن ستإسّ  و تلمضثفة تلمٌمة ذتت للنشثطثت تلمحٌط

 دوٌنٌڠ . تِمثل تلمثثل هً تلسٌثرتت صنثعة و. تلتحتٌة تلبنى و تلزبثبن ، تلموردٌن ، تلصدٌمة للشركة

 من شبكثتهم بإنشثء أعمثلهم فً تلرتبدٌن تٌكونو تلسٌثرتت مجثل فً تلصنثعٌٌن بؤنّ  ٌدلّ  أعمثله فً

 عمل جوتر أو لربهم إلى تلمتعهدٌن من تلعدٌد جلبت تلتً تِلمثنٌة تلشركثت  مثال: . تلمتعهدٌن

 . سثتهممإسّ 

ًّ  عتلتجمّ  : مثثل ًّ  وأعمثل نشثطثت بهث زتتركّ  تلتً ثتوكثرت  ممثطعة فً تِلمثن  مرسٌدس شركت

 شبكثت جمٌعهث ، ڤولكسڨثكن شركتً وأعمثل تنشثطث علٌهث زتتركّ  تلتً مٌدنڠ ممثطعة فًو ، بورشو

 . تِلمثنٌة تِرتضً على تلسٌثرتت أجزتء مجمل تنتج

 عملٌة و للشركة تٔختٌثر عملٌة ٌشرح تْنتثج و ةتلتشؽٌلٌّ  تلنشثطثت من تلتركٌز هذت من تٔستفثدة ٌمكن

 تلسٌثرتت صنثعة مجثل ًف ة  خثصّ وب للشركة تِمّ  تلبلد سمعة و تلمنتج مثركة و صورة على تلمحثفظة

 مجثل. أيّ  أو

 تصنٌع عثلم فً تلمنثفسة للٌلة دولٌة   سمعة   لدٌهم مثنلتِ تِسثسٌٌن تلمنتجٌن أنّ  تدوٌن أٌضث   ٌمكننث

 ٌتطبك تلذي و تلمظهر و تلمتثنة و تلجودة حٌث من تلصنثعة فً ت  روتد تعتبثرهم ٌمكن بل تلسٌثرتت

  بذلن أشثر كمث ( ڤولكسڨثكن ، أودي ، ٌو دبل م ج ، مرسٌدس ) شركثت على د  مإكّ  بشكل  
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 أؼلج فً تلزبثبن  ٌكون تلبلدتن من تلعدٌد فً هأنّ  إلىأشثر حٌث بفرنسث أودي شركة مبٌعثت مدٌر

ًّ  ٌإثر . ألمثنٌث فً وتلمنتجة  تلمعروفة تلمثركة ذتت للسٌثرة عثلٌة   أسعثر   دفع إلى جثهزٌن تِحٌثن  ت بن 

 تلٌد تكثلٌؾ ترتفثع من بثلرؼم ث  منثفس ٌبمى أن ٌسمح و موثوق  و معروؾ   ج  تمن على ٕ  للٌ ث  مرتفع ت  سعر

 من : إذت   ; أجمع تلعثلم فً تلسٌثرتت صنثعة فً سرٌعة   تكون تلتؽٌٌرتت بؤنّ  نٕحظ أن ٌمكننث و . تلعثملة

 مجثل فً جدٌدة تلصنثعث جدٌدة   ألطثج   تكثمل و إضثفة تِفضل من تلظثهرة لهذه دة  جٌّ  درتسة   أجل

 توطٌن سترتتٌجٌةت جٌد   بشكل   تلفهم أجل من 2005 عثم ركمثن تلترح مثلمث تلسٌثرتت صنثعة

 . تلسٌثرتت صنثعة فً تلمتخصصة تلشركثت

 صبؽة   ٌعطً تلنثشبة تلبلدتن فً ٌنتِسثسٌّ  تلسٌثرتت لصنثعًٌ تلتجمٌع و تْنتثج أفرع وإخرتج عتوزّ 

 معظم على ٌنطبك هذت و . بٌةوتِور تلشركثت أؼلج مثل للشركة مضثفة   ة  لٌم ذتت ة  إضثفٌّ  ة  تشكٌلٌّ 

 لرتر لكن و ، حدودهث خثرج ة  جؽرتفٌّ  منثطك فً توطٌن   عملٌثت عن تبحث تلتً و تلنثشبة تلبلدتن

 و تلمنثفسة شدة بسبج لثدرة   ؼٌر و ث  صعب   ؼثلبث   ٌكون ولشركثتهث تلبلدتن لهذه  ث  خثرجٌّ  تِعمثل توطٌن

 . تلشركثت لهذه لسمعةت

 حٌوضّ  و تِعمثل توطٌن إسترتتٌجٌة على مضثفة   لٌم   ةدّ ع تلدرتسة فً تلممترح تلنظريّ  تْطثر ٌتّضمن

ًّ  تْطثر بثلحسبثن تِخذ ٌجج هأنّ  لنث  لتوطٌن تلحدٌث تلظهور و تلصثعدة تِسوتق لثتمعوّ  و تلتحلٌل

 . عثّم   بشكل   تلسٌثرتت صنثعة مجثل فً تِعمثل

  .1987 عثم ودوس جرتٔد درتسة خٕل من تلتفثعلٌة / تلعثم تلتكثمل تحتمثلٌة-1-1

 تلتً تلجؽرتفٌث فً تلزبثبن ذوق وتجثنس تلسوق هٌكلٌة مثل ، عثّم   بشكل   ضؽوط   إلى تلشركثت تتعّرض

ً   م  تمدّ  فٌهث ٌكون  . وتضح   بشكل   وبنٌوي تكنولوج

 . تلمحلٌة تلبلد ولوتنٌن بلد   لكلّ  تلخثصة تلمنتجثت ًتبنّ  مثل تلمحلٌة تلضؽوط تٔعتبثر بعٌن تِخذ ٌجج

 تٌنلوّ  ٌوجد هأنّ  تدلّ  وتلتً 1998 عثم هولت بثحثٌن عدة لبل من عمٌك   بشكل   إلٌهث نظر تِبعثد هذه

 رتلتطوّ  تلثثنٌة و تلدور أو تلمهنة فً تلتخصص منهث وتحدة   تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت فً معترضتٌن

 ًّ  طت نشّ  تفثعلٌة سثتٌةمإسّ  بنٌة تبنً آخر .بشكل   تلدتبم تلتوتجد و تٔستمرترٌة لهث ٌعطً تلذي تلهٌكل

 من . دٌتعدّ  و تلتنظٌمً تلهٌكل ٌتطّور  عندمث ترتفع للتنسٌك تٔحتٌثجثت بؤن تلعلم مع تلدتخلً تلتنسٌك

  تلمستجدة كٕتتلمش حل و دترةإ أجل من طرق عدة ٌوجد ، تِفرع و تِمّ  تلشركة بٌن تلعٕلة إدترة أجل

 . تلتنسٌك ثتعملٌّ  فً
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 متسلسل   بشكل   ٌٕلً تلذي تلمرتكز دمتعدّ  تلنموذج و ثنًتٔ تلنموذج 1969 بٌرلموتد تلبثحث حدّد

 . تلجنسٌثت دمتعدّ  تلنموذج و ًتلكلّ  تلنموذج

 لوّي   بشكل   تلتوتجد لخٕ من ممٌزة   نتكو تلتً وتلٕمركزيّ  تلمركزيّ  تلتمرٌج إلى تلنمثذج هذه تعود

ًّ  ثعلتلتف وٌكون تِول تلنموذج فً كلًتل للتكثمل  . تلثثنً تلنموذج فً تلمحل

 وتِطرتؾ تلجنسٌثت دةمتعدّ  ، ة  هرمٌّ  ، ة  تبثدلٌّ  ة  ودٌّ  عٕلثت    شبكة  خٕل من  بثلعٕلة تلممثربثت إن

 هذت فً تٔعتبثر بعٌن خذٌإ . فًتلجؽرت ومولعهث تلشركة ثةحٌ دورة حسج بثستمرترٌة   تتطور وتلتً

 . للشركة  تلتفثعلٌة  تلمحلٌة  تلموة  ونمثط  للشركة  تلتكثملٌة  تلكلٌة  تلموة  نمثط تلعٕلثت من تلنوع

 تلشركة حثجثت أسثس على ة  مبنٌّ  تكون دومث   عٕلة إحدتث فً ةتلشبكٌّ  تلممثربثت بؤنّ  تلمول ٌمكن

 لّفرع تلذتتٌة تلخصثبص تٔعتبثر بعٌن تِخذ مع تِفرع مع ة  عكسٌّ  ة  ودٌّ  عٕلة   تبنً أجل من ةتلفعلٌّ 

 . عملهم محٌطو

 ذتت تكثملٌة و تفثعلٌةتل من ث  متمدم مستوى   تمتلن أن ٌجج تلمإسسثت أنّ  إلى تَتٌة تلممثربثت تدلّ 

 .عثل   مستوى

 هذه و تلمٌزتن مثل بٌتٌنثنث تجثبه أن لمإسسةت على ٌجج هأنّ   1989 عثم دوس و إٌڨثن نتلبثحثث ٌٕحظ

 من ثل  فعّ  بشكل   تلمإسسة رتطوّ  أجل من ث  فرص تكون أن ٌجج بل ث  دتبم ت  تهدٌد تكون ّٔ أ ٌجج تلثنثبٌثت

 . تلمإسسة أعمثل تجدٌد و معلّ تلت و دتبم   منثفس   ز  محفّ  على تلحصول أجل

 ٌمنح هذتو . تعمٌدت   أكثر تلفرع و تِمّ  كةتلشر بٌن تلعٕلة ٌجعل ة  محلٌّ  بثتجثه   ة  كلٌّ  ة  ثنثبٌّ  عٕلة   تبنًّ

 برتهلد و دوس حسج تستمٕلٌة عدم و تجثنس ، تِبعثد دةمتعدّ  خصثبص تلجنسٌثت دةمتعدّ  لشركةت

 . 1993 كوشل و 1991

 . تٔفترتضٌة تلنزتعثت و تلثنثبٌة تلعٕلة إدترة أجل من مفٌدة   أدوتت   تطوٌر و عٕلثت   ًتبنّ  ٌجج
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 األفرع والعللات بٌن الشركة األم وصف   -2- 4

 ةكٌفٌّ  و ةتلدتخلٌّ  بنٌتهث و ةتلمفتثحٌّ  موتردهث و توتجدهث مكثن حسجب تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت تختلؾ

 . خثرجٌث   عملٌثتهث إدترة

   أضثؾ تلذي ،( 1996) مالٌنت أعمثل خٕل من هإنشثإ تم ، شروح   ةعدّ  إلى تَتً تلجدول ٌدلّ 

 . ةمحلٌّ  ةتفثعلٌّ  و / عثمّ  تلتكثملٌة تلرإٌة حسجب تلنمثذج هذه مكثن و علٌه تلمركزي تلنموذج

المركزي النموذج  اللمركزي النموذج  المتشابن النموذج   

  لويّ  ًّ كلّ  تكثمل

تفثعل إعثدة  

  ةلوٌّ  ةمحلٌّ  

  ضعٌؾ ًّ كلّ  تكثمل

  تفثعل إعثدة

  ضعٌفة ةمحلٌّ 

لويّ  ًّ كلّ  تكثمل    

  تفثعل إعثدة 

ضعٌفة ةمحلٌّ   

 تلتكثمل بثلحسبثن تِخذ

 تلتفثعل إعثدة و ًّ تلكلّ 

  ًّ تلمحلّ 

 مةمتمّ  سترتتٌجٌة

 إسهثمثت مع ث  عثلمٌّ 

 خٕل من دةمتعدّ 

. متنوعة   عملٌثت    

 رمنظو   ةعثلمٌّ  عملٌثت

 أو كعملٌثت إلٌهث

  كلٌث   ة  مستملّ  نشثطثت  

 تسترتتٌجً لرتر

 تكون تِفرع ، مركزيّ 

  كثمل   بشكل   مستملة  

 هتوجّ  إسترتتٌجٌة

  تلسوق

 تستطثعة و موترد

 تختصثصٌة ، موزعه

  مستملة ؼٌر و

 ؼٌر و ةمركزٌّ  ؼٌر

 تلمستوى على كثفٌة

  تلوطنً

 تِمّ  تلشركة فً موتطنة

 إلى تنملهم تلتً و

  تِفرع

 أٌن و تلموترد ترتٌج

؟ موطنة تكون تلموترد  

 فً معمدة إجرتءتت

 فً تلتعثون و تلتنسٌك

 تلمرتر بؤخذ ثتبٌّ فضث

  تلمتبثدل

 مع تلممرّ  عٕلثت

ةرسمٌّ  ٔ تِفرع  

 تلضبط خٕل من 

 ًّ   تلمثل

 تِسثسً تلممرّ  عٕلثت

 تكون تِفرع مع

  ةرسمٌّ 

  مإسسة

 مع مرتبطة   كنشثطثت  

  بعضهث

 عدة للمثرتت عثبرة

 مركزٌة جنسٌثت

 دةمتعدّ  شركة

  تلجنسٌثت

  ثنًت ...... شكل

  عثمة شركة

  أسثسٌة تسهثمثت
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. محٌطٌة جؽرتفٌث    

  

. وتِفرع تِم تلشركة بٌن للعٕلة نمثذج ةعدّ  بٌن ممثرنة     (15) تلجدول  

 

   لألفرع مختلفة شبكة مثل الجنسٌات المتعددة الشركة -3 - 4

 . مختلفة   بطرق   أفرعهث لمعثلجة مجبرة   تكون تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركة بؤنّ  ةتلشبكٌّ  تلنمثذج تدلّ 

 مة  مطبّ  ، تلمتحدة تِمم أعرتض أسثس على ترتكز تلتً  ة  مركزٌّ  ؤ  ة  مركزٌّ  إدرتكثت   إلى ضتتعرّ 

 . للشركة تلمجموعة نفس فً وأفرعهث للشركة تِمّ  تلممرّ  بٌن تلعٕلثت فً تجثنس   عدم

 بٌن ٕلةتلع تدبٌر أجل من تلمإسسثت بٌن تلتمرٌج تستخدتم (1990بثرتلٌت، و )كوشثل نثتلبثحث طبّك

 . وأفرعهث  للشركة  تِمّ  تلممرّ 

 ثولدٌه ةمستمل تِحٌثن جلؼأ فً  تلٌس تِفرع أنّ  من تلذكر نفةتَ تلشروحو  تِبحثث هذه فً نتؤّكد

 للتوطٌن تلجؽرتفٌة تلمنثطك حسجب ةمختلف تكون ذلن من وممسكث   . تلمختلؾ ثنظثمه فً ةتلحركٌّ  تلمدرة

 . تلمختلفة تلعثلمٌة وتلمحٌطثت

 تكون أن وٌجج وتنتمثبهث ةتِسثسٌّ  تتهثممرّ  عن تْسترتتٌجٌة لرترتتهث فً مستملة   تِفرع هذه لٌست

ًّ  تلممرّ  بٌن دتبمث    مجتمعة    . وتِفرع تِسثس

ًّ  تلنموذج أو تلمودٌل بملج تلهثم تلمركز :(1996 ، )مثلٌنت تلبثحث دحدّ   تلهٌكلٌة روّ تطب ونكٌ تلشبك

 ،بثلشركة تلخثصة وتلمعرفة وتِشخثص تلمثل ورأس عثلمٌث   تلمنتج تدفك بتموٌم وتلمتعددة تلمختصة

 وتبثدل    ة  دتخلٌّ   متبثدلة   عٕلة   مع شبكة   1991 عثم وكوشثل بثرتولٌت لبل من تلممترح تلنموذج ٌشكل

  ًّ ًّ   تكنولوج ًّ  تلممرّ  بٌن دتبم   معطٌثت    وتبثدل  بشرٌة   وعنثصر ومعلومثت    ومنتجثت   ومعرف  تِسثس

 . تٔتجثهثت ةكثفّ  فً  وتِفرع  للشركة

 بعكس ة  مركزٌّ  ٔ وأ ة  مركزٌّ  تكون ؤ تِفرع بٌن عة  متوزّ  مٌتلم وسلسلة تلنشثطثت جمٌع تكون

 ث  متٕإ أكثر هً وتلتً 1986 عثم ربورت لبل من  تلمهٌبة وتلمركزٌة  وتْدرتكٌة تلتنسٌك مع تلتعثرض

 . ٕمركزيّ وتلّ  تلمركزيّ  تلنموذج مع
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 تٔستمٕلٌة من ث  نوع ٌؤخذ وتلذي تلجنسٌثت دةمتعدّ  للشركثت تِفرع بٌن تلعثلم فً تلنشثطثت تتوزع

ًّ  تٔستمٕل وٌشرح تلمتبثدلة  تِفرع بٌن عٕلثت   وعدة ث  عثلمٌّ  تستمٕٔ   ٌخلك متوزعة أفرع تلدتخل

 . تتجثهثت   عدة فً تطبٌمه ٌمكنو

 

 

  وأدوارهم الجنسٌات المتعددة الشركة عن المختلفة األفرع  - 4 - 4

 وخطّ   تلفرع موضع على أبحثث   عدة تطور  دتخلٌث   تِفرع لنشثطثت تٔختٕؾ نمثط موتصفثت توضح

 . تِمّ  للشركة  تلمنتمٌة تلمجموعة فً  سٌره

 من تلعدٌد حسجبو تِبحثث هذه خٕل من تزدهرو  تلمختلفة تلنمثذج ومن تِعمثل من تلعدٌد نمث

 : تِفرع من أنوتع    أربعة ٌزمّ ن أن رجعمتل فً  إلٌهم تلمشثر تلبثحثٌن

ًّ  تلممرّ  من تلمنفذ -1  : تلربٌس

  تلذي تلسوق فً تلربٌسً تلممر منتجثت  بعض  إنتثج أو تلتسوٌك  دوره ٌكونو  مستمٕ   لٌس  تلفرع

  . به وطن

ًّ  تلممرّ  من تَتٌة تلمعثرؾ مستملة تِفرع هذه تكون  عندمث تنتج ٔ و تِخرى تِفرع من أو تلربٌس

ًّ   طثبع   ذتت عمل   محٌط فً أعمثٔ   تمثرس  عثم كوشثل و بثرتولٌت إلٌه أشثر مث حسج هثّم   تسترتتٌج

1991 . 

 ث .كلٌّ  مستمل   فرع   -2

ًّ  تلمبدع ، تٔسترتتٌجً تٔستمٕل ٌوتفك  عملٌ لكن و ة  علمٌّ  لدرة   و موترد ٌملن تلذي تلمسثهم أو تلمحل

 . تسترتتٌجٌث   صؽٌرة   ث  سول أو صؽٌرة   ث  سول

 . للمجموعة مسهم   -3
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ًّ  تلممرّ  ٌكون  ث  سوٌّ  خطط   ووضع تحسٌن أجل من نثومتٕحم  ث  تسترتتٌجٌّ  نثمتحثلف وتِفرع  تِسثس

ًّ   بشكل   رتلتطوّ  و نهوضلل  فً و أخرى أفرع   إلى تلمعثرؾ و تلخبرتت بنمل ث  سوٌّ  تلمشثركة و تسترتتٌج

 . ٌةتلمتبمّ  تِفرع من مستمرتل معلومثتتل كتدفّ  ٌستلم تلولت نفس

  : ةكلٌّ  ةتتفثلٌّ  -4

 تلتً و تِعمثل من عنصر أو ، تِعمثل ) مجتمعة   تِفرع ثتتتفثلٌّ  1996 عثم بٌركنشو تلبثحث ددّ ح

 . ( تلمحلٌة تلسوق خثرج مسإولٌة ولدٌه تلفرع بهث ٌشثرن

 دةتلمتعدّ  تلشركة إلى و من تلخبرتت و تلمعثرؾ ل  نمٌ   ًّ تلكلّ  ْبدتعت عملٌة و تلمنتج ةخصوصٌّ  إنّ 

 ، لّدوتت ًّ تلكلّ  تٔستخدتم فهً تلشبكة لنمثذج تلثثنٌة تلخصوصٌة أّمث .تلملٌل منهث ٌستلم و تلجنسٌثت

ًّ  تلضبط و تلتنسٌك مٌكثنٌكٌة  . تلعلم

  الضبط و التنسٌك لمٌكانٌكٌة المختلفة النماذج -5 -4 

  : تلتنسٌك مٌكثنٌكٌة من شكلٌن 1991 عثم وجثرٌلو مثرتٌز تلبثحثٌن مٌّز

 تلنتٌجة خٕل من وتلضبط  تلتخطٌط ، وتلتشكٌل ، تلمركزٌة تحوي تلتً ةتِسثسٌّ  ةتلمٌكثنٌكٌّ  : هو األول

 عثم أوشً و منتزبرغ حسج ث  مربٌّ  ٌكون ٔ تلتصرؾ و تلنتثبج بٌن تلضبط فً تٔختٕؾ . ؾتلتصرّ  و

 ة  ربٌستل ؼٌر تٔتصثٔت ، ة  ثنثبٌّ  عٕلثت   على حتويتو  ث  أسثسٌّ  ثةتلمسمّ   تَلٌة : هو ثانًال. 1979

 . ةوتٔجتمثعٌّ 

 مع تلمبثشرة بعٕلتهم تِشخثص  ومرتلبة  ضبط تمٌٌز ٌمكننثو تلتصرفثت خٕل  تلضبط ٌكون : إذت  

 . بدتخلهث  تلمتوتجدة تلعنثصر  عمل روسٌ تلمكثتج مرتلبة أي ةتلٕشخصٌّ  وتلمرتلبة وتلضبط تلمدرتء

 هدؾ   هو تٔجتمثعٌة تلحثلة خٕل من تلشركة ثمثفة تطور بؤنّ   ةتِسثسٌّ  ةتلمٌكثنسمٌّ  خٕل من : نٕحظ

  ً  . إلٌهث للوصول تلوسثبط لتشكّ  تلثثنوٌة تٔتصثٔت و تلثنثبٌة تلعٕلثت إنّ  بل للدرتسة أسثس

  : تلضبط و للتنسٌك مختلفة   أنمثط   عةأرب تلمجثل هذت فً بثحثٌن عدة وجد

  تلنتٌجة خٕل من تلضبط-1

  مبثشرة   تِشخثص مرتلبة و ضبط -2

مسح (الفاصلة) من آخر السطر
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 . تلعمل أمثكن أي تلمكثتج مرتلبة و ضبط -3

 . تلشبكٌة تلعٕلثت خٕل من تٔجتمثعٌة تلمرتلبة و تلضبط -4

  آلٌة دوتتأ . تلثثنوٌة تَلٌة لٌمثّ  تلرتبع تلضثبط بٌنمث تِسثسٌة تَلٌة تِولى  تلضبط عملٌثت تمثّل

 عثم جثرٌلو و مثرتٌنٌز مثل بثحثٌن ةعدّ  لبل من عنهث تلحدٌث تم خثرجٌث   تِفرع بٌن تلتنسٌك و تلضبط

 . صعوبة أكثر تِفرع مرتلبة تلعثلمٌة لّعمثل تلمحٌطً تلرٌج و تلتوطٌن بلد تختٌثر ٌجعل . 1989

 . تِسثسٌة تلعمبثت من عٌننو بوجود 1977 بورٌنث تلبثحث ٌٕحظ

 أنظمة رتتتؽٌّ  و متلتضخّ  و تْفٕس عملٌثت رتتتؽٌّ  ، ةتلحسثبٌّ  ثتتلعملٌّ  تمثنثت تختٕؾ إلى تحدٌدت  

 . ةتلمثلٌّ  تلتحوٌل

 ٌمكنو  تلتشثركٌة تلصفة ذتت تِفرع فً تلعٕلثت جودة عملٌة لمٌثس متنثوبة   تلتؽٌرتت هذه جمٌع تكون

 هذه خٕل من . تلثمثفٌة و تٔلتصثدٌة ، تلجؽرتفٌة  تلمسثفة لىإ نسبٌة لمعولثت توتجد   هنثن ٌكون أن

 فً ووضعه تعتمثده ٌجج تلذي وتلضبط للمرتلبة تِفضل تلنموذج تستخرتج ٌكون تلمختلفة تلتؽٌٌرتت

 وهٌبدر جٌرنجً تلبثحثٌن لبل من تلممترح ثلتعرٌؾب تلعثلمٌة تْدترة فً أعمثل   عدة أخذت . تلمكثن

  مختلفة   لدرجثت   ، به رٌتؤثّ  أن تلفرع أو للوحدة ٌمكن كإجرتء تلضبط و تلمرتلبة فوتعرّ  . ( 1989)

 تِمّ  ، تلضبط و تلمرتلبة خٕل من تلشركثت . تِخرى تِفرع أو تلوحدتت نتٌجة و هٌبة   أو ة  شكلٌّ 

  ووسثبط  تلموة و تلسلطة نستعمل عندمث تلمعنٌة تِفرع نتثبج و هٌبة و ةشكلٌّ  على تلتؤثٌر تستطٌع

 إلٌهث تلنظر ٌمكن و ة  مربٌّ  ستكون تلمرتلبة و تلضبط من متحؤت ةعدّ  .ةمكتبٌّ  ةإدترٌّ  و ةثمثفٌّ  أخرى

  : مثل ٔحمث   تلمتوفرة تلدرتسثت فً

 تجثربهم و نشثطهم حسج تلمرشحٌن تختٌثر و حتلترت ، تلشركة إدترة مجلس فً تلفثعلة تلمشثركة-1

 . تلعثلمٌة

 ؼٌرو تلمشتركة للشركة تلموترد تؤمٌن أجل من تلعلٌث تْدترة فً تلمفتثحٌة تلمرتكز تحتجثز -2

 تلمرتلبة فً ةتلتثمّ  تلحرٌة تمتٕن بعدم ًّ تلمحلّ  للشرٌن ٌسمح مث هذت و . تِخرى للشركثت مسموحةتل

 . تلضبطو

ً   تطوٌر   و م  تعلّ  -3  . تلمشتركة كةللشر تلعثملٌن بعض و للمدرتء مستمر   تجتمثع
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ً   نمل   -4 ً   و تمثن ًّ  تلشرٌن ٌشثرن . تِفرع إلى تِمّ  تلشركة من معرف  تلتكنولوجً بثلنمل تلمعن

 . تلمرتلبة و تلتنظٌم فً  ٌسثهم كمث. تلمشتركة للشركة  خطط   وضع فً  تلمهثرتت و تلمعرفًو

 ضمن ة  دورٌّ  تجتمثعثت خٕل نم تلشركثء تلمدرتء بٌن ٕبكتلّ  و تلمستمرّ  تلتوتصل على تلحفثظ -5

 . تلوتحدة تلمجموعة

ًّ  تلتفثوض خٕل تلمشتركة تلشركة تؤسٌس فً ثلةتلفعّ  ةٌّ تشثركلت تسمح -6  تلنشثطثت بتسجٌل تِول

 . دةتلمحدّ  ةتلمدّ  فً ةتلتنظٌمٌّ 

 تلنصٌة تلمحثور و تلشركة بخصثبص ث  مرتبط ٌكون هنّ أ تلمرتلبة و تلضبط أدوتت تختٌثر أن ٌبدو

 تلبعض بٌنمث ة  نظثمٌّ  مٌزتت   دةتلمتولّ  تلمٌكثنٌزمثت و تِدوتت من تلبعض تظهر . للشركة تلبنٌوٌةو

ًّ   ؼٌر ٌكون تِخر  . نظثم

  ا  خارجٌ   الموطنة األفرع لضبط ةالرسمٌ   الصكون -4-6

 تلبحوث من تلعدٌد أنّ  إلى  (2007، تللطٌؾ عبد) مثثل تلمجثل هذت فً تلبثحثٌن من تلبعض أشثر

 ة  أسثسٌّ  دة  متعدّ  وخصثبص آلٌثت  ةعدّ  بوجود سمحٌ خثرجٌث   تِفرع ومرتلبة لضبط تلمجثل بهذت مةتلمتعلّ 

 : تَتً منهث

  األفرع مال رأس فً المشاركة 4-6-1

 معٌثر   هو شرٌن   كلّ  من تلمملون تلمثل رأس من تلجزء أنّ  على وتلبثحثٌن ثجتلكتّ  من تلعدٌد برهن

  ً  ٌتولؾ تلذي تلشرٌن لبل من مةتلمطبّ  تلمرتلبة مستوىو  تلمشتركة تلشركثت بةمرتل و لضبط أسثس

 تلذي تلمثل رأس فً نسبٌث   هثم موضع هوو تلمشتركة للشركة تلمثل رأس من به تلمشثرن تلجزء على

 . تِفرع نحو تلمنمولة تلمعرفة و تِعمثل ٌتوزٌع ٌسمح

  : تلمثل رأس من جزتءأ  ثٕثةب عثلمٌث   تركةشتلم تلشركة مرتلبة تتمٌز ، سثبمث   ورد مث حسجب

 ( تِمّ  تلشركة لبل من مملون   للشركة تلعثم تلمثل رأس من تِكبر تلجزء ) علٌث مشتركة شركة -1

 ( تلشرٌكٌن بٌن متسثو   بشكل   موزع تلمثل رأس ) ة  تشثركٌّ  مشتركة   شركة    -2

 . ( تِم تلشركة لبل من مملون لتلمث رأس من 50% من ألل ) صؽٌرة   مشتركة   شركة   - -3
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 هثبؤنّ  ٌرى تلتً ضبطوتل  تلمرتلبة صكون بوضع تِجنبً للشرٌن تلمثل رأس فً تلعثلً وضعتل ٌسمح

 ٌدلّ  ٔو ، خصوصث   تلنثمٌة تلبلدتن فً ةإجبثرٌّ  أو ةإرتدٌّ  ، تلعلٌث تلحثلة و تلوضع حسجب ضرورٌة

 . تٔمتٕن له كمٌح بثلشركة علٌث أسهم   تمتٕن أنّ  ٌرى تلشرٌن أنّ  على ةضروربثل

  إدترتهث حسن و تلمعرفٌة تلمرتلبة أو ةتلتكنولوجٌّ  تلمرتلبة مثل وتلضبط للمرتلبة أخرى أنوتع   ٌوجد

 وتلنشثطثت تِعمثل حسج ة  خثصّ  حلرتبم تلضبط ٌكون عندمث أسهمه تخفٌض تِجنبً لشرٌنل ٌمكن

 . نجثزهثإ تلمرتد

 ولكن . تلمتسثوٌة تْدترٌة تلنثحٌة من تِفضل هثأنّ  على منثصفة   مشتركةتل تلشركثت إلى تلنظر ٌمكن

 تلذي  تلمٌثدي  هدور تلشرٌن بلعج لٌتمثّ  وتلضبط للمرتلبة تِمثل تلشكل أنّ  أشثر ( 1983) كٌلٌنن

 . تلشركة أو سةللمإسّ  ةتلتشؽٌلٌّ  تلمرترتت أخذ خٕل من تلمتبثدل تلتوتفك إلى تلحثجة ٌخفؾ

  تلمثنونٌة تلنثحٌة من ة  صعب تلمثل برأس تلنسبٌة تلمشثركة حٌث من وتلضبط تلمرتلبة كونت أن ٌمكن

 تلمضٌؾ تلبلد فً تلخطر درجة تكون عندمث . ة  أجنبٌّ  شركثت   وجود أو تلنشثطثت  لبعض بثلنسبة ة  خثصّ 

 آلٌثت إلى ذهثجتل ٌمكنهمو . تلمثل رأس فً ثمشثركته تخفٌض إلى تلمٌل ثلدٌه تلشركثت فإنّ  ، مرتفعة  

  .ث  خثرجٌّ  تِفرع لضبط أخرى

  المرالبة و للضبط األخرى األساسٌة األدوات - 4-6-2

 بثلتؤثٌر تسمح ، تلعثلمٌة تلمشتركة تلشركة حثل فً ، تلمثل رأس فً تِجنبٌة تِم للشركة هثم   مركز  

 تلشرٌن تصرفثت على تِحٌثن ؼثلج فً رتإثّ  أن ٌمكن تِجنبٌة تِمّ  تلشركةو ، ثةتلمتبنّ  جثهثتتٔتّ  على

 ًّ  ( تلمختثرٌن تلمدرتء) تلمشتركة تلشركة ومدرتء تْدترة مجلس أعضثء تسمٌثت خٕل من تلمحل

 على بثلتؤثٌر ٌسمح تلذي تِمر ، ثسةتلحسّ  تلمنثصج ْدترة تِمّ  تلشركة لبل من ةتلتثمّ  تلثمة لهم ٌعطى

 تِمّ  للشركة ٌسمح . تلمثل برأس بثلمشثركة تنثوج  صحٌحةتل ؼٌر تلحثلة فً ، تِفرع عمل نتثبج إدترة

ّٔ  ٌجج تلتً و منثسبة ؼٌر تكون تلتً ، تلمرترتت بعض بمعثرضة تِجنبٌة  عنثصر بعض تؤخذ أ

 تلوتضحة و تلمكتوبة تْجرتءتت إلى أو تلطرفٌن بٌن تلعمدٌة تلوثثبك بطبٌعة مبثشرة   ترتبط تلتً تلمرتلبة

 جدتول متثبعة كمثل خثصة   أدوتت   و جدتول ضمن أو دة  محدّ  أضثبٌر و وثثبك فً مجموعة   تكونو جدت  

 . تِعمثل نتثبج تموٌم و تلمثل رأس نمو و تلصرؾ
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 تلتخطٌط ، تلمعرفة توطٌن إجرتءتت ، تلنمو ، للمعلومثت نظثم   إلى بطللضّ  ةتِسثسٌّ  تَلٌثت تإدّي

 أدوتت تستخدتم شركثتلل ٌمكن سثبمث   تلمذكورة ِدوتتت إلى بثْضثفة . ةنمدٌّ  إجرتءتت و تٔسترتتٌجً

 . للضبط ةتِسثسٌّ  تلمعثٌٌر توتفك ٔ أي موثولة   ؼٌر

 

  خارجٌا   للشركة األفرع ضبط و لمرالبة أساسٌة لال   األدوات -4-6-3

 ضبط و لمرتلبة ةأسثسٌّ  ٕتلّ  تِدوتت أنّ  (83 ص 2007، تللطٌؾ عبد) مثثل تلبثحثٌن بعض أشثر

 على رتإثّ  أن ٌمكن لكن و معٌنة   لوتعد إلى تخضع ٔ تلتًو دة  محدّ  آلٌثت إلى تعود تلشركثت رعأف

 . أحٌثنث   تلمشتركة تِفرع عنثصر فثتتصرّ 

  : هً تلضبط و للمرتلبة ةأسثسٌّ  ٕتلّ   تَلٌثت هذه

 . تلمتبثدلة تلمكتسبة تلسمعة و متبثدل   بشكل   بثلتفكٌر تلفكرة لدٌهم تلشركثء بؤنّ  تلثمة -1

  دةمحدّ  فتثت فً معث   نٌعمٕ تللذٌن و تلشرٌكٌن من  أعضثءه نٌكو ٌنتْدترٌّ  من فرٌك   تشكٌل -2

 . ة  ثنثبٌّ  تتفثلٌثت   و أهدتؾ   إلى للوصول متبثدلة   معلومثت   تمثطع بتطوٌر ٌسمح توتصل   -3

 . تِمّ  تلشركة بمٌم لتمٌزثب لهم تسمح ثلللعمّ  دة  جٌّ  ة  تجتمثعٌّ  حثلة   - 4

 سةتلمإسّ  دتمدّ  مثل تلمشتركة تِفرع نّ أ . تلحٌثة لوتعد و تلمٌم رتمتحت على تعتمد تلتً تلشرتكة ثمثفة - 5

 . تلشرٌكٌن لكٕ

  الثمافً االختلف حسب ا  خارجٌ   األفرع ضبط و مرالبة -4-6-4

 فً تلمرتر أخذ طرٌمة على أٌضث   رتإثّ  و عمثلتل بٌن تِشخثص بٌن تلعٕلثت على تلثمثفٌة تلمسثفة تإثّر

 تِعمثل فً تلسٌثسٌة تِخطثر أثر على تلمرتكز (1977، تٌنل) كتثج ٌدلّ  تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركثت

ًّ  تِثر على ةتلعثلمٌّ  ًّ  ختٕؾلٕ تلسلب  تٔستثمثرتت على ثمٌلة   آثثر   لهث تلسٌثسٌة تٔضرتبثت . تلثمثف

ًّ   تختٕؾ   وجود تلجنسٌثت تلمتعددة تلشركثت تٕحظ عندمث تِجنبٌة  بؤنّ  ٌبدو ة  ثمثفٌّ  مسثفثت أو ثمثف

 تِفرع ضمن تلموجود تلثمثفً بثلعثمل مرتبطة   تكون للمرتلبة تلبٌرولرتطٌة تَلٌثت تستخدتم كثثفة

 مرتلبة   ث  كلٌّ  تكون نشثطثت   تطوٌر عن تلمستثمرٌن ٌحجم . تِمّ  تلشركة مكثن بٌن و ث  خثرجٌّ  تلموطنة

ًّ  تلبعد أو تلثمثفٌة تلمسثفة تكون عندمث  . ت  كبٌر تلثمثف
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 تلبثحث تعتمد ت  بلد خمسٌن فً نة  موطّ  أفرع   لدٌهث شركة 30 من نةعٌّ  على ة  مبنٌّ  سثبمة   درتسة   فً

 تلعمل سٌر ، مةتلمنظّ  على رأث   لهث ةتلوطنٌّ  ةتلثمثفٌّ  تٔختٕفثت بؤنّ   ( 1994 ،1993 ) ترمبٌنثرس

 أشكثل بؤنّ  ( 1984 ، 1976 ) هثل كؤعمثل أخرى ة  أكثدٌمٌّ  وأبحثث    أعمثل   توّضح . دترةتْو

 . ةتلوطنٌّ  تلثمثفثت حسج مختلفة   هً ثتفتلتصر تمثطع ، تلتوتصل ، تللهجثت

ًّ  تلبحث إطثر فً  بلدت   وأربعٌن ثٕثة   من نةعٌّ  على 2000 – 1998 بٌن تلوتلعة تلفترة فً تلممثم تلعلم

 لرترتت على تلمضٌؾ تلبلد ثمثفة تؤثٌر ( 44 ص ، 2007 ) آخرٌن و بٌثهٌش تلبثحث ٌوّضح

 فً تستثمثرتتهث توطٌن تختثر أن لتفضّ  ةتِجنبٌّ  تلشركثت أؼلج أنّ  على ٌعتمد . تِجنبٌة تٔستثمثرتت

ًّ  تلبعد فٌهث ٌكون تلتً بلدتنتل   ثمثفٌث   منهث لرٌبة   تكون أن أي ث  ضعٌف تلثمثف

ًّ  تٔختٕؾ ٌإدي أن ٌمكن ًّ  تلثمثف  تختٕؾ  تلعٕلة فً ثت  نمطٌّ  ، تحتمثٔت   ، فهم   سوء إلى أحٌثنث   تلوطن

 من تلسبج لهذت . ث  عثلمٌّ  رتلتطوّ  تنمص أن ٌمكن تٔختٕفثت هذه و تلعنثصر هذه كلّ  . تلمٌم تمدٌر فً

 . دتبم   توتصل   أو دتبمة   تتصثل   سٌثسة تطوٌر تلمهم

  كلٌ  ا   مضبوط   و الب  مر  فرع    -4-6-5

ًّ ، تملن من خوؾ   أو ة  خثصّ  ة  لوٌّ  معرفة   سوق   فً دخولتل ٌتطلّج  تلمتعددة تلشركثت : مثٕ   تكنولوج

ّٔ  على ث  كلٌّ  مرتلج   فرع   إنشثء تعتمثد ٌمكنهث تلجنسٌثت   فرع   إنشثء . ث  عثلمٌّ  مشتركة شركة ٌكون أ

 . تلتكنولوجٌة تلمعرفة و تْدترة ثلمج فً للمعرفة تِفضل بثلحمثٌة ٌسمح % 100

 تلبلد مٌزتت حسج معدل   ٌكون أن ٌمكن ث  خثرجٌّ  تِعمثل شكل أنّ  ( 1980 ) دتفٌدسون تلبثحث وّضح

 ومن تلتصدٌر ثتعملٌّ  خٕل من ؼثلبث   تكون  تلتً تلعولمة إلى أٌضث   وٌشٌر . ةتلعثلمٌّ  وتجثربه تلمضٌؾ

 على وتلمهثرتت تلتجثرج أو تلتجربة إتمثن أثر على متتثل   وبشكل   . للتوزٌع مشتركة   أفرع   إنشثء ثمّ 

 لهث فرع   إنشثء من بدٔ   مشتركة   شركة   إنشثء عن تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركة تبحث ، تلمحلٌة تلسوق

 ترٌدهث. ٔ أعبثء من له لمث مضبوط   و مرتلج  

 تِسوتق إلى للولوج به مرؼوج   كنمط   مشتركة   شرتكة   إلى  تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  تلشركثت تمٌل عندمث

ًّ   خطر   إلى ، تلمهثرة و تلمعرفة عثمل فمدتن خطر إلى تتعرض أن ٌمكن ، تِجنبٌة  بفمدتن إضثف

ًّ  تلشرٌن خٕل من تلتسوٌك فً ةتلمعرفٌّ  و ةتلتكنولوجٌّ  تلمعرفة  . تِجنب
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 أكثر تكون تلعثلمٌة تلمشتركة كةتلشر أنّ  إلى أٌضث   (1997) دبٌثش إنكبن لمث تلبثحثٌن من بعض   أشثر

 . تلولت مع نة  محسّ  و متطورة   تكون تلشركثء تفثوض ممدرة و تلشرتكة ِنّ  % 100 فرع من تستمرترت  

 تلبلد ونموّ  رتطوّ  وبدرجة تلتحوٌلٌة تلعملٌثت بعثمل مربوطة   تِجنبٌة تِسوتق إلى تلدخول طرٌمة تكون

 ٌمكن  ، تلمتثحة بثلفرص ومرتبطة   ةتلمحلٌّ  بثلحكومثت ة  مرتبط تكون أخرى معولثت هنثن . تلمضٌؾ

 حسج سٌكون وتلمرتلبة تلضبط  آلٌة تختٌثر ، هذت أجل من . تلمعتمد شكلثلب بصعوبة   وإصٕحهث تفثدٌهث

 . تِنشطة بتطبٌك تلمرتبطة ةتلمحلٌّ  لثتوتلمعوّ  تلمإسسة شكل ، تلنشثط طبٌعة

  والشبكات االجتماعٌة التنشئة خلل من الضبط و المرالبة استخدام -4-6-6

 تٔجتمثعٌة تلتنشبة خٕل من وتلضبط  تلمرتلبة ، (2006) ونوردهثڤن هثرزنٌن تلبثحثٌن حسجب

 برتمج فً و ةتلعثلمٌّ  تلعمل مجموعثت فً تلفروع مدرتء تشترتن مثل لٌثتتَ ننثتتضم تلشبكثت

 تلربط و تلمجموعة فً تِخرى سثتلمإسّ ت مع ٕرسمًتلّ  تلتوتصل ، تلعثلمٌة متلتعلّ  و تلتدرٌج

 ًّ  زتلتمٌّ  هذت . تلمإسسة فً زتتمٌّ  تِشخثص بؤنّ  تٔجتمثعً تلضبط ٌبٌّن . تِفرع فً للمدرتء تٔجتمثع

 . سةسّ تلمإ بمٌم تلتشثرن مع و تلعولمة مع تلولت مع رٌتؽٌّ 

 نشثط على ر  شمبث بشكل   تِمّ  ةتلشرك من كمرتلبٌن إلٌهم نتلمندوبو تِجثنج تلخبرتء إلى تلنظر ٌجج ٔ

 تلمعلومثت بنمل دور   لدٌه تلمندوج تٔجتمثعٌة تلمرتلبة رإى فً . مثٕ   مبثشر شخصً كمرتلج  تلفرع

 تلفرع من ةتلضرورٌّ  تلمعلومثت بنمل تِمّ  تلشركة من كمندوج   فعثل   دور   لدٌه و تلفرع من تلضرورٌة

 بثلتسهٌل تلفرع و تلممرّ  بٌن تلمتبثدلة تلعٕلثت تبثدل و ؾتلمعثر و تلخبرتت نمل و تِمّ  تلممرّ  إلى

 . ثفةشفّ تل و وتضحةتل عٕلثتتل و تلثمثفٌة تلمسثفة تخفٌؾو

وّديناميكيخهاّّ-5  ّ ّبنيتّانشركتّمخؼددةّانجنسياثّانمىطنتّخارجيا

 

ًّ  تلتوتجد لثد  ةفعثلٌّ  تِكثر تتلطروحث . أنمثط   عدة طرح إلى تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت لمختلؾ تلحثل

 سهلة ، نكثتِم دةتلمتعدّ  ، ةتلكلٌّ  تلشركثت تحدد لذتنتل ( 1989 )وكوشل بثرلٌت ٌنتلعثلم لبل من هً

  ، تِلطثج دةوتلمتعدّ  ، تِثنٌة تلمودٌٕت تدحدّ  تلذي 1979 بٌرلموتر و هٌنثن تلبثحثٌن و تلتحول

 ٌكون أن ٌمكن تِثنً تلمودٌل ، مشتركةّ   نمثطّ   تِنمثط هذهل . ةوتلمنثطمٌّ  ، تلجؽرتفٌة ةمركزٌّ تلو

 . تلكلٌة للشركة ث  مشثبه
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 على ٌتركز تلذي (1979) وبٌرلموتر هٌنثن نمط على مفضل  (1989) وكوشل بثرلٌت نمط ٌعدّ 

 تلذي تلعملٌثت نموذج لنثفضّ  لكن و تلضبط فً تِول تلمستوى دومث   ٌكون تلعثمل هذت . تْنسثنً تلعثمل

 نثدرت   أعٕه تلمذكورٌن تلبثحثٌن لبل من تلممترحة تلتوصٌفثت تكون . تلبشرٌة تلموترد تمجثٔ ختثرٌ

  .تٔعتبثر بعٌن مؤخوذة  

 

عثلمٌث   للعملٌثت تلمختلفة تِنمثط ( 16 ) جدول  

المعرفة توزٌع و تطوٌر  
 األعمال خاتمة

 العالمٌة

 المهارات توصٌف

العناصرو  
 النمط

 من محفوظة و مطورة معرفة

لمركزت  
بحته تجثرٌة مركزي تلمهنة لج  عثلمً مصدر   

 فً محفوظة و مطورة معرفة

ةوحد كل  

 تستثمثر و تلتمثط

تلمحلٌة تلفرص  
متحرن ، مركزي ؼٌر تِمثكن متعدد   

 من موزعة و مطورة معرفة

 تلمركز

 بثلتصرؾ تلوضع

 تلمإسسة تسترتتٌجٌة

 تِم

كلً / عثم مركزيّ   

 توزٌعهث و تلمعرفة تمسٌم

ٌث  عثلم  

 تلعثلمٌة تلعملٌثت دمج

 نظٌفة تسهثمثت مع

بلد لكل  

مستمل و متخصص ، متؽٌر  متحول 

 

 سثت  مإسّ   من دعد فً مدروسة   حثٔت   ةعدّ  فً  تستعمثلهث نٕحظ ولكن نثدرت    تِنمثط هذه تستعمل

 تلكلٌة تكثملتل لوى بثلحسبثن تِخذ مع ( .....  تسوٌك ، تطوٌر و بحث ، نتثجإ ) تلتثلٌة تِعمثل حسج

ًّ  تٔختٕؾ كموى سثتٌةتلمإسّ  تِشكثل لهذه تلدٌنثمٌكثت بعض حذؾ ٌمكن و . تلمحل  
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 تلمسثرتت  مختلؾ وإظهثر وتٔختٕؾ تلتكثمل تمشثكٕ ةتستمٕلٌّ  طرح ًه تلشكل هذت من تلفثبدة

 ٌمرّ  : (1967) شولورس لورنس لــ تلربٌسة تلخثتمة إهمثل ٌجج ٔ . تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركة وٌملتم

 ٔ تلوتحدة . تلتعمٌدتت بعض ثمن وعلى ، تلتكثمل إجرتءتت على تلتركٌز تٔختٕؾ عثمل نجثح

 ٌمكن تلتكثمل ثمن أنّ  حثلة فً إٔ توجد ٔ تلعمدة . مهثبتحمّ  سمحت تلعكس على لكن و ، تِخرى تعترض

 . تٔختٕؾ ربح على ٌتفوق أن

ًّ  إ بنشثط   نبدأ دمثعن  من تلعولمة لوتنٌن وتحترتم متثبعة إلى بثِفرع  تلتكثمل أدوتت تإدّي ، جدٌد   نتثج

 . نتثجتْ نظثم فً أربثح   إلى تلوصول أجل

 ٌمكن تلتً تلمحلٌة تتلمشثكٕ ٔ و تْنتثج لثتمعوّ  تمنع ٔ و تلتكثملٌة تلموى هذه تولؾ ٔ لكن و

 أفرع   من معلومثت   مع متمثطعة   تكون تًتل تِخرى تِفرع من تلمتوتردة تلمعلومثت :مثثل . حدوثهث

 كثلحثلتٌن تٔختٕؾ و تلتكثمل شكثلِ ضة  معرّ  خثرجٌث   أعمثلهث تلتً تلشركثت جمٌع تذهج ، أخرى

 : تلتثلٌتٌن

 دومث . موجود   تٔختٕؾ و تلتكثمل طثبع ٌعطً تلذي تٔختٕؾ تظهر تلمإسسة *

 . تٔختٕؾ و لتكثملت بٌن تلتصثدم ٌخفؾ متمثثلة   سثت  مإسّ  ًتبنّ  *

 نوعٌة و تلمرتر و تلتنسٌك ةمركزٌّ  ٔ و ةمركزٌّ  حسج لمٌةثتلع تلشركثت فً ث  لوٌّ  ث  تصثدم نجد أن ٌمكن

 . بعةتلمتّ  ةتْدترٌّ  تلنظم
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 ث  محلٌّ  تعطً ، ةتٔلتصثدٌّ  تلسٕلم بحوث خٕل من تِولى تلدرجة فً ؼةتلمسوّ  ، تلتكثمل لوى

 هذه زتتمحفّ  تنتهثز أجل من ة  ضرورٌّ  تكون تلمتمثطعة وتٔكتسثج متلتعلّ  لوى أٌضث   . ًتلتبنّ  تمشثكٕ

 . تتتٔلتصثد

ًّ  تلمودٌل ٌظهر   كبٌرة   ة  بجدٌّ  وتِفعثل تلمعلومثت بتركٌز لثدرة   تكون تلشركة بؤنّ  للعولمة زتلممٌّ  تلنوع

ًّ   بشكل   أفرعهث إلى بثلنفثذ لثدرة   تكون و  . كبٌر   معرف

ًّ  لتمٌٌم ؾ  مختل آخر شكل    . تلمرتلبة و متلتعلّ  بٌن تلروتبط تحلٌل إلى ٌعود تلتكثمل و تٔختٕؾ تلثنثب

 . لتِوّ  ؽذيت أن ٌجج تِخٌر إلى تلحثجة

 

ع المرالبة باإلدارة و لبولهاتوس   -5-1   

 من تكون تلتً ، َلٌثتت من مجموعة   أو موجهة   كإجرتءتت   ة  دمحدّ  تكون نأ بثْدترة تلمرتلبة ٌمكن

 نشثط ، ْجرتءتتت ، ذلن خٕل من تلمإسسة أهدتؾ بتحمٌك تسهم تلتً للعنثصر تلتصرفثت تؤثٌر خٕل

 ممثرسثتتل و مرترتتتل ، تلنشثطثت ممثرسة من تلفكرة هذه وضبط للمرتلبة خضعت أن ٌمكن فرع أو

 تلشروط هذه هثنتمت ِنّ  مرتلبة   عن تبحث تلتً و مإسسثت   أو أشخثص   خٕل من مستهدفة   تكون تلتً

 من ، ةتلٌومٌّ  لنشثطثتت أمثم لثت  معوّ  سةتلمإسّ  فً تلمرتلبة تشّكل أن ٌمكن . تلهدؾ إلى تلوصول كٌحمّ 

 تلنجثح تترمإش ، تلمٌزتنٌة عن تلمسإولٌن للمندوبٌن تلحسثبٌة تِدوتتو وتْجرتءتت تلموتعد خٕل

 . مرتلبتهث ٌمكن تلتً ةتلٌومٌّ  تلعمل خطط و تِدتء وحسن

  1965 تنتونً خٕل من تلممترح لتِوّ  تعرٌفهث و موتوز جنرل عند 1920 تلسنة فً ظهوره منذ

 تلتعرٌؾ حول تتفثق   إٌجثد خرَ ولت   من ٌمكننث . للتعرٌؾ جدت   صعبة   ةتْدترٌّ  تلمرتلبة ةعملٌّ  كثنت

 ةعدّ  على تلمدرتء ٌإثر هخٕل من تلذي كثْجرتء مثبتة تْدترٌة تلمرتلبة ، (1988 ، آنتونً) لـ تلثثنً

 . تلمإسسة ةتسترتتٌجٌّ  تلتنفٌذ زبحٌّ  تلوضع أجل من تلمإسسة من عنثصر
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 آڤستٌد ، 1979 أوشً مثل بثحثٌن ةعدّ  : تلمتعدد تلتحلٌل فرضٌة بؤسثس تلتعرٌؾ هذت عتوسّ  زةمٌّ  تكون

 . تلفرضٌثت هذه تتوثبّ  ؼٌرهم و 1981

 تلجدول فً إٌجثزهث ٌمكن ، ة  تنثفسٌّ  هثمن أكثر مة  متمّ  لٌٕتتلتح هذه تسجل بهث تلتً تلتمرٌبثت تكون

 : تَتً

 ( 7ص ، 2005 فٌٕرمًٌ حسج) تلمرتلبة هٌبة و تِبعثد،نهثٌة ،تلنظثم تْدترتت، مبثدئ / 17 /جدول

. 

الضبط نهاٌات الهٌئة  
 مواد و أبعاد

 الضبط
الضبط نظام  

 طرق و أدوات

 المرالبة

 تلضبط نظثم

 خٕل من ممٌز

 على تلدور

 تِدوتت

 تلمختلفة

 

 تصرفثت توجٌه

 تِشخثص

 مٌل

 تٔسترتتٌجٌثت

 مودولة

 تٔستهٕن

تلموتردو  

 نتثبج و شكل

تَلً تلضبط  

 مهثرتت

 ٔ و مركزٌة ركثبز

 مركزٌة

نظثمً ٔ / نظثمً  

 بثلتوتفك وضع

 ووسثبل أدوتت

 تلضبط

تلتعوٌض نظثم  

 حسثج نظثم

 ستندرتت . تلكلؾ

 تلمتممثت

 تتتلبثرتمترو

 تٔجتمثعٌة

 

 نظثمو تلمرتلبة ووسٌلة أدتة على ( 2005 ، آخرٌن و رتموت ڤٌٕ ) حسجب تلتحلٌلٌة تلرإٌة تحتوي

 تلسثبك تلبثحث نفس حسجبو . وهٌبتهث تلمرتلبة  نهثٌة ، تلمرتلبة وشكل بعد   على أٌضث   وتحتوي تلضبط

 أنظمة وتوضح تحلٌلٌة رإٌة فً وعةمجمتل مثل تلمرتلبة ِنظمة تلنظر إلى تلتحلٌلٌة تلرإٌة تسوق

 مختلفة تحثلٌل تعطٌنث تٔصطنثعٌة تلرإٌة ولكن . ضبط   و مرتلبة   طرق أو أدوتت   كمجموعة تلضبط

 أشكثل. و نتثبج ، تِبعثد بشكل

 ختٕؾ  ت ٌوجد . مث نوعث   عرٌضة تكون رٌةتْدت تلمرتلبة بؤنّ  تلتمرٌبثت هذه خٕل من تلرإٌة كنتحمّ 

 تِفضل من نتحمك . بثحثٌن عدة لبل من بذلن تلمبول و تلعلمٌة تلمإسسثت أو لمنظمثتت بٌن وتضح  

 . تْدترٌة تلمرتلبة عثّم  و تثّم   بشكل   ًتؽطّ  تلتً تلتنظٌمٌة تلمرتلبة عبثرة تستخدتم
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  الشركات لعولمة االستراتٌجٌة اإلجراءات -5-2

 بثٔعتمثد تلممطع هذت فً تِبحثث و روحثتتلش هذه عنوسّ  سوؾ ، سثبمث   مةتلممدّ  لّعمثل ٔحمث  

 تلمعروضة تلمصفوفة . هذت موضوعنث على متبنثة   مٌزتت على مرتكزة   ، بورتر أعمثل على تٔرتكثزو

ًّ  تلنصّ  فً رةتلمتطوّ  تِفعثل  فً تلتجثريّ  تلفضثء فً تلمختلفة تْسترتتٌجٌة لنث حتوضّ  ٔحمث    . تلعثلم

 

  ةالعالمٌ   لألعمال ً  االستراتٌج هالتوج   -5-2-1

تلعثلمٌة لّعمثل سترتتٌجٌةتْ تلتوجهثت (18 )جدول  

موزعه لرار لدرة    المركزي المرار لدرة 

عثلمٌث   متبدلة إسترتتٌجٌة   لألعمال لوٌة استمللٌة  كلٌة إسترتتٌجٌة 

  لألعمال ضعٌفة استمللٌة  عثلمٌة إسترتتٌجٌة  تلجنسٌثت متعددة إسترتتٌجٌة

 

 تِفرع تكون. ث  عثلمٌّ  لّعمثل ضعٌؾ   تنسٌك   و تلمرترتت بؤخذ للمدرة ة  لوٌّ  ة  مركزٌّ  هنث تلشركة نتمتل

 مصنع ) تِمّ  تلمركز عن ةمستمل تِحٌثن أؼلج فً ( ...  بٌع نمطة ، تجمٌع صنعمك ) عثلمٌث   نةتلموطّ 

ًّ  تلممرّ  مركزي،  فً ، بهث تلشركة مإسسة تكون لتًت تلبلد فً موتطنٌن ٌكونون مث ؼثلبث   . ( ... تِسثس

 تكون . تلبلد نفس فً تلمرتكزة لمٌمت سٕسل ةتِسثسٌّ  تِعمثل ترّكج بثلتوتزي، . تِمّ  بلدهم

ًّ  تلسوق على ث  عثلمٌّ  تلممترحة تلشركة لمنتجثت ضعٌؾ   تبّن   خٕل من ممترحة    سترتٌجٌةتْ  تِمّ  تِسثس

ًّ   بشكل   ، ًّ  تلسوق على تلمٕحظة أثر ٌشكٕن ، أسثس  تصنٌع و إنتثج ، تلسوق تشكٌل شكل و  تلمعن

 . تلمنتجثت تسوٌكو

 تلفرص أخذ منهث ٌمكن تلتًو ة  فضثبٌّ  كؤسوتق   مربٌة   تكون تلمستهدفة تِجنبٌة تلبلدتن فً تِسوتق

 . ةإمكثنٌّ  أكبر تلتجثرٌة

 للمنتجثت رخص إعطثء أو حوٌلت أو بثلتصدٌر ث  عثلمٌّ  تلنشثطثت عولمة ِشكثل ةتِسثسٌّ  تلنمطة تكون

 مّ تِ لشركةل معروفة مثركة نمل أو نة  معٌّ  مهثرةّ  لنمل تِحٌثن أؼلج ًف تكون تلرخص . تِمّ  تلمصنع من

 تلتً تلصؽٌرة أو تلمتوسطة تلشركثت لبل من به ت  مؤخوذ ٌكون هتلتوجّ  هذت أو تلرإٌة هذه . آخر بلد   إلى

 تلتًو تلسورٌة تلسوق فً تستثمرت تلتً سثٌبث شركة مثل . أجنبٌة   بلدتن   فً أسوتق   وكشؾ متلتعلّ  تمتهن
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 عن وتلبحث ةتلسورٌّ  تلسوق فً تهثحصّ  زٌثدة عن تبحث و تلسٌثرتت صنثعة مجثل ًف هثم   مولع   لهث

 . تلجؽرتفٌة تلمنطمة وبنفس تلمجثورة تلبلدتن فً زبثبن

  الجنسٌات المتعدد االستراتٌجً هالتوج   - 5-2-2

 تلتنسٌكو ، تلمرتر تتخثذ على تلمدرة عتنوّ  أو توزٌع هً تٔسترتتٌجٌة لهذه ةسثسٌّ تِ تلمٌزتت ىحدإ

 تؤخذ ٔ تلتً ، ةتلعثلمٌّ  ةتٌجٌّ تسترتْ عكس على تلمختلفة تلبلدتن فً ثةتلمتبنّ  تلنشثطثت بٌن تلضعٌؾ

 تْجثبة عن دومث   وتبحث ،عثلمٌث   تِسوتق تمرٌج أجل من تِمّ  تلبلد لسوق ةتلخثصّ  تِهمٌة بثلحسبثن

 ةتلمحلٌّ  تِنشطة بتجمٌع ةإدترٌّ  ةسترتتٌجٌّ إ إنهث . تلموجودة تلوطنٌة ّسوتقل تلمختلفة تلشروط على

 ٌمكنهث تلشركة أنّ   تلمحلٌة تٔسترتتٌجٌة مع تلكبٌر تٔختٕؾ ٌكون، للمنتجثت لوّي   لبول   إلى تإدي تلتً

 . تلمثلٌة و تلتجثرٌة تِخطثر توزٌع و مختلفة   أسوتق   على هثثتنشثط تمثسم

ًّ  رتلممّ  تجثه ة  لوٌّ  تستمٕلٌة   تِفرع لدى  فً تلمبثشرة تٔستثمثرتت تكون ذلن ِجل ، للشركة تِسثس

 تلمثركة ، معرفةتل مهثرتت ) تلترخٌص إعطثء ٌكون . للعولمة ةتِسثسٌّ  تلوسٌلة هً تلحثٔت أؼلج

 . سهلة   بطرٌمة   خثرجٌث   تلتوطٌن أجل من بشرتكة    مرتبط أٌضث   ( تلمسجلة

ًّ  تلتجثريّ  عتلموزّ   :مثاال   نعطً ، هتلتوجّ  هذت تلخٌص أجل من  ّٕ  . كثرفور تلفرنس  تخدم تلتجثرٌة تهمح

ًّ   بشكل    تكون و ة  خثرجٌّ  أفرع   لدٌه . ة  محلٌّ  مجموعثت   لبل من مدترة تكون و ةتلوطنٌّ  تلسوق أسثس

ًّ  تلممرّ  عن مث لحدّ   ة  تستمٕلٌّ  وأ ة  حرٌّ  لدٌهث و ة  مستملّ   . تِسثس

ً  استراإل هالتوج    - 5-2-3  وطنً لال   تٌج

 تلتوجه لهذت تِسثسٌة زةتلمٌّ  ، (1989 ،كوشثلو بثرتولً) لبل من عمٌك   بشكل   درس هتلتوجّ  هذت درس

ًّ  فتثحتلم . متنوعة   جؽرتفٌث فً للنشثطثت تلمويّ  تلتنسٌك و تلمرتر لمدرة تلضعٌؾ تلتركٌز  لهذه تِسثس

ً   ل  تدخّ  ) بثلتثلً موجز تٔسترتتٌجٌة  زتتتلمحفّ  توتفك  تٔسترتتٌجٌة هذه ( شثمل   عثّم   بشكل   فكر   و محل

 ( تلنشثطثت تبنً و تلتصثدي   م  سلّ  . مشتركة   ة  تٌجٌّ تتستر رإى   ) تلمٌم بسٕلم تصثعدٌث   تِنشطة تركٌز و

 من ٌكون ، تلتمرٌج هذت على تٔعتمثد أجل من تلزبثبن رؼبثت كمّ ٌح ج  همن ، تِفرع للج فً تلتشجٌع

  خثرجٌث   تلمبثشرة تٔستثمثرتت : بثلعلم ، للعولمة تلحٌوٌة أشكثل تلثٕثة تٔعتبثر بعٌن تِخذ تلمفضل

 د  بعم تسلٌؾ ) دة  محدّ  ة  لمدّ  تكون تلتنثزٔت ، ( تسترتتٌجً تٕحم ، للتوزٌع أفرع ، تلمنتج لتجمٌع أفرع)

 مفتثح عمود ، تخترتع برتءتت بٌع تصدٌر، ) كثمل   بشكل   تلحثجٌثت بٌع و ، ( تمتٌثز ، بترخٌص تنثزل ،

 . ( بثلٌد
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 تلشركة تحتثج . بهث تِخذ ٌجج تلتً تلضرورٌة تلعملٌثت تلمبثشر تٔستثمثرتت تكون ، سبك لمث ٔحمث  

 من تبنى تلتعثون من تِشكثل هذه ، شركثء ةعد مع تلعثمودي و تِفمً للتعثون تلمسثعدة طلج إلى أٌضث  

 إنتثج ، تسترتتٌجً تٕحم ، محددة لمثركثت ترتخٌص ، ممثولٌن ، هندسٌة عمود أو تتفثلٌثت خٕل

 ٔعتمثد تستخدتمه ٌمكن تلعملٌثت أو تلنشثطثت هذه تدتخل . مشتركة تلتسوٌك و لٓنتثج أفرع ، مشترن

 . سترتتٌجٌثتْت تلن مثل

  المعتمد االستراتٌجً جهالتو نفٌذت  - 5-2-4

 أجل من . ت  زممٌّ  ث  سثتٌّ مإسّ  ث  منطم تلدولٌة تلسثحة على تلمنفذة تلعملٌثت و تلمختلفة تلنشثطثت تتطلج

 ووسثبط تلجؽرتفً تلمحٌط حسج ثة  متبنّ  ةتلخثصّ  تلعملٌثت من أشكثل   ، تلعولمة بوجه تلولوؾ و تلتمثطع

 عمل بؤن تلمولو تلتنفٌذ زحٌّ  تٔسترتتٌجً تلتوّجه ضعبو سثسبثِ تِشكثل هذه تسمح . تلشركة

ًّ  إ طثبع   ذو تلمإسسة  . سترتتٌج

 بشكل بوضع   مفضٕ   سٌكون ، للمإسسة تٔسترتتٌجً تلبعد عل تلحفثظ و بعٌدت   تلذهثج عدم أجل من

ًّ  تلممرّ  و تِفرع بٌن تلعٕلثت على ( متر بٌرلو و بورتر ) نمط متوتز    . كةللشر تِسثس

 . ث  سترتتٌجٌّ إ تلمختلفة بثلتوجهثت تلمإسسة ٌعةطب و آثثر بفهم تلتمثرج من تلنمط هذت ٌسمح

ًّ  تلممرّ  ٌمٌّز ( 1969 ،بٌرلموتر )   تلمرتكز دةمتعدّ  ، ةمركزٌّ  ) مٌول   أو ثت  أهلٌّ  ثٕث للشركة تِسثس

 . ث  خثرجٌّ  نةطّ وتلم تِفرع إلى نسبة   ( جؽرتفٌث   زةمتركّ  ،

 عولمة ْسترتتٌجٌّة سثتًتلمإسّ  تلوتلع ترجمة أجل من ضرورٌة   تِهلٌة من تِنمثط ههذ تكون

 . تلشركثت

 تِثنً تلشكل مع تلعولمة ةإسترتتٌجٌّ  إشرتن تلممكن من ، ٕحمةتلّ  تلسطور فً ث  معروض هذت سٌكون

 عثلمٌث   لةتلمتحوّ  ةتْسترتتٌجٌّ  و تِلطثج دمتعدّ  للشكل تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  ةتْسترتتٌجٌّ  ، للشركة

 رتبع   شكل   إضثفة ٌجج ، بورتر نمط مع ًّ  كلّ  متمم ّ  إلى تلوصول أجل من . جؽرتفٌث   تلمتمركز بثلشكل

  . بٌرلموتر ترتٌج إلى

 هتلتوجّ  هذت إلى .نعطً لّسوتق تلعثمّ  تلتمرٌج مع ٌتوتفك تلذي سثتًتلمإسّ  هتلتوجّ  تحدٌد علٌنث ٌجج

 . / تلمرتكز دمتعدّ  / تلرتبع
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   ةالعالمٌ   ةستراتٌجٌ  اإل و ثنًالا هالتوج    -5-2-5

 ةتلعثلمٌّ  ةلٓسترتتٌجٌّ  بثلتنفٌذ تلوضع على ة  هثمّ  ة  خثصٌّ  لنث تِثنً هتلتوجّ  عن بٌرلموتر  أعمثل توّضح

ًّ  تلممرّ  ٌإّكد ث ،خثرجٌّ  مؤمونة   و متجثنسة   تِعمثل هذه تكون أن أجل من  ملٌ و تلفوتبد للشركة تِسثس

ًّ   وتحد   سوق   ممثبل تلشركة  . محل

ًّ  تلممرّ  ٌضبط . ة  لوٌّ  سلطة   و كبرى ة  مسإولٌّ  أفرعه على ٌترتج  أجل من . عثلمٌث   ثتعملٌّ تل كلّ  تِسثس

ًّ لمسإو تلمرتلبة و تلضبط تؤمٌن  . تِمّ  بلدهم لبل من ٌنمسمّ  ؼثلبث   ونمّ سٌ   تلذٌنو تِفرع هذه ل

  اتالجنسٌ   دةمتعد   ةستراتٌجٌ  الا و راكزالم دالمتعد   هالتوج   - 5-2-6

ًّ تلمإسّ  تلمنطك هتلتوجّ  هذت فً  من مختصرة   تلجنسٌثت دةمتعدّ  تْسترتتٌجٌة تنفٌذ وضع أجل من سثت

 . تلمرتكز دمتعدّ  شكل   خٕل

 ة  مركزٌّ  ٔ ؼثلبث   جٌتطلّ  ةتلمحلٌّ  تِسوتق تمثثل ِنّ  ث  محلٌّ  علٌهث مثنى   و مة  ممٌّ  تلشركة لٌم و فوتبد تكون

 . تلمرترتت تتخثذ ةعملٌّ  فً

ًّ  تلممرّ  ٌطبّك  تِفرع هذه مدرتء وٌتّطلج . ث  خثرجٌّ  تلممثمة تِفرع على ضعٌفة   سلطة   للشركة تِسثس

 . ةتلمحلٌّ  بثلسوق تلخثصة تلتسوٌك و تلتصنٌع ثتعملٌّ  و منطك تبنً و ممثرسة

ٌ   لةالمتحو   ةاإلستراتٌجٌ   و ا  جغرافٌ   المتمركز هالتوج   -5-2-6   ا  وطن

ًّ  لتلتحوّ  إسترتتٌجٌة كتطبّ  ًّ  تلتمركز شكل خٕل من مترجم   تلوطن  دومث   ٌحثول تِمّ  تلممرّ  : تلجؽرتف

ًّ   : بمستوٌٌن ( ثهبعض مع تِفرع ، تِفرع و تِمّ  )تلممرّ  سثتتلمإسّ  بٌن تعثون   بنثء ًّ   و عثلم  . محٌط

ٌّز وضع على تلتعثون هذت ٌشثع  ة  ٌلأص ة  محلٌّ  لوتعد إدخثل أجل من ة  تجثرٌّ  و ة  صنثعٌّ  ٌثسة  س تلتنفٌذ ح

 . ةتِصلٌّ  بلدتنهم  لبل من تختٌثرهم ٌتمّ  و ث  عثلمٌّ  تلتعثون من نوعتل ذته لمثل دتبمة   متثبعة   و
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  الكلٌة ةاإلستراتٌجٌ   و المراكز دمتعد   ه  توج    -5-2-7

  تْدرتن  متمثثلة بحثلة   ةتلعثلمٌّ  تلسوق بتمرٌج نشثطثت   ةدّ ع فً تدتخله و ث  عثلمٌّ  تلشثمل تٔلتصثد ٌسمح

ًّ   بشكل   تكونو تلمنتج تسوٌك و تلتصنٌع  . ةأصلٌّ  أسثس

 ممثربة دتتتلمحدّ  هذه إكمثل أجل من نمترح ، بٌرلموتر لبل من د  محدّ  ؼٌر تلشثملة تْسترتتٌجٌة شكل

 لهذت ةتِسثسٌّ  زتتلمٌّ ت سٌظهر ث  ٔحم . ةتلعثلمٌّ  ةجٌّ سترتتٌٔت تنفٌذ ثهبوضع ةمبنٌّ  كونت تلمرتكز ةدمتعدّ 

ًّ تلمإسّ  شكلتل  فً تِعمثل مرتلبة  أجل من لرترتته تركٌز ٌمكنه تِمّ  تلممرّ  هتلتوجّ  هذت فً . سثت

 . ثتهعملٌّ  توزٌع ةجؽرتفٌ

 خذيمتّ  و ةٌّ تلمركز تلمٌثدتت أو تلمرتكز تكونو تِّم، تلبلد فً مضمونة دومث   ةتلمركزٌّ  هذه تكون ٔ

 مةتلمتمدّ  و دةتلجٌّ  تلتجثرج و تلمهثرتت لدٌهم نتلذٌ تِشخثص إلى معطثة   ؼثلبث   تكون تلمرترتت

 . تلكوتدر تعٌٌن و تلمرترتت خثذٔتّ  تلوحٌد تلمرجع دومث   تكون تِمّ  تلبلدتن أنّ   ذلن من نستخلصو

 بثعتمثد تسمح و ث ٌ ّ عثلم رتلتطوّ  أنمثط و تلعٕلثت وٌمبتم لنث سثبمث   تلمذكورة تِربع تلتوجٌهثت تسمح

 ث  دولٌّ  هثتتلتوجّ سٌر حسنل تلبثحثٌن لبل نم علٌهث معتمد   كمثعدة   بٌرلموتر و بورتر من تلمعتمد تلنموذج

 تلنطثق على تلعملٌثت نجثح و تسهٌل أجل من سثتللمإسّ  تلمنطمٌة ثتسترتتٌجٌّ لٓ ة  تفثعلٌّ  خطة   ٌظهر .

ًّ  إ وضع  م أخذ تبرٌر و تلعثلمً   : حمٌمتٌن نجد ، سترتتٌج

ًّ  تلبعد ، ث  خثرجٌّ  تلتوتجد نمط و طبٌعة -1 ًّ  و تْنسثن  تبنً و تلستندرتت بٌن تلتحكٌم ، تٔجتمثع

ًّ  عتلتوزّ  سٌثسة مع ثة  متبنّ  تكون صثٔتتٔتّ  و تلثمثفة ، تلعٕلثت ، تلمرترتت  . للشركة تلجؽرتف

 . إلٌهمث تلمشثر تلبعدٌن بٌن تلمتمثطعة ةتلمرجعٌّ  خٕل من تلنمطٌن بٌن تلتثمّ  تٔنسجثم ٌشرح -2

 توزٌع ، تلنشثطثت ةتستمٕلٌّ  ) ةسثتٌّ تلمإسّ  تلمعثٌٌر خٕل من محددة   تلنشثطثت عولمةّ  ثتتسترتتٌجٌّ 

 . ( تلمرترتت لدرة

ًّ  عتلتوزّ  ) ةسترتتٌجٌّ تْ تلعنثصر خٕل من مة  ممٌّ  تلشركثت هٌبة  هذت ٌوّضح ( فٌةتلثمث تلهوٌة ، تلجؽرتف

 عملٌثت   تمتهثن أجل من تلمترتبطة ةسترتتٌجٌّ ٔت إسسثتتلم بٌن تلمتبثدلة تلعٕلثت جتلمركّ  تلنمط

 . ةتلعثلمٌّ  تلسثحة على نشثطثت  و

 هٌمنة        ةتلحٌوٌّ  هثتتلتوجّ  أجل من متمثثلة ة  سترتتٌجٌّ إ خطوط   خٕل من تلعٕلة هذه ، حمٌمة تشرح ٔ

 . ( تموضع ، تنثفس ) ةسثتٌّ تلمإسّ  تِبعثد ت ف ّوقْ  سإس  ٌ   هذت ِنّ  ( تركٌز و عتوزّ  ، رتِسعث خٕل من)
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 أجل من مستخدمة   ، تلهٌبثت لهذه هتلتوجّ  و تلبنٌة تخصّ  تلتًو ة  تبثدلٌّ  عٕلة   عبثرة كثنت

 لٌس تِعمثل نصّ  ، سثبمث   ذكرنث مثلمث . تلمدرتء تختٌثر حسن على ةتلمحٌط تلبٌبة أثر تحسٌن

ًّ  تلمرجع بثلتؤكٌد  . عثلمٌث   بهث تلمٌثم ٌجج تلتً تلنشثطثت و تِحدتث تحدٌد أجل من تِسثس

 : مٕحظتهث ٌمكن حثلتٌن

ًّ تْ تلمبول و ًتلتبنّ  ) تلمحٌطة للشروط ةتلموٌّ  تلجثذبٌة-1 ًّ تْ تلتوتفك ( سترتتٌج  سترتتٌج

ًّ تلمإسّ   تكون تلتً ةتلسٌثسٌّ  ، ةتٔجتمثعٌّ  ، ةتلتنثفسٌّ  تلموى إلى تلحثلة بهذه ججت تلتً سثت

 . ..........نحوه هة  متوجّ  تلشركثت أؼلج

ًّ   طرح   عن نبحث  تلشركة مثل ، تلشركة فً حثلٌث   تلموجودة تلمهثرتت و لعنثصرل  أسثس

 ِفرعهث ة  خثصّ  ة  تستمٕلٌّ  و كثفٌة   مرونة   تعطً تلتًو / مثكدونثلد / ثتتلجنسٌّ  دةتلمتعدّ 

 . ث  لمٌّ عث تلمتوسعة

 بثلنهوض ةتلمهتمّ  تلشركة . لشركةبث تلمحٌطة تلشروط و تٔسترتتٌجً نهجتل رتتتؽٌّ  -2

ًّ   بمشروع    ة  سثتٌّ مإسّ  ة  سترتتٌجٌّ إ ْظهثر تِحوتل هذه فً تبحث ، ة  لوٌّ  طموحثت   و أصل

 متلتمدّ  أجل من ةخثصّ  مهثرتت   و خبرتت   لدٌهث عنثصر عن أهدتفهث فً وتبحث ةخثصّ 

ًّ  محٌطهث فً وتلمنثفسة تكثرتٔبو  هذه للتجمٌل / لولاير / شركة  تنتهج مثلمث . تلصنثع

 حثٔت فً ة  محلٌّ  مثركثت   تدمج تلتً تلتجمٌل مسثحٌك فً تلعثلمٌة تلسمعة ذتت تلسٌثسة

 فً تلثمثفً دمثجنٔت و ةتلمتبثدل تلمعرفة نمل و تلتحوٌل ةعملٌّ  لتسهّ  و لدٌهث تلمعتمدة تلتوطٌن

 . تلمستهدؾ تلبلد
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ًّ تْ هتلتوجّ  هذت  إهمثلهث عدم ٌجج وتلتً منثفسٌنلل بثلنسبة مهملة ؼٌر ملعوت ةعدّ  له سترتتٌج

 . ( تبمةد ة  حركٌّ  حثلة فً تِنشطة إطثر وضع ،تلتطوٌر و )تلبحث هً عنهث تلبعد و

 ٔحمث   تلممترح جكّ تلمر تلمودٌل ٌحتوي . تلمٌثس بعٌدة تْسترتتٌجٌّة، ةتلنٌّ  و ٌةفثتلك تلمتمثربثت

 فً تلحظوظ تمٌٌز أجل من تْدتريّ  للتموضع ةتلمركزٌّ  ةتِهمٌّ  إلى بثْشثرة مثتتلمتمّ  على

 . بصدده نحن تلذي تلنظريّ  تْطثر لهذت ٔحمث   . تلعثلمً تلممٌثس على تلعملٌثت نجثح

 . تلبحث ثتفرضٌّ  و تلبحثً تلمودٌل تشكٌل فً سٌسثعدنث
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ًّ  تْطثر ) مثل تلتوطٌن طرق تلدرتسة تحدّد  ةتلتجثرٌّ  ٔتتلتحوّ  لٌثدة و ترتٌج و تنظٌم أجل من تلتؤسٌس

 . تِبحثث فً عمٌك   بشكل   للدرتسة ظثهرة   تِجنبٌة تلسوق على تلتوطٌن طرق تختٌثر كثن . ( ث  عثلمٌّ 

ًّ  تْطثر فٌهث تلتً تلنظرٌثت بعض وججت  مختلؾ روتؤثٌ تلصثعدة للشركثت تلعولمة لدرتسة تْدرتك

ًّ  تْطثر ٌرتكز ، تلتوطٌن طرق على رةتلمإثّ  تلعوتمل  دٌنٌػ ) درتسة على تلدرتسة لهذه تْدرتك

 فً تِسٕؾ نمط شرح أجل من تلدرتسثت فً ع  موسّ  بشكل   تستخدتمث   أكثر كثن تلذي تْطثر ( 1988

 ٔتمتحوّ  خصثبص و ، ةٌّ تلعثلم ٔتتلتحوّ  كلؾ منهث ، رةمإثّ  عوتمل ةعدّ  ٌدخل هِنّ  تلتوطٌن عملٌة

 . خثرجٌث   تلشركثت توطٌن

  : هً تلنظري تْدرتكً لٓطثر سثسٌةأ ركثبز أو أعمدة ثٕثة هنثن

  تلملكٌة زتتمحفّ  -1

 تلتوطٌن زتتمحفّ  -2

 . تلعولمة زتتمحفّ  -3

 ةتلكلٌّ  رفةتلمع تحتوي تلتً و ، ةتلفعلٌّ  بمدرتتهث تلشركة ٔستثمثر تعتمثدٌة   لهث ةتلملكٌّ  زتتمحفّ  -1

 . ةتلمثلٌّ  زتتتلمحفّ  و تٔلتصثديّ  متلسلّ  و مستوته ، جتللمن

 تٔستمرتر و ، ةتِولٌّ  تلموتدّ  ، تلمدرة منثبع ، تلعمل ٌةكمّ  و جودة) إلى تعود تلتوطٌن زتتمحفّ  -2

ًّ  و تٔلتصثديّ   . ( ث  تبجذّ  تلبلد ٌكون أن أجل من دتتمحدّ  هذه تكون ، تلسوق كمون و للبلد تلسٌثس

 و ةتلخثرجٌّ  تِسوتق إلى تلدخول أجل من ةدتخلٌّ تل تٔسوتق أثمثن بتخفٌض تموم تلعولمة زتتمحفّ  -3

 . تلخثرجٌة تِسوتق فً زتتتلمحفّ  و ةتلملكٌّ  حمثٌة

ًّ  تْدتريّ  تْطثر توتفك ثتفرضٌّ  إٌجثد ٌحثفظ  عوتمل و ة  خثصّ  شركة   على زٌتركّ  وتلذي تْدرتك

 عوتمل على تلشروحثت بعض دٌحدّ  و ، تلعولمة و تلتوطٌن زتتمحفّ  على سورٌث مثل بلد   فً دة  محدّ 

ًّ تْ ثلتٕحمك أخرى ًّ  سترتتٌج  . تلدول

 بثحثٌن ةعدّ  لبل من مدروسة   كثنتو دلة   أكثر ، تلتوطٌن زتتمحفّ  و ةتلملكٌّ  زتتمحفّ  ، تلدرتسثت فً

  ةتلعثلمٌّ  تلتجثرج و تلتوطٌن لمودٌٕت درتسثت   ةعدّ  فً مدعومة   و ث ٌ ّ علم بة  مجرّ  كثنت ةتلملكٌّ  زتتمحفّ 



124 
 

ًّ   بشكل   ممثسة   تلتوطٌن زتتمحفّ  كثنت . تلدتبمة تلموترد و ، تلشركثت لٌثس ، تلبلدتن تجثرج  تمرٌبث   عمل

 . ةتلثمثفٌّ  تلمسثفة و، تٔستثمثر خطر ، ةتٔفترتضٌّ  تلسوق تٔعتبثر بعٌن تِخذ  مع

ّتّزاثّانمهكي ّمحف ّّ-6ّ

 

 معولثت ةعدّ  إلى أدت أجنبٌّة   سوق   إلى تلعملٌثت هذه لتمدٌد تلمحثؤت جمٌع ( 1988،ٌنػنٌدو) حسجب

 بثِحوتل محدودة   ة  معرفٌّ  و ة  ثمثفٌّ  حوتجز تكون أن ٌمكن تلتًو ، تلمحلٌٌن تلمنثفسٌن إلى بثلنسبة

 تِمّ  تلشركة ِحوتلت بعض وفً تلمعولثت هذه أنّ  حوٌوضّ  تلسثبك تلمودٌل ٌعطً . تلمحلٌة تلموتنٌنو

 بخدمثت   أو عثلٌة   بجودة   منتجثت   إنتثج و تلعمل وإجرتءتت تلشكل فً ةتلمحلٌّ  تلشركة على ة  فولٌّ  لدٌهث

 . ةتلعثلمٌّ  تلسوق مع زةممٌّ  و ة  لوٌّ  عٕلثت   و ٌزة  ممّ 

 تلمضٌفة تلبلدتن تحفٌز و تنشٌط أجل من أشٌثء ةعدّ  ٌمترحون و تلمجثل هذت فً بثحثٌن ةعدّ  ٌفترض

 مة  متمدّ  ومهثرتت   عثل   مستوى   ذوي ت  أفرتد تلشركثت تمتلن أن ٌجج ، توطٌن عملٌثت ةعدّ  لمبول

 . تلتوطٌن فً ثتهمعملٌّ  على فثبدةثلب تعود عثلٌة   ة  تلتصثدٌّ  عوتبد على للحصول

 خٕل من ة  نٌّ مع لشركة   ةلملكٌّ بث ةتلخثصّ  زتتتلمحفّ  نمٌس ةتلحثلٌّ  رةتلمتوفّ  تلدرتسثت مع بثلممثرنة

ًّ  موتلتمدّ  رتتتلتطوّ  موتكبة على لدرتهث ، ( تلشركة شروط ًتبنّ  و لبول تستطثعتهث) ًّ  تلعلم  تلتكنولوج

 . تلتضخم عوتمل وممثومة

ًّ تْ تلتٕحم ةعملٌّ  خٕل من جدٌدة   سوق   إلى بثلدخول ًّ  سترتتٌج  لتحمّ  تلشركثت على ٌجج  ،  تلدول

 تلتكنولوجٌثو تلمنتجثت و تلمهثرتت تملٌد ٌمكنه تلذي تلشرٌن مثل ، ٌٌنتفترتض منثفسٌن بوجود تِخطثر

 أجل من تلممثمة تلمثنونٌة سثتتلمإسّ  فً تلضعؾ مثل ، ةتلمحلٌّ  تلسوق فً تِللّ  على ث  منثفس ٌصبح و ،

 ةفعثلٌ   أكثر تكون تلشركثت أنّ  ٌعرؾ أن ٌجج ، تحدٌدت   تلمرتد تلوطنً تلمستوى على تلعمود تحترتم

 . تلضبط و تلمرتلبة من عثل   مستوى   بتطبٌك

 ذتت زتتتلمحفّ  مع للشركثت تلضبط مستوى ترتفثع ٌكون ، تلتوطٌن نمط على تلدرتسثت من تلعدٌد فً

 .تلتسوٌك على ةتلمعرفٌّ  تلمدرة و تلعثلٌة تلتكنولوجٌث مثل تحفٌزت   أكثر ة  حصرٌّ  ة  ملكٌّ  طثبع

 تمتصثص أجل من ةتْدترٌّ  تلموترد و تلمثل برأس ة  لوٌّ  عٕلثت   تهبخصوصٌّ  و ث  عثلمٌّ  عتلتوسّ  ٌتطلّج

 إنشثء و تلمعرفة ةتلتصثدٌّ  بتحمٌك ، ةتلتسوٌمٌّ  و ةتلتكنولوجٌّ  تلنشثطثت لتثبٌت تلعلٌث تلتكلفة و تلمٌم

 . تلمستهدؾ تلبلد فً ةخثصّ  ووحدة   ثت  عملٌّ  مركز
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 تلموترد بثتمتطلّ و تلشركة حجم أخطثر رفع إلى ةتِجنبٌّ  تلسوق فً ةتلمحلٌّ  تلموترد تستخدتم ٌإدّي

 حجم على ة  إٌجثبٌّ  صدمة   ٌفترض .تلتوطٌن تختٌثر على تِبحثث فً ةتلتجرٌبٌّ و ةتلعلمٌّ  تِعمثلو

 . تلتوطٌن أنمثط و لعملٌثت تلممثربثت أفضل بوضع تلخطر و تلشركة

ّزاثّانخىطينّمحف ّّ-7

 

 تلسوق تختٌثر أجل من ة  تختٌثرٌّ  ة  إسترتتٌجٌّ  تضع ، ة  بٌّ أجن سوق   إلى تلدخول تلشركة تختثر أن لبل

 ةجثذبٌّ  تكون تلدرتسة هذه فً . ة  عمرتف ة  عثبدٌّ  ْعطثء لثبلٌة   أكثر تِسوتق هذه تكونو  ة  جثذبٌّ  تِكثر

 . للمستثمرٌن ةتلنفسٌّ  وتلحثلة تلسوق ووضع كمون حسجب ممثسة   تلسوق

 كتدفّ  و تلنموّ  و شخص   لكلّ  تلمحلً تلنثتج ) تلمضٌفة للبلدتن سوقتل كمون أنّ  ةتلعلمٌّ  تلدرتسثت توضح

 نمط تختٌثر حسجب تلمرتد تلسوق فً تلشركثت تختٌثر على مبثشر   تؤثٌر   له ( تلمبثشرة تٔستثمثرتت

 . تلدخول

 تٔستثمثر إلى تلشركثت من تلعدٌد وتمٌل ث ،حثلٌّ  تلمدعومة لّعمثل تلفرص للسوق مرتفع كمون   ٌوّضح

 . تِسوتق هذه فً

 تكون لهث ةتٔلتصثدٌّ  ةتلعثبدٌّ  و طوٌلة   ة  زمنٌّ  ة  لمدّ  مرتفع   بكمون   أسوتلهث تتمتّع تلتً تلبلدتن آخر بشكل  

 تلكلؾ تخفٌض و نة  معٌّ  تلتصثدٌة   سٕلم بثعتّ ت مثل ، تٔستثمثر أنمثط تٔعتبثر بعٌن تِخذ ، مرتفعة  

 . ٌرتلتصد و بثٔستٌرتد تلخثصة تْدترٌة

 فً طوٌلة   ة  زمنٌّ  ة  لمدّ  تلتؤسٌس على تلشركة ولدرة تٔستثمثر أنمثط تلشركثت تفّضل ، هذت مثل فً

  . تلمستهدفة تِسوتق

 خٕل من تلدرتسثت من تلمبثشرة تٔستثمثرتت كتدفّ  ، تلسوق ةلجثذبٌّ  تلتملٌدٌة تلمٌثسثت أٌضث   تستخدم

 شركة   لكلّ  ةتلخصوصٌّ  زتتمحفّ  تستثمثر ةلثبلٌّ  نٕحظ ٌعتلموتض هذه فً و تلمجثل هذت فً بثحثٌن ةعدّ 

 على تلمدرة مثل ، تلمستهدفة تلبلدتن فً تلشركة توتجهث أن ٌمكن تلتً تلمحتملة تِخطثر إلى تٔنتبثه مع

 نجثح حثل فً تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت أنّ   نٕحظ . ٌهثتلمّ  و فهمهث على تلمتلمً لدرة و تلمعرفة نمل

 فً ث  سترتتٌجٌّ إ منحى   تؤخذ و سثبمث   ذكرنثه مث كتطبّ  عندمث ثلجتل كرة مثل تصبح ث  خثرجٌّ  تتهثتستثمثر

 تٔعتبثر بعٌن دومث   تِخذ مع تلدخول شكل و تلدخول ِنمثط( 1993 ، دوٌنٌػ) أشثر مثلمث عملهث

ًّ  تٔستمرتر كلفة و تلنمل ، نتثجتْ ، تلروتتج ، ةتلتجثرٌّ  تلحوتجز  نمط و ةتلثمثفٌّ  مسثفةتل ، تلسٌثس
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 بثلنتٌجة ، تلمستهدؾ تلبلد فً ةتلمحلٌّ  تلتشرٌعثت و تلتجثرة ، تلمستهدؾ تلبلد و تِم تلبلد بٌن تلعثدتت

 لكلّ  بثلتوطٌن ةتلخثصّ  تلمحفزتت و تلفرضٌثت هذه خٕل من تلمبثشر تلدخول ، نمط : بثلنتٌجة نلخص

 . سورٌث مثثٔ   نؤخذ و بلد  

 : ةاألساسٌ   ةالفرضٌ  

  ة  إسترتتٌجٌّ  عوتمل خٕل من سهلة هً سورٌث فً تلجنسٌثت دةمتعدّ  لشركة   فرع   توطٌن إجرتءتت إن

 . ةونصٌّ  

 ةتلسٌثسٌّ  أخطثره و تلمضٌؾ تلبلد ثمثفة تكون ، خثرجٌث   شركة   لتوطٌن ةسترتتٌجٌّ تْ ةتِسثسٌّ  تلعوتمل

 ةتلتحتٌّ  تلبنى و تلعثملة تلٌد أٌضث   و ةتكنولوجٌّ تل موترده أٌضث   و به تلخثصة تلتشرٌعثت و ةتٔلتصثدٌّ و

 . تلمستهدؾ تلبلد فً تلتوطٌن تسهٌل على د  جٌّ  بمستوى   تكون عندمث تلعوتمل هذه تسثعد

  : األولى ةالفرضٌ  

 مثل تلثمثفة ؾعرّ  (2005 ، روسل) منهم تلبثحثٌن من تلعدٌد . تلتوطٌن ةعملٌّ  ةتلسورٌّ  تلثمثفة تسّهل

 وتلمٌم تلعثدتت زتمٌّ  تلتً و تِخرى تلمجموعة عن تِشخثص من مجموعة   تفصل تلتً تتزتلمٌّ  تمثثل

ًّ تْ تلتٕحم فً للشركثء تلثمثفثت فً تٔختٕؾ كثن آخر بشكل   ، عثدتته و تلمجتمع ثتأسثسٌّ  و  سترتتٌج

 ًّ  بشكل   و تلمضٌؾ تلبلد ًف ثل  فعّ  و د  جٌّ  بشكل   تعملل  تلتٕحم عملٌة فً تلمدرة على ثل  فعّ  أثر   له تلدول

ًّ  تلتجثنس و تلتمثثل عدم، تلتوطٌن نمط على تلحثلٌة تلدرتسثت فً ، آخر  عثلٌة   ث  فل  ك   و ث  أثمثن ؾٌكلّ  تلثمثف

 إجرتء ةبكٌفٌّ  تلتفكٌر و تٔعتمثد بمٌم مرتبطة   تلمعلومثت هذه . تلشركثت على تؤثٌرهث و تلمعلومثت لجمع

ًّ  على تلمستثمر زتحفّ  ٔ أو زتحفّ  تلتً تِعمثل  من تلخوؾ ، تلمستهدؾ تلبلد فً بؤعمثل   تلمض

 . به تلتوطٌن تلمرتد تلبلد فً تْدترة طرق و ثتتلعملٌّ  و تلتكنولوجٌث نمل و تلمعرفة نمل فً لثتتلمعوّ 

ًّ  إ تٕحم   طثبع تحت ثتتتفثلٌّ  خٕل من تلتعثون أنمثط دتإٌّ  تلتً تلحدٌثة تلصنثعثت دهتإكّ  مثلمث  سترتتٌج

 ثمثفٌث . تلبعٌدة تلبلدتن فً تلطوٌل بثٔستثمثر

 مثل، متنثلضة   تكون أن ٌمكن و مبهمة   تلجنسٌثت دةتلمتعدّ  بثلشركثت ةتلخثصّ  وتلكتج منشورتتتل تكون

 ةنظرٌّ  إلى أشثرت تِخرى تلدرتسثت من تلعدٌد فً ولكن ، ةتلملكٌّ  أو نوتلتملّ  تلثمثفً بعدتل بٌن تلعٕلة

 . تِسوتق دخول نمط و ةتلثمثفٌّ  تلمسثفة بٌن تلعٕلة بشرح تلصنثعة فً ٔتتلتحوّ  كلفة
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 تكون ًتلثمثف بعدتل بؤنّ  ومعرفة   كبٌر   رٌج   مع خثرجٌث   ثتتلعملٌّ  هذه تجمٌع تمّ  تلدرتسثت هذه بعمل 

 عرفةتلم نمل ؾل  ك   و تلمعلومثت ؾل  ك   رفع خٕل من عثدة   مرتفعة   تكون تلتًو ٔتتلتحوّ  ؾل  ك   بإدرتن

 من ث  متمدم و عثل   مستوى   تلشركة فً للمستثمر ٌعطً تلدخول نمط )) أنّ  ث  ممترح وٌكون . ةتلتكنولوجٌّ 

 بشكل   و . تلمعولثت هذه موتجهة أجل من جٌدة    تكون ( تلهرمً متلسلّ  ، تلمعرفة ) تلمرتلبة و تلضبط

 أو ةتلحدودٌّ  تلشركثت كلّ  فً موتردتل نمل فً ٌحصل أن ٌمكن و مرتفعث   نسبٌّث   تِدتء نمص  ٌكون آخر

ًّ  تلشرٌن لدرة عدم لحمٌمة تلمرٌبة ًّ  أو تِجنب  . لدرتته و لدٌه تلمعتمد للروتٌن تلمحل

 فً تلشركثء ، تلمضٌؾ تلبلد و تِمّ  تِصٌل تلبلد بٌن ةتلثمثفٌّ  للمسثفة تلعثلٌة تلمٌم أنّ  تلتؤكٌد ٌمكن هذت من

 . وملموس ر  مإثّ  وبشكل   ث  توتفمٌّ  موتردتل نمل على تلتوتفك ٌمكنهم تلشركة

  : ةالثانٌ ةالفرضٌ  

 تلعثملة تلٌد أو تلعمثل ٕتمإهّ  تلتوطٌن ةعملٌّ  ةتلسورٌّ  ( تلتحتٌة تلبنى و ، تلتكنولوجٌة ) تلموترد تسّهل

 هذت فً متمدمة تلمعثرؾ نمل و تلتعلٌم تِلبسة صنثعة و تلنسٌج مثل ةتلتملٌدٌّ  تلصنثعثت فً ةتلسورٌّ 

 تلمرتفا ، تلحدٌدٌة تلسكن شبكثت و خطوط ، عثمة طرلثت و دتتتتوتوستر ) تلتحتٌة تلبنى جودة تلبلد

 2003 عثم منذ ةتلبنٌوٌّ  تلتؽٌرتت و ٔتتلتحوّ  على ٌعتمد تلسوريّ  تٔلتصثد و ( تلصنثعٌة وتلمنثطك

 . منتهٌة   ٌرؼ تٔلتصثد تحدٌثثت كثنت لو و حتى ، مةمحمّ  شبه تَن هً و علٌث أهدتؾ   هً

ًّ  و تلمثنونً تْطثر تلتنفٌذ حٌّز وضع  ( ة  أجنبٌّ  و ة  وطنٌّ  ) ة  خثصّ  تؤمٌن   شركثت و بنون توطٌن ، تلمثل

 تلولوج و ةتلضرٌبٌّ  تلمعولثت متسلسل    حذؾ   مع تلتصدٌر و تٔستٌرتد تحرٌر و ة  محلٌّ  أسوتق   تفتتثح

  تلبلد هذت فً تٔستثمثرتت تشجٌعل مة  متمدّ  وتت  خط إلى وصلت تلجمثرن مجثل فً تلتؽٌرتت و بثِسوتق

  : الثالثة ةالفرضٌ  

 منذو1946 عثم تستمٕلهث نثلت سورٌث . لتوطٌنل ةتٔلتصثدٌّ  و ةتلسٌثسٌّ  تِخطثر تنعدتم أو ؼٌثج ٌسّهل

 أبد  1973 حرج وبعد 1970 حتى ة  تلتصثدٌّ  و ة  سٌثسٌّ  رتت  لتؽٌّ  رت  ٌكث خضعٌ تلبلد هذتو تلتثرخ ذلن

ًّ  بثلتطور تلبلد  تلتًو 2000 تلعثم شهدهث تلتً رتتتلتطوّ  و ٔتتلتحوّ  بعد ةخثصّ  تٔلتصثديّ  و تلسٌثس

 شركثت   ةلعدّ  زتتتلمحفّ  من تلكثٌر أعطى تلذي ، /10/ رلم تلمثنون خٕل من تلمبثشر تٔستثمثر لتسهّ 

 زتلؽث و تلنفط فً تلجنسٌثت دةمتعدّ  تلشركثت حثلة مثل ، سورٌث فً تلتوطٌن أجل من تلجنسٌثت دةمتعدّ 

 . تلسٌثرتت صنثعة و تلكهربثء و
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Wholly owneol subsidiariesّّانفروعّكامهتّانمهكيتّّ-8ّ

 

 ٌنطوي : إنشثء فرع   100%بنسبة  تلكٌثنثت تلتً تمتلكه تلشركة تِمّ  ة هً إحدىتلفروع كثملة تلملكٌّ 

 : هًة على ثٕث مزتٌث كثمل تلملكٌّ 

ة بمثثبة تلفرع كثمل تلملكٌّ  دّ عٌ  فً كفثءتتهث تلتمنٌة تلتّحكم ة للشركة ث ترتكز تلمزتٌث تلتنثفسٌّ عندم أؤ  :

حكم فً أعمثلهث . ل تلمخثطر تلمرتبطة بفمدتن تلشركة للتّ ذلن ٌملّ  لة . حٌث أنّ حثلة تلدخول تلمفضّ 

مجثل صنثعة أشبثه ة تعد حثلة تلدخول تلمفضلة فً تلفروع تلكثملة تلملكٌّ  نستطٌع تلمول أنّ 

 ة.ثت وتلصنثعثت تلدوتبٌّ صٕت وتٔلكترونٌّ تتلمو

م تلصثرم فً تلعملٌثت فً مختلؾ تلبلدتن ة تلشركة نوعث  من تلتحكّ تمنح تلفروع تلكثملة تلملكٌّ  ثثنٌث  :

ًّ  ثت تنسٌك إلى تٔنخرتط فً عملٌّ جهت تلشركة إإذت مث تتّ  ًّ   سترتتٌج  . عثلم

ثت ة أفضل تلخٌثرتت إذت مث أرتدت تلشركة إدرتن وتحمٌك تلتصثدٌّ مل تلملكٌّ كث ٌمثل تلفرع ثثلثث  :

لخدمة  ة تلطرٌمة تِكثر تكلفة  كثمل تلملكٌّ  كمث ٌعتبر إنشثء فرع   ، رتت منحنً تلخبرةتلمولع ومإثّ 

تلتكثلٌؾ وتلمخثطر تلمرتبطة بإجرتءتت  ل كلّ أن تتحمّ  ن على تلشركة تِمّ ة وٌتعٌّ تلسوق تِجنبٌّ 

ملٌثت مث ورتء تلبحثر وهذت على عكس مث ٌحدث فً تلمشروعثت تلمشتركة حٌث ٌتمثسم تلطرفثن ع

 تلتكثلٌؾ وتلمخثطر.
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 مزاٌا وعٌوب األسالٌب المختلفة للدخول

 

 العٌوب المزاٌا أسلوب الدخول

تلمدرة على تحمٌك   تلتصدٌر

تلتصثدٌثت تلمولع 

 ومنحنً تلتكلفة

 ترتفثع تكثلٌؾ تلنمل 

 لعوتبك تلتجثرٌةت 

  تلمشكٕت مع وكٕء

 تلتسوٌك تلمحلٌٌن

تنخفثض تلمخثطر   تلترخٌص

 وتكثلٌؾ تلتطوٌر

  عدم تلمدرة على تحمٌك

تلتصثدٌثت تلحجم 

 ومنحنً تلخبرة

  عدم تلمدرة على

تلمشثركة فً عملٌثت 

تلتنسٌك تٔسترتتٌجً 

 تلعثلمً

  تٔفتمثر تلى تلرلثبة

 على تلتكنولوجٌث

ض تلمخثطر تنخفث  تٔمتٌثز

 وتكثلٌؾ تلتطوٌر

  عدم تلمدرة على

تلمشثركة فً عملٌثت 

تنسٌك تٔسترتتٌجٌة 

 تلعثلمٌة

  تٔفتمثر تلى تلرلثبة

 على تلجودة

 ىعدم تلمدرة عل إمكثنٌة تلوصول تلى   تلمشروعثت تلمشتركة



130 
 

تلمعرفة لدى تلشرٌن 

 تلمحلً

  ًتكثلٌؾ تلتلمشثركة ف

 تلتطوٌر وتلمخثطر

 تلممبولٌة تلسٌثسٌة 

تلمشثركة فً عملٌّثت 

ًّ تلتنسٌك تْ  سترتتٌج

 تلعثلمً

  تٔفتمثر تلى تلرلثبة

 على تلتكنولوجٌث

  عدم تلمدرة على تحمٌك

تلتصثدٌثت تلحجم و 

 منحنً تلخبرة

 حمثٌة تلتكنولوجٌث  تلفروع كثملة تلملكٌة

  تلمدرة على تٔنخرتط

 فً عملٌثت تلتنسٌك

  تلمدرة على تحمٌك

تلتصثدٌثت تلمولع 

 ً تلخبرةومنحن

  ترتفثع تلتكثلٌؾ

 وتلمخثطر

 

 

 Global Strategic Alliances ةة العالمٌ  ستراتٌجٌ  التحالفات اإل - 9

   

تترتوح وبٌن تلشركثت تلتً لد تكون متنثفسة  ة  تعثونٌّ  ثت  تعتبر تلتحثلفثت تٔسترتتٌجٌة بمثثبة تتفثلٌّ 

بٌن شركتٌن  تتفثق   ٌبرموة لملكٌّ بٌن تلمشروعثت تلمشتركة حٌث تتشثرن شركتثن أو أكثر فً ت

أن تلتعثون بٌن  ( . ؤ شنّ  جدٌد  ) مثل تطوٌر منتج   نة  معٌّ  بصدد حل مشكلة   ثعثون فٌمث بٌنهمللتّ 

 ةسترتتٌجٌّ ٔت  أو تصثعدت  فً تلتحثلفثت تأمرت  دترجث  . ولمد شهدت تلسنوتت تِخٌرة نموّ  تلمنثفسٌن ٌعدّ 

  (.444.، ص2001،)شثرلزهل وجثرٌث جونز

 777 – 767ة بٌن بوٌنج ومجموعثت تلشركثت تلٌثبثنٌة ْنتثج تلطرتزٌن تلترتٌبثت تلتعثونٌّ  : مثال

 وتلتحثلؾ بٌن كودتن وكثنون تلٌثبثنٌة.
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ً  المزاٌا التحالف ا -9-1   ستراتٌج

 

ل وتجهت ة وعلى سبٌل تلمثثلى تلسوق تِجنبٌّ ة لتسهٌل تلدخول إلد تكون تلتحثلفثت  تٔسترتتٌجٌّ  -1

فً بثدئ تِمر لدى محثولتهث دخول سوق تلهثتؾ تلمحمول فً  شركة موتورؤ مصثعج كبٌرة  

 .تلٌثبثن 

ة من أجل تلمشثركة فً تمثسم تلتكثلٌؾ تلثثبتة تلتً سترتتٌجٌّ ٔفً تلتحثلفثت ت كثٌرة   دخلت شركثت   -2

 .جدٌدة   ثت  أو عملٌّ  تنشؤ عن تطوٌر منتجثت  

ًّ   وحثفز   ٔ مع توشٌبث لثبمث  على بثعث  حثلؾ موتوروت مثال : ٌتبلور فً تلرؼبة فً تمثسم  جزب

 .ثت تلخثصة بتصنٌع تلمعثلجثت تلدلٌمة تلتكثلٌؾ تلعثلٌة تلثثبتة تلمرتبطة بتهٌبة تلعملٌّ 

 ة  تكثملٌّ  ثثبتة   وأصول   للجمع معث  بٌن مهثرتت   من تلتحثلفثت كؤسلوج   نظر لكثٌر  ٌمكن أن ٌ   -3

 NESن إي إس إمع شركة  صفمة   AT&Tعمدت شركة أٌه تً أند تً  1990عثم  فً مثال :

لمعظم تلتحثلفثت  زة كؤسثس  تبثدل تلمتكثفا للكفثءتت تلمتمٌّ تلة. تلٌثبثنٌة لتبثدل تلمهثرتت تلتمنٌّ 

 ة تلنثجحة.سترتتٌجٌّ تْ

 

 ة ستراتٌجٌ  عٌوب التحالفات اإل -9-2

 منخفضة   هث تمنح تلمنثفسٌن فرصة  ة على أسثس أنّ سترتتٌجٌّ ْمٌن تلتحثلفثت تبعضث  من تلمعلّ تنتمد 

 من روبرت رتٌخ وإرٌن مثنكٌن أنّ  لى تِسوتق . حٌث زعم كلّ وتلوصول إ جدٌدة   ٔكتسثج تمنٌثت  

ة للحفثظ ة تلٌثبثنٌّ سترتتٌجٌّ جزءت  من تْ ة بٌن تلشركثت تِمرٌكٌة وتلٌثبثنٌة تعدّ سترتتٌجٌّ تلتحثلفثت تْ

ة ة تلمضثفة فً تلٌثبثن مع تكتسثج تلمهثرتت تلهندسٌّ تلمٌمة  تلعثلمٌّ للروتتج و عثل   ى  على مستو

ًّ نتثج تلتً تشكّ ة بعملٌة تْوتلمهثرتت تلخثصّ  من تلشركثت تلٌثبثنٌة  لكثٌر   ل تِسثس للنجثح تلتنثفس

ِمرٌكٌن وجود تلمدٌرٌن ت د هذتن تلنثلدتن أنّ ولد أكّ  (.446.، ص2001،)شثرلزهل وجثرٌث جونز

ج علٌهث جلج ترتّ  لد سثعد تلٌثبثنٌٌن على تحمٌك أهدتفهم وذلن من خٕل تلدخول فً تحثلفثت  

 لى تلٌثبثن.إ جدٌدة   تخترتعثت  
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 ة ستراتٌجٌ  لفات اإلتفعٌل التحا -9-3

ٌار اخت) هًبثٕثة عوتمل  ة مرهونة  سترتتٌجٌّ ٌهث تلشركة من ورتء تلتحثلفثت تْتبدو تِربثح تلتً تجن

 . (44، ص 2001،)شثرلزهل وجثرٌث جونز( التحالف ، طرٌمة إدارة التحالف هٌكلالشرٌن ، 

ًّ ي إلى تفعٌل تلتحثلؾ تْتلتً تإدّ  تةمن تِد : إنّ  ختٌار الشرٌنا أوال  : د فً تختٌثر ٌتجسّ  سترتتٌج

 : ة  أسثسٌّ  د بثٕث سمثت  ز تلشرٌن تلجٌّ تلنوع  تلمنثسج من تلشركثء وٌتمٌّ 

ة وتلتسثم تلتكثلٌؾ تلمرتبطة بتطوٌر سترتتٌجٌّ د تلشركة على تحمٌك أهدتفهث تْسثعد تلشرٌن تلجٌّ ٌ -1

 وٌستحوذ تلشرٌن على لدرتت تفتمر إلٌهث تلشركة وتدرن لٌمتهث. جدٌد   منتج  

توتفك تلشرٌن تلجدٌد مع تلشركة فً رإٌتهث تجثه تلؽرض من تلتحثلؾ فإذت مث تبثٌنت تلرإٌة بٌن  -2

 تنتهً بثٔنفصثل.و تلعٕلة سوؾ تفتمد تٔنسجثم أنّ  ٌكٌن فٕ شنّ تلشر

بٌن جنرتل موتورز ودتٌو : إذ تجسد هدؾ جنرتل موتورز فً تستؽٕل  تحثلؾ   مثال من الوالع :

ة وتلسوق تِمرٌكٌة ، بٌنمث كثنت دتٌو للسوق تلكورٌّ  للعمثلة تلرخٌصة ْنتثج سٌثرتت   دتٌو كمصدر  

ل مهثرة جنرتل موتورز وشبكثت أعمثلهث فً إنمثء أعمثلهث لٌس فً أمرٌكث وكورٌث لى تستؽٕلع إتطّ 

ّٔ من تلمرجّ  فحسج ولكن أٌضث  فً أوروبث.   د تستؽٕل تلتحثلؾ بشكل تنتهثزّي   ٌحثول تلشرٌن تلجٌّ ح أ

 ة للشركة فً ممثبل إعطثء تلملٌل .لمصلحته ، أي تستؽٕل تلمهثرتت تلتمنٌّ 

 

 :تحالف هٌكل الثانٌا  : 

لى لشركة تملٌل مخثطر خٌثنة تلشرٌن إى لى ٌتسنّ ه ٌتعٌن بذلن بنثء تلتحثلؾ حتّ بعد تختٌثر تلشرٌن فإنّ 

بثعهث ضد تنتهثزٌة شركثء تلتحثلؾ ٌمكن تتّ  ة  ولثبٌّ  وإجرتءتت   ، وهنثن عدة طرق   ممبول   مستوى  

من تلتصمٌم وعملٌة تلتطوٌر  ه ٌمكن بنثء وتنظٌم كلّ ن سرلة تلتمنٌثت أو تِسوتق . فإنّ وتتضمّ 

ة لى بمٌّ ج إى عزل ذلن ومنعه من تلتسرّ ى ٌتسنّ وتلتصنٌع وخدمة تلمنتج تلذي ٌطرحه تلتحثلؾ حتّ 

  Snecma et General Electric: تلتحثلؾ تلذي لثم بٌن شركتً مثال خرٌن تلمشثركٌن تَ

ٌّ   ْنشثء محركثت طثبرتت   ة تٔنتمثل تلزتبد وذلن ملٌّ بتملٌل تلمخثطر من ع GEة حٌث لثمت تجثر

لى منع تنتمثل تلتمنٌثت تلتً تعتبرتهث شركة ى ذلن إنتثج ولد أدّ ة بعملٌة تْبعزل بعض تِلسثم تلخثصّ 

GE  ٌّفً حٌن سمحت لشركة  ة  أسثسSnecma   ٌّبثلدخول فً عمل ًّ )شثرلزهل  ة تلتجمٌع تلنهثب

 .(450وجثرٌث جونز، ص 
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مخثطر  ة تلتحثلؾ للحمثٌة ضدّ ة ضمن تتفثلٌّ ة تلتعثلدٌّ لولثبٌّ جرتءتت تمن تلممكن تدوٌن تْ -3

 ة من جثنج تلشركثء .تٔنتهثزٌّ 

ثل ة كبرى تعمل بمجمع شركثت ٌثبثنٌّ  ة  سترتتٌجٌّ إ بعمل ثٕثة تحثلفثت   TRW: لثمت شركة  مثال

لبٌعهث ن وأجهزة تلمٌثدة ثمثت تلمحرّ نتثج أحزمة تِمثن وصمّ تورٌد مكونثت تلسٌثرتت وذلن ْ

 فً كلّ  TRWلمصثنع تجمٌع تلسٌثرتت تلٌثبثنٌة تلكثبنة بثلؤٌثت تلمتحدة ولد تشترطت شركة 

ْمدتد شركثت تلسٌثرتت   TRWمنع تلشركثت تلٌثبثنٌة من منثفسة وثثبك تٔتفثق تلخثص بثلتحثلؾ 

 .نة  مكوّ  تِمرٌكٌة بؤجزتء  

ثت وبذلن تسنح تلفرصة ٌضة تلمهثرتت وتلتمنٌّ على ممث مسبك   ٌمكن لطرفً تلتحثلؾ إجرتء تتفثق    -4

 ك هذت تلهدؾ.ثت تلترخٌص تلمتبثدل أحد تلطرق تلتً تحمّ تتفثلٌّ  لتحمٌك مكثسج متعثدلة وتعدّ 

موتورؤ وتوشٌبث ، حٌث لثمت موتورؤ بإجثزة وترخٌص  تلتحثلؾ تلذي لثم بٌن شركتً :مثال 

لممثبل لثمت توشٌبث بإجثزة وترخٌص تمنٌثت رلثبك من تمنٌثت تلمعثلج تلدلٌك لتوشٌبث وفً ت بعض  

 تلذتكرة لموتورؤ.

من تلممكن تملٌل مخثطر تٔنتهثزٌة تلتً ٌموم بهث شرٌن تلتحثلؾ وذلن إذت لثمت تلشركة  -5

مث  وٌعتبر تلتحثلؾ تلذي لثم بٌن زٌروكس وفوجً ْنتثج من تلشرٌن ممدّ  صثدق   د  بثلحصول على تعهّ 

 على ذلن. لسوق تَسٌوٌة خٌر دلٌل  لمثكٌنثت تلتصوٌر 

 إدارة التحالف : ثالثا  : 

ة تلتً توتجه تلشركة إذت  تلمهمّ  للتحثلؾ فإنّ  منثسج   حٌنمث ٌتم تختٌثر شرٌن وكذلن تٔتفثق على هٌكل  

جثح . إذ ٌمكن أن ة أحد أهم عنثصرتلنهً زٌثدة فوتبد تلتحثلؾ . وٌبدو تْحسثس بثٔختٕفثت تلثمثفٌّ 

ًّ تٔختٕؾ إلى أتعزو  لى تلتسلٌم بمثل هذه وٌحتثج تلمدٌرون إ سلوج تْدترة وتٔختٕؾ تلثمثف

 عند تلشروع فً تلتعثمل مع تلشركثء . ثتتٔختٕف

تلمبٌعثت بثلنسبة  ر ونموّ تلتحثلؾ تلنثجح بٌن فورد ومثزدت ولد أسفرت هذه تلشرتكة عن تطوّ  مثال :

من  من مثزدت. ولد أرست كلّ  Navajoتز نثفثجو من فورد وطر Explorerلطرتز تكسبلورر 

من فورد ومثزدت لمنثلشة  رتءتلمد تضمّ  ٌشتمل على عمد تجتمثعثت عمل   فورد ومثزدت إطثر عمل  

ة ي تدعٌم تلصدتلثت تلشخصٌّ أفضل . وٌإدّ  بشكل   تلتعثرؾلتهٌبة فرصة وحثلؾ مة بثلتّ تلمسثبل تلمتعلّ 

شركثء  نم ملدرة تلشركة على تلتعلّ  متنثؼمة بٌن تلشركتٌن . إنّ  لى بنثء تلثمة وتسهٌل إلثمة عٕلثتإ

 . ث  فً تمرٌر مدى مث تكتسبه تلشركة من تلتحثلؾتلتحثلؾ ٌعتبر عثمٕ  ربٌس
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فً درتسة  لى هذه تلحمٌمة بعد أن لضوت خمس سنوتت  إمن ) هثٌمل ، دوز ، برتٔد (  ل كل  ولد توصّ 

زوت على عدد دة تلجنسٌثت ولد ركّ بعض تلشركثت تلكبرى متعدّ  ث  بٌنسترتتٌجٌّ خمسة عشر تحثلفث  إ

من  حثلة   ت بٌن تلشركثت تلٌثبثنٌة وتلشركثء تلؽربٌٌن  ) أوروبٌٌن ـ أمرٌكٌٌن ( وفً كلّ ثمن تلتحثلف

 تلحثٔت خرجت تلشركة تلٌثبثنٌة ألوى من تلشرٌن تلؽربً .

م ، وفً تلحمٌمة بدت تلملٌل من تلشركثت تلتعلّ تلشركة تلٌثبثنٌة لد بذلت مجهودت  عظٌمث  فً  نجد أنّ 

للمشثركة فً  جهوت تلى تعتبثر تلتحثلؾ كؤدتة  م من تلشركثء تلٌثبثنٌٌن ، إذ تتّ فً تلتعلّ  تلؽربٌة رتؼبة  

 تلتكثلٌؾ وتلمخثطر.

 .ة تلٌثبثنٌة م تلتطبٌمثت تلصنثعٌّ : زٌروكس تستؽلت مشروعهث تلمشترن مع فوجً كً تتعلّ مثال 

ة بتصنٌع ة تلمبرمة بٌن جنرتل موتورز وتوٌوتث تلخثصّ فً تٔتفثلٌّ  مسبولة  تلم ؼٌر حثٔت تلتعلّ تتمثّل 

ً تلشركة تلمتحدة سمّ  مشترن   ل هذت تلتحثلؾ فً صورة مشروع  تلسٌثرة شٌفرولٌه نوفث ولد تشكّ 

ه من أسهم تلشركة . وتمتلن هذ 50%من تلطرفٌن  تلجدٌدة لصنثعة تلسٌثرتت حٌث ٌمتلن كل  

مت توٌوتث معظم تلٌثبثنٌٌن ، حمّ  رتءتلشركة مصنعث  فً فرمونت بكثلٌفورنٌث . وطبمث  لمث لثله أحد تلمد

منث نظم تلتورٌد وتلنمل فً تلؤٌثت تلمتحدة تِمرٌكٌة كمث أننث تكتسبنث لمد تعلّ  أهدتفهث من هذت تلتحثلؾ.

  تلثمة فً إدترة تلعمثل تِمرٌكٌٌن .

م من هث تتعلّ تلشركة ٌجج أن تضع بعض تلممثٌٌس لتضمن أنّ  فإنّ  تحثلؾ  عند تلشروع فً دخول 

 ة  تلموظفٌن تلعثملٌن بنمثط لوّ  تحثلفهث مع تلشرٌن ) تكتسثج معثرؾ لٕستخدتم تلنثفع ، إحثطة كلّ 

 (. جدٌدة   وضعؾ تلشرٌن وتكتسثج مهثرتت  
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 خلصة

 

بثلممثٌٌس  نتثج منتج  تلتكلفة فضٕ  عن إ نخفض  م وتحد   من مولع   ة  عثلمٌّ  ث  ٌستحٌل أن تخدم سول

 إنّ  : ث  تستطٌع تلمولثت تلتكلفة بمنحى تلخبرة ، وعملٌّ ة وتسوٌمه حول تلعثلم لتحمٌك تلتصثدٌّ تلعثلمٌّ 

تنفٌذ مثل هذه  ة لد ٌعمل ضدّ لى تصنٌع تلمنتج وفك تلطلج حسج تلشروط تلمحلٌّ تلحثجة إ

 ة.سترتتٌجٌّ تْ

تلمستهلكٌن تلٌثبثنٌٌن وتِمرٌكٌٌن وتِوروبٌٌن ٌطلبون  ت تصنٌع تلسٌثرتت أنّ تكتشفت شركثمثثل : 

ًّ  مختلفة   ث  أنوتع  من تلسٌثرتت تِمر تلذي ٌعنً تصنٌع تلمنتجثت وفك طبٌعة تلطلج فً تلسوق تلمحل

تلمثع  لىة إمن تلممّ  كثملة   ة إلثمة منشآت  سترتتٌجٌّ ٌجٌة توٌوتث وهوندت وفورد وتبنً إسترتتوهذه هً إ

، وبرؼم أن أفضل   ة بشكل  ن خدمة تلحثجثت وتلطلبثت تلمحلٌّ ى ٌمكّ من هذه تلمنثطك حتّ  منطمة   فً كلّ 

 ّٔ ثت تلضؽوط دترة تلتصثدٌّ من لدرة تلشركة على إ هث تحدّ  أنّ هذه تلسٌثسة تجلج كثٌرت  من تِربثح إ

ِخرى فضٕ  عن تلمهثرتت  دولة  نتثج من ة كثستحثلة نمل كثمل حجم تْتلمرتبطة بثٔستجثبة تلمحلٌّ 

لى تلظروؾ بثلنظر إ من تمدٌم تنثزٔت   زة للشركة وهنث ٔبدّ وتلمنتجثت تلمرتبطة بثلكفثءتت تلممٌّ 

 ة.تلمحلٌّ 
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   International Strategyة ة الدولٌ  ستراتٌجٌ  اإل -10

ت وتلمنتجثت ذتت نمل تلمهثرت ة للعمل على خلك تلمٌمة بوتسطةة تلدولٌّ سترتتٌجٌّ تْتلشركثت تتبنّى 

لى تلن تلمهثرتت وتلمنتجثت . ة حٌث ٌفتمر تلمنثفسون تلمحلٌون إلى تِسوتق تِجنبٌتلمٌمة تلعثلٌة إ

لى إ جرى تطوٌرهث فً تلبلد تِمّ  زة  متمٌّ  تجلى ذلن من خٕل خلك تلمٌمة عن طرٌك نمل منتجثت  

ًّ ثت تلعثلمٌّ فً معظم تلشركٌحتفظ عبر تلبحثر .  جدٌدة   أسوتق   تلتحكم  لنفسه بحكّ  ة تلمركز تلربٌس

)شثرلزهل وجثرٌث ة تلتسوٌكة بثلمنتج وعملٌّ ثت تلخثصّ سترتتٌجٌّ تلكثمل وتلصثرم فً تْ

 . (419.ص ، 2001جونز،

 

 

 

 

  عثلً

سترتتٌجٌّة عثبرة تلدولت  ةة تلعثلمٌّ سترتتٌجٌّ ٔت   

  

 

 

              ضؽوط من أجل تلتكلفة

من أجل االستجابة المحلٌ ة                                                                  ضغوط      

 منخفض

   

سترتتٌجٌّة تلمحلٌّة تلمتعدّدةٔت  ةة تلدولٌّ سترتتٌجٌّ ٔت   عثلً 

 منخفض
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و ج ) توٌز آر ٌو آس ، مثكدونثلدز ، أي بً تم ، وكٌل مثل لثبمة تلشركثت تلعثلمٌة شركثت   تضمّ 

 وبروكتر وجثمبل (

 عثلٌة   زة وذتت لٌمة  فً حثلة تستحوتذ تلشركة على كفثءتت متمٌّ  ة عممث  ة تلدولٌّ سترتتٌجٌّ تكتسج تْ

 ٌفتمر إلٌهث تلمنثفسون تلمحلٌون فً تِسوتق تِجنبٌة 

هً أكبر  ": Procter and Gambleة من تلوتلع ) شركة بروكتر وجثمبل " سترتتٌجٌّ إ مثال :

من خٕل تروٌج أكثر من  ة  دولٌّ  ة . تكتسبت سمعة  ستهٕكٌّ فً مجثل صنثعة تلسلع تٔ ة  أمرٌكٌّ  شركة  

على مستوى تلعثلم .  كعثبدتت   ك من خٕلهث تلشركة أكثر من بلٌون دؤر  . تحمّ  ربٌسة   ثمثنٌن مثركة  

ة ة تلدولٌّ سترتتٌجٌّ هثج تْة تلثثنٌة من خٕل تنتث  بعد تلحرج تلعثلمٌّ ع دولٌّ تتجهت هذه تلشركة للتوسّ 

تستخدتمهث وتستحدتثهث  تلتً سثعدت على نمل تلمثركثت تلتجثرٌة وسٌثسثت تلتسوٌك تلتً تمّ 

 لى أوروبث تلؽربٌة .فً تلؤٌثت تلمتحدة تِمرٌكٌة إ وتطوٌرهث

لمدّة  وبعد تلتوتجد فً تلٌثبثن 1985عثنت تلشركة من تنتشثرتت كبرى فً تلٌثبثن تحدٌدت  بحلول عثم 

وذلن عمج  عثم   فً كلّ  ملٌون دؤر   40د خسثبر تمدر بـ كثنت تلشركة ٔ تزتل تتكبّ ثٕثة عشرعثمث  

بذلن تٔستحوتذ على  فً تلٌثبثن مستهدفة   ل مرة  ِوّ  ة وتحدة  طرح منتج تلحفثضثت تلتً تستعمل لمرّ 

%80  ّٔ بل أن نصٌبهث من متلثمثنٌنثت وجدت بروكتر وجث ه فً مستهلّ  أنّ من حصص تلسوق إ

ٌثبثنٌة تستحوذ على ذوق  ؼٌرى بسبج دخول شركة منثفسة أخر 8%لى تلسوق لد تدهور إ

حٌث  30%ومتطلبثت تلٌثبثنٌٌن وهً شركة ) كثو ( حٌث نجحت تلشركة على رفع نصٌبهث تلى 

 مثعد . لى تلتّ ثه تلشركة فً أمرٌكث سوؾ ٌحثل إتلذي تتبنّ  أسلوج تلمركزيّ 

ًّ رت تلشركة ؼٌّ  للشركة فً مجثل سوق  مشتركة   وأحدثت مشروعثت   من أسلوج تلتفكٌر تلتسوٌم

دخلت تلسوق تلبولندي بمنتج ) وتش تندجو ( تلكل  1991تلشثمبو تلبولندي حٌث فً صٌؾ عثم 

ّٔ حدة تِمرٌكٌّ مت من خٕله أفضل تلمبٌعثت فً تلؤٌثت تلمتّ بوتحد وتلتً حمّ  فً   أنّ ة وأوروبث إ

 بدأت تلمبٌعثت بثلتدهور بسبج تلشثبعثت وتلمنثفسة تلشدٌدة  1992 مستهلّ 

ة نمل تلمنتجثت وتسوٌمهث ٌجج أن تٕبم ثمثفة وأذوتق وأفضلٌثت عملٌّ  نّ إلى أذلن  ٌعود تلسبج فً كلّ 

 تلمستهلكٌن تلمحلٌٌن .
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ٌ  ستراتٌجٌ  اإل - 10-1  (  Multidomestic Strategy)  دةة المتعد  ة المحل

ة سترتتٌجٌّ تجثتهث وفك طلج تلعمٌل وصٌثؼة تْتكون عروض من عندمث ة تلشركثت ٌجٌّ سترتتإتتجلّى 

ة للشركة من نثحٌة تلتسوٌك بمث ٌتٕبم مع تلظروؾ تلوطنٌة. تلجؤ أٌضث  هذه تلشركة لتكوٌن تلعثمّ 

 سوق   نتثج وتلتسوٌك وتلبحث وتلتطوٌر فً كلّ أنشطة خلك تلمٌمة بمث فً ذلن تْ من كثملة   مجموعة  

 .(423 .ص 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،ٌتوتجدون فً إطثرهث كبٌرة   ة  وطنٌّ 

ٌ  ستراتٌجٌ  الا - 10-2   Global Strategyة ة العالم

لى رفع تلتكثلٌؾ ي إلى عدم تصنٌع منتجثتهث وفك ذوق تلعمٌل ، وذلن ٌإدّ ة إتلشركثت تلعثلمٌّ  تمٌل

ل تلشركثت بدٔ  من ذلن تفضّ وعدد تلوظثبؾ ألصر وتكرتر  ة  نتثجٌّ إ حٌث أنه ٌشتمل على دورتت  

تِلصى من  ة فً جمٌع أنحثء تلعثلم حٌث ٌكون بممدورهث جنى تلحدّ تلعثلمٌة تسوٌك منتجثتهث تلنمطٌّ 

 .ل تِسثس لمنحى تلخبرة ) مثثل شركة إٌكٌث ( ثت تلحجم تلتً تشكّ تِربثح من ورتء تلتصثدٌّ 

ج علٌهث وجود فً مجثل صنثعة أشبثه تلموتصٕت ترتّ ة برزت معثٌٌر عثلمٌّ  : على سبٌل المثال

شركثت مثل : تنتل ، تكسثس  ة وعلى ذلن فإنّ ة تلعثلمٌّ على تلمنتجثت تلنمطٌّ  ضخمة   طلبثت  

 . ة  عثلمٌّ ة  سترتتٌجٌّ ى إتنسترومنت ، موتورؤ . كلهث تتبنّ 

تلمطثلج تلمرتبطة ة حٌث من أسوتق تلسلع تٔستهٕكٌّ  ر مثل تلن تلظروؾ فً كثٌر  ٔ تتوفّ 

 ةوتفمد هذه تٔسترتتٌجٌة صٕحٌتهث عندمث تكون تلمطثلج تلخثص ة تبمى عثلٌة  بثٔستجثبة تلمحلٌّ 

 ة عثلٌة تلمستوى.بثٔستجثبة تلمحلٌّ 

   Transnational Strategyة عابرة الجنسٌات أو الدول ستراتٌجٌ  الا -10-3

ّٔ برؼم تلعدٌد من تلبثحثٌن ومنهم بثرلٌت وجوشثل   سم ة تتّ ة وتلظروؾ تلتنثفسٌّ تلبٌبة تلحثلٌّ  أنّ إ

ثت تلتكلفة تلتصثدٌّ  ن على تلشركثت تلرتؼبة فً تلبمثء فً تلسوق تلعثلمٌة أن تستؽلّ ة ، إذ ٌتعٌّ بثلشدّ 

تلشركة وفً  زة دتخللى نمل تلكفثءتت تلمتمٌّ إ ثت تلمولع ، إضثفة  تلمرتكزة على تلخبرة وتلتصثدٌّ 

دة زة فً تلمتعدّ تلكفثءتت تلمتمٌّ  ة . كمث أنّ ة بثٔستجثبة تلمحلٌّ لى تلضؽوط تلخثصّ إ نفس تلولت تٔنتبثه

تلحفثظ على  أنحثء تلعثلم وهكذت ٌتمّ  ولكن ٌمكن تطوٌرهث فً كلّ  تلبلد تِمّ فً تلجنسٌثت ٔ تكمن فمط 

ة كمث هو لى تلفروع تِجنبٌّ إ تٔتجثهثت من تلشركة تِمّ  تدفك تلمهثرتت وعروض تلمنتج فً كلّ 

 لى تلشركة تِمّ ة تلتدفك هذه من تلفرع تِجنبً إة وبدٔ  من ذلن نتٌجة عملٌّ تلحثل فً تلشركثت تلدولٌّ 

ًّ   ومن فرع   ًّ   لى فرع  إ أجنب هث من بثرلٌت وجوشثل بؤنّ  ة تلتً أشثر إلٌهث كلّ آخر تلن تلعملٌّ  أجنب
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 ًّ  ثهث تلشركثت تلتً تحثول تحمٌك كلّ تلتً تتبنّ ة سترتتٌجٌّ ٔولمد تصطلحث على تسمٌة ت تلتعلٌم تلعثلم

 .ص ،2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،ثت أو تلدولة تلعثبرة للجنسٌّ سترتتٌجٌّ ٔتلن تِهدتؾ بث

425). 

مثل  منخفضة   عون بتكلفة  شركة كثتربٌٕر إذ أرؼمت تلحثجة لدخول تلمنثفسة مع منثفسٌن ٌتمتّ  مثال :

نثت فً مصثنع للمكوّ  ثت تلتصنٌع تلمركزيّ ت على زٌثدة عملٌّ كومثتسو تلٌثبثنٌة . تعمل تلشركث

ذتت  ة ولد أ ضثفت كثتربٌٕر لهذه تلمصثنع منتجثت  من تِسوتق تلعثلمٌّ  ةربٌس سوق   تلتجمٌع ككلّ 

ًّ ة مع تكٌّ محلٌّ  سمثت   من  تستطثعت تلشركة إدرتن كثٌر   ة وبهذتلٕحتٌثجثت تلمحلٌّ  ؾ تلمنتج تلنهثب

ًّ مزتٌث تلتصنٌع ت ًّ  لعثلم ة من خٕل تمٌٌز منتجهث فٌمث مع ضؽوط تٔستجثبة تلمحلٌّ  وتلتفثعل تٌْجثب

 ة.بٌن تِسوتق تلوطنٌّ 
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 ات للمنافسة العالمٌة ستراتٌجٌ  المزاٌا وعٌوب مختلف ا - 10-4

 

 العٌوب المزاٌا اإلستراتٌجٌ  ة

ةتلدولٌّ  نمل تلكفثءتت تلمتمٌزة لّسوتق  

 تِجنبٌة

جثبة تٔفتمثر لٕست -

 تلمحلٌة .

عدم تلمدرة على تحمٌك  -

 تلتصثدٌثت تلمولع

تلفشل فً تستؽٕل  -

 تؤثٌرتت منحنً تلخبرة

تلمدرة على جعل عروض  تلمحلٌة تلمتعددة

تلمنتج وتلتسوٌك مصممة 

 بثلتوتفك مع تٔستجثبة تلمحلٌة .

عدم تلمدرة على تحمٌك  -

 تلتصثدٌثت تلمولع

تلفشل فً تستؽٕل  -

 رةتؤثٌرتت منحنً تلخب

تٔفتمثر لٕستجثبة  -

 تلمحلٌة

ثتتلعثبرة للجنسٌّ  تلمدرة على تستؽٕل  - 

 تؤثٌرتت منحنً تلخبرة

تلمدرة على جعل  -

عروض تلمنتج 

وتلتسوٌك مصممة 

بثلتوتفك مع تٔستجثبة 

 تلمحلٌة

جنً منثفع تلتعلٌم  -

 تلعثلمً

صعوبثت تلتطبٌك  -

 تبسبج بعض تلمشثكٕ

 تلتنظٌمٌة

( 442 .ص ،2001شثرلزهل وجثرٌث جونز،  تلمصدر : (
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ّتّػهًّمسخىيّانمنظمتّسخراحيجي ّاإلّ-11

 

تِنشطة تلتً ٌجج أن تدخل تلتثلً : مث هً مجثٔت تِعمثل وة تجٌج على تلسإتل سترتتٌجٌّ تلن تْ

، تلنجثح فً تلمنثفسة  تهث على تلمدى تلطوٌل ؟ بثلنسبة لكثٌر من تلمنظمثتمة لتعظٌم ربحٌّ فٌهث تلمنظّ 

ًّ ٌعنً تلتكثم ًّ  ل تلرأس ًّ  تِمثم  زة  تلشركثت تلتً تنجح فً خلك مٌّ  و بخٕؾ ذلن ، نجد أنّ  أو تلخلف

.  ةبثت تستثمثرتتهث فً صنثعتهم تِولٌّ هث تحصل على موترد تفوق متطلّ لد تكتشؾ أنّ  ة  لوٌّ  ة  سٌّ فتنث

على تلتنوٌع  فً ة على تلمدى تلطوٌل لد ٌستلزم تٔعتمثدتعظٌم تلربحٌّ  تلن تلمنظمثت أنّ  ٌٕحظ فً 

على ذلن ، فً تلفصل تلتثسع سوؾ نمعن تلنظر فً تكثلٌؾ و أربثح  بنثء  . و جدٌدة   أنشطة

ثت تلتنوٌع و تلتكثمل ة كبدتبل لعملٌّ سترتتٌجٌّ درتسة تلتحثلفثت تْ ٌجج.  مختلفة   ثت تنوٌع  تسترتتٌجٌّ 

 ًّ ًّ نستعرض تلوسثبل تلمختلفة تلتً تستخدمهث تلشركثت لتحمس.  تلرأس و تلتنوٌع،  ٌك تلتكثمل تلرأس

ة لٌثم تلشركثت ذتت فً ذلن عملٌثت تْنتثج و تلمشروعثت تلجدٌدة . و سوؾ نتدبر أٌضث  كٌفٌّ  بمث

 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،عة بإعثدة هٌكلة أعمثلهث من أجل تحسٌن تِدتء تِنشطة تلمتنوّ 

 .(33 .ص

ّحصميمّانهيكمّانخنظيميّنهمنظمتّّ-12

 

ة تلمختلفة على سترتتٌجٌّ مة بجوتنج تْثت تلمتعلّ تلمسإولٌّ ة توزٌع تِدوتر وسترتتٌجٌّ تنفٌذ تْج ٌتطلّ 

ًّ ٌوضّ ة دتخل تلشركة . وتلوحدتت تلفرعٌّ و رتءتلمد ثت تلمسإولٌّ للشركة تِدوتر و ح تلهٌكل تلتنظٌم

ة من خٕل سترتتٌجٌّ فٌذ تْه ٌجري تنمة بتمدٌم تلتمثرٌر . ووفك هذت تلمعنى، فإنّ كذلن تلعٕلثت تلمتعلّ و

 ًّ تحت تلربٌس تلتنفٌذي  فً شركة مثتٌل نجد مجموعة إنتثج  نجد  :مثثل على سبٌل تل. وتلهٌكل تلتنظٌم

: بثربً ، وهوت وٌلز ، وفٌشر برتٌس ، وكذلن منتجثت  ةمثركثت مثتٌل تلربٌس جٌل بثرتد لكلّ 

إلى  تلربٌس ، تلذي ٌرفع تمرٌره مبثشرة   ة ٌرأسهث نثبجهذه تلوحدتت تلفرعٌّ  كلّ دٌزنً بترخٌص . و

ة ة تلشركة تلخثصّ سترتتٌجٌّ إ ذ بنجثح  تنفّ  مجموعة إنتثج   كلّ  د من أنّ ة تلتؤكّ ولٌّ تمع مسإبثرتد . و

)شثرلزهل وجثرٌث ، على عثتك نثبج تلربٌس لتلن تلمجموعة  نة  معٌّ  ع فً مثركة  بعملٌثت تلتوسّ 

 .(34.ص  2001جونز،

ًّ  ث إذت كثن هٌكلأمّ   ة تلشركة ، فمد ٌستدعً تِمر تصمٌم هٌكل  سترتتٌجٌّ مع إ تفكٔ ٌتو تلمنظمة تلحثل

دة / بثرتد تلبدء فً تستحدتث ثت تلسٌّ من بٌن تسترتتٌجٌّ  ر ثثنٌة حثلة شركة مثتٌل ، فإنّ لنتدبّ . و جدٌد  
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دة بثرتد إلى سوؾ تلجؤ تلسٌمن أجل تحمٌك ذلن ت ، وحثوللعج تِؤد و ألعثج تلل جدٌدة   مثركثت  

رى أخوللعج تِؤد  منهمث نثبج تلربٌس ، وتحدةّ  تٌن جدٌتٌن ٌرأس كلّ تستحدتث وحدتٌن فرعٌّ 

تج تلربٌس فً تطوٌر أو تشكٌل منتجثت من تلممكن أن ة نوّ ولٌّ سوؾ تكون مسإِلعثج تللوحثت و

إلى إدخثل تؽٌٌرتت على دة / بثرتد آخر ، ربمث تلجؤ تلسٌّ  بمعنى  . و ة  مستمرّ و ثثبتة   تصبح مثركثت  

ِنوتع تلمختلفة للهثٌكل سوؾ ننثلش تة وسترتتٌجٌّ ثتهث تْهٌكل مثتٌل من شؤنهث أن تعكس أولوٌّ 

 ة.سترتتٌجٌّ ٔتستخدتمهث لتنفٌذ ت رتءدٌمكن للم تلتًة وتلتنظٌمٌّ 

 تصمٌم نظم الرلابة  -12-1

 ٌجج علٌهث تمرٌر أفضل وسٌلة  . و منثسبة   تختٌثر تلهٌكل ، وضع نظم رلثبة  ٌتعٌّن على تلمنظمة 

ة فٌمث بٌن تلرلثبة تترتوح تلبدتبل تلرلثبٌّ فثت تلوحدتت تلفرعٌة . وتِدتء و تلرلثبة على تصرّ  وٌملتم

كمث تحتثج  لثبة من خٕل تلثمثفة تلتنظٌمٌة تلرنظمة تلرلثبٌة تلبٌرولرتطٌة ، وعلى تلمخرجثت إلى تِ

 .نرة للموظفٌتلحوتفز تلممرّ ة بثلمكثفآت وصّ إلى تمرٌر نوع تلنظم تلخثمة تلمنظّ 

 ة و الهٌكل و األنظمة الرلابٌة ستراتٌجٌ  المواءمة بٌن اإل -12-2

ة و تلهٌكل و نظم سترتتٌجٌّ ك توتفمث  بٌن تْتحمّ  لهث أنّ  حرتز تلنجثح ، فٕبدّ إذت مث أرتدت تلشركة إ

 حٌث أنّ  تلؽثٌة .  لنتلمستخدمة ْدرتن تثبل تلمختلفة ز تلفصل تلثثلث عشر على تلوستلرلثبة. و ٌركّ 

ذلن ٌستدعً  ، فإنّ  مة مطثلج مختلفة  ثت و تلبٌبثت تلمختلفة تضع على كثهل تلمنظّ سترتتٌجٌّ تْ

ة سترتتٌجٌّ ج إتتطلّ  :على سبٌل تلمثثل أخرى . و ة  رلثبٌّ  ، فضٕ  عن نظم   مختلفة   ة  هٌكلٌّ  تستجثبثت  

ة . د تلرلثبة على تلكفثءة تْنتثجٌّ أن تإكّ ) لخفض تلتكلفة ( و ة بسٌطة  متلرٌثدة فً تلتكلفة إبمثء تلمنظّ 

 ة  ة تمٌٌز منتجثت تلشركة بثٔعتمثد على خصثبص تكنولوجٌّ تسترتتٌجٌّ  من نثحٌة أخرى ، نجد أنّ و

تلتكنولوجٌة لوضع تلنظم  تلمٌزتتتكثمل أنشطة تلشركة حول  ، تظهر تلحثجة إلى ضرورة دة  متفرّ 

ًّ  تلحثّ وة تلرلثبٌّ   .(35 .ص، 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز، على تْبدتع تلتكنولوج

ث   تلتؽٌٌر ٌعتبر عنصرت  حتمٌّ  نظرت  ِنّ لثثبت تلوحٌد فٌه هو تلتؽٌٌر . وٌكثد ٌكون ت نث نعٌش فً عثلم  نّ إ

هث تتلشركثت تلتً تنجح على تلمدى تلطوٌل ، هً تلن تلشركثت تلتً تتمكن من توفٌك تسترتتٌجٌّ  فإنّ 

 ر . هٌكلهث تلتنظٌمً مع تلعثلم تلمتؽٌّ و
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 ون ستراتٌجٌ  اإل راءالمد -12-3

ًّ ذج تلتخطٌط تْه فً نموأنّ  شرنث فٌمث سبك إلى حمٌمة  ألمد  تكون تلمسإولٌة تلكبرى  تلتملٌديّ  سترتتٌج

و بثلضبط مث هة؟ وتلممّ  من هم مدٌرو لكنة . وتلممّ  تنسٌك عملٌة تلتخطٌط على عثتك مدٌريّ لمٌثدة و

ًّ دورهم تْ مثهو دورهم فً عملٌة تْدترة تلمستوٌثت تِدنى ؟ و مدٌريمثذت عن ؟. و سترتتٌج

ًّ فً هذت تلمسم نتنثول تلدور تْو ة ؟سترتتٌجٌّ تْ على مختلؾ تلمستوٌثت فً  رتءللمد سترتتٌج

 ة .ة تلتملٌدٌّ سترتتٌجٌّ لمنظمة من خٕل نظرٌة تْدترة تْت

 . ومدٌر شإون تلموّظفٌن: مدٌرو تلعموم  رتءثن من تلمدمثت تلحدٌثة نوعفً معظم تلمنظّ ٌوجد 

ة . ، أو أحد تِلسثم تلربٌسٌّ  ة أدتء تلمنظمة ككلّ وتلمدٌر تلعثم هو تلشخص تلذي ٌحمل مسإولٌّ  

ل ٌتحمّ  من نثحٌة أخرى. و ة تلمنظمة ككلّ لوّ هو تلمحثفظة على سٕمة وٌكون شؽلهم تلشثؼل و

 ًّ نتثج ، تِْفرتد ، وعملٌثت تلشرتء ، و، مثل شإون ت د  محدّ  أو عمل   ة نشثط  مسإولٌّ  تلمدٌر تلوظٌف

 وتحد   على نشثط   ة  عثمّ  ٌمتصرمجثل سلطتهم بصفة  ، وخدمة تلعمٕء و تلحسثبثت . وتلتسوٌك وتلبٌع و

ة إولٌّ ستلمتلن . و شثمل   من أنشطة تلمنظمة ، بٌنمث تلمدٌر تلعثم ٌتثبع تلعملٌثت فً تلمنظمة بشكل  

ًّ ه تْبحسّ  من لٌثمه بتوجٌه أعمثل تلمنظمة ككّل   د  متفرّ  تضع تلمدٌر تلعثم فً مولع   فً . و سترتتٌج

تلمستوى : مستوى تلمنظمة ، ومستوى تلنشثط ، و ة  إدترٌّ  مستوٌثت  ة دة تِنشطة ثٕثتلشركة متعدّ 

 ًّ مع تختٕؾ  تِول ىتلمستو ًمدٌرو تلعموم مولعهم ف و ٌحتلّ ( « . 2-1نظر تلشكل )ت» تلوظٌف

ًّ دورهم تْ ّٔ  سترتتٌج من  مستوى   ن سنلمً تلضوء على كلّ . و تَ مختلؾ   من نوع   ه دور   أنّ أٌضث  ، إ

 . رتءة تلمعهود بهث إلى تلمدسترتتٌجٌّ ت تلثٕثة ، فضٕ  عن تِدوتر تْتلمستوٌث
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 مدٌرو العموم  -12-4

تلكبثر وأعضثء مجلس  رتءوتلمد تلعموم( من تلربٌس تلتنفٌذين إدترة مستوى تلمنظمة )مدٌرو تتكوّ 

.تلجهثز تٔستشثري تْدترة و ًّ ل هإٔء تِفرتد لمة تلهرم من حٌث صنع تلمرتر فً ٌمثّ و تلربٌس

ًّ  ٌعتبر تلربٌس تلتنفٌذيّ مة . وتلمنظّ  د دوره ٌتجسّ فً هذت تلمستوى . و بمثثبة تلمدٌر تلعثم تلربٌس

ًّ تْ ن هذت تلدور تحدٌد تلرسثلة ٌتضمّ . و مة ككلّ ثت بثلنسبة للمنظّ سترتتٌجٌّ ٌة تْفً تنم سترتتٌج

تحدٌد نوع تلنشثط تلذي ستمثرسه ، بثْضثفة إلى حشد و توزٌع ة للمنظمة ، وتِهدتؾ تلربٌسو

  صلة  متّ  تلتً تستؽرق أنشطة  ثت ، وسترتتٌجٌّ تنفٌذ تْؼة وصٌثوترد على مختلؾ جوتنج تلنشثط ، وتلم

 عن لٌثدة تلمنظمة . فضٕ  

، بمث فً ذلن  من تِنشطة وتسع   دد شركة جنرتل تلكترٌن ، تلتً تعمل فً مجثل  ر فً هذت تلصّ لنتدبّ و

وتلمعدتت  ة بثلسٌثرتت ووسثبل تلنمل،تلتجهٌزتت تلخثصّ ة وتِجهزة تلربٌستجهٌز تْضثءة ، و

ة لربٌسهث ة تِسثسٌّ سترتتٌجٌّ ة تْن تلمسإولٌّ تتضمّ كثت تلطثبرتت ، ومحرّ ة بثلفضثء،وتلخثصّ 

 .تلتنفٌذيّ 

ًّ   تلممصودة بشكل   ةسترتتٌجٌّ ة صٌثؼة تْترتكز عملٌّ  :تلممصودة و تلطثربة ة سترتتٌجٌّ ٔت على  أسثس

على عكس  ذلن بثلنسبة تِمر  سفل ، بٌنمث نجد أنّ تِعلى إلى تِجه من ة تتّ تخطٌطٌّ  ثت  عملٌّ 
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ة مثت تلنثجحة على هذٌن تلنوعٌن من تلعملٌثت تلتخطٌطٌّ تعتمد تلمنظّ  ؼثلبث  مثتلطثربة و ةسترتتٌجٌّ لٓ

. 

ً  التخطٌط اإل  -12-5  فً الوالع  ستراتٌج

ًّ ٔة تلتخطٌط ته حتى أشد تلمنتمدٌن لعملٌّ ٌٕحظ أنّ  ًّ  سترتتٌج ة دوره . وعلى مون بؤهمٌّ ، ٌسلّ  تلرسم

ح فً تلشكل ة ، تلموضّ سترتتٌجٌّ ثعة تْك بعملٌة صننموذج متنسبرج تلمتعلّ  نجد أنّ  :سبٌل تلمثثل 

ًّ ة دور تلتخطٌط تْد على أهمٌّ ( ٌإكّ 1-4) ًّ  سترتتٌج  ةسترتتٌجٌّ ة تْ، مع تْشثرة إلى أهمٌّ  تلرسم

ًّ تلتخطٌط تْ طة . و حٌث أنّ تلطثربة ؼٌر تلمخطّ  ًّ  سترتتٌج مثزتل لٌد تلممثرسة و تلتطبٌك  تلرسم

ًّ ل عمّ لصلة بثلموضوع أن نتسثءوثٌك ت ه ِمر  فإنّ  وتسع   على نطثق    ث إذت كثنت أنظمة تلتخطٌط تلرسم

ًّ   تسثعد تلمنظمة بشكل   نظم تلتخطٌط  ة تلبحث إلى أنّ تشٌر أدلّ ق . وفً تحمٌك تِدتء تلمتفوّ  حمٌم

 ًّ  2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،أفضل  ة  تسترتتٌجٌّ  تسثعد تلشركثت على تتخثذ لرترتت   تلرسم

تنثولت تلعٕلة بٌن  سثبمة   و عشرٌن درتسة   لنتثبج ست ّ  ل  مفصّ  تحلٌل   حدٌثة   سة  فً درتتّم (. 52.ص ،

ًّ تلتخطٌط تْ ًّ ت تلن تلدرتسة إلى أن تلتخطٌط تْخلصو أدتء تلشركة . و سترتتٌج  له تؤثٌر   سترتتٌج

  ً ًّ تلتخطٌط تْ تعتبرت تلن تلدرتسة أنّ على أدتء تلشركة ، و إٌجثب  كبٌرة   ت لٌمة  نشثطث  ذ ٌعدّ  سترتتٌج

ًّ ل تلكثٌر من تلمرتلبٌن عن جدوى تستخدتم ن  . و برؼم هذه تلنتثبج، تسثء  كعثمل   ظم تلتخطٌط تلرسم

ًّ فً صنع تلمرتر تْ مسثعد    .  سترتتٌج
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ظم من بٌن أوتبل من تسثءلوت عن جدوى ن  «طرٌك تلبحث عن تلتمٌز»فً تلكتثج تِكثر بٌعث  مإلّ 

 ًّ على ث أعمثل ومإلفثت بٌترز . وتلجدل حول هذت تلموضوع فً أحد تستمرّ و،  تلتخطٌط تلرسم

 فمٌرة   تتخذت لرترتت   لشركثت   بؤمثلة   تثرٌخ نشثط تِعمثل مفعم   منتسبرج بؤنّ  نفس تلمنوتل ، ٌحتجّ 

لرترتت شركة  على سبٌل تلمثثل ،ضة . ومن عملٌثت تخطٌط تسترتتٌجٌة شثملة مفتر على أسثس  

وٌض تعتلمكتج ، و مث ٌتطلبهة وة بتنوٌع تلنشثط لٌشتمل تلتجهٌزتت تلكهربثبٌّ تلخثصّ « إكسون»

تلولود ستثمثر فً مجثٔت تلزٌت تلحجري وذلن عن طرٌك تٔتلنمص فً تحتٌثطثت تلبترول و

تلتً كثنت متشثبمة فٌمث ٌختص ٌنٌثت وبة على تلممثرسثت تلتخطٌطٌة فً تلسبعتلصنثعً ، وتلمترتّ 

 تجثت تلبترولٌة . بثلطلج على تلمن

 على تلطلج كنتٌجة   حثدّ   عثر تلزٌت ، كمث تنبؤت بحدوث تدن  لمد تنبؤت شركة إكسون بثرتفثع أسو

 ّٔ بذلن أحد أهم تلفروض  فً تلثمثنٌنثت ، هثدمة   أسعثر زٌت تلبترول لد تنخفضت فجؤة    أنّ لذلن. إ

سوء بسبج  تنوٌع   مٌك خطةة فً خطة إكسون ، هذت بثْضثفة إلى فشل إكسون فً تحتِسثسٌّ 

 تلمكتج . هٌكلةتلمشكٕت تْدترٌة فً عملٌثت تلسٌثسثت تلخثصة بثٔندمثج و

ًّ ورتء عدم تحمٌك نظم تلتخطٌط تْ ٌمكن تمدٌم أربعة أسبثج  و ًّ  سترتتٌج للنتثبج تلمرؼوبة .  تلرسم

ًّ  سنتنثول منهث ثٕثة أسبثج   هذه تِسبثج درتسة،  ومن تل و نرجا تلسبج تلرتبع إلى تلجزء تلنهثب

 تلثٕثة تشمل : 

 د . تلتخطٌط فً ظل عدم تلتؤكّ  -1

 تلتخطٌط وفك سٌثسة تلبرج تلعثلً من أعلى إلى أسفل .  -2

 للمستمبل . جثه  كثتّ  تلتخطٌط للحثضر -3

 د عدم التأك   ٌط فً ظل  التخط   -12-5-1

ًّ ٌمؾ ورتء سوء سمعة تلتخطٌط تْ وتحد   سبج   هنثن كثٌرت  من  د ذلن فً أنّ ٌتجسّ  ، و سترتتٌج

ًّ ستلم إ تلمستمبل بطبٌعته ٔ ٌمكن تلتنبّ  تمنٌثت تلتخطٌط ٌفوتهم أنّ ل إولٌن فً معرض حمثسهم تلمبدب

ه ن عنهث أنّ إولو، حٌث ٌفترض تلمس ة  عثمّ  ن مشكلة  ل، فهنث« إكسون»به . كمث هو تلحثل مع شركة 

ّٔ  إ بثلمستمبل بدلة  من تلممكن تلتنبّ  ى أفضل تلثثبت تلوحٌد فً هذت تلعثلم هو تلتؽٌٌر . و حتّ   أنّ . إ

ة ؼٌر رتت مولفٌّ ٌمكن أن تخفك جزبٌث  فً حثلة ظهور متؽٌّ  صلبة   تلخطط و تلتً تموم على أسس  

ه فً تلحمٌمة تلمثبمة أنّ . و بثستمرتر   رتت تلمولفٌة تظهرتلن تلمتؽٌّ  ، و كمث ٔحظنث آنفث  ، فإنّ  متولعة  
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لد حدت ذلن بثلشركة لّخذ بمدخل و كثفٌة   إ بثلمستمبل بدرجة  د كثن ٔ ٌمكن تلتنبّ كّ عثلم عدم تلتؤ

ة من سترتتٌجٌّ تْ»ٌط تلوتردة فً لعملٌة تلتخطRoyal Dutch/shell تلسٌنثرٌو ، كمث حدث بــ 

 .( 54 .ص ،2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،«1/3تلوتلع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8/3ة من الوالع )ستراتٌجٌ  إ

ً  التخطٌط اإل  Royal Dutch/shellة روٌال دتش / شلكلشر ستراتٌج

ًّ تخطٌط تْفكرة تلدت  جٌّ  –أكبر تلشركثت تلبترولٌة تلعثلمٌة  –عرفت شركة روٌثل دتش شل  . بثلرؼم  سترتتٌج

ًّ ٌٌن تلحثلٌٌن ٌعتبرون تلتخطٌط تْري تْدترة و تلرإسثء تلتنفٌذتلكثٌر من مفكّ  ك بؤنّ من تلتحم حدى إ سترتتٌج

ّٔ تلمفثرلثت تلتثرٌخٌّ  ًّ تلتخطٌط تْ شركة شل تلتنعت بؤنّ   أنّ ة ، إ أفثد  على تلمدى تلطوٌل هو أمر   سترتتٌج

د و ؼٌر تخطٌط شركة شل ٌؤخذ صٌؽة تلتخطٌط تلمعمّ  من هذت تلنجثح إلى أنّ  ى جزء  تلشركة جٌدت  . و ٌ عز

ًّ إ و تلذي لثم به فرٌك   لثدمة   تلمرن لعشر سنوتت   من تلشركة ، و ٌبتعد كثٌرت  عن وتلع تلتشؽٌل تلفعلً.  سترتتٌج

كثن دورهث محثولة حمل  تًو تل «مثذ لو»رت سلسلة من سٌنثروهثت ة تلتخطٌط لد وفّ عملٌّ  و فً تلوتلع، فإنّ 

 سترتتٌجٌث  فً تلبٌبة تلتً ٌمثرسون نشثطهم بهث .لمستوٌثت فً تلشركة على تلتفكٌر إت على كلّ  تلمدرتء

عتمد على نظثم تلتخطٌط ، أكثر وضوحث  خٕل بدتٌة تلثمثنٌنٌثت ، و فً ة سٌنثرٌو تلشركة و تلتً تلمد كثنت لوّ 

 صنثعة   ر ترتفثع تلتكثلٌؾ تلجثرٌة فً أيّ دؤر ، و مع تطوّ تلحول  ذلن تلولت ترتوح سعر برمٌل تلبترول

ع على ذلن فلمد تولّ  . عٕوة   ة  مت معظم شركثت تلبترول أربثحث  لٌثسٌّ للبرمٌل فمد حمّ  ت  دؤر 11بمتوسط زٌثدة 

. و مع  1991 دؤر بحلول عثم 51صل سعر تلبرمٌل ٌفً تِسعثر لد  ٌن زٌثدة  لٌن تلصنثعٌّ تلعدٌد من تلمحلّ 

ة ن إمكثنٌّ ٌتضمّ  وهثت تلمستمبلٌة و كثن إحدتهثٌمن تلسٌنثر كبٌر   ث  فً عدد  ر ملٌّ كثنت تفكّ  «شل»شركة  ذلن فإنّ 

 15نتثج ، و كذلن إؼرتق تِسوتق بثلبترول و تنخفثض أسعثره لٌصل إلى من تْ ة تِوبن للحدّ تنهٌثر تتفثلٌّ 

دوت كٌؾ ستكون تستجثبتهم شركة شل أوتمرهث لمدٌري تلشركة لٌحدّ  أعطت 1984للبرمٌل . و فً عثم  ت  دؤر

فً شركة شل لد  جثدّ   للمٌثم بعمل   «تللعبة». و هذه  ت  دؤر 15وصل سعر تلبرمٌل إلى  مث فعلهم إذت ودورد

 كشفت عن تلسإتل )مثذت ستفعل لو حدث ذلن ؟(

 حدٌثة   فٌض تكثلٌؾ تٔستكشثؾ بثستخدتم تمنٌثت  جهودت  لتخ «تللعبة»تضمنت توتبع هذه  1981و فً أوتبل عثم 

ة ؾ فً معثمل تلتكرٌر لتحمٌك تلكفثءة فً تلتكثلٌؾ ، و أٌضث  عملٌّ لٕستكشثؾ ، و كذلن بثٔستثمثر تلمكثّ 

تنشؽلت فٌه معظم  هذت تلتخطٌط فً تلولت تلذي ة . و لد ظهر كلّ ثت تلخدمة ضعٌفة تلربحٌّ تلتخلص من محطّ 

نشثط تلتنوٌع و تلتوظٌؾ خثرج نشثط تلبترول بدٔ  من محثولة تحسٌن تلكفثءة فً عملٌثتهم  شركثت تلبترول فً

للبرمٌل . و مع  رت  دؤ 27عند  1986سعر تلبرمٌل فً أوتبل ٌنثٌر  هذه تلتملبثت فمد ظلّ  تِسثسٌة . و فً ظلّ 

ٔسكث أدٌد من تلبحر تلشمثلً و، و تْنتثج تلج 1985لٓنتثج عثم  جدٌد   فإن فشل تِوبن فً وضع سمؾ   نذل

ل ك وتنخفثض تلطلج بسبج تلجهود تلمتزتو تلبترول فً تِسوتق .  من متنثمٌة   فرة  ٌدة لترشٌد تستخدتم تلطثلة خ 

ت  للبرمٌل ، دؤر 17ل من فبرتٌر إلى وصل سعر تلبترول بحلول تِوّ فطفح تلخزتن  1986فً أوتبل ٌنثٌر و

 للبرمٌل . ت  ٔردو 15برٌل وصل إلى وفً شهر أ

ك على منثفسٌهث فً جهود كثن لهث تلسبوللبرمٌل  ت  دؤر 15عت تنخفثض تلسعر إلى شركة شل كثنت لد تولّ  نّ إ

متوسط تكثلٌؾ تستكشثؾ تلبترول  فإنّ  1989لذلن و بحلول عثم  تخفٌض تلتكثلٌؾ . و نتٌجة  و جهودتخفٌض تل

على  للبرمٌل . وعٕوة   دؤر   4بمتوسط تلصنثعة تلبثلػ  نة  ل ممثرٌدؤر فً تلبرم 2من  فً تلشركة كثن أللّ 

.  1988% عثم  8.4مت شركة شل عثبدت  صثفٌث  على تِصول لدره فً نشثط تلتكرٌر و تلتسوٌك حمّ إنّه ذلن  ف

 برٌتش.  –فً شركثت تلبترول تلكبٌرة مثل شركة أكسون  3.8و ذلن أكثر من ضعؾ معدل 
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لبٌبة تلشركة  صٌثؼة نموذج  « Shellشل »طو ثلمستمبل ، حثول مخطّ بدٔ  من محثولة تلتنبإ بو

تلمسإولٌن صٌثؼة لد طلج من نثرٌوهثت تلممكنة و تلمحتملة ، وتستخدتمه للتنبإ بعدد من تلسٌو

كثن تلهدؾ من ذلن هو تهٌبة تلفرصة ٌنثرٌوهثت تلمحتملة تلمختلفة . وثت تتوتفك مع تلسسترتتٌجٌّ إ

ًّ تهم و للتفكٌر فً تلمشكٕت بشكل إدة لبٌبرة و تلمعمّ لطبٌعة تلمتؽٌّ ت رتء لفهم أمثم تلمد  . سترتتٌج

 تلكبرى ..  بٌن عدد من تلشركثت مدخل تلسٌنثرٌو فً تلتخطٌط أخذ فً تٔنتشثر بسرعة   بدت أنّ و

من بٌن  50%ه بحلول أوتسط تلثمثنٌنٌثت تتجهت أكثر من نّ وفمث  لنتثبج أحد تٔستمصثءتت ، فإو

بثلرؼم بمدخل تلسٌنثرٌو فً تلتخطٌط . و ركة كبرى إلى تستخدتم ظهور تِسثلٌج تلخثصةش 500

« بول سكومٌكر» أنّ  د و تلمنثهض لهذت تلمدخل ، إّٔ لة للمإٌّ من تستمرتر ظهور عملٌثت تمٌٌم مفصّ 

إلى  يمدخل تلسٌنثرٌو فً عملٌة تلتخطٌط ٌإدّ  ، من جثمعة شٌكثؼو ٌبرز فً أحد أعمثله تلحدٌثة أنّ 

 توسعة مدترن تِفرتد و تطوٌر أسثلٌج تفكٌرهم ، تِمر تلذي ٌترتج علٌه إمكثنٌة صٌثؼة خطط  

 . Royal Dutch/shellأفضل ، كمث حدث مع شركة 

 التخطٌط و ثمافة الفرد  12-5-2

ًّ  بدتٌة   تَن ٌنظرون إلى  من تِفرتد تلكثٌر أن أشٌر إلى أنّ  فً صلج تلموضوع أودّ  ولبل تلمض

ًّ ة و تْخطٌط عثمّ تلت بثعتبثره ضربث  من ضروج تلتنجٌم أو تلخوض فً تلؽٌج  ة  خثصّ  سترتتٌج

ث تلصنؾ تَخر تلذي لٌس لدٌه هذت مثت .. وأمّ ة تِفرتد من تلمحرّ ه فً تلخلفٌة تلثمثفٌة لؽثلبٌّ كؤنّ و

ٌجٌده أوحتى ٌمثرسه مث ه ٌفتمد إلى تلممثرسة تلصحٌحة له ، وللّ نث نجد أنّ تلفهم تلخثطا للتخطٌط ، فإنّ 

 ًّ مث أطلك علٌه تَن  تلمتكرر وٌندرج تحته كلّ  فً مظثهر حٌثته تلمختلفة منهث على تلمستوى تلٌوم

ًّ ٔوهو مث أطلك علٌه تلتخطٌط ت ممتدّ   "إدترة وتخطٌط تلولت " على مستوى   كٕهمث من و سترتتٌج

أدتء مث أنٌط  ن حٌثته بثعتبثرهث من ثفة شإوثم بتركهث وعدم ممثرستهث فً كتِمور تلوتجبة تلتً ٌإ

 عن وتجج تٔستخٕؾ فً تِرض ، ومثٔ ٌتمّ  ول  ه مسإ، و بثعتبثر أنّ  و مهثم   به من وتجبثت  

 ّٔ   به فهو وتجج .تلوتجج إ

ؾ على مستوى تلعثلم عمومث  و تلعربً خصوصث هو مث تِسبثج مث نعثنٌه من تخلّ   أحد أهمّ  لعلّ و

م مث أٌضث  على مستوى تلتعلّ ، لٌس فمط على مستوى تلممثرسة و إنّ  وتضح   ّي  إدتر ؾ  ٌعثنٌه من تخلّ 

 تلتدرٌج و تلتربٌة .و
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من تلعلم و تلمعرفة ، و ٔ ٌكفً  على أسثس   مث ٌجج أن تكون ممثرسة  فٕ ٌكفً فمط أن نمثرس ، وإنّ 

ن خٕل مث ٌمكن أن فً مرتحل تلحٌثة تِولى م م على تلكبر ، وإنمث ٌجج أن ٌتمّ تلتدرٌج و تلتعلّ 

حتى  فرد   تلمعتثد و تلصحٌح لدى كلّ  نطلك علٌه " تلتربٌة تْدترٌة " تلن تلتً تدعم تلسلون تْدتريّ 

ًّ  سهل   تلصحٌح بشكل   مع تلسلون تْدتريّ  ة و ممثرسته تلٌومٌة متمثشٌة  تصبح حٌثته تلعثدٌّ   و تلمثب

فً بٕد  تلعربٌة تَن ، عكس مث هو كثبن   ، كمث هو معظمنث فً تلبٕد ؤ مستؽرج   ؾ  ؼٌر متكلّ 

 ر  .ؾ وتلتؤخّ تلؽرج ، ممث جعلهث تؤخذ بزمثم تلموة و تلحضثرة ، ونحن نؤخذ بزمثم تلتخلّ 

 فمث هو تلممصود بثلتخطٌط عمومث  :

 أو مجثل من تلمجثٔت . أمر   بإ بثلمستمبل فً أيّ عن عملٌة تنّ ة  تلتخطٌط بمعنثه تلشثمل عبثر إنّ 

 د هو : تلمحدّ  تْدتريّ بمعنثه و

ًّ   "تحدٌد تلوسٌلة أو تِسلوج تلمنثسج لتحمٌك هدؾ   ، فً ضوء تلظروؾ تلمحٌطة  مستمبل

 تلمتثحة" تْمكثنثتو

 ث تلؽد : وأمّ 

فهو تلؽد تلمرٌج جدت  ، وتلمتوسط ، وتلبعٌد على تلمستوى  تمسٌمثته،فهو هنث ٌشٌر إلى تلمستمبل من 

 مور تلحٌثة .من أ أمر   تلدنٌوي  وفً كلّ 

 ً : تلتخطٌط أن ٌرتعً مث ٌل أصول أمر لذلن ٌصبح منو

بشؤنه و تلتخطٌط  ة تلبٌثنثت و تلمعلومثت تلمتثحة عن تلموضوع تلذي ٌرتد تتخثذ لرتر  تجمٌع كثفّ  -1

 له 

ى تكون حمثبك و لٌس جمعهث حتّ  ت من تلمعلومثت تلتً ٌتمّ مة و تلتثبّ تلرجوع إلى مصثدر موثّ  -2

 . أو أوهثم   مٌن  رد تخمجّ 

ة من مصثدر تجرٌبٌّ  ؼٌر مإكدّةبمجرد تلشكلٌثت و تلظوتهر و تِحكثم تلتً تصدر عن معلومثت 

 له أن تكون مصثدر ٌعتمد علٌهث . معتمدة ٌحكّ 
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 ث  منهم أنّ ث فً تخطٌطهم أو تتخثذهم للمرترتت تلمختلفة ظنّ هذت تِمر ٌؽٌج عن تلكثٌرٌن منّ  لعلّ و

تلحمثبك لومثت وعة تلبٌثنثت وتلملٌثم تلشخص بتجمٌع كثفّ  ستشثرة ، بٌنمث تلوتلع تإلى  تِمر ٌحتثج 

 عن تلموضوع .

 حمٌمة كلّ د من صدق وة و لٌتؤكّ ة ؼٌر تلٌمٌنٌّ ٔ إلى تلبٌثنثت تلظنٌّ تلمصثدر تلسهلة ، و ٔ ٌركن إلىو

نوت ، أن فتبٌّ  بنبؤ   فثسك   هث تلذٌن آمنوت إن جثءكمة : " ٌث أٌّ مث سوؾ ٌعتمد علٌه من بٌثنثت تخطٌطٌّ 

طثلمث  أمر   و فً آخر كلّ  ن هنث مطلوج  تصٌبوت لومث  بجهثلة فتصبحوت على مث فعلتم نثدمٌن " فثلتبٌّ 

أصٕ  تلشروع فً عمل  ، و ؼٌر ممبول   بثطل  مث بنً على بثطل  فهو  كلّ  ة ، فإنّ سوؾ ٌبنً علٌه خطّ 

 . ن  و تبٌّ  بل ٌمٌن   ومثت  و ٔ معل بٕ تخطٌط ، و ٔ تخطٌط بل معلومثت  

ًّ   إلى وتلع   نظرّي   د أمر  ل تلشورى فٌهث من مجرّ تلمجثٔت تلتً تتحوّ  وتلتخطٌط هو أحد أهمّ  لثبل  عمل

 للتطبٌك و تلممثرسة .

تلتحدث عن  ثت تْدترة تلمعثصرة حٌثدة فً أدبٌّ و ٔ ٌخفى علٌنث مث أصبح من تِمور تلمإكّ 

 وسثبل تفعٌل تلتخطٌط . تعتبثر تلمشثركة ) تلشورى ( من أهمّ  تلتخطٌط تلفعثل بثْشثرة إلى

فٌهث مشثركة تَخرٌن فً عملٌة تلتخطٌط و تتخثذ تلمرترتت تزٌد من جودة  و تٔستشثرة تلتً ٌتمّ 

 هث : ة جوتنج أهمّ فعثلٌة تلتخطٌط من عدّ و

 عة .توسٌع دتبرة تلبٌثنثت و تلمعلومثت و تلحمثبك تلمجمّ  -1

 جمعهث أصٕ  . ى حمثبك تلبٌثنثت تلتً تمّ تلولوؾ عل -2

ة تلمٕحظثت و تَرتء تلتً تكمل جوتنج تلموضوع و تزٌده وضوحث  فثلرأي تلوتحد إبدتء كثفّ  -3

مث زتدت مسثهمة تِفرتد فً تْعدتد لعملٌة تلتخطٌط كثن ذلن أدعى إلى كمثله لٌس كثٔثنٌن  فكلّ 

عده عن تٔستؽرتق ب  إصثبته للوتلع ، وكثفة تٔحتمثٔت و وتنج و مرتعثةشموله لكثفة تلزوتٌث و تلجو

 ة .تٔفترتضثت تلنظرٌّ ثت وفً تلمثثلٌّ 

تلعملٌة تلتً ٌعٌشهث تِفرتد فً تلمستوٌثت تِدنى بشكل تٔستٌفثء تلفنً ومرتعثة تلجوتنج تلفنٌة و -4

  ًّ ًّ   ٌوم ًّ  من ثمّ . و و فعل  تستكمله .و فثلشورى ترتعً تلجثنج تلفن
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 ة  عضلٌّ  ذٌن أو آٔت  د تثبعٌن منفّ مجرّ  وتهم لٌستهم و بؤنّ لجثنج تلنفسً : حٌث ٌشعر تِفرتد بؤهمٌّ ت -5

 شثرن  ه معثمل فً أي مولع من أنّ  تفكر و تبدع و إنمث ٌشعرون بمث ٌجج أن ٌشعر به كّل   بٕ عمول  

ً   و فثعل   و شرٌن    . و إٌجثب

و مسثهمة تلجمٌع ،  إلرترهث بهذه تلصورة تكون نتثج جهد   ة تلتً تمّ تتخثذه و تلخطّ  فثلمرتر تلذي تمّ 

أكثر حرصث   علٌهم ، و من هنث ٌكونة  مفروض ستتهم أو لرترهم و لٌهث خطّ ٌشعرون بؤنّ  من ثمّ و

 حسمث  للعمل على نجثحهث .و

  Strategy and Ethics  ة و األخلقستراتٌجٌ  اإل -13

 

ًّ إ ؾ  تصرّ  أيّ  إنّ  ٌع تِطرتؾ ذتت تلمصلحة : ة جمر حتمث  على رفثهٌّ ة ، ٌإثّ خذه تلشركتتّ  سترتتٌج

تلجمهور ن ، وتلعمٕء ، وحملة تِسهم ، وتلجمثعثت وتلتنظٌمثت تلمحلٌة ، وتلموردون ، وتلموظفو

ّٔ ة أن تدعم رفثهٌّ سترتتٌجٌّ بٌنمث ٌتعٌن على تْ. و ة  عثمّ  بصفة   هث لد  أنّ ة و مصثلح بعض تلجمثعثت  إ

ثع تلصلج وتلذي ٌوتجه تنخفثضث  فً ر أحد صنّ لد ٌمرّ  :على سبٌل تلمثثل خرٌن . وبمصثلح تَ تضرّ 

تلتً تعتبر بمثثبة ومنشآت صنثعة تلصلج  تلطلج و فثبضث  فً تلطثلة تْنتثجٌة ، إؼٕق إحدى

ًّ  مصدر    هذت تْجرتء لد ٌتوتفك مع هدؾ ؼم أنّ . ور صؽٌرة   فً مدٌنة   للتوظٌؾ و تلعمل تلربٌس

ّٔ تعظٌم ع تلمدٌنة هذه  وإنهثءفمدتن آٔؾ تِفرتد لوظثبفهم   ج علٌهه لد ٌترتّ أنّ  وتبد حملة تِسهم ، إ

ًّ إلتصثدٌث   ؾ تلصحٌح مع مرتعثة تلتؤثٌر تلمحتمل على هل هو تلتصرّ ؟ و . هل هذت تلمرتر أخٕل

تِمرٌن تلتكلفة  بٌن هذٌن تلممثرنة  رتءهنث ٌجج على تلمدتلذي ٌعٌشون فٌه ؟ وفٌن و تلمجتمع تلموظّ 

ة فً ضوء سترتتٌجٌّ نوت ٌعتزمون تٔستمرتر فً تلن تْث إذت كثروت عمّ و تلعثبد . و علٌهم أن ٌمرّ 

ة ، بثلتدتعٌثت تِخٕلٌّ  تمدٌرتتهم ، لٌس فمط من جثنج مزتٌثهث تٔلتصثدٌة ، و لكن أٌضث  فٌمث ٌختصّ 

)شثرلزهل وجثرٌث جمثعثت ذتت تلمصلحة تٔعتبثر تلتؤثٌرتت تلمختلفة على بعض تل مع تِخذ بعٌن

 .(112.ص ، 2001جونز،

 رض من األخلق فً مجال األعمالالغ  -13-1

  

م تلفرق بٌن تلصوتج و تلخطؤ ، و لكن لتسلٌح من تِخٕق فً مجثل تلعمل لٌس فمط لنتعلّ  أن تلؽرض

ؾ أثنثء للتفكٌر و تلتصرّ  ثوتستخدتمهتلسلون تِخٕلً ،  دتِفرتد بثِدوتت تلٕزمة للتعثمل مع تعمّ 

 ًّ و ة تحدٌد مث هو تلصوتج و مث هع بحثسّ معظمنث ٌتمتّ  ة . إنّ سترتتٌجٌّ للمرترتت تْ تلتطبٌك تِخٕل
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ؾ ه من تلخطؤ أن نتصرّ تلكذج و تلسرلة و تلؽش خطؤ ، و نعرؾ أنّ  نث نعرؾ بثلفعل أنّ نّ تلخطؤ . إ

لن تلمٌم تِخٕلٌة تؽرس فٌنث منذ تلصؽر من من شؤنهث تعرٌض حٌثة تَخرٌن للخطر. و ت بطرٌمةّ 

ٌلتزمون بهذه تلمبثدئ  رتءمعظم تلمد . و تلمشكلة مع ذلن ، أنّ  ة  رسمٌّ  ة  خٕل وسثبل تجتمثعٌّ 

ّٔ ة فً حٌثتهم تلخثصّ تِخٕلٌّ   تلبعض ٌفشل فً تطبٌمهث فً حٌثتهم تلعملٌة و تلمهنٌة ،   أنّ ة ، إ

 .(113 .ص ،2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،ٌمة ج على ذلن عوتلج وخوأحٌثنث  ٌترتّ 

ر لنث تلتثرٌخ تلحزٌن مؤسثة فشل شركة مثنفٌل . فمنذ عمدٌن من تلزمثن كثنت شركة مثنفٌل  ٌصوّ 

بحلول من عمثلمة تلصنثعة تٔمرٌكٌة . وة بمث ٌكفً لتصنٌفهث ضمن تلموّ  مثنفٌل بعد ذلن ( –جون )

ل ٌمثّ  حثدّي  تتّ  ة كٌثن  لت لملكٌّ تحوة لشركة مثنفٌل لد ٌّ من حجم تِسهم تلعثد 80%، كثن  1989عثم 

ة تلسثبمة ة عن أحد منتجثت تلشركة تِسثسٌّ تهث تلمثنونٌّ لٌّ وتِفرتد تلذٌن لثضوت تلشركة لمسإ

ً للشركة ) من خٕله بدأ تلمسم تلطبّ  منذ أكثر من أربعٌن سنة  . و (  Asbestosتٔسبوبتوس )

فً  تٔسبستوس كثن سسببث  ربٌسٌث   تستنشثق ذرتت لومثت تفٌد أنّ مدٌري تلشركة ( فً تلمً مع

لشركة أولفوت عملٌثت حدوث مرض تٔلتهثج تلربوي تلذي عرؾ بـ "تسبستوسٌس" . إٔ أن مدٌري ت

رت تْدترة إخفثء تلن تلمعلومثت عن ترتبط بسٌثسة تلشركة ، لرّ  و كمسؤلة  ،أكثر من ذلن تلبحث ، و 

ً للشركة فً تلتؽطٌة و تلتدلٌس . لهذت تلمرض و شثرن تلفرٌك تلطبّ  وت فرٌسة  فٌن تلذٌن ولعتلموظّ 

ل أمرت  على جثنج تلتؽطٌة على هذت تلمولؾ كثنت تمثّ  نفسهم بؤنّ مث ، ألنع مدٌرو تلشركة أ بطرٌمة  و

أكثر  تلبحث عن وسثبللتحسٌن ظروؾ و بٌبة تلعمل ، و كبٌر من تِهمٌة ، بدٔ  من تتخثذ خطوتت  

تكلفة تحسٌن ظروؾ تلعمل كثنت أكبر  لمد وضعوت فً حسبثنهم أنّ نث  للتعثمل مع تٔسبستوس . وأمث

  تلتصثدّي   هكذت كثن تلمرتر تِفضل "من منظور  ن تلصحً لتؽطٌة هإٔء تلمرضى ، ومن تكلفة تلتؤمٌ

 .ذلن تلذي ٌمضً بإخفثء تلمعلومثت و تلحمثبك عن تلموظفٌن 

نفٌل تلذٌن شثركوت فً تلنسثء فً شركة مثتلرجثل و نفٌل فً إدرتن أنّ ة مثد مفتثح فهم لصّ ٌتجسّ 

ن معظمهم لم ٌخطر على إّ وبل كثنوت تنثسث  عثدٌٌن . ت وحوشث  ٔ أخٕق لهم ، س لم ٌكونوعملٌة تلتدلٌ

ج هم فً كثمل وعٌهم لرترت  تسبّ صدروت و. لمد أ شخص   بثله أبدت  أن ٌنتهن تلمثنون أو ٌضر بؤيّ 

مث حدث  هو  تلموت . كٌؾ ٌمكن أن ٌحدث هذت ؟ ٌبدو أنّ  بلؽت حدّ  ة عظٌمة  إنسثنٌّ   فً معثنثة   مبثشرة  

م بتكتّ  ت  ثت تٔلتصثدٌة عند تتخثذهث لرترإدترة تلشركة لد أخذت فً تعتبثرهث فمط تلعوتمل و تلخلفٌّ  نّ أ

ًّ و إخفثء تلمعلومثت . أمّ  طون فً تلمتورّ  رتء، كثن تلمدمث  بطرٌمة  تجثهله . و فمد تمّ  ث تلبعد تِخٕل

ًّ   بصدد تتخثذ لرتر  تلشركة لثدرٌن على إلنثع أنفسهم  ٌرتعً مصلحة تلعمل ، تِمر تلذي  منطم

ة ضمن هذه خٕلٌّ لم تدخل تٔعتبثرتت تِلعثبد ، وأن ٌخضع هذت تلمرتر لتحلٌل تلتكلفة و ت ترتج علٌه
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عن  ة تتعثمل مع تلمرترتت بمعزل  بٌبة عملٌّ  ٌمكن لبول هذت تلمرتر فمط فًتلعملٌة تلحسثبٌة . و

ًّ تلمكوّ  بثلعمل من وجود  ه ٔبد للمرترتت ذتت تٔرتبثطح لنث مثثل مثنفٌل ، فإنّ كمث ٌوضّ . و ن تِخٕل

ًّ   ن  مكوّ   . أخٕل

 تٌن :تلعمل فً نمطتٌن مركزٌّ  ة أخٕلٌثتد مهمّ تتجسّ 

ًّ  ن أخٕمة بثلعمل من مكوّ للمرترتت تلمتعلّ  ٔبدّ  (1)   . ل

ة لبل تختٌثر مجموعة سترتتٌجٌّ ة للمرترتت تْتمدٌر تلتدتعٌثت تِخٕلٌّ  رتءن على تلمدٌتعٌّ  (2) 

 فثت و تلبدتبل .تلتصرّ 

ة تلخثصة فً شركة مثنفٌل على تلتفكٌر فً تلتدتعٌثت تِخٕلٌّ  رتءتدرٌج تلمد إذت مث كثن لد تمّ و

م تمدّ ر تلن تلمجموعة من تْجرتءتت . ون تختٌثعوت عمث كثن ٌمكنهم أن ٌمتنّ بمرترتتهم . فربّ 

ًّ ( مثثٔ  أخر على تلفشل فً تطبٌك تلمكوّ 2/4ة من تلوتلع )سترتتٌجٌّ تْ  للعمل . ن تِخٕل
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( 113، ص. 2001شثرلزهل وجثرٌث جونز،  تلمصدر :(

 (2/4ع )ة من الوالستراتٌجٌ  اإل

 م فً "جثن إن ذت بوكس" )أخٕلٌثت مثٌرة للتسثإل؟( تلتسمّ 

صثبة بعدوى فً فً تْ كبٌرة   ولون فً بعض مستشفٌثت سٌثتل زٌثدة  ، ٔحظ تلمسإ 1993فً مستهل عثم 

ى تلشدٌدة ، و تْسهثل و تلما . و فً حثلة أعرتض هذه تلعدوى تلحمّ  ة جٌدت  . و تضمّ تللحوم ؼٌر تلمطهوّ 

تلشبثج ، و كثن تلكثٌر  بٌن ً هذه تلعدوىتفشّ  من ثج لد تصبح تلعدوى ممٌتة . و لمد كثن معظم تلضحثٌثتلشب

معظم تلضحثٌث لد . و لمد ٔحظ علمثء تِوببة سرٌعث  عنصرت  مشتركث  ، إذ وجدوت أن  خطرة   منهم فً حثلة  

 ترة للٌلة من سموطهم مرضى .ة ) جثن إن ذت بوكس ( لبل فؼر فً تلمطثعم تلمحلٌّ تنثولوت تلهثمبو

مة تللحوم تلممدّ  تنكر فٌه أنّ  " لجثن إن ذت بوكس " إلى إصدتر بٌثن   و سثرعت شركة "فودمٌكر" تلشركة تِمّ 

للمطثعم . و بدوره ألمى  فثسدة   تلذي لثم بتورٌد لحوم   وتتّهمتفً مطثعمهث ؼٌر كثملة تلنضج أو تلطهً . 

ج و تلشتثبم ، ن تلسبثثعم . و بٌنمث كثنت شركة فودمٌكر و موردهث ٌتبثدٔتلمورد بثلكرة فً ملعج هذه تلمط

. و عمج ذلن أعلن حرجة   ة  مرضٌّ  ن فً حثلة  كثٌرو و أضحى أطفثل   211بثلعدوى إلى  ترتفع عدد تلمصثبٌن

 ن تلمطثعم تلمحلٌة )جثن إن ذت بوكس( تل شو تلصحة فً و تشنطن أنّ مفتّ 

ًّ  15فهرنهثٌت ، بؤلل  141تلطعثم عند درجة  كثنت تطهو ن تلعمل به منذ تلذي تعٌّ  درجة عن تلمعدل تلمٌثس

ل منذ ذلن ٌفٌد بتؽٌٌر تلمعدّ  إخطثر   أيّ  هث لم تتلكّ عت شركة فودمٌكر بؤنّ فً تلؤٌة . و تذرّ  1992مثرس 

طثعم تلمحلٌة ، لذي أرسل إلى تلن تلممن هذت تْخطثر ت ولوت تلمسم تلصحً نسخة  م مسإتلتثرٌخ . و عندمث لدّ 

 متسلّ  ه لد تمّ نّ فإفمث  لمث لثله روبرت نٌوجنت ربٌس شركة جثن إن ذت بوكس ، ؼٌرت فودمٌكر مولفهث . وو

ة لم ٌمم بوتجبه حٌثل ذلن . و تْخطثر ، و لكن نثبج تلربٌس تلذي كثن مسإؤ  عن إخطثر تلمطثعم تلمحلٌّ 

نثبج تلربٌس ، تلذي رفض إعٕن تسمه . و فً ذلن  بحكّ  ة  تؤدٌبٌّ  ه بصدد تتخثذ إجرتءتت  أضثؾ تلربٌس أنّ 

منهم فً  كبٌر   طفٕ  ، و لمى طفل حتفه ، و دخل عدد   451تلولت ترتفع عدد تِطفثل تلمصثبٌن بثلعدوى إلى 

. و فً هذه تلمرحلة عرضت تلن تلمطثعم أن تموم بدفع  حرجة   هم فً حثل  ؼٌبوبة ، ووصؾ آخرون بؤنّ 

ع أولٌثء أمور تِطفثل على لرترتت ٌلتزمون بموجبهث بثلتنثزل تلمستشفٌثت ، ممثبل أن ٌولّ  تكثلٌؾ تلعٕج فً

ّٔ عن حم هذت تلطلج لوبل بعثصفة من تلؽضج ، و تضطرت شركثت  أنّ  ولهم فً ممثضثة هذه تلمطثعم ، إ

 . إلرترتت   تلمطثعم هذه إلى تؽٌٌر مولفهث مرة أخرى ، و لبلت بدفع كثمل تكثلٌؾ تلعٕج دون طلج أيّ 

و محثولتهث تلمعٌبة تلمستفزة لربط مسثعدتت تلعٕج تلمثلٌة بثلحصول على إلرترتت بثلتنثزل عن حك تلتمثضً 

. و علٌن أن تمثرن ذلن  منهثرة   و مبٌعثت   هة  مشوّ  رٌن خرجت تلشركة من هذه تِزمة بسمعة  من لبل تلمتضرّ 

ث  دعم تلتثٌلٌنول و مث جنته من ورتء تتخثذهث مسلكث  أخٕلٌّ بمث لثمت به شركة جونسون تند جونسون حٌثل أزمة 

 و رفع أسهمهث .
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 تشكٌل المناخ األخللً  -13-2

ًّ   على بعد   ة تنطويسترتتٌجٌّ رتت تْتلمرت لتعزٌز تلوعً بؤنّ  ن على تلشركة تهٌبة ه ٌتعٌّ ، فإنّ  أخٕل

ًّ   منثخ    ثٕث خطوتت .  ج على تِللّ هذت ٌتطلّ ٌة تِخٕق . وعلى أهمّ  دٌإكّ  تنظٌم

ًّ  ة أن ٌستخدموت مولعهم تلمٌثديّ تلممّ  يأؤ  : ٌجج على مدٌر ضمن تلمٌم  فً تجسٌد تلبعد تِخٕل

من بل هٌولت و دتفٌد  فً شركة هٌولت بثكثرد ، لثم كلّ  :على سبٌل تلمثثل ن علٌهث . وزوتلتً ٌركّ 

تلذي ٌجري من   HPعرفت بمنهج "أتش بً " ومن تلمٌم  بنشر مجموعة   سث تلشركةس ّ بثكثرد مإ

من و  ث  هثمّ  ث  أخٕلٌّ  ث  نمن مكوّ تلذي ٌتضّ ركة و فً تعثملهث مع تَخرٌن ، وخٕله إدترة تلعمل دتخل تلش

تٔتصثل تلمفتوح ، فً على تلحثجة إلى تلثمة فً تلنثس وتحترتمهم ، ودتن همث ٌإكّ نّ أخرى فإ بٌن أمور  

على  رتءؾ تلفرد . ومثدتمت تلن تلمٌم ٌعمل بهث فستعمل على مسثعدة تلمدون تلموظّ و تٔهتمثم بشإ

 رة .تفثدي تلولوع فً هذه تِخطثء تلمدمّ 

كمث ٔحظنث آنفث  ، سثعدت عمٌدة جونسون أند ة فً رسثلة تلشركة . وِخٕلٌّ ل تلمٌم تثثنٌث  : ٌجج تمثّ 

 . ة  أخٕلٌّ  جونسون ، على تستجثبة تلشركة ِزمة تلتثٌلٌنول بطرٌمة  

ذوت ة أن ٌنفّ ن على مدٌري تلممّ . إذ ٌتعٌّ  ة  عملٌّ  ة بصورة  ثثلثث  : ٌجج تفعٌل و مبثشرة تلمٌم تِخٕلٌّ 

ثعة تلمرتر ة فً صنفصل و منح تلحوتفز من خٕل تٔلتزتم بثلمٌم تِخٕلٌّ ثت تلتعٌٌن و تلعملٌّ 

ًّ تْ ه بثلرؼم من صعوبة فمدتنن لوظٌفتن ففً هٌولت بثكثرد ، لٌل أنّ  : . و على سبٌل تلمثثل سترتتٌج

 ّٔ تللوتبح ن لوظٌفتن سوى تنتهثن تلموتنٌن وي بن إلى سرعة فمدتنه ٔ شًء ٌإدّ  أنّ فً هذه تلشركة إ

 " . HPة للشركة كمث صٌؽت فً منهج تلشركة "تِخٕلٌّ 
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 ة التفكٌر فً المشكلة األخللٌ   -13-3

ًّ  إلىبثْضثفة  أن  رتءن على تلمده ٌتعٌّ مة فإنّ فً تلمنظّ  تشكٌل تلنوع تلمنثسج من تلمنثخ تِخٕل

 مة  منظّ  بطرٌمة  ة ، ورتتٌجٌّ ستة للمرترتت تْفً تلتدتعٌثت تِخٕلٌّ  ٌكونوت لثدرٌن على تلتفكٌر بوعً  

عملٌة صنع ل دتعمة  ٌمكن أن تستخدم كعوتمل مسثعدة و ن عدد من أطر تلعمل تلمختلفةلهنثأٌضث  . و

للمفثهٌم  ( بمثثبة تجمٌع  6/2فً تلشكل ) ةحٌعتبر تلنموذج ذو تلخطوتت تِربع تلموضّ تلمرتر . و

 ،2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،لصدد تلمختلفة تلموصى بهث لبل تلعدٌد من تلمصثدر فً هذت ت

 .(116 .ص

ًّ  إ عند تلشروع فً تمٌٌم لرتر   رتءٌجج على تلمد فً الخطوة األولى : من وجهة  مطروح   سترتتٌج

سوؾ  طرٌمة   رون بثلمرتر و بؤيّ تلذٌن سٌتؤثّ ودوت تِطرتؾ ذتت تلمصلحة ، أن ٌحدّ  ة  أخٕلٌّ  نظر  

ي مث إذت كثن هذت تلمرتر تلمطروح سٌإدّ إلى تحدٌد  هم فً حثجة  من ذلن فإنّ  ٌحدث هذت تلتؤثٌر و تِهمّ 

 تلمصطلح من هذه تِطرتؾ أم ٔ . و إلى تنتهثن حموق أّي  

 

نث لد نزعم ة للطرؾ ذي تلمصلحة . و على سٌل تلمثثل ، فإنّ "حموق" ٌشٌر إلى تلمستحمثت تلربٌسٌّ 

ث  ة فً مولع تلعمل ٌعتبر تستحمثلث  أسثسٌّ حٌّ مة بثِخطثر تلصلومثت تلمتعلّ عتلحصول على تلم حكّ  أنّ 

 للموظفٌن . و هو تٔستحمثق تلذي تجثهلته شركة مثنفٌل .

ًّ ثت تلمرتر تْتلحكم على أخٕلٌّ  ن الخطوة الثانٌة :تتضم   تلممترح ، وذلن عن طرٌك  سترتتٌج

من تلمبثدئ تِخٕلٌة   بثلعدٌد وٌمجه هذت تلتمتتلمعلومثت تلنثتجة عن تلخطوة تِولى . وٌنبؽً أن ٌو

توضٌحهث فً بٌثن تلرسثلة للشركة   وتلتً ٌجج عدم تنتهثكهث . وربمث تكون تلن تلمبثدئ هً تلتً تمّ 

 " تلخثص بشركة هٌولت بثكثرد.HPبثلشركة مثل " ة  وثثبك أخرى خثصّ  أو فً أيّ 
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تلتوتفك معهث بثعتبثرنث  تمّ  ة و تلتًن عدم تنتهثن بعض تلمبثدئ تِخٕلٌّ بثْضثفة إلى ذلن ، فإن ٌتعٌّ 

بثستخدتم  وٌمأٌضث  فً هذه تلمرحلة توجٌه تلتم جزء من تلمجتمع ، مثل تجرٌم تلسرلة . كمث سٌتمّ 

تعظٌم تلعثبد فً تِجل  تلمرتر تٔسترتتٌجً تلممترح . و بثلرؼم من أنّ  وٌمختثر لتملثعدة أو ممٌثس ٌ  

ّٔ تإكّ  ة تلصحٌحة و تلتًتلطوٌل هً تلمثعدة تلمرترٌّ  ن تٔلتزتم بتطبٌك تلمبثدئ ه ٌتعٌّ  أنّ د علٌهث ، إ

 ة و عدم تنتهثكهث .تِخٕلٌّ 

ًّ   تكوٌن هدؾ   : ن الخطوة الثالثةتتضم   ، و ذلن ٌعنً ضرورة أن تعتزم تلشركة إحٕل أخٕل

لحموق  ذلن فً تلحثٔت تلتً فٌهث تنتهثن  أخرى ، و تعتبثرتت   ة فوق أيّ تٔعتبثرتت تِخٕلٌّ 

كون فً هذه تلمرحلة ربمث تة . وة تلربٌسٌّ ِطرتؾ ذتت تلمصلحة أو تنتهثن تلمبثدئ تِخٕلٌّ ت

 تلمستوى تِعلى فإنّ  و، فبدون تلتشجٌع تلمستمر من لبل مدٌر تلمدخٕت من تْدترة تلعلٌث ذتت لٌمة  

وق مصثلح مة للشركة فتلمستوى تِوسط ربمث ٌمٌلون إلى وضع تلمصثلح تٔلتصثدٌة تلضٌّ  ومدٌر

تْدترة تلعلٌث  ( أنّ ةتِطرتؾ ذتت تلمصلحة . و ربمث ٌفعلون ذلن من منطلك تٔعتمثد )عثدة خثطب

 ل ذلن تٔتجثه .تفضّ 

ًّ  ب الخطوة الرابعة :تتطل   فمد  ، و بوضوح   أن تدٌر تلشركة أعمثلهث من منطلك تلسلون تِخٕل

بثت ، عندمث سثد تلخوؾ من تلتسمم بــ لثمت شركة جونسون أند جونسون بثٔلتزتم بهذه تلمتطلّ 

Tylenol . فمثمت بسحج منتجهث من متثجر تلجملة ممث كلفهث تكثلٌؾ بثهظة ، 
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ّتّنهشركتّونيتّاالجخماػي ّانمسؤّ-14

 

 ة للشركة هً تلشعور بثٔلتزتم من جثنج تلشركثت نحو وضع معثٌٌر تجتمثعٌة  ة تٔجتمثعٌّ ولٌّ تلمسإ

ًّ ة تلمرتر تٌّْ دة أثنثء عملمحدّ  تلمرترتت  وٌمه عند لٌثم تلشركثت بتمن تلمفهوم أنّ . و ٌتضمّ  سترتتٌج

.  بثتخثذ مث هو فً صثلح رفثهٌة تلمجتمع ككّل   ن أن ٌكون هنثن تسلٌم  من تلوجهة تِخٕلٌة ، ٌتعٌّ 

عثت تلتً تتوتجد ة رفثهٌة تلمجتمزٌثد :، فعلى سبٌل تلمثثل ة  بدلّ  دة  ربمث تكون تِهدتؾ تلمختثرة محدّ و

إشعثرهم بتمدٌر فٌن ومنحهم تلسلطة وتطوٌر تلبٌبة ، أو تمكٌن تلموظّ هث تلشركة ، تنمٌة وفٌ

 .  (118 .ص ،2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،تلذتت

تعود علٌهث ، و ذلن  ة  ذتتٌّ  ة ٌمكن دعمهث بمث ٌحمك فثبدة  ة تٔجتمثعٌّ ولٌّ تلمسإ فً أحسن صورهث ، فإن

لكن صورهث ، و فً أللّ . و شركة   مثثبة تِسلوج تلصحٌح تلذي ٌجج أن تسلكه أيّ هث بببسثطة ِنّ 

ولٌة تلتصرؾ أو تلسلون وفمث  للمسإ ة ، هو ذلن تلجدل بؤنّ مث أكثر تطبٌمث  فً تلحٌثة تلعملٌّ ربّ 

 ة تلتًة لهث توتبعهث تٔجتمثعٌّ تٔجتمثعٌة ٌكون فً صثلح تلشركة نفسهث . إن تْجرتءتت تٔلتصثدٌّ 

ه للحصول على دعم ة ذتت تلمصلحة فً تلشركة . و بنثء  على ذلن فإنّ ر على تِطرتؾ تلخثرجٌّ تإثّ 

ة ن تلتوتبع تٔجتمثعٌّ لشركة ٌجج أن تؤخذ فً حسبثنهث تلت طرتؾ ذتت تلمصلحة ، فإنّ ِهإٔء ت

ّٔ سترتتٌجٌّ عندمث تضع إ . و على  ة  لوٌّ  و معثرضة   خثبرة   عزٌمة   ج على أثر ذلن فمد ٌترتّ تهث . وإ

ذلن ٌعوق محثؤت  ة ، فإنّ ث  على تلبٌبة تلمحلٌّ للشركة تؤثٌرت  سلبٌّ  إذت أدرن تلمجتمع أنّ  :سبٌل تلمثثل

 فً تلمنطمة . جدٌدة   تلشركة لبنثء منشآت  

"ملتون  . و ٌصرّ  ة  تجتمثعٌّ  ه لٌس من عمل تلشركة أن تسعى ورتء أهدتؾ  ٔزتل هنثن من ٌزعم أنّ 

ولٌة تٔجتمثعٌة ٔ ٌجج أن لى أن تٔعتبثرتت تلمرتبطة بثلمسإحثبز على جثبزة نوبل عفرٌدمثن" تل

 تدخل فً عملٌة صنع تلمرتر .

؟ و إذت لم تكن تلن  أعمثل   ة كرجلتجتمثعٌ   ة  ولٌّ مث تلمعنى عندمث نمول أن مسإول تلشركة لدٌه مسإ

فٌه . و على مث لٌست فً صثلح موظّ  ؾ بطرٌمة  ه ٌتصرّ للجدل ، فربمث ٌعنً ذلن أنّ  تلعبثرة مثٌرة  

ث بمبثلػ أكبر ممث فهو ٌعتزم تخصٌص بعض تٔعتمثدتت من أجل تخفٌض نسبة تلتلوّ  :سبٌل تلمثثل 

ث ٌفرضه تلمثنون لٓسهثم فً تحمٌك تلهدؾ تٔجتمثعً تلرتمً إلى هو فً صثلح تلشركة ، أو ممّ 

فض من عوتبد ة تخّ ته تٔجتمثعٌّ ولٌّ مسإفك مع تتوت تلن تلتصرفثت و تلتً تحسٌن تلبٌبة . و حٌث أنّ 

فثته ترفع تِسعثر بثلنسبة ه ٌكون لد بدد أموتلهم ، و إلى حد بعٌد ، فإذت كثنت تصرّ حملة تِسهم ، فإنّ 
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فثته إلى أٌضث  ، إذت أدت تصرّ  بعٌد   د أموتل تلمستهلكٌن ، و إلى حدّ  ه ٌكون لد بدّ للمستهلن ، فإنّ 

 د أموتلهم " .بدّ  ه ٌكون لد، فإنّ ٌن تخفٌض أجور تلموظف

ة : و هً تستخدتم تلموترد فً ولٌّ من تلمسإ وتحد   تلعمل ٌنطوي على نوع   أنّ  مولؾ فرٌدمثن ٌعنً 

لعج ، بمعنى أنه إطثر لوتنٌن تلّ  ذلن ٌجري فً مجثل تِنشطة تلتً تزٌد أربثح ذلن تلعمل ، طثلمث أنّ 

 . أو ؼّش   ، دون خدتع   ةحّر  و مفتوحة   طثلمث ٌعمل فً ظل منثفسة  

فً  ولٌة تٔجتمثعٌة تعدّ تلمسإ أخرى ، ٌمول "أدوترد بومثن " من جثمعة بنسلفثنٌث ، أنّ  من نثحٌة  

ًّ   ة تستثمثر  سترتتٌجٌّ حمٌمة تِمر إ ًّ  د أنّ . وهو ٌإكّ  حمٌم ر على أسعثر للشركة ٌإثّ  تلسلون تٔجتمثع

ث  ٌمكن أن تفٌد من لهم مطثلج ولة تجتمثعٌّ تلمسإ، ٌمكن أن نمول أّن تلسٌثسة  أسهمهث ، و كذلن

رٌن لدى تلشركة ، وكذلن حملة تِسهم . وطبمث  لمث ٌموله بومثن فإن كثٌرت  من تلمستثم ة  دتخلٌّ 

ة ذتت مخثطرة. هذت بثْضثفة تستثمثرٌّ   ث  كمشروعثت  ولة تجتمثعٌّ ٌنظرون إلى تلشركثت ؼٌر تلمسإ

تلؤٌثت تلجثمعثت وتلمدن وة مثل تلكنثبس وهثت تٔستثمثرٌّ كثٌرت  من تلشركثت وتلج إلى أنّ 

تلصنثدٌك تلمشتركة ، ٌنظرون بثهتمثم إلى تلسلون تٔجتمثعً للشركة وتلذي ٌإثر على سوق و

 أسهمهث .

ة من ج تِصول تِمرٌكٌّ ثنسحت :ءتت بومثن . فعلى سبٌل تلمثثل عثٌدعم تدّ  د  مإكّ  ٌمكن تمدٌم دلٌل  

عزى إلى ٌمكن أن ٌ   1986جنرتل موتورز فً عثم و IBMتسطة شركثت مثل جنوج إفرٌمٌث بو

  ة  ة أو سٌثسٌّ تجتمثعٌّ   فً هذت تلولت ، وِسبثج  لدى تلمستثمرٌن . و ممبول   نطبثع  تلرؼبة فً خلك ت

لوي  فً جنوج  ٌحملونهث فً شركثت لهث وجود   ة أسهم  كثٌرت  من تلمستثمرٌن كثنوت ٌبٌعون أٌّ  نجد أنّ 

 ر بؤكثر من ة تتدهولٌمتهث تلسولٌّ  على نفس تلمنوتل ، رأت شركة ٌونٌون كثربثٌد أنّ ٌمٌث . وفرأ

 2000نعهث فً ببوبثل فً تلهند ) تلذي لتل ج تلؽثز من مصبعد تسرّ ، و 1984% فً عثم  37

ّٕ ( ، و 150000ِكثر منخطٌرة  ج إصثبثتعثمل وسبّ  مة بإجرتءتت تِمن حمة تلمتعلّ تلمفثجؤة تل

ستٌٕء على تلشركة لٕ تلتوتبع كثنت هً محثولة   بثلنسبة لهث فإنّ ة فً مصثنع ٌونٌونكثربثٌد . وٌللهزت

ة تلصور تلذهنٌّ ، و دةة ؼٌر تلمحدّ كذلن تلدعثوى تلمضثبٌّ )لم تتم فً تلنهثٌة ( ، و  GAFمن لبل 

 ة .تلسلبٌّ 
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 خالصت

 

 ًّ ٌمً تلذي ل تلسٌثق تلتنظر و تشكّ تلتً تإثّ  لهذت تلفصل حول تلعوتمل تلمختلفة ٌدور تلؽرض تِسثس

من خٕل  ؾ علٌهث بوضوح  تلن تلعوتمل ٌمكن تلتعرّ ثت . وسترتتٌجٌّ ٌجري فً إطثره صٌثؼة تْ

ثت سترتتٌجٌّ ٌٔضع تلحدود تلتً ٌجج أن تبمً ت تٔطٕع على تلبٌثن تلخثص برسثلة تلشركة ، وتلذي

 ِمور تلتثلٌة : ؾ على تتلتعرّ  د تمّ بشكل محدّ فً إطثرهث . و

مة ، و لهم بعض خل تلمنظّ أو دت أو جمثعثت ، إمث خثرج * تِطرتؾ ذتت تلمصلحة هم أفرتد  

 حملة تِسهم . فٌن وتلموظّ و تلموردون ،من تلعمٕء ، و ن هإٔء كلّ مة . و ٌتضمّ تلمطثلج من تلمنظّ 

ن تعطً تهتمثمث  لمصثلح تلن ن علٌهث أتٔزدهثر ، فٌتعٌّ تٔستمرتر و مة  منظّ  * إذت مث أرتدت أيّ 

 تلمجموعثت تلمختلفة من تِطرتؾ ذتت تلمصلحة .

لمصلحة فً عملٌة صنع * ٌصؾ بٌثن تلرسثلة كٌؾ ٌمكن للشركة أن تحتوي مطثلج تِطرتؾ ذتت ت

 بة على فمدتن دعم تلن تِطرتؾ .ل من تلمخثطر تلمترتّ ة ، و بثلتثلً تملّ سترتتٌجٌّ ٔتلمرترتت ت

 تلرسثلة على ثٕثة عنثصر ربٌسة :  * ٌحتوي بٌثن

 ة للشركة .عن تلرإٌة تلعثمّ  بٌثن   -أ

 .رتءة تلتً ٌلتزم بهث تلمدة تلربٌسٌّ ٌشٌر إلى تلمٌم تلفلسفٌّ  بٌثن   -ج

د بهث و ذلن من أجل تفعٌل بٌثن ه ٌجج تلتمٌّ أنّ  رتءة تلتً ٌعتمد تلمدصٌثؼة تِهدتؾ تلربٌسٌّ  -جـ 

 تلرسثلة .

ة ة فً عملٌّ هثم   تحدٌد نوع تلعمل تلذي تموم به تلمنظمة ، بمثثبة خطوة  و ٌؾ  * ٌعتبر وضع تعر

ثع إشبٌز على خدمة جمثعثت تلمستهلكٌن ون تعرٌؾ تلعمل تلتركٌتضمّ تشكٌل بٌثن تلرسثلة . و

 ة تلتً ٌشبع عن طرٌمهث تلن تلحثجثت .كذلن تلوسثبل تلتكنولوجٌّ حثجثتهم ، و

مث مل ، وكٌؾ ٌعتزمون تلمٌثم بثلعؾ فً أمورهم ، وتلتصرّ  رتءتلمد ن لٌم تلشركة كٌؾ ٌعتزم* تبٌّ 

ٌمكن أن تصبح تلمٌم بمثثبة تِسثس تلوطٌد للثمثفة ٌهدفون إلى بنثبه. و هً نوعٌة تلتنظٌم تلذي

 ة.تهث تلتنثفسٌّ تزتلتنظٌمٌة بثلشركة ، كمث ٌمكن أن تكون بمثثبة موجة لمٌّ 
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ذي ٌجج أن تموم به تلشركة من أجل تحمٌك رسثلتهث . و من سمثت ة مث تلد أهدتؾ تلشركة بدلّ  حدّ * ت  

سم ، و تتّ  ة  هثمّ  ق إلى أمور  هث تتطرّ و ٌمكن لٌثسهث ، كمث أنّ  دة تلبنثء أن تكون دلٌمة  تِهدتؾ جٌّ 

 ٌمكن من خٕلهث تحمٌك نة  معٌّ  ة  زمنٌّ  د فترة  هث تحدّ ، كمث أنّ  ة  هث فً تلولت نفسه وتلعٌّ بثلتحدي ، و لكنّ 

 هذه تِهدتؾ .

عتبر حملة تِسهم ضمن أهم تِطرتؾ ذتت تلمصلحة بثلشركة ، و زٌثدة ثروة حملة تِسهم هو ٌ* 

جٌه فً تلشركة عندمث ٌموم ة بثلتحكم و تلتوتلخثصّ  ت، و تنشؤ تلمشثكٕ شركة   أهدتؾ أيّ  أحد أهمّ 

 عن هذت تلهدؾ . ثت بمنؤى  سترتتٌجٌّ بثتبثع إ رتءتلمد

فك مع هدؾ زٌثدة ثروة ثت تتّ سترتتٌجٌّ على تتبثع إ رتءبتحدٌد لدرة تلمدم لٌثت تلتحكّ ن آم م عدد  دّ * ٌم

تلتهدٌدتت ون ذلن مجلس تْدترة ، و جدتول تلتعوٌضثت على أسثس تِسهم ، حملة تِسهم . و ٌتضمّ 

 حملة تِسهم . بثٔستٌٕء على تلشركة و إحٕل تلدتبنٌن محلّ 

ً   عد  ة ب* للمرترتت تٔسترتتٌجٌّ  على ثروة  م  محتّ  تموم به تلشركة له تؤثٌر   إجرتء   أيّ  ، و إنّ  أخٕل

 تِطرتؾ ذتت تلمصلحة .

ثت تلعمل لٌس فمط تعلٌم تلفرق بٌن تلصوتج و تلخطؤ ، و لكن توفٌر تِدوتت تلتً هدؾ أخٕلٌّ  نّ * إ

ت فكٌر من خٕل تلتدتعٌثة ، أي من أجل تٔعتبثر و تلتٌتعثمل بهث تِفرتد مع تلتعمٌدتت تِخٕلٌّ 

 ة .سترتتٌجٌّ تِخٕلٌة تلخثصة بثلمرترتت تْ
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 انؼىنمتّ-41

ّّ

أكثر و أكثر   ٌن للشركثت بثلبحث عن أسوتق بعٌدة  ع تِسوتق و تلتً تجبر تلمدرتء تلعثمّ هً توزّ 

،  و شركثء ت  نث، مكوّ  ة  أولٌّ  فً نفس تلولت تجبرهم بكسج موترد بعٌدة جؽرتفٌث ، موترد من موتدّ و

 أخرى . تفترتضٌٌن بنفس تلولت توسٌع تلحدود و تٔستفثدة من تلمهثرتت تلجدٌدة و معرفة ثمثفثت  

  ما هً العولمة  -14-1

ًّ ثت تٔتّ ة كثلتصثدٌّ تلسٌثسة تٔلتصثدٌة تلوطنٌّ ة تلشركثت وهذه تلعبثرة تترجم إسترتتٌجٌّ   حثد تِورب

تلخدمثت تلممتلكثت ول وك رإوس تِموتلسرعة تلمتزتٌدة لتدفّ تكثثفة وتلص ة ٌلخّ فً تلسوق تلعثلمٌّ 

 من تلشرق إلى تلؽرج .تلتطوٌر من تلشمثل إلى تلجنوج و ثتتمنٌّ وتلمعلومثت وتلمعثرؾ و

 فً تْجرتءتت بطور تحمٌك هذت تلمفهوم . ًثل تِسثستلمجموعثت تلكبٌرة من تلشركثت ٌكون تلفعّ 

 :  فً نموذجٌن بٌرةثت تلمجموعثت تلكسترتتٌجٌّ تز تمٌّ 

 تٔستثمثرتت تلمبثشرة.  -

 تلهجرة تلخثرجٌة للشركثت أو عملٌثت نمل تِعمثل . -

 : همث ة تلمرن تلوتحد و تلعشرٌن تلتٌثرتن تلكبٌرتن فً بدتٌ

تلٌثبثن ، تلؤٌثت بث تلؽربٌة ، ووأور رة )تستثمثرتت من لبل تلشركثت تلمثدمة من تلبلدتن تلمتطوّ  -

تملن مرٌكٌة ( نحو تلبلدتن تلنثمٌة ) تلصٌن ، تلهند ، أوربث تلشرلٌة ، أمرٌكث تلجنوبٌة ( تلمتحدة تِ

 . دة  جٌّ  ث  بعض تلشًء و أسوتل بة  و مدرّ  رة  متوفّ  عثملة   ت  تِسوتق ٌدهذه 

 أعمثلهث فً تلصٌن  نة  سوبر مثركت كثرفور موطّ شركة كهربثء فرنسث و : مثال

 تن تلنثمٌة إلى تلبلدتن تلؽنٌة . من تلبلد لثدمة   تستثمثرتت  -

 من لبل شركة صٌنٌة . ع للعطور مثرٌونو مستثمر  : تلموزّ  مثال

 لهث فً تلمؽرج . ست أعمثٔ  ة ، مثثل : شركة ڤثلٌو لمطع تبدٌل تلسٌثرتت أسّ صنثعٌّ  هجرة   -
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 ة فً تلهند و تلصٌنروسوفت موجودثت تلجدٌدة ، مثثل مٌكة و تلتمنٌّ لّعمثل تلمعلومثتٌّ  ة  تمنٌّ  هجرة   -

 

 وأثرها على المؤسسات  ة ستراتٌجٌ  الثمافة اإل -14-2

ّٔ  جري تتِعمثل تْدترٌة تٔسترتتٌجٌة ٔ  ة . مٌشٌل سترتتٌجٌّ من خٕل أدوتت و منهث تلثمثفة تْ إ

 و منهث :  ةسترتتٌجٌّ لٓدترة تْ ة ربٌس ؾ من ثٕثة ألطثج  ة تتؤلّ سترتتٌجٌّ تلثمثفة تْ كودي أشثر إلى أنّ 

 ع ، تلفعل ، تلحركة تلتولّ  -

 

ًّ ٔتلمدٌر ت  تلفعل أو تلحدث على ترجمة تلمرتر و من ثمّ  ت  ٌجج أن ٌكون لثدر سترتتٌج

 ة و أبعثدهث تلثٕثة : سترتتٌجٌّ ٔتْدترة ت -

 : تلمثدمة من ثٕثة أبعثد   جد تلتوتزن بٌن ثٕثة لوى  وة تٌجٌّ تسترٔتْدترة ت

 ي ) حسثج تلعثبدة ، مٌزتن تلمحفزتت / تِثمثن ( لتصثدتلبعد تٔ-

-  ًّ  ة ( ة و تلجمثعٌّ ة تلفردٌّ ) تْسترتتٌجٌّ  تلبعد تلسٌثس

-  ًّ  ) تلموتعد تلدتخلٌة لّعمثل (  تلبعد تلتنظٌم
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تلمثدمة و تلملمثة على عثتك تْدترة تلعلٌث ، و تلتً تكون  ة هً مجموعة من تلمهثمّ سترتتٌجٌّ ٔتْدترة ت

ًّ تفهث تثبٌت تلشركة على طرٌك تلتطوّ أهد  ٕزمة .ة تلّ هث تلوسثبط تلتنظٌمٌّ من خٕل إعطثب ر تلمستمبل
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 culture Organizational  ةالثمافة التنظٌمٌ   -51

مة لضمثن سعٌهم ثت أعضثء تلمنظّ ة فً صٌثؼة سلوكٌّ لثبة تٔسترتتٌجٌّ ة للرّ تتمثل تلوظٌفة تِسثسٌّ 

تلوفثء بثٔحتٌثجثت تلخثصة  ة إذت لم ٌتمّ ٔتخثذ إجرتءتت تصحٌحٌّ ثه تحمٌك أهدتفهث . وفً تلعمل تج

 بتحمٌك تلن تِهدتؾ . 

ة على تٔستمرتر فً تلتفكٌر أعضثء تلمنظمّ  ل فً حثّ ة فتتمثّ سترتتٌجٌّ ث تلوظٌفة تلثثنٌة للرلثبة تْأمّ 

كفثءتت ٔستخدتم موترد و جدٌدة   هم على تلبحث عن فرص  فٌمث هو أفضل لهث فً تلمستمبل و حثّ 

خدم تلن تلوظٌفة ة تلتً تسترتتٌجٌّ أنوتع نظم تلرلثبة تْ أحد أهمّ  إنّ . تلمنظمة فً خلك تلمٌمة 

 ة .تلمزدوجة ٌتمحور حول تستخدتم تلثمثفة تلتنظٌمٌّ 

 ة ؟ ما هو الممصود بالثمافة التنظٌمٌ   -15-1

ة تلتً ٌتمثسمهث تِفرتد و تلجمثعثت فً وتعد تلسلوكٌّ من تلمٌم و تِعرتؾ و تلم ة  خثصّ  مجموعة   هً

ٌتعثملون بهث مع بثلً مة ، و تلتً تحكم تلطرٌمة تلتً ٌتفثعلون بهث مع بعضهم تلبعض و تلتً تلمنظّ 

 . (650 .ص 2001،)شثرلزهل وجثرٌث جونز،تلمصلحة تِفرتد ذوي

ن على أعضثء تلمنظمة ع تِهدتؾ تلتً ٌتعٌّ ل تلمعتمدتت و تِفكثر تلمرتبطة بؤنوتمة تشكّ لٌم تلمنظّ  نّ إ

 مة لتحمٌك تلن تِهدتؾ .ى بهث أعضثء تلمنظّ ٌهث ، و معثٌٌر تلسلون تلتً ٌجج أن ٌتحلّ تبنّ 

آخر فً مجثل وضع و تهٌبة لٌم  ت  لجنرتل تلكترٌن مثثٔ  شهٌر برهن ))جثن لشن(( تلربٌس تلتنفٌذيّ 

ة ، و تِمثنة ، تلتً تشمل على تلرٌثدة ، و تلمبثدأة، و تلملكٌّ د علٌهث ، و مة تلتً نثدى بهث و أكّ تلمنظّ 

صثٔت تلمفتوحة . و لمد حثول ))ولشن(( من خٕل تلتؤكٌد على تلمبثدأة تلوضوح و تلصرتحة و تٔتّ و

من  أكثر كمجموعة   ، و بشكل   ة  بٌرولرتطٌّ  أللّ  ؾ بشكل  ة أن ٌجعل جنرتل تلكترٌن تتصرّ و تلملكٌّ 

د ))ولشن(( على ضرورة منح مدٌري تلمستوى فث  . و لد أكّ رة تِكثر تنثسمث  و تكٌّ تلشركثت تلصؽٌ

عهم على خوض ؼمثر تلمخثطرة زت  كبٌرت  من تٔستمٕلٌة فً مجثل صنع تلمرتر ، كمث شجّ تِدنى حٌّ 

دتت تلتً تلتؤكٌ و تعدّ  أللّ  ٌن بشكل  أكثر و بٌرولرتطٌّ  لهث ، أي أن ٌكونوت شركثء مبثدبٌن بشكل  و تحمّ 

بثلمٌم تلمرتبطة بثِمثنة و تلوضوح و تٔتصثٔت تلمفتوحة تنعكثسث   نثدى بهث ))ولشن(( فٌمث ٌختصّ 

ًّ   لمعتمدتته تلتً تتمحور حول ضرورة تهٌبة تِجوتء ْدترة حوتر   لضمثن نجثح  مفتوح   دتخل

 ثت دتخل شركة جنرتل تلكترٌن .تلعملٌّ 



167 
 

عثت ة و تلخطوط تْرشثدٌة أو تلتولّ تِعرتؾ و تلموتعد تلسلوكٌّ  ٌنبثك عن تلمٌم تلسثبدة فً تلمنظمة

ثت م فً سلوكٌّ تلتحكّ و ة  فون فً موتلؾ خثصّ وظّ تلمثهث ة تلمنثسبة تلتً ٌتبنّ تلتً تصؾ تِنمثط تلسلوكٌّ 

ًّ مل تِعرتؾ تلسلوكٌّ أعضثء تلمنظمة تش مثٌكروسوفت  أكبر صثنع للبرمجٌثت  ة تلسثبدة بٌن مبرمج

ة مث و خٕل إجثزتت نهثٌة تِسبوع ، مع منحهم حرٌّ  طوٌلة   ، على تلعمل سثعثت   (-ثلمفً تلع…-)

) و لكن لٌست تلبزه و ربثط تلعنك ( ، وتنثول مث ٌحبون  ه من مٕبس و أزٌثء مرٌحة  ون ترتدتءٌحبّ 

 لكترونً .ة تلموظفٌن من خٕل تلبرٌد تْصثلهم مع بمٌّ من أطعمة خفٌفة ، و تتّ 

ة تلمٌم من خٕله على نوعٌّ  تسترتتٌجٌة تلتؤثٌر رتءن تلمدمكّ ٌ  من تلرلثبة  ة كنوع  فة تلتنظٌمٌّ تعمل تلثمثو

ؼٌر ثت تلمنثسبة وسهم فً تحدٌد تلسلوكٌّ ت  مة ، ور فً إطثر تلمنظّ ة تلتً تتطوّ و تلموتعد تلسلوكٌّ 

 ؾ بهث تِعضثء .ر على تلطرٌمة تلتً ٌتصرّ ل و تإثّ تلمنثسبة تلتً تشكّ 

على زرع  معتمد   سثم وتلتون و جثن ولشن ٌعمٕن بشكل  : مثل  رتءتلمد نجد أنّ  :ٌل تلمثثل على سبو

. وهم ٌعملون على  و مستحدثة   مبتكرة   ثبعٌن ضرورة تٔلتزتم بؤدتء أدوترهم بطرٌمة  ح للتّ توضّ  لٌم  

ة حرٌّ ن مبتكرٌن و مبثدرٌن مع منحهم فوتمضً بؤن ٌكون تلموظّ  ة  إرسثء و دعم لوتعد سلوكٌّ 

ة فً بعض ع مدٌرو تلممّ للفشل . أٌضث  ، ٌشجّ  كبٌرة   هنثن فرصة   مث ، حتّى ٔ ٌكون ؾ بدرجة  تلتصرّ 

ً مثل هذه تلمٌم لدعم فٌهم على تبنّ مثت مثل إنتل و مثٌكروسوفت و مٌكرو سٌستمز موظّ تلمنظّ 

 آخرون إلى زرع لٌم   رتءدجه مة و لد ٌتّ لمزتٌثهم تلتنثفسٌّ  تلتزتمهم حٌثل تلتجدٌد و تٔبتكثر كمصدر  

مع  هخرٌن ، و ضرورة تشثورمع تَ هتلحٌطة فً تعثملؾ تلحذر وتلموظّ  بضرورة تحريتمتضً 

لد ى ٌمكن مسثءلتهم عمث حدث وحتّ  فثتهم كتثبة  تسجٌل تصرّ ة ، وخثذ تلمرترتت تلمهمّ لبل تتّ  بٌسهر

موترد تلثت و تلنفط ومثوٌّ مثت مثل تلشركثت تلتً تعمل فً مجثل تلكٌع مدٌرو بعض تلمنظّ ٌشجّ 

فً : على سبٌل تلمثثل خثذ تلمرترتت وظ و تلحذر تلمرتبط بثتّ ة و شركثت تلتؤمٌن ، مفهوم تلتحفّ تلمثلٌّ 

تلمخثطر تلمرتبطة بفمدتن تلمستثمرٌن إلى تبنً  مل تلمصثرؾ أو صنثدٌك تلتؤمٌن تإدّيمجثل ع

فة من تلمنظمثت لدى أنوتع مختل رتءتلمدهكذت ، لد تتولع من فً مجثل تٔستثمثر و حذر   مفهوم  

تهث و تنثسج إسترتتٌجٌّ  ة بهث بطرٌمة  ة تلخثصّ تلموتعد تلسلوكٌّ زرع وتطوٌر لٌم تلمنظمة و محثولة

 ًّ  . ممكن   بؤفضل شكل   هٌكلهث تلتنظٌم

 مة لضمثن سعٌهمثت أعضثء تلمنظّ ة فً صٌثؼة سلوكٌّ سترتتٌجٌّ ٔة تلثبة للرّ ل تلوظٌفة تِسثسٌّ تتمثّ 

ة تلوفثء بثٔحتٌثجثت تلخثصّ  إذت لم ٌتمّ  ة  خثذ إجرتءتت تصحٌحٌّ فً تلعمل تجثه تحمٌك أهدتفهث ، و ٔتّ 

مة على أعضثء تلمنظّ  ل فً حثّ ة فتتمثّ سترتتٌجٌّ لثبة تْة تلثثنٌة للرّ بتحمٌك تلن تِهدتؾ . أمث تلوظٌف

ٔستخدتم  جدٌدة   تلبحث عن فرص   هم علىحثّ ل وتٔستمرتر فً تلتفكٌر فٌمث هو أفضل لهث فً تلمستمب
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وتلذي ٌخدم ة سترتتٌجٌّ ٔأحد أهم أنوتع نظم تلرلثبة ت كفثءتت تلمنظمة فً خلك تلمٌمة . إنّ موترد و

 ة. ة تلمزدوجة ٌتمحور حول تستخدتم تلثمثفة تلتنظٌمٌّ تلن تلوظٌف

   Organization Socializationة للمنظمة التهٌئة االجتماعٌ    -15-2

ة ، ومن خٕل ذلن ٌندمج تِفرتد م تِفرتد للثمثفة تلتنظٌمٌّ ة تعلّ ح ٌستخدم فً وصؾ كٌفٌّ هو مصطل

فثعلٌن ومشثركٌن   ة حتى ٌصبحوت أعضثء  مة بثلثمثفة تلتنظٌمٌّ ة وتلمٌم تلمتعلّ مون تلموتعد تلسلوكٌّ وٌتعلّ 

هث إنّ فتٔندمثج وتلتفثعل مع تلن تلمٌم  ه بعد ة ، إذ أنّ سم بثلموّ ة تتّ تلرلثبة تلمنبثمة عن تلثمثفة تلتنظٌمٌّ  إنّ 

. وؼثلبث  مث  أو تفكٌر   د  على أثر ذلن دون تردّ ، مة تصبح جزءت  من لٌم تلفرد تلذي ٌتبع لٌم تلمنظّ 

ًّ ٌجري نمل تلمٌم وتلموتعد تلسلوكٌّ  مة تلى أعضثبهث عبر للمنظّ  ة تلتً تدخل ضمن إطثر تلنمط تلثمثف

 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،ستخدمهث تِفرتد فً تلمنظمةتلمصص وتِسثطٌر وتللؽة تلتً ٌ

 .(651.ص ،

 لدٌمة   ه تعتثد أن ٌستخدم شثحنة  هنثن أسثطٌر عن سثم وتلتون وكٌؾ كثن ممتصدت  فً تْنفثق ) إذ أنّ 

ة وول سترتتٌجٌّ إ جدت  ( وذلن لٌدعم وٌمويّ  متوتضع   ه عثش فً منزل  ، كمث أنّ  عمرهث ثٕثٌن سنة  

 سم بثنخفثض تلتكلفة وكذلن تموٌة ودعم تلمفهوم تٔلتصثدي .تتّ  مثرت تلتً

 ة  وتستثنثبٌّ  وؼرٌبة   بعض تلطموس تلتً ٌستخدمهث وول مثرت وتٔحتفثٔت هً أشٌثء ضخمة   إنّ 

ًّ  سنة   وتلتً تمٌمهث كلّ  تلعثملٌن بثلشركة ، وكذلن تلهتثؾ  لهث كلّ  ٌ دعىوتلتً  فً مركزهث تلربٌس

 صبثح فً تلمتجر. ث كلّ وتلتهلٌل تلذي ٌحد

  IBMت بهث تلثمثفة فً تلمشروع تلمشترن بٌن ة من تلوتلع وهً تلطرٌمة تلتً تطورّ سترتتٌجٌّ تنظر إ

 ة على سلون تِفرتد فً تلمنظمة.ر تلثمثفة تلتنظٌمٌّ وآبل وتلتً تصور كٌؾ تإثّ 
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 (.651،ص . 2001تلمصدر: )شثرلزهل وجثرٌث جونز،

 لثمافة والمٌادة االستراتٌجٌة ا - 15-3

ًّ مة ) تصمٌم تلمهثم ، تلعٕلثت ( وتلنّ هٌكل تلمنظّ  إنّ  ٕن سلون تلموظفٌن ، ٌمكننث ٌشكّ  مط تلثمثف

 ؟  طرح تلسإتل ، كٌؾ تموم تلشركثت بتصمٌم وتستحدتث ثمثفثتهث

ة سترتتٌجٌّ عن نتثج تلمٌثدة تْ بثرة  ع مة هًة للمنظّ تلثمثفة تلتنظٌمٌّ  هً أنّ  ة  عثمّ  وتْجثبة بصفة  

 (.653 .ص 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،

 س : تأثٌر المؤس  

ًّ  إنّ  س د فً مإسّ ة تلتً تتجسّ سترتتٌجٌّ ٌجري تستحدتثه بوتسطة تلمٌثدة تْمة للمنظّ  تلنمط تلثمثف

 .مةعلى تلمنظّ  سلوبه تْدتريّ وأس ٌفرض بصمثته ولٌمه تلمإسّ  تلمنظمة وإدترتتهث تلعلٌث ، حٌث أنّ 

ست عثم ة ولد تؤسّ لكترونٌّ تت تْ)شركة هٌولت بثكثرد( شركة رتبدة فً مجثل صنثعة تلمعدّ  مثال :

سً تلشركة ) بل هٌولت ودٌؾ ة لمإسّ ة تلموٌّ ولد تنبثمت ثمثفة تلشركة من تلمعتمدتت تلشخصٌّ  1940

 ًّ  ة للشركة وتلتً تمّ ٌم تِسثسٌّ من تلملشركة إتش بً تلتً تض بثكثرد( لثم بثبتكثر تلنمط تلثمثف

تِطرتؾ ذتت تلمصلحة فً تلشركة وفك معثٌٌر من تلتكثمل وتلعدل وٌشمل  تكرٌسهث لخدمة كلّ 

. ولمد سثعد بل ودٌؾ فً إرسثء  عثّم   فون وحملة تِسهم وتلمجتمع بشكل  دون وتلموظّ تلعمٕء وتلمورّ 

 ًّ لهم نفس  ن خٕل تستمدتم وتٔستعثنة بؤشخثص  للشركة وذلن م هذه تلمٌم ولثمث ببنثء تلنمط تلثمثف

 هثت مع تسترشثدهم بتلن تلمٌم. تلتوجّ 
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د فٌن لٌسوت مجرّ تلموظّ  فٌهث تلن تلسٌثسة تلتً كثنت تمتضً بؤنّ من أبرز تلتزتمثت تلشركة تجثه موظّ 

 ص منهم عند تللزوم.تلتخلّ  مستؤجرٌن ٌتمّ 

تنتج من مشثركة تِعضثء فً نفس تلمعتمدتت وتلمٌم تللؽة تلمشتركة تلتً تسود تلمنظمة تلتً  نجد أنّ 

ة وتلمٌم فذلن ة تلثمثفٌّ ، وعندمث ٌعتنك أعضثء تلمنظمة تلموتعد تلسلوكٌّ  رتءل تلتعثون بٌن تلمدتسهّ 

لمسثعدتهث على  هم على إٌجثد طرق وأسثلٌج جدٌدة  مة وٌحثّ ي تلى تفعٌل تلتزتمهم نحو تلمنظّ ٌإدّ 

 إحرتز تلنجثح.

 ظٌمً : الهٌكل التن

فً  رتءة من خٕل تلطرٌمة تلتً ٌعتمدهث تلمدر أٌضث  فً تلثمثفة تلتنظٌمٌّ ة تإثّ سترتتٌجٌّ ثدة تْتلمٌ إنّ 

 ًّ ، أي تلطرٌمة تلتً ٌعتمدهث تلمدٌرون فً تفوٌض تلسلطثت وتمسٌم وتوزٌع  تصمٌم تلهٌكل تلتنظٌم

 تلمهثم.

عن  بمعزل   ث  على هٌكل شركته بسٌط) بل جٌتس ( ربٌس شركة مثٌكروسوفت حثول تلحفثظ  مثال:

ل  تلتعمٌد  ًّ   على تستحدتث نمط   وع م  سم بثلمبثدرة دتخل شركة مثٌكروسوفت حٌث ٔ ٌحجم ٌتّ  ثمثف

ل تلذي تلمدٌرون عن تٔطٕع بثلمهثم تلممترنة بثلمخثطر. وعلى نمٌض ذلن كثن هنري فورد تِوّ 

ل ه تدخّ ى أنّ خثذ تلمرترتت  حتّ فً تتّ  ث  مطلم ث  مكّ لى تصمٌم شركته بحٌث ٌمنحه هذت تلتصمٌم تحجه إتتّ 

 . (655 .ص، 2001)شثرلزهل وجثرٌث جونز،ة تلممّ  خذهث مدٌروفً تلمرترتت تلتً تتّ 

ل تلمخثطر ، وعرؾ عن تلشركة ج على ذلن أن أصبح مدٌرو تلشركة متحفظٌن وٌخشون تحمّ ترتّ 

 لتؽٌٌر وتلتحدٌث.بطء إٌمثع ت
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   Adaptive and inert Cultureلمرنة والجامدة الثمافات ا  -15-4

أن  رتء من تلولت . ٌجج على تلمد طوٌلة   للٌل من بٌبثت تلعمل هً تلتً تنعم بثٔستمرتر لفترة  

)شثرلزهل وجثرٌث ة رتت تلبٌبٌّ تمنح تلشركة تلمدرة على تلتكٌؾ مع تلتؽٌّ  جرتءتت  خذوت إٌتّ 

 . (656 .ص، 2001جونز،

شركة فرٌك " جون كوتر "  C.Vتنثولت  جثه فً درتسة  تلحدٌثة على ذلن تٔتّ  لمد برهنت تِبحثث

 وتلن تلجثمدة . ن تلثمثفثت تلمرنة" جٌمس هسكت " بٌّ و

خثذ زمثم تلمبثدرة من لبل تتّ  تلتً تنتهج تلتحدٌث وتشجٌع وتكثفإفة أو تلمرنة هً تلن تلثمثفة تلمتكٌّ  إنّ 

ظ ، ؤ سم بثلحذر وتلتحفّ ث تلثمثفة تلجثمدة فهً تلن تلتً تتّ أمّ مدٌري تلمستوٌثت تلمتوسطة وتِدنى . 

هث ، بل إنّ  إو إجرتءتت   لرترتت   تلمستوٌثت تلوسطى وتلدنٌث ٔتخثذ أيّ  ة لمدٌريّ زت  من تلحرٌّ تمنح حٌّ 

 نهجتلذي  رتءي تلى إحبثط مثل هذه تلسلوكٌثت. وطبمث  لمث لثله " كوتر وهسكت " ٌكتسج تلمدتإدّ 

وهٌكلهث ،  تهثسترتتٌجٌّ ت  وفك ، ظمةنظم تشؽٌل تلمن تلمدرة على طرح تؽٌٌرتت  وت تلمرنة تلثمثفث

 رتت تلتً تحدث فً تلبٌبة تلخثرجٌة .ؾ مع تلتؽٌّ تِمر تلذي ٌسمح للشركة بثلتكٌّ 

 ة والمرنة للشركة الثمافة الموٌ  سمات  -15-5

لن مثلثم به )فً جً بٌترز( و )آر أتس بفثعلٌتهث ، ذ هث ٔزتلت محتفظة  ولكنّ  لدٌمة   فً محثولة  

ثجحة وأنمثطهث تلثمثفٌة . مثت تلنز تلمنظّ ة تلتً تمٌّ ووترمثن( حٌثل خصثبص تلمٌم وتلموتعد تلسلوكٌّ 

ل    : من تلمٌم مثت تلمرنة تشترن فً ثٕث مجموعثت  تلمنظّ  لى أنّ صوت إخ 

تلتصرؾ مع تلتؤكٌد على تلنزعة نحو  تعّززع وتشجّ  تستحوذ تلشركثت تلنثجحة على لٌم   -1

هم على تبتكثر حثّ  . وعلى سبٌل تلمثثل :ل تلمخثطرة فٌن على تحمّ ة وتلمبثدأة وتشجٌع تلموظّ تٔستمٕلٌّ 

  جدٌدة   منتجثت  

ن على تلشركة أن تلتصك بثلمجثل تلذي تعمل فٌه مة وٌتعٌّ تلمٌم تلتً تنبثك عن طبٌعة تلمنظّ  -2

ج على تلشركة إلثمة عٕلثت وثٌمة مع تلعمٕء كوسٌلة لتحسٌن . ٌج عمل  تل فً جودةز جهودهث وتركّ 

م على تعلّ  مثت تكون لثدرة  تلمنظّ  نّ ه بثلمستهلن إذ أٌم تلتوجّ مركزهث تلتنثفسً . بثلتؤكٌد على لوتعزٌز 

 ٌرؼج فٌهث تلمستهلن .  وخدمثت   تحتٌثجثت تلمستهلكٌن وتعزٌز لدرتهث لتطوٌر منتجثت  

فً شركثت آي بً أم وهٌولت بثكثرد وتوٌوتث . وتلتً هً على  ة  بموّ  لة  ة ممثّ دترٌّ تلن تلمٌم تْ نجد كلّ 

 نحو وضعهث موضع تلتنفٌذ. ثثبتة   من رسثلتهث وتسٌر بخطى   ٌمٌن  
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ًّ   مة . إذ ٌجج على تلشركة إرسثء تصمٌم  ة تشؽٌل تلمنظّ هث ترتبط بكٌفٌّ إنّ  -3 من شؤنه أن  تنظٌم

نتثجٌة ٌمكن تْ مث لدٌهم . وٌمؾ ورتء تلن تلمٌم تٔعتمثد تلمثبل بؤنّ ز تلموظفٌن على بذل أفضل ٌحفّ 

ة تلتً ٌمكن للشركة من خٕلهث ل تلوسٌلة تِسثسٌّ تحترتم تلفرد ٌمثّ  تحمٌمهث من خٕل تِفرتد ، وأنّ 

 نتثجً . ستحدتث تلبٌبة تلسلٌمة للسلون تْت

جهت ة للشركثت تلٌثبثنٌة ، وتتّ نمثط تلثمثفٌّ ل تِتتخلّ  كمث ٔحظ "ولٌثم أوتشً" وجود فلسفة   مثثل :

ً تلن ٔستعثرة وتبنّ  (كودتن وبركتر أند جثمبل ولٌفً سترتوس: )مثل  كثٌرة   ة  مرٌكٌّ شركثت أ

ؾ ٌتٌح للموظّ  رسثء هٌكل  ي إلى إؾ وتحترتمه ٌإدّ ة تلموظّ ة و حرٌّ تلتؤكٌد على تلمبثدأ تلفلسفة . إنّ 

تلن تلمجموعثت تلربٌسة تلثٕث للمٌم هً  أجل تحمٌك تلنجثح . إنّ  خثذ تلمرتر وتحفٌزهم منة تتّ حرٌّ 

ة سترتتٌجٌّ لى تلن تلمٌم من خٕل تلمٌثدة تْة وتعمل تْدترة على نمل وتلحفثظ عمحور تلثمثفة تلتنظٌمٌّ 

. 

ًّ  إنّ  ر ة تلعمل ، إذ ٌجج تدعٌمه بثلمخرجثت ومعثٌٌر دلّ ذتته ٔ ٌستطٌع أن ٌسٌّ  فً حدّ  تلبنثء تلثمثف

ة ومن فون من خٕله زرع تلمٌم وتلموتعد تلسلوكٌّ ن تلموظّ ، حٌث ٌتمكّ  ت  آفثومك تلرلثبة وربطه بنظثم  

 .تلسعً ورتء تحمٌك أهدتؾ تلمنظمة ثمّ 
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 الفصل الرابع

 

 التحلٌل االستراتٌجً للمؤسسات  -16

  :(  (SWOT االستراتٍجًل التحلٍ -1

للبٍةة تلدتخلٍة ل "أدتة إسترتتٍجٍة فً تلتحلٍ : بؤنه (SWOT)تٔسترتتٍجً ل تلتحلٍ ٌ عّرؾ

تحدٍد نمثط تلموة وتلضعؾ تلدتخلٍة بصورة نسبٍة ولٍست ل من خٕ ) تلتنثفسٍة ( وتلخثرجٌة

مطلمة وتلفرص وتلتهدٍدتت فً تلبٍةة تلخثرجٍة)تلتنثفسٍة (ممث ٍعطً رإٍة إسترتتٍجٍة فً 

 سترتتٍجٍثتهث .تصٍثؼة 

تحلٍلً ٔ ٍمؾ عند تحدٍد نمثط تلموة وتلضعؾ فً تلموترد تلدتخلٍة بثلمنشثة ولكنه هذت تِسلوج تل

ل فرص ومخثطر تلبٍةة وتحلٍ دّدتلبٍةة تلخثرجٍة تلذي ٍحل ٍهدؾ كذلن تلً تلربط بٍن نتثةج تحلٍ

 : ل وهًتِحرؾ تِولً من عنثصر تلتحلٍل ( تمثSWOT.وكلمة )تلبٍةة تلدتخلٍة 

(, Oppotunities(, تلفرص )Weaknesses, نمثط تلضعؾ ) (Strengthsتلموة )نمثط 

 (.Threatsوتلمخثطر )

من خٕله تكوٍن فكرة سرٍعة عن تلوضع  رتءٍمكن للمد ت  مبسط ت  أسلوبل وٍعتبر هذت تلتحلٍ

( هو تحدٍد تلعٕلة بٍن (SWOTل تن تلهدؾ من عملٍة تحلٍحٌث تٔسترتتجً للمنظمة 

ثط لوتهث وضعفهث بثلمتؽٍرتت تلتً تجري فً بٍةة أعمثلهث كمث تٔسترتتٍجٍة تلحثلٍة للمنظمة ,ونم

نه ٍفٍد فً بٍثن نوع تٔسترتتٍجٍة أو تلدتفع تٔسترتتٍجً تلذي ٍجج علً تلمنظمة تستخدتمه أ

 لكً تكتسج مٍزة تنثفسٍة .

من ل سم تٔسترتتٍجٍة تِفضترتلخثرجً لكً ل تلدتخلً مع تلتحلٍل تلتحلٍل وكذلن ٍجج تن ٍتكثم

 .((Ansoff, H.I., 1991 نمثط تلموة ونمثط تلضعؾ مع تلفرص وتلتهدٍدتت تكبةومل خٕ
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SWOTّححهيمّّ-16-1

 

تموم معظم تلمنظمثت بثلتخطٌط تٔسترتتٌجً فً ولتنث تلحثلً و ذلن لكونه وسٌلة للحصول على 

زء ٔ إنتثجٌة أكثر من خٕل تلمسثعدة فً توجٌه تخصٌص تلموترد من أجل تحمٌك تِهدتؾ. فهو ج

ٌتجزأ من تْدترة تٔسترتتٌجٌة تلنثجحة. و لمث كثنت تْدترة تٔسترتتٌجٌة عملٌة مستمرة ْنشثء 

تلمرترتت تلتً تمكن تلمنظمة من تحمٌك أهدتفهث، كثن لزتمث  علٌهث إبمثء تلمنظمة أكثر  وٌمتنفٌذ و تمو

رسة تلسٌطرة على مجرٌثت تِحدتث من ممث هثتستبثلٌة و هو مث ٌ جنبهث ردود تِفعثل و بثلتثلً ٌ مّكن

(Dahl, 2018.) 

و تبدأ كل منظمة تسترتتٌجٌتهث بثختٌثر تلرإٌة و تلرسثلة و تِهدتؾ تلمنثسبة و ٌؤتً فً تلمرتحل 

تلتثلٌة فً عملٌثت تْدترة تٔسترتتٌجٌة معرفة تلبٌبة تلمتوتجدة فٌهث هذه تلمنظمة. و من أجل معرفة 

  للتحلٌل تلدتخلً للشركة و تلخثرجً للبٌبة تلمحٌطة. SWOTلٌل هذه تلبٌبة ٌتم تستخدتم تح

نمثط تلموة وتلضعؾ تلدتخلٌة و تلفرص وتلتهدٌدتت تلخثرجٌة فً بٌبة تلمنظمة.  SWOTٌمٌم تحلٌل 

حٌث ٌ ستخدم تلتحلٌل تلدتخلً لتحدٌد تلموترد وتلمدرتت وتلكفثءتت تِسثسٌة، وتلمزتٌث تلتنثفسٌة 

مة. بٌنمث ٌحدد تلتحلٌل تلخثرجً فرص تلسوق وتلتهدٌدتت بثلنظر فً موترد تلمتؤصلة فً أي منظ

تستخدتم تلمعرفة  SWOTتلمنثفسٌن، وبٌبة تلصنثعة، وتلبٌبة تلعثمة. لذت ٌكون تلهدؾ من تحلٌل 

 تلتً تمتلكهث تلمنظمة لبٌبتهث تلدتخلٌة وتلخثرجٌة و صٌثؼة تسترتتٌجٌتهث وفم ث لذلن. 

لموة و تلفرص فً تحمٌك أهدتؾ تلمنظمة فٌمث تعرلل نمثط تلضعؾ و تلتهدٌدتت و بذلن تسثعد نمثط ت

هذه تلعملٌة. لذت ٌكون تحدٌد تٔسترتتٌجٌة مهمة تْدترة لخلك تلتوتزن فً تلموة و تلضعؾ فً ضوء 

 .(Sirmon et. al, 2010) تلفرص و تلتهدٌدتت تلمحٌظة



175 
 

تلرإى تلعملٌة حول كٌفٌة  ة ومنثلش SWOTٌوفر هذه تلبحث مجموعة أدوتت ْجرتء تحلٌل 

 صٌثؼة تلمرترتت تٔسترتتٌجٌة .

 نماط الموة والضعف الداخلٌة تحلٌل   -16-2

ٌعتبر تلتحلٌل تلدتخلً للمنظمة حثسمث  فً تحدٌد مصدر ممٌزتت تلمدرة تلتنثفسٌة وذلن ِنهث تحدد 

بحسج تعرٌؾ تلمٌزة تلتنثفسٌة تلموترد تلتً بحثجة إلى تطوٌر وتستمرتر للبمثء ضمن تلمنثفسة. و 

مثٌٕتهث. و بهذت تبدأ عملٌة ٌتوجج أن تكون تلشركة فرٌدة للحصول على أربثح أعلى من متوسط 

تلمنظمة من خٕل تلنظر إلى تلموترد وتلمدرتت تلدتخلٌة  و تلتً هً  وٌمتْدترة تٔسترتتٌجٌة بتم

 ة تنثفسٌة.مصدر كفثءتتهث تِسثسٌة تلمثدرة بدورهث على خلك مٌز

 نماط الموة   -16-3

هً تلخثصٌة تلتً تضٌؾ لٌمة لشًء و ٌجعلهث خثصة أكثر من ؼٌرهث. تلموة تعنً أن شٌب ث مث أكثر   

فثبدة عند ممثرنته مع شًء آخر ، بحٌث تشٌر تلموة إلى خثصٌة إٌجثبٌة وإبدتعٌة. تتضمن تلموة على 

ث تلمنظمة كمٌزة على تلمنظمثت تِخرى تلمستوى تلتنظٌمً تلخصثبص وتلمدرتت تلتً تكتسبه

وتلمنظمثت تلمنثفسة تلتً تم تلكشؾ عنهث نتٌجة لتحلٌل بٌبتهث تلدتخلٌة. وبعبثرة أخرى  تحدد تلموة 

 تلتنظٌمٌة تلخصثبص وتلموتلؾ تلتً تجعل تلمنظمة أكثر فعثلٌة وكفثءة ممثرنة بمنثفسٌهث. 

 ضعٌفة ممثرنة  بمنثفسٌهث تستنثد ت إلى خمسة معثٌٌر: و ٌمكن وصؾ تلمنظمة بؤنهث لوٌة أو متسثوٌة أو 

 . حثلة تلسوق 1

 . تْطثر تلمثلً 2

 . تْنتثج و تلمدرتت تلفنٌة 3
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 . لدرتت تلبحث  و تلتطوٌر 4

 (.Hitt, 2012. فثعلٌة تْدترة وتلمدرة تلبشرٌة )5

ة بثلمنثفسٌن كمث أنهث ت عتبر ثلموترد أو تلمهثرتت أو تلمزتٌث تلمتعلمو فً هذت تْطثر ٌمكن تعرٌفهث ب

سوتق تلتً تموم تلمنظمة بخدمتهث أو ٌتولع أن تخدمهث. إنهث كفثءة ممٌزة تمنح لٓتلبٌة  ٔحتٌثجثت 

تلمنظمة مٌزة نسبٌة فً تلسوق. و لد توجد نمثط لوة فٌمث ٌتعلك بثلموترد تلمثلٌة، ولٌثدة تلسوق إضثفة 

  (.Osita et al., 2014رى )للعٕلثت بٌن تلمشتري وتلمورد وعوتمل أخ

 تحدٌدهث أمر هثم لبل تلبدء بؤي عملٌة.  حٌثؤ ٌمكن تٔستفثدة من تلفرص تلمتثحة بدون نمط تلموة 

  الضعف نماط - 4 -16

ٌشٌر تلضعؾ بشكل عثم إلى عدم وجود تلهٌكلٌة وتلكفثءة تلضرورٌن لشًء مث. كذلن ٌعنً أن شٌب ث 

آخر. و فً هذت تلصدد، ٌكون تلضعؾ خثصٌة سلبٌة وؼٌر محبذة  مث ألل مٌزة  عند ممثرنته بشًء

لكونه ٌشٌر إلى ضعؾ على تلمستوى تلتنظٌمً فً تلوجود وتلمدرة وٌإدي إلى كون لدرتت تلمنظمة 

أضعؾ ممثرنة بثلمنظمثت تِخرى و تلمنثفسة. و بعبثرة أخرى، ضعؾ تلمنظمة ٌعنً تلجوتنج أو 

ألل فعثلٌة ممثرنة بمنثفسٌهث. كمث تإثر هذه تلجوتنج بشكل سلبً  تِنشطة تلتً تكون فٌهث تلمنظمة

على تِدتء تلتنظٌمً وٌضعؾ تلمنظمة بٌن منثفسٌهث. وبثلتثلً ، فإن تلمنظمة ؼٌر لثدرة على تلرد 

 ,.Thompson et al)على أي مشكلة أو فرصة محتملة ، ؤ ٌمكنهث تلتكٌؾ مع تلتؽٌٌرتت )

2007. 

هو تمٌٌد أو ( تلمثبل بؤن تلضعؾ Pearce & Robinson, 1991ٌؾ )و هو مث ٌتفك مع تعر

نمص فً تلموترد وتلمهثرتت وتلمدرتت تلتً تعوق أدتء تلمنظمة تلفعثل بشكل خطٌر. كمث ٌمكن أن 
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تكون تِصول وتلموترد تلمثلٌة وتلمدرتت تْدترٌة ومهثرتت تلتسوٌك وتلعٕمة تلتجثرٌة مصثدر 

 . ضعؾ

ط تلموة و ذلن ٌجج معثلجتهث أو تلحد ثتلضعؾ ذتت أهمٌة ٔ تمل عن معرفة نم طنمثلذت تكون معرفة 

. و ٌجج على تْدترة تٔسترتٌجٌة تلتنبإ همنهث كونهث ستكون عثبمث لتحمٌك تِهدتؾ تلبعٌدة و تلمرٌب

 ط تلضعؾ و إمكثنٌة إٌجثد حلول لضمثن تستمرترٌة تلمنظمة.ثبنم

  لخارجٌةتحلٌل الفرص و التهدٌدات ا  -16-5

ٌمكن تْشثرة للفرص تلخثرجٌة و تلتهدٌدتت بثلتوجهثت تلتنثفسٌة تلمتعلمة بثٔلتصثد و تلمجتمع 

تلثمثفة و تلسٌثسة و تلمثنون و تلتكنولوجٌث إضثفة  لّحدتث تلهثمة تلتً لد تفٌد أو تضر تلمنظمةفً و

ى عكس نمثط تلضعؾ تلمستمبل. و كل مث سبك هو خثرج عن إرتدة منظمة وتحدة بحد ذتتهث عل

 تلموة.و

  الفرص -16-6 

تلفرصة مٌزة ولوة دتفعة لنشثط مث و لهذت تلسبج لدٌهث خثصٌة إٌجثبٌة وموتتٌة. أمث بثلنسبة لٓدترتت 

تلتنظٌمٌة ، فإن تلفرصة هً تلولت تلمنثسج أو تلمولؾ تلمنثسج تلذي تمدمه تلبٌبة تلمحٌطة للمنظمة 

لتً ستن تج نتثبج إٌجثبٌة للمنظمة نتٌجة لتحلٌل بٌبتهث. و ٌشكل لتحمٌك أهدتفهث. تلفرص هً تلن ت

ث كبٌرة. فً تلوتلع "تلفرص هً تلظروؾ فً تلبٌبة تلخثرجٌة  تلعمل تلجثد و تلمنثفسة للمنظمثت فرص 

تلتً تسمح للمإسسة بثٔستفثدة من نمثط تلموة تلتنظٌمٌة و تلتؽلج على نمثط تلضعؾ تلتنظٌمٌة أو 

 (.Dahl, 2018” )ت تلبٌبٌةتحٌٌد تلتهدٌدت
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 : و ٌمكن ذكر عدة أمثلة

من آلٌثت وتجهٌزتت ومعدتت  هثتلمزتٌث وتلتسهٌٕت تلممنوحة للمشثرٌع لجمٌع تحتٌثجثت -1

 وسٌثرتت.

وجود حوتفز بثستٌرتد جمٌع تلموتد تلٕزمة ٔستكمثل تلمشروع وفتح حسثج بثلمطع  -2

 لعثملة.تِجنبً وتٔلترتض لمصلحة تلمشروع من تلمصثرؾ ت

 تلحوتفز تلضرٌبٌة تلممنوحة لمشثرٌع تلتطوٌر ستكون فرصة لٕستفثدة من تلن تلحوتفز. -3

إذت لم ٌوجد فً تلسوق شركة لوٌة فً هذت تلمجثل فهً فرصة لتكون أول تلمتوتجدٌن فٌه  -4

 . وتلحصول على أكبر حصة من تلزبثبن

نثفسٌن: فذلن سٌ سثعد ف -5 ً تحدٌد نمثط تلضعؾ معرفة حجم تلشركة فً تلسوق وسط تلم 

 لتحسٌنهث ونمثط تلموة لٕستفثدة منهث.

نشر طرق جدٌدة ضمن تلسوق لكٌفٌة تلتعثمل مع تلزبثبن وكٌفٌة تلحصول على تلمعلومثت   -6

 تلمطلوبة بوتسطة تٔنترنت.

  التهدٌدات -16-7

ى وهً تلمولؾ تلذي ٌجعل أي عمل فً حثلة عدم توتزن و خطر و ذلن لعدم لدرة تلمنظمة عل

تلوصول ِهدتفهث. و تؤتً هذه تلتهدٌدٌثت كنتٌجة للبٌبة تلخثرجٌة تلمحٌطة أو تلبعٌدة و تلذي لد ٌمنع 

تلمنظمة من تلحفثظ على وجودهث فً سوق تلعمل أو فمدتنهث للمٌزة تلتنثفسٌة و هو مث لد ٌإثر على 

لخثرجً بشكل تسترتتٌجً تلمإسسة على تلمدى تلبعٌد. و هذت مث ٌدفع تلمنظمة للتطوٌر  تلدتخلً و ت

 : لموتكبة عوتمل تلتؽٌر تلبٌبً كثلعولمة إضثفة لعدة أمثلة كثلتثلً

مإشرتت تلمنثفسة ورفع وتٌرة تلنشثط وتلحفثظ على لٌم تِصول تلمستثمرة تتطلج تلسعً  -1

 تلجثد فً هذت تْطثر، وتلعمل على تٌجثد أسعثر عثدلة وفً ظروؾ متوتزنة عرضث  وطلبث .
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تلرتض  ةتلشرتبٌة عند تلموتطن بسبج ضعؾ تلروتتج وعدم وجود مإسس ضعؾ تلمدرة -2

 حمٌمٌة تسثعده على شرتء تلمنتج أو تٔستفثدة من تلخدمة.

عدم وضوح تلضوتبط وتلمعثٌٌر لتؤسٌس شركثت وتنظٌم عمل تلمصثرؾ تلعثملة فً مجثل  -3

 (.(Morrison, 2006تلشركة 

 : ر تلمرترتت سٌكون حولكل مث سبك و إصدت وٌمفإن تم : علٌه ء  و بنث

 . مطثبمة تسترتتٌجٌة تلمنظمة لمصثدرهث و إمكثنٌثتهث تلمنثسبة مع تلفرص تلمتثحة فً تلسوق 1

 . تحدٌد أولوٌة معثلجة نمثط تلضعؾ و أي تهدٌد خثرجً ٌجج تلتصدي له أؤ  2

  SWOT سٌئات تحلٌل  -16-8

وتلع أي منظمة إٔ أنه ٔ ٌزود تْدترة  على تلرؼم من بسثطة هذت تلتحلٌل و لدرته على تجسٌد  

بحلول تسترتتٌجٌة لذت ٌمكن تعتبثره أدتة وصفٌة لتحدٌد رإٌة عثمة للبٌبة لذت ٌمترح تلبثحثون أن 

 (.  Nyarko, 2014-Sarbah & Outٌ ضثؾ إلٌه أدوتت تحلٌلٌة لٕستفثدة تل مثلى )

ٌختلؾ عن تلوتلع تلعملً للمنظمة  كمث أن تحدٌد نمثط تلموة لد ٌتعرض لبعض تلٕموضوعٌة أو

 Brad & Brad, 2015).بحسج  )

 خاتمة:

أن ٌعرض وضع تلمإسسة تلحثلً و ٌسّهل تلتخطٌط تلمستمبلً للمنظمة  SWOTٌمكن لتحلٌل 

ٌشكل أرضث  صلبة لبنثء تسترتتٌجٌة منثسبة على تلرؼم من بسثطته و سٌبثته و حدوده. إٔ أن و

يجة إسفاقه تأدوات نوعية و كمية لتكون عملية التخطيط و اتخار : في لزا ليس تالكا تستخدتمه منفردت  

 القشاس أقشب للذقة.
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 التحلٌل االستراتٌجً  للبٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمؤسسة   -17

، حٌث ٌتوسع فً تحلٌل تلسٌثق تلخثرجً عن  SWOTأدتة تكمٌلٌة لـ  PESTELٌعتبر تحلٌل 

مث ٌكون لهث تؤثٌر على تنفٌذ أي  محددة من تلعوتمل تلتً كثٌرت   طرٌك تلبحث بثلتفصٌل فً أنوتع

" إلى تلعوتمل تلتً ٌؤخذهث بعٌن تٔعتبثر و هً: PESTELمشروع أو شركة. و ٌشٌر مصطلح "

 تلسٌثسٌة و تٔلتصثدٌة و تٔجتمثعٌة و تلتكنولوجٌة وتلبٌبٌة و تلمثنونٌة. 

 Liamنٌنٌثت من لبل تلعدٌد من تلمإلفٌن تلبثرزٌن: تم تستخدتمه وإتمثنه خٕل تلسبعٌنٌثت وتلثمث

Fahey  مدٌر تلمنظمة تٔستشثرٌة(Leadership Forum Inc. و ،)Vadake K. 

Narayanan  أستثذ تْدترة فً جثمعة(Drexel و )Arnold  برتون )مدٌر تلمشروع

متدتدتت مختلفة من هذه تِعمثل تلمختلفة ، ظهرت ت :تٔستشثري( على سبٌل تلمثثل ٔ تلحصر 

. فً تلنهثٌة ، تم STEEPLEأو  SLEPTأو  PESTللنموذج تِولً تحت أسمثء تحلٌل 

، وهو تِكثر  PESTLEتٔحتفثظ بثلمتؽٌرٌن تْضثفٌٌن "لثنونً" و "بٌبً" ، ممث أدى إلى نموذج 

ٔ  تلٌوم. ومع ذلن ، نٕحظ أن تلبعض ٌفضل تلجمع بٌن تلجوتنج "تلسٌثسٌة" و "تلمث نونٌة" تحت لبو

 (.(PESTEL Dcosta, 2011مصطلح وتحد "لثنونً سٌثسً" ، وإنشثء تختصثر 

إضثفة  لتحدٌد تلعوتمل فً كل من هذه تلمجثٔت تلستة ذتت تلصلة بثلمشروع ٌجري تلتركٌز بشكل 

خثص على تحدٌد تلتوجهثت تلحثلٌة للمجتمع و تلمستفٌدٌن. وبثلتثلً تكمن أهمٌته فً تستبثلٌة 

وتولع تلتؽٌٌر، بدٔ من تلتفثجا بمث ٌحدث و تلمٌثم بردتت فعل تهدد مستمبل و تستمرترٌة  تِحدتث

 تلعمل.
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 PESTEL سباب استخدام  أ -17-1

 ٌمكن تطبٌك هذت تلتحلٌل لّهدتؾ تلتثلٌة : 

 .SWOT. إٌجثد خطة تسترتتٌجٌة  للبدء بمشروع مث و هو مث ٌرتفك عثدة تحلٌل 1

بدء مبثدرة  : على سبٌل تلمثثل،تٌٔجثبٌثت وتلسلبٌثت لصنع تلمرترتت تلمتعلمة  . تحدٌد أرجحٌة2

 وٌممعٌنة أو إحدتث شرتكة جدٌدة أو تستخدتم تمنٌثت حدٌثة و مختلفة ْعثدة هٌكلٌة تلشركة أو لتم

 تطوٌر تلعملٌة تلتشؽٌلٌة.   وتحدٌد خطوتتموتردهث 

ة تلتؽٌرتت تلوتجج حصولهث فٌمث ٌتعلك بثلطرق . معرفة تموضع تلشركة فً أولثت معٌنة لمعرف3

 .(Yüksel, 2012)تلمتبعة و تلتعدٌٕت تلمطلوبة 

و ٌتمٌز هذت تلنوع من تلتحلٌل بثلمرونة حٌث ٌمكن تطبٌمه على تلمشثرٌع تلصؽٌرة و تلكبٌرة على 

 حد سوتء.

  PESTELعوامل  -17-2

تً لد تحدث فً تلمستمبل و تختلؾ من منظمة تشكل هذه تلعوتمل هوٌة تِعمثل و تتنبؤ بثلتؽٌرتت تل

 Dočkalíková, (2014:)  و  Kashiِخرى و هً بثلتفصٌل بحسج

  العامل السٌاسً  -17-2-1

تشمل تلعوتمل تلسٌثسٌة كٕ  من تِنظمة و تلموتنٌن على تلمستوى تلوطنً  وتلعثلمً إضثفة  

تً لد ٌكون لهث تؤثٌر على لرترتت تِعمثل لٕستمرتر تلسٌثسً وتلمدرة على تلتنبإ بثْجرتءتت تتل

 ط تلتثلٌة عند تحدٌد تلعوتمل تلسٌثسٌة بعٌن تٔعتبثر:ثتٔستثمثرتت. و ٌمكن أخذ تلنمو

 تلتشرٌعثت تلحثلٌة• 

 تلتشرٌعثت تلمستمبلٌة• 

 تلتشرٌعثت تلدولٌة• 
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 تلسٌثسة تلضرٌبٌة• 

 تلهٌبثت وتلعملٌثت تلتنظٌمٌة• 

 سٌثسثت تلحكومة• 

 رتعثت تلسٌثسٌة  وتٔستمرترتلص• 

  العامل االلتصادي - 17-2-2

رة لتلبٌة وّ تلمنتجثت وتلخدمثت تلمثبمة على تمنٌثت تلبٌثنثت تلضخمة تلموجودة و تلمط

دة، تحتثج تلشركثت إلى جعل تسترتتٌجٌثتهث ضمن تلمٌود تلمفروضة من دّ تٔحتٌثجثت تلمح

. و بثْضثفة إلى دتبم ٌث تنثفسٌة ونجثح لبل تلوتلع تٔلتصثدي من أجل تلحصول على مزت

تلعوتمل تلمتحكمة بثلسوق، لد تإثر تِولوٌثت تلحكومٌة على هذت تلوتلع من خٕل تْنفثق 

 تلعثم أو تلتدتبٌر تلمثلٌة.

تشمل تلعوتمل تٔلتصثدٌة تٔتجثهثت طوٌلة تلمدى لٕلتصثد تلعثلمً وكذلن تملبثت تلسوق 

ة إضثفة لُثثر تٔلتصثدٌة للمرترتت تلسٌثسٌة كثلضرتبج تلسرٌع وتلتكثلٌؾ وتلمنثفس

 ط تلتثلٌة عند تحدٌد تلعوتمل تٔلتصثدٌة  بعٌن تٔعتبثر:ثوتلتشرٌعثت. و ٌمكن أخذ تلنم

 تلنمو تٔلتصثدي• 

 نسج تلفثبدة• 

 معدٔت تلتضخم• 

 لضثٌث تلضرتبج تلعثمة• 
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 تلضرتبج تلخثصة بثلمنتج أو تلخدمة• 

 ولوجٌثتكثلٌؾ تلتكن• 

 تلمنثفسة• 

 تكلفة تلمنتج ومستوٌثت تِسعثر• 

 طرق تلتسوٌك وتلتوزٌع• 

 العامل االجتماعً  17-2-3

 تشٌر تلعوتمل تٔجتمثعٌة إلى تلظروؾ تلمتعلمة بثِفرتد أو بمجموعثت معٌنة من تلمجتمع. 

وتنعكس هذه تلظروؾ على تلموتلؾ وتلتفضٌٕت وتٔتجثهثت تلتً ٌمكن أن تإثر على 

تلسوق وتلمرترتت تلسٌثسٌة وتلتشرٌع فً نهثٌة تلمطثؾ. لذلن من تلمهم فهم كٌفٌة تؤثٌر 

تلعوتمل تٔجتمثعٌة على طلج تلسوق وإمكثنٌثت تلتموٌل لتحدٌد كٌفٌة تؤثٌرهث على بٌبة 

تِعمثل تلمستمبلٌة. و من تلجدٌر بثلذكر أن تلعوتمل تٔجتمثعٌة لد تتؽٌر بسرعة تبعث  لتؽٌر 

 تٔلتصثدٌة.  تلظروؾ

 ط تلتثلٌة عند تحدٌد تلعوتمل تٔجتمثعٌة  بعٌن تٔعتبثر:ثو ٌمكن أخذ تلنم

 تلوعً تلصحً• 

 معدل تلنمو تلسكثنً• 

 ًتنتلتوزٌع تلعمر• 
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 تلموتلؾ تجثه تلعمل• 

 أنمثط تلحٌثة• 

 دخل تلفرد تلصثفً• 

 العامل التمنً  -17-2-4

. وهو مث جعل تٔتجثه تلسثبد فً معظم تلمطثعثت تستمر تلتمنٌثت فً تلتطور بوتٌرة متسثرعة

ي تلحلول تلتملٌدٌة من دّ ٔستخدتم تِجهزة تلرلمٌة و تلمتطورة. وستبمى هذه تلتمنٌثت على تح

 تلتًهثبل من تلبٌثنثت  م  خٕل تمدٌم لدرة متزتٌدة وتكثلٌؾ ألل. وهذت تلتؽٌٌر أدى إلى تولٌد ك

رة تلمشثرٌع. و جثء تستخدتم تْنترنت كتؽٌٌر هثبل تسثعد فً عملٌثت تتخثذ تلمرتر و إدت

ْطثر تلعمل من خٕل توفٌر تٔتصثل فً كل مكثن بشكل أسثسً و تلوصول إلى تلمعلومثت 

 بسرعة و وثولٌة عثلٌة. 

 ط تلتثلٌة عند تحدٌد تلعوتمل تلتمنٌة  بعٌن تٔعتبثر:ثو ٌمكن أخذ تلنم

 تلبنى تلتحتٌة تِسثسٌة• 

 وتلتطوٌر وتٔبتكثرنشثط تلبحث • 

 تلتطورتت تلتكنولوجٌة• 

 تلتمنٌثت تلمنثفسة• 

 تلتكنولوجٌثت ذتت تلصلة / تلتثبعة• 
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 العامل المانونً  17-2-5

ٌشكل تلتشرٌع تلفعثل مجموعة  من تلموتعد وتللوتبح تلتً تحدد أ طر تلعمل تلمثنونٌة تلذي 

مل فٌه. لذت ت عد تلمعرفة بثلتشرٌعثت ٌتعٌن على كل من تلشركثت وتلجهثت تلعثمة وتِفرتد تلع

ث  أ تكون تْدترتة  لثدرة على تحدٌد  بحٌثسثسٌث  لنجثح تلعملٌة تلتشؽٌلٌة تلمثبمة شرط 

تٔسترتتٌجٌثت تلمستمبلٌة. عثدة  مث ٌتبع تلتشرٌع تلمرترتت تلسٌثسٌة  و للحصول على نظرة 

تٔجتمثعٌة تلتً ٌمكن تطبٌمهث  مستمبلٌة، تحتثج تلشركثت إلى تتبثع تلسٌثسة وتٔتجثهثت

 كمثنون فً نهثٌة تلمطثؾ.

بمث أن تلعوتمل تلمثنونٌة متعلمة بكل من تلمثنون تلوطنً وتلدولً تلذي ٌنص على تلحموق 

تلشركثت وتِفرتد وتلجهثت تلفثعلة تلعثمة فإنهث تتضمن بعض تِمور تلتً ٌجج  ٌّةمسإولو

 : مرتعثتهث

 ود تلتجثرٌة حك تلتثجر و تلمتجر و تلمٌ• 

 حمثٌة تلبٌثنثت• 

 حك تلمإلؾ وبرتءتت تٔخترتع / لثنون تلملكٌة تلفكرٌة• 

 . حمثٌة تلمستهلن وتلتجثرة تْلكترونٌة• 
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  العامل البٌئً -17-2-6

تشهد تلبٌبة فً تلمرن تلحثدي و تلعشرٌن تهتمثمث  أكبر ممث كثن فً تِولثت تلمثضٌة و ذلن 

ة تلمملمة بسبج تلتلوث. و تختلؾ درجة تٔهتمثم و تلعوتمل تلمإثرة نظرت  للتؽٌرتت تلمنثخٌ

على تلبٌبة من بلد َخر ِسبثج عدٌدة. و تشمل تلعوتمل تلبٌبٌة تلتؤثٌر تلبٌبً تلخثرجً على 

ظروؾ تلتشؽٌل وتِعمثل وكذلن تؤثٌر تلرأي تلعثم على تِعمثل فً تِمور  ذتت تلصلة 

 بثلبٌبة  و منهث:

 نثخ و حثلة تلطمستؽٌر تلم• 

 لتلوث تلبٌبة لنثظمةتلموتنٌن ت• 

 إعثدة تلتدوٌر• 

 إدترة تلمخلفثت• 

 تلموتلؾ تجثه تلمضثٌث تلبٌبٌة وتلتنوع تلبٌبً• 

  PESTELسلبٌات تحلٌل   -18

 على تلرؼم من تنتشثر تستخدتم هذت تلتحلٌل لدى تلمنظمثت و تْدترتت إٔ أن له بعض تٔنتمثدتت  

 : ( على تلشكل تلتثل2016ً)  Rastogiو Trivedi  جسبح

 . ٌمكن تٔستهثنة ببعض تلمعطٌثت أو عدم تِخذ ببعضهث.1

 . ٌجج تحدٌث تلمعطٌثت بشكل دتبم لضمثن تلفثعلٌة.2

 ألسثم مختلفة. عدّة . ٌجج توتجد وجهثت نظر مختلفة ومن3
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 ولتث  كبٌرت .تحتثج . تلحصول على تلمعلومثت 4

 رصد تلتطورتت تلمستمبلٌة  صعوبة شكل دتبم .تؽٌر بٌبة تلعمل ب5

 : خاتمة

ممث ٔ شن فٌه أن هذه تِدتة سهلة تلفهم و أنهث تسثعد على فهم تلبٌبة تلمحٌطة بثلعمل و هو مث ٌسثعد 

على تولع تلتطورتت و تلفرص  و تجنج تلمخثطر و تلتهدٌدتت. و لكن لضمثن تلفثبدة تلمصوى منهث 

مستمر و منتظم و ٌمكن أٌضث  تستخدتمه مع أدوتت تسترتٌجٌة أخرى  تحدٌث تلمعطٌثت بشكل ٌجج 

 . و ذلن لضمثن دلة تلمعلومثت SWOTمثل 
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 رؤٌة ورسالة وأهداف وتنفٌذ االستراتٌجٌة  -19

 رؤٌة المؤسسات  -19-1

عً( هً صورة ذهنٌة )هدؾ أو حلم بعٌد تلمدى(، تصثغ بشكل تستبثلً )ؼثلبث  تبتكثري أو إبدت

لطموحثت تلمإسسة وآمثلهث فً تلمستمبل وتلتً ٔ ٌمكن تحمٌمهث فً ظل تلمدرتت وتلموترد تلمثدٌة 

 تلمتثحة حثلٌث .

إن رإٌة تلمإسسثت تعطٌهث تلوجهة تلتً ٌجج أن تسلكهث وهو ٌحدّد لهث شكل تلمستمبل ثم  ٌزّودهث 

ٌجج علٌهث أن تكون مستمبٕ  وٌثٌر  بهدؾ  تسعى إلى تحمٌمه حٌث أن بٌثن تلرإٌث ٌحدّد للشركة كٌؾ

ح عند تحدٌد تلرإٌث :  تْلهثم فً نفوس موظفٌهث من تِسبلة تلتً ت طر 

 مث هً آمثلنث وأحٕمنث ؟ -

 مث تلمشكلة تلتً نحلُّهث حتى نسثهم فً تحمٌك تلمصلحة تلعثمة ؟ -

ن تلذٌن ٌثٌر عملنث تْلهثم فٌهم وكٌؾ ٌفعل ذلن ؟ -  م 

تلدتخلً وتلخثرجً، وٌسثعد وجود بٌثن رإٌة  ىتلمستو وفكعلى تلنّمو ٌشجع وضوح رإٌة تلشركة 

ثُّ موظفٌهث على تٔبتكثر  مهثمفرٌك تلمإسسة فً تركٌز تٔهتمثم على   ٌنتلموظف ورؼبةتلشركة وٌ ح 

 ( .2008فً تحمٌك هدؾ تلنجثح  فً صورة  وتحدة ِن هم ٌعلمون مث ٌعنٌه نجثح شركتهم )ؼٌث ,

مود، وتلعملٌثت تلتً للؼٌثج تلرإٌث تلشركة فً طرٌك  ٌ فضً بهث فً تلممثبل ٌضع  مجهول حٌث تلج 

 عفث عنهث تلزمن، ، وؼٌثج تْلهثم .

تشمل رإٌة أي منظمة تِهدتؾ تلبعٌدة وتلتً تؤمل فٌهث تلبٌة كثفة متطلبثت عمٕبهث فً 

وذلن ٌعود إلى تلطموح ٌعنً أن تلرإٌة هً رسم تلطرٌك تلذي ستسٌر فٌه تلمنظمة هذت و تلمستمبل،

وٌشترن فً وضعه كل أفرتد  تلمخطط لحلم تلمنشؤة تلتً ترؼج فً تلوصول إلٌه فً تلفترة تلمثدمة،

تلمنشؤة ِنهث تشكل تلصورة تلذهنٌة للمنشؤة فً تلمستمبل، وٌكون ذلن عن طرٌك إٌجثد تلوسٌلة تلتً 

ثنت علٌه فً تلمثضً وذلن عن طرٌك تٔنتمثل بهث إلى مكثنة أفضل ممث ك، وتمنع عمٕء تلمنشؤة 

 .)2007سلٌطن ,(صٌثؼة تلصورة تلذهنٌة تلمنشودة وهً تعبر عن مستمبل بعٌد 

منهث، ٌجج على صنثع  ت  وتكون عبثرة عن مجموعة من تَمثل وتلطموحثت وٌتخلل تلخٌثل جزء

. لكً ٌكونوت تلمرتر بثلمنظمة شرح وإٌضثح رإٌة تلمنظمة وتفسٌرهث للعثملٌن بؤسلوج سهل ووتضح



189 
 

على ألصى تستعدتد لتنفٌذ تِبعثد تلخثصة برإٌة تلمنظمة بطرٌمة سلٌمة، وتعتمد تلرإٌة على رسم 

 (.2008آٔم تلمنظمة وتلتً ٌستحٌل تحمٌمهث بثْمكثنٌثت تلمتثحة )ؼٌث ,

 (Visionخصائص وممٌزات الرؤٌة الصحٌحة ) -19-2

 ٌن دتخل تلمإسسة.أن تكون وتضحة ومعلنة لدى تلعثملٌن وتلمستخدم -

أن ٌشعر بهث جمٌع أصحثج تلمصلحة بثلمإسسة، على تلمستوى تلعملً وتْدرتكً  -

 وتلوجدتنً .

  ٌمكن إدرتكهث وتصورهث أو تْحسثس بهث بسهولة . -

  أن تتفك تتفثلث  شمولٌث  كثمٕ  وأهدتؾ تلخطط تٔسترتتٌجٌة وتلتشؽٌلٌة . -

  .( Proactiveأن تتم صٌثؼتهث بشكل تستبثلً ) -

أن تتضمن تلرإٌة كلمثت محددة تشٌر بشكل مبثشر وشثمل للطموحثت وتَمثل أو تلؽثٌثت  -

 تلتً تنشدهث تلمإسسة .

 –تِكبر  )لد تحتوي تلرإٌة على ممثٌٌس للمفثضلة أو وحدتت رلمٌة أو معثٌٌر منطمٌة كـ  -

 ( .تِفضل 

 أن تكون بعٌدة تلمدى . -

سلٌطن ( ( Missionٔعتزتز كثلرسثلة )( بثلفخر وتVisionأن ٌشعر لثرئ تلرإٌة ) -

,2007( . 

 رسالة المؤسسة  -20

تعتبر تلرسثلة ملخص للرإٌة وهً تنص على كٌنونة تلمنشؤة ومث ترٌده، حٌث توضح مث هو تلؽرض 

أو تلسبج من وجود تلمنظمة وتصٌػ فلسفة تلمنشؤة وأهم تِهدتؾ تلتً تسعى لتحمٌمهث فً تلفترة 

، ِنهث تختصر تلهدؾ ( مثذت نرٌد ومن نحن: )أي منظمة على سإتلٌن وهمث تلحثلٌة . تجٌج رسثلة 

من توتجد تلمنشؤة . كمث تحدد طبٌعة تلعمل بهث، وتعتبر رسثلة أي منظمة هً تلتعرٌؾ بثلهوٌة 

تلخثصة بهث ووصؾ ْمكثنٌثتهث فً تلولت تلحثلً، كمث تركز على أنشطتهث وعمٕبهث وكٌثنهث )ؼٌث 

,2008. ) 

لوضع تلمثبم، كمث أنهث تصؾ تلوضع تلذي تمعروؾ أن تلرسثلة تصؾ تلوضع لرٌج تلمدى ومن تل

 .تلرإٌة  وشمولٌةتمر به تلمنظمة 
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ه تلشركة وٌصؾ جوهر تلعمل تلذي تإدٌه، وبنثء  علٌه ت حد د تِهدتؾ  بٌثن تلرسثلة هو تلذي ٌوّج 

د شكل تلثمثفة  وتلخطوتت تلٕزمة  دّ   تلسثبدة فً تلشركة . لتحمٌك تِهدتؾ، و ٌ ح 

ح عند وضع بٌثن تلرسثلة :  تِسبلة تلتً ت طر 

 مث تلذي نفعله ؟

م خدمثتنث ؟ ن نمدّ   إلى م 

 كٌؾ نمدم خدمثتنث لهم ؟

ٌ ة شركة، إذ من خٕل تعرٌفه فمط  د لٌمته فً أ إن  تلتؤثٌر تلشثمل تلذي ٌتمتع به بٌثن تلرسثلة ٌإّك 

لوٌة ٌدفع أفرتد تلفرٌك إلى تلم ضً ل د مث  نحو تحمٌك هدؾ  مشترن ٌمكنن فورت  أن ترى وجود رسثلة  

 ِن هم ٌبدإون من تلنمطة نفسهث وٌعملون معث  لبلوغ تلهدؾ تلنهثبً نفسه .

، إذ لد ٌإدّي إلى ظهور  ًّ فً تلممثبل لد ٌكون لض عؾ بٌثن تلرسثلة أو ؼٌثبه بشكل  كثمل  تؤثٌر  عكس

ت  متصثرعة ضمن تلموظ  فٌن، وحثٔت سوء تفثهم، وتْحسثس بثنعدتم تلحثفز . ت كتُّٕ

د طرٌمة تنفٌذ تلعمل تلذي تإدٌه تِمر تلذي ٌسثعد فً تركٌز تٔهتمثم على ٌرسثلة تلشركة وتحدإّن 

 عٕمة تلشركة، وتلوفثء لهث، وتٔلتزتم بؤهدتفهث .

لة فٌه  ٌجج على كل محتوى تصنعه أن ٌكون مبنٌ ث  على بٌثن تلرسثلة بدتٌة  من ستعم   تللهجة تلم 

 .)2007سلٌطن ,(

 (Missionخصائص وممٌزات الرسالة الصحٌحة ) -20-1

 تتشثبه ممٌزتت وخصثبص تلرإٌة مع مثٌٕتهث للرسثلة ولكن ٌضثؾ إلٌهث فً تلرسثلة مث ٌلً :

 تكون تلرسثلة عبثرة عن جملة إنشثبٌة أو بٕؼٌة مختصرة . .1

 للعمل بثلمإسسة ولنثعثت لدى موتردهث تلبشرٌة .ٌجج أن تشكل مفردتتهث خثرطة طرٌك  .2

 تبٌن مدى معرفة تلوتجبثت تلتً تلتزم بهث تلمنظمة وإمكثنٌة تحدٌد تِهدتؾ من خٕلهث . .3

 ( .((Barry, B. W 1982ترسم تلفلسفة وتلمعتمدتت تلتً ستسٌر علٌهث تلمنظمة  .4
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 كٌفٌة تطبٌك استراتٌجٌة المؤسسة  -21

 ٌلً : تتطلج هذه تلمرحلة مث

 . (Goalsأن تحدد تلمنظمة أهدتفهث تلتفصٌلٌة ) -ٔ

 . ثتوضع تلسٌثس -ٕ

 . دفع تلعثملٌن وتحفٌزهم للتنفٌذ -ٖ

 . بكفثءة لتنفٌذ تٔسترتتٌجٌثت تلتً تم صٌثؼتهث بنجثح تخصٌص تلموترد -ٗ

فثلتطبٌك تلفعثل ٌحتثج إلى ضرورة تلمٌثم بوضع تِهدتؾ تلتشؽٌلٌة تلتً تسثعده على وضع 

تٔسترتتٌجٌثت تلمختثرة فً تلوحدتت تلمختلفة موضع تلتنفٌذ، وكذلن صٌثؼة تلسٌثسثت تلموجهة 

رشدة لهم عند تلتنفٌذ، وتتخثذ تلمرترتت تلٌومٌة، وتخصٌص لعمل كثفة تلمستوٌثت تْدترٌة، وتلم

 تلموترد تلضرورٌة ْتمثم تلتنفٌذ، وتوظٌؾ تِفرتد تلمنثسبة لعملٌة تلتطبٌك .

تلتوجٌه تلمستمر لهإٔء تِفرتد، وتحفٌزهم لبذل ألصى جهد؛ لتطبٌك تٔسترتتٌجٌة بحج  وأخٌرت  

 (.2008وإخٕص وإتمثن )ؼٌث ,

تعتبر من ضرورتت نجثح تٔسترتتٌجٌة، إٔ أن مجرد  ثؼة تلجٌدة لٕسترتتٌجٌةٔ شن أن تلصٌ

تلصٌثؼة تلجٌدة وحدهث ٔ تعتبر كثفٌة لضمثن تلنجثح دون وجود كفثءة عثلٌة فً عملٌة تطبٌك 

 تٔسترتتٌجٌة، وهذت هو تلتحدي تِصعج فً مجثل إدترة تٔسترتتٌجٌة.

هنثن مشكٕت ٌمكن أن توتجه عملٌة تنفٌذ وتطبٌك  ولمد أكدت نتثبج تِبحثث تلمٌدتنٌة أن

تلمطثعثت  ولدرتسة أجرٌت على ثٕثة وتسعٌن من رإسثء لشركثت ومدٌر ث  تٔسترتتٌجٌة، وطبم

فٌمكن حصر تلمشكٕت تلعشرة تَتٌة تلتً وتجهت مث ٌزٌد عن نصؾ هذه تلعٌنة، عند محثولة تنفٌذ 

 أسثس تكرتر تلحدوث( :عملٌثت تلتؽٌٌر تٔسترتتٌجٌة )مرتبة على 

 تستؽرق تلتنفٌذ ولتث أطول ممث خطط له . -ٔ

 وجود مشكٕت كبٌرة ؼٌر متولعة . -ٕ

 ضعؾ تلتنسٌك بٌن تِنشطة . -ٖ

https://www.business4lions.com/2018/07/Operaional-Objectives.html
https://www.business4lions.com/2018/07/Administrative-policies.html
http://www.business4lions.com/2018/04/Motivation-and-motivational-theories.html
https://www.business4lions.com/2018/07/Resource-allocation.html
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 حدوث أزمثت حولت تٔنتبثه عن تلتنفٌذ . -ٗ

 نمص فً لدرتت تِفرتد تلمثبمٌن على تلتنفٌذ . -٘

 . عوتمل بٌبٌة خثرجٌة ٔ ٌمكن تلسٌطرة علٌهث -ٙ

 تْدترتت . ونمص فً تلمهثرتت تلمٌثدٌة وتلتوجٌه لدى مدٌر -٧

 نمص فً تلتعلٌمثت وتلتدرٌج لدى تلمستوٌثت تلدنٌث من تلعثملٌن . -٨

 عدم تلمدرة على تعرٌؾ مهثم وأنشطة تلتنفٌذ تِسثسٌة . -٩

سلٌطن (ة تلمختلفة عدم لدرة نظم تلمعلومثت على توفٌر تلمدر تلٕزم من متثبعة تِنشطة تلتنفٌذٌ -ٓٔ

,2007( . 

  إرشادات  عامة لنجاح تطبٌك اإلستراتٌجٌة -21-1

لبل تلدخول فً تفثصٌل عملٌة تطبٌك تٔسترتتٌجٌة، نود تْشثرة إلى بعض تْرشثدتت تلعثمة، وتلتً 

 وتلتً نوجزهث فٌمث ٌلً : تعمل على تحمك أكبر دعم للتطبٌك تلنثجح لٕسترتتٌجٌة،

، فً كثفة أنحثء تلمنظمة ومستوٌثتهث تْدترٌة، رتء أن ٌشثرن تلمد ضرورة تلحرص على  -1

 بصورة مبكرة ومبثشرة فً عملٌة تنفٌذ تٔسترتتٌجٌة، وفى عملٌثت تلصٌثؼة تلمبكرة .

أن تشرح تْدترة بوضوح أسبثج تختبثرهث للتوجه تلذي تعبر عنه تٔسترتتٌجٌة؛ حتى ٌكون  -2

 تلمنشؤة .فً  رتءمفهومث لكثفة تلعثملٌن وتلمد

درتسة نظثم تلمكثفآت وتلحوتفز، وتلتؤكد من أنه ٌسٌر بثلصورة تلتً تضمن تحفٌز وتشجٌع  -3

 تلعثملٌن فً كثفة أنحثء تلمنظمة، بمث ٌدعم نجثح تطبٌك تٔسترتتٌجٌة .

أن ٌتم إعثدة فحص ودرتسة أسوتق تلشركة ومنتجثتهث وألسثمهث تلسولٌة تلمختلفة؛ فمد ٌكون  -4

 ر أي منهث بمث ٌدعم جهود تنفٌذ تٔسترتتٌجٌة .من تلمطلوج تؽٌٌ

تلجٌدة وتلمنثسبة على مستوى تلمنظمة وعلى  تلموتبم تلمثلٌة أن ٌتم إعدتد مجموعة من -5

تلتً  ْعدتد تلموتزنثت تلتخطٌطٌة مثثبة ضمثنمستوى تِلسثم تلربٌسٌة وتلفرعٌة؛ لتكون ب

ٌتم فٌهث تخصٌص تلموترد تلمثلٌة بكفثءة على تلمرتحل تلمختلفة لعملٌة تطبٌك تٔسترتتٌجٌة 

. 

http://www.business4lions.com/2018/01/Financial-Statements.html
http://www.business4lions.com/2018/02/Estimated-financial-budgets.html
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د ومإٌد فً تلمنشؤة، ٌشجع كثفة تلعثملٌن على تْبدتع تلعمل على إٌجثد منثخ عثم جٌ -6

 .وتٔبتكثر فً عملٌة تلتطبٌك 

 تلمتثبعة تلجٌدة وتلمستمرة للتؤكد من توتفر تلحمثس تلكثفً وتلدتبم لتنفٌذ تٔسترتتٌجٌة -7

Barry, B W. 1982)).  

 الرلابة االستراتٌجٌة  -22

 نظم الرلابة االستراتٌجٌة  -22-1

وتلتً ٌؽطً نطثلهث تلزمنً فً تلعثدة تلفترة من بدتٌة تنفٌذ  من تلرلثبة تلتوجٌهٌة وٌمصد بهث نوع

تٔسترتتٌجٌة وحتى تحمٌك تلنتثبج تلمرجوة، وتلتً ٌحدث فٌهث كثٌر من تلتطورتت وتلتؽٌرتت فً كثفة 

ٌرتت، ٌترتج علٌهث تعدٌل فً أي من هذه تلمتؽ بمثتلمتؽٌرتت تلتً تم بنثء تٔسترتتٌجٌة وتطبٌمهث 

سوتء كثنت متعلمة بثٔسترتتٌجٌثت أو تِهدتؾ تٔسترتتٌجٌة أو تلتشؽٌلٌة، مث أظهرته نتثبج تلرلثبة 

 ( .2008فً مرتحل تٔنتهثء منهث  )ؼٌث ,

 وتتكون تلرلثبة تٔسترتتٌجٌة من أربعة أنوتع أسثسٌة هً :

 تلرلثبة على تٔفترتضثت تٔسترتتٌجٌة. -

 .تلرلثبة أثنثء تلتنفٌذ  -

 تلمرتلبة تٔسترتتٌجٌة. -

 مرتجعة تلظروؾ تلحرجة تلخثصة . -

 متطلبات ومواصفات نظام الرلابة الفعال للستراتٌجٌة   -22-2

وذت جدوى حمٌمٌة، ٌجج أن ٌرتعً عدة متطلبثت  حتى ٌكون نظثم تلرلثبة على تٔسترتتٌجٌة فعثٔ  

 :وموتصفثت مهمة، أهمهث 

 .أن ٌكون تلتصثدي  -ٔ

 .كون ذتت معنى أن ت -ٕ

 .فً تلولت تلمنثسج )تلفورٌة(  -ٖ

 .وتلعٌة وتعكس تلحمٌمة  -ٗ

 .عٕجٌة )شكل تلمٌثم بثْجرتءتت تلمنثسبة(  -ه

 .أن تبتعد عن ممثطعة تتخثذ تلمرترتت  -ٙ
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 .تلبسثطة وتلبعد عن تلتعمٌد   -٧

 .تلمرونة  - ٨

 .ٌكسر تلتنثع تلمشثركٌن به وفهمهم له  - ٩

ع ظروؾ كل منشؤة، فلٌس هنثن نظثم رلثبة نمطً ٌصلح لجمٌع تلمنظمثت فً جمٌع ٌتنثسج م -ٓٔ

 .)2007سلٌطن ,(تلظروؾ، ؤ للمنظمة تلوتحدة فً جمٌع تِولثت 

 األهداف االستراتٌجٌة للمؤسسات  -23

 أهمٌة األهداف االستراتٌجٌة -

 تؤتً أهمٌة تِهدتؾ تٔسترتتٌجٌة من كونهث :

 منظمة للبٌبة تلتً تعمل بهث .. تسثعد على تعرٌؾ تل1

 . تعد مرشدت  ٔتخثذ تلمرترتت بمث ٌتنثسج وتلموتلؾ تلتً توتجههث تْدترة تلعلٌث .2

لٌثت لّفرتد وتِلسثم وتحدٌد أدوترهم فً إو. تسثعد تْدترة تلعلٌث فً تحدٌد تلسلطثت وتلمس3

 تلهٌكل تلتنظٌمً للمنظمة .

دتء تلتنظٌمً، أي وضع صٌػ وممثٌٌس كمٌة نحو تحمٌك تِ وٌم. تزود تِهدتؾ بمعثٌٌر لتم4

 تلؽثٌة، وفً إطثر زمنً ٌتنثسج وإمكثنٌة تحمٌك تلهدؾ .

. تمثل تِهدتؾ نمطة تٔرتكثز تلتً تبنى علٌهث مدخٕت تلعملٌثت، كمث أنهث نمطة تلنهثٌة تلتً 5

 ( .2008مإسسة )ؼٌث ,تلتمً عندهث مختلؾ هذه تلمدخٕت فً أثنثء تلتموٌم تلشثمل لعملٌثت تل

 صٌاغة األهداف  -23-1

ٌجد تلكثٌر صعوبة  فً صٌثؼة تِهدتؾ فٌمع تلبعض فً متثهثت تلصٌثؼثت تلعثمة وتلعبثرتت 

تلفضفثضة، ممث ٌجعلهث صعبة تلتحمٌك وتلمٌثس وللٌلة تلجدوى، وللصٌثؼة تلمنهجٌة لّهدتؾ مرتحل 

 عدٌدة هً :
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 تلمإسسة : . تلبحث عن تِهدتؾ تلمتثحة ف1ً

وٌتم ذلن فٌمث ٌخص تلؽثٌثت وتِهدتؾ تلعلٌث منفصٕ  عن تلدرتسثت تلتً تموم على كشؾ نمثط  

تلموة وتلضعؾ وتلفرص وتلتهدٌدتت، وٌتضح تلعمل فً هذه تلحثلة بشكل أكبر فً تلبحث عن 

 تلممكن عبر منهجٌثت تْبدتع وتٔبتكثر.

 . عملٌثتٌة تِهدتؾ : 2

ثء تِهدتؾ محتوى ملموسث  وإلرتنهث بثلمٌم تلمطلوج بلوؼهث وتلولت حٌث من تلمنثسج إعط

 تلمطلوج لٓنجثز.

. تحلٌل تلعٕلثت بٌن تِهدتؾ: بحٌث نتجه فً تلتحلٌل أؤ  بتوضٌح تلعٕلة بٌن تِهدتؾ 3

سوتء كثنت عٕلثت تكثملٌة، أو مستملة، أو متنثلضة، وهنث نستبعد تلعٕلثت تلمتنثلضة، ثم نموم 

حلٌٕت ٔحمة تهدؾ إلى إعدتد عٕلثت ذتت أفضلٌة بٌن تِهدتؾ تلمختلفة، ونضٌؾ تلخٌثرتت بت

 تلممكنة ْعدتد أهدتؾ منسجمة.

 . تحلٌل تلصٌؽة ممكنة تلتحمٌك فً تِهدتؾ: فٕ ٌنبؽً لمستوى تلتولعثت أن ٌكون خٌثلٌث  4

 .)2007سلٌطن ,( حٌث ٌجج معرفة مث نمتلكه من وسثبل، ومدى كفثٌتهث لبلوغ تِهدتؾ

 خصائص ومعاٌٌر األهداف الجٌدة  -23-2

، مع تٔعتبثر لبعض تِهدتؾ تلتً ٌصعج لٌثسهث كمٌث  . المابلٌة للمٌاس الكمً بالمدر المستطاع1

لتحمٌك تلرضث تلوظٌفً إٔ أنه ٌنبؽً تٔجتهثد من إدترة تلمنظمة لوضع ممثٌٌس وطرق وأسثلٌج 

إلى بعض تلمإشرتت وتلنتثبج تلدتلة على تحمٌك مثل هذه كمٌة ووصفٌة تسثعد فً تلوصول 

 تِهدتؾ. 

تتسم تِهدتؾ بثلمدرة على تحمٌك تلتكٌؾ مع تلتؽٌرتت ؼٌر تلمتولعة فً بٌبة أعمثل  . المرونة :2

تلمنظمة، وتكون تلمرونة وفك إطثر محدد للتعدٌل، بمعنى أن ٌكون تلتؽٌٌر فً مستوى تلهدؾ ولٌس 

 فً طبٌعته.

ٌجج أن تصثغ تِهدتؾ بكلمثت سهلة ومفهومة بمدر تْمكثن من جثنج  ضوح والفهم :. الو3

تِفرتد تلذٌن سٌتولون تحمٌمهث، وأن تكون محددة ودلٌمة تلصٌثؼة بحٌث ٌكون فهمهث موحدت  وأن 

 تصثغ على شكل نتثبج متولعة.
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تلمرترتت فً بحٌث تختفً صور تلتنثلض وتلتضثرج بٌن تِنشطة و. التوازن والتكامل : 4

 تلمستوٌثت تْدترٌة تلمختلفة، أو بٌن تلتمسٌمثت تلتنظٌمٌة فً تلمنشؤة.

لة عن إوبحٌث تكون تِهدتؾ لد وضعت بمشثركة جمٌع تِطرتؾ تلمس . المشاركة والمبول :5

وتِفرتد تلن تلنوعٌثت من تِهدتؾ تلتً تنسجم مع  رتءتحمٌمهث، كمث أنه من تلمتولع أن ٌبنً تلمد

ٕتهم، فثلمبول ٌؤتً نتٌجة للمشثركة وٌفضل أن ٌمتد لٌشمل تلفبثت تلخثرجٌة مثل جمثعثت تفضٌ

 تلضؽط أو تلمنظمثت تلتشرٌعٌة وؼٌرهث من تلفبثت تلتً لد تمؾ عثبمث  دون تحمٌك تِهدتؾ تلمزمعة.

توضع تِهدتؾ فً مستوى تحفٌزي، بمعنى أن تكون مرتفعة بثلدرجة تلتً تثٌر  . التحفٌز :6

 إلى إذت كثنت تِهدتؾ سهلة تلتحمٌك.  ٌكون إّٔ على تِدتء تلمتمٌز، وهذت ٔ  تحثهموِفرتد ت

ٌجج أن تتنثسج تِهدتؾ تلموضوعة مع تِؼرتض تلعثمة للمنظمة كمث تم تلتعبٌر  . الملءمة :7

 ٌعكس خطوة لّمثم فً سبٌل تحمٌك ؼثٌثت تلمنظمة.ٌنعنهث فً رسثلتهث، فكل هدؾ ٌجج أن 

ددتت تلعمل تلدتخلٌة أو حّ تتعثرض مع م ٌجج أن ٔ: التوافك مع الظروف المحٌطة للمنشأة  .8

 .  Bryson, J. M. (1988) تلخثرجٌة
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 تنفٍذ اإلستراتٍجٍة -24

 ستراتٍجٍةالمفهوم عملٍة تنفٍذ ا  -24-1

سترتتٍجٍة ٔلّنشطة وتْختبثرتت تلٕزمة لوضع تسترتتٍجٍة تلمجموع تلكلً ٍٔمصد بتنفٍذ ت 

رتتٍجٍثت وتلسٍثسثت إلى ـتـسٔتل وـنهث تلن تلعملٍة تلتً من خٕلهث تتحأتلمختثرة موضع تلتنفٍذ 

نفٍذ ٍنظر ن تلتأوبثلرؼم من ، تنمٍة تلبرتمج وتلموتزنثت وتْجرتءتت ل تصرفثت فعلٍة من خٕ

ج تلنظر إلٍهمث سترتتٍجٍة وتنفٍذهث  ٍجٔسترتتٍجٍة إٔ أن صٍثؼة تٔإلٍه كجزء من تْدترة ت

ل تلرةٍسً للعدٍد من أنوتع تلفشل كوجهثن لعملة وتحدة لذلن فإن تلتنفٍذ تلسٍا كثن تلعثم

 تْسترتتٍجً

تعرؾ مرحلة تلتنفٍذ بؤنهث "مجموعة تلنشثطثت وتلفعثلٍثت تلتً تمثرس لوضع تلخطط  

 تلبرتمج تلتنفٍذٍة  وتلمٍزتنٍثت وتْجرتءتت .ل وتلسٍثسثت فً تلتنفٍذ من خٕ

سترتتٍجٍة تلمصثؼة تلموضوعة ٔسترتتٍجً بؤنه تلعملٍة تلتً ٍتم فٍهث ترجمة تٔتلتنفٍذ تٍعرؾ 

ونظم ، فً إطثر بنثء نظم تلتخطٍط وتخصٍص تلموترد تلمثدٍة وتلبشرٍةل إلى إجرتءتت عم

وتلمٍثدٍة ونظثم تموٍم تِدتء ، ونظم تلمعلومثت تْدترٍة، تِفرتد وتلحوتفز وتلتركٍج تلتنظٍمً

سترتتٍجً .عرؾ أٍضثً بؤنه عبثرة عن سلسلة من تِنشطة تلمترتبطة مع بعضهث وتلتً تْ

هذه تِنشطة تلتركٍج تلتنظٍمً ل سترتتٍجٍة تلتً ٍتم إختٍثرهث وتشمٔتتضمن تكوٍن متطلبثت ت

سترتتٍجً ٔضع تلخٍثر تٌتطلج و ونظثم تلتخطٍط ونظم تلتموٍم وتلرلثبة .، وتلسٍثسثت تلتنظٍمٍة

ّضعنفٍذ موضع تلت تلبرتمج وتلموتزنثت وتْجرتءتت ومن ثم تلرلثبة على تِدتء وتموٍمه  و 

لتشخٍص تْنحرتفثت ج فثعلٍة وكفثءة تلمنظمة فً تحمٍق أهدتفهث ومرتجعة تلنتثةو تلمعرفة

 ومعرفة أسبثبهث ومعثلجتهث 

وأسثلٍج ، تلتنظٍمًل منهث تلهٍكل سترتتٍجٍة دتلة لمجموعة عوتمٍٔشٍر أبو لحؾ أن تنفٍذ ت

 ومدى توتفر تلموترد تلبشرٍة فضًٕ عن تلثمثفة تلتنظٍمٍة .، تلتنفٍذ تلمتبعة

سترتتٍجٍة وتستمر حتى تلتنفٍذ ثم ٔسترتتٍجٍة عملٍة مستمرة تبدأ من صٍثؼة تٔتن إدترة ت

ل نظمة وكوخثرج تلمل سترتتٍجٍة مع تؽٍٍر تلظروؾ دتخٔتتحرن إلى مرتجعة وتحدٍث ت

ولكن ٔ ٍوجد مكثن تختبر فٍه مثثبرة فرٍق ، سترتتٍجٍة مهمٔدترة تعنصر من عنثصر تْ
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تلربط بٍن مث  ذلنتنفٍذ تْسترتتٍجٍة وٍتطلج ل تلرةثسة )تْدترة تلعلٍث ( بدلة أكثر منهث فً مجث

 . ( 2008)ؼٌث ,إلٍه وتِسلوج تلذي ٍنبؽً أن تنتهجه لتحمٍق ذلنل تحج تلمنظمة أن تص

تفموت فً تعرٍفهم لعملٍة تلتنفٍذ تْسترتتٍجً تترة تْسترتتٍجٍة أن كُتثج تْد : ٍٕحظ تلبثحث

على أهمٍة تلتنفٍذ ل ٍد وهذتتْدترة تْسترتتٍجٍة ل تحمرتلرؼم إختٕفهم فً كثٍر من 

 أبعثد ثٕثة :ل تلتنفٍذ تتمحور حوإّن مرحلة تْسترتتٍجً فً عملٍة إدترة إسترتتٍجٍة تلمنظمة.  

 ؟تنفٍذ:من سٍموم بعملٍة الل البعد األو

عثدة مث ٍموم مدرتء تْدترة تلعلٍث بعملٍة تلتخطٍط تْسترتتٍجً بٍنمث ٍموم تَخرون فً تلمإسسة 

من مولعه بعملٍة تلتنفٍذ حٍث ٍموم مدرتء تلفروع وتلعثملون معهم بوضع تلبرتمج تلتنفٍذٍة ل ك

 إختصثصه.ل فً مجثل ك

 ؟البعد الثانً :ما الذي ٍجب عمله

د تلخطوتت وتلنشثطثت دّ بثلتنفٍذ بوضع تلبرتمج تلتنفٍذٍة تلتً تحٍموم تلمدرتء تلمختصون 

خطة من تلخطط تلموضوعة وٍكون تلهدؾ من هذه تلبرتمج وضع تلخطط ل تلمطلوبة ْنجثز ك

برنثمج ل تلكلفة تلمثلٍة لك بتفصٌلسترتتٍجٍة فً تلتنفٍذ ثم تتم عملٍة وضع تلموتزنثت تلمثلٍة ٔت

تت تلتً توجه تلنشثطثت تلوجهة تلصحٍحة وتعرؾ تْجرتءتت ٍتم تطوٍر تْجرتء، وتنفٍذي 

كٍؾ سٍتم إنجثز تلمهثم وتلوظثةؾ ل بؤنهث نظثم من تلخطوتت تلمتٕحمة تلتً توضح بثلتفصٍ

 .(2015)تِلمعً, علً تلمختلفة

 ؟ستراتٍجًالال لبعد الثالث :كٍف سٍنفذ البدٍا

ل سترتتٍجً ومن أجٔلتخطٍط تإلى تِهدتؾ بثلطرق تلمحددة فً مرحلة تل تلوصول من أج

فإن على تْدترة أن تتؤكد من أن تلشركة لد ، بثلبرتمج تلتنفٍذٍة إلى تلنهثٍثت تلمطلوبةل تلوصو

إنجثزهث وفرت ل تم تنظٍمهث بثلصورة تلمنثسبة وأن تلخطط تلمختلفة لد حشدت من أج

 جثه تحمٍق تِهدتؾ.تْمكثنٍثت تلبشرٍة وتلمثدٍة وأن تلنشثطثت توجه بثلصورة تلمنثسبة بإت
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وذلن ٔن ، "تن تلنجثح فً صٍثؼة تٔسترتتٍجٍة ٔ ٍضمن بثلضرورة نجثح تطبٍق تٔسترتتٍجٍة

وتن تلتطبٍق ٍحتوي علً عملٍثت ، عملٍة تطبٍق تٔسترتتٍجٍة أكثر صعوبة من عملٍة تلصٍثؼة

 (.2010)حسٌن ,وأنشطة متعددة ومعمدة 

 ة ستراتٍجٍالخطوات تنفٍذ ا - 24-2

تلتخطٍط تٔسترتتٍجً إلً مرحلة تلترجمة تلفعلٍة ل هذه تلمرحلة بؤنهث حثسمة ِنهث تنم ٍنظر إلً

تبدأ بتحدٍد مث ل سترتتٍجٍة تلمختثرة من مجرد تفكٍر إلى عمٔتل .إن تحوٍت  لجمٍع مث خطط سثبم

 خطوتت رةٍسة هً :س خمل سترتتٍجٍة وٍتم ذلن من خٍٕٔجج أن ٍتم عمله لتطبٍق ت

 ستراتٍجٍة إلى أهداف سنوٍة :الف ااألهدال تحوٍ - 1

فً تلمنشؤة لد تإدي  رتءتلمدل مبثشر كل بشكل إن وضع تِهدتؾ تلسنوٍة نشثط ٔ مركزي ٍشم

وتٔلتزتم إن تِهدتؾ تلسنوٍة ل تلمشثركة تٍْجثبٍة فً وضع تِهدتؾ تلسنوٍة إلى تلمبو

 سترتتٍجٍة ِنهث :ٔلتنفٍذ تضرورٌة 

 . خصٍص تلموتردتِسثس تلذي ٍموم علٍه تل تمث -أ

 .رتء تلمد وٌمتعد تلوسٍلة تِولٍة لتم -ج

لّولوٍثت على توإرسثء ل لمتثبعة تلتمدم نحو تحمٍق تِهدتؾ طوٍلة تِجبٌسة تِدتة تلر -ج

من تلمنشؤة وتلوحدة وتْدترة .ؤبد من توجٍه لدر كبٍر من تلولت وتلجهد لضمثن ل مستوى ك

تتٍجٍثت موضع تلتنفٍذ .إن تعتمثد مرتجعة أو ومسثندتهث لٓسترل تمثشى تِهدتؾ طوٍلة تِج

رفض تِهدتؾ تلسنوٍة لٍس مجرد نشثط روتٍنً .ٍمكن تلخٍص تلؽرض من تِهدتؾ تلسنوٍة 

وهً توفر ، أنهث تستخدم كمرشد للتصرؾ حٍث توجه جهود وأنشطة أعضثء تلمنشؤة فً :

وهً تستخدم  ،تبرٍر تِنشطة أمثم أصحثج تلمصثلحل مصدر للشرعٍة فً تلمشروع من خٕ

 رتءتلعثملٍن وهً توفر حوتفز أدتء للمد لتحفٌزكمعثٍٍر لّدتء .كمث أنهث تستخدم كمصدر هثم  

 .Ansoff, H.I., 1991 للتصمٍم تلتنظٍمً ت  كمث أنهث تمدم أسثس، وتلعثملٍن
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سترتتٍجٍثت تلوظٍفٍة تمع ٔلٍة إعدتد وتكوٍن تإوإن مس : ستراتٍجٍات الوظٍفٍةالتطوٍر ا -2

طثر مسةولٍثت تِلسثم تلوظٍفٍة تلمختلفة تلتً تشرؾ على تلوظثةؾ تلرةٍسة للمشروع فًإ

وتلبحوث وتلتطوٍر وتلتنمٍة وتْنتثج ونظم تلمعلومثت ل تلتموٍ، )تلمنظمة ( وهً تلتسوٍق

 وؼٍرهث من تلوظثةؾ.

ة سترتتٍجٍٔسترتتٍجٍثت تلوظٍفٍة تودي إلى تحمٍق أهدتؾ تلمنشؤة فً إطثر تٔطبٍعً أن ت

 .(2015)تِلمعً، علً، وظٍفة من وظثةؾ تلمنشؤة كل وهً تحدد أهدتؾ وسٍثسثت  تلرةٍسة 
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ّخاحمت

 

 على تسثعد ثت  منهجٌّ  تطوٌر أجل من ة  إضثفٌّ  ت  جهود تلشركثت مدرتء ٌبذل ، تِسوتق عولمة أجل من

ًّ  محٌطهم على بثلمحثفظة أٌضث   تٔهتمثمو . ةتلصنثعٌّ  تلنشثطثت تطوٌر  على تلتوتفك ٌجثدبإو تلعلم

 رتتتلتطوّ  مع تتمثشى منثسبة   عمل   ةآلٌّ  ووضع مرن   إدترّي   نوع   ًبتبنّ  هتمثمبثْ تلمعتمدة هثتهمتوجّ 

 . تلمتسثرعة تلتؽٌٌرتتو

 كثن . بٌرلموتر و لبورتر تلمعتمدة تِبحثث تٔعتبثر بعٌن أخذنث تلمستوى لهذت تحدٌثثت   جلج أجل من

 ٌسّهل . تلعولمة ثتسترتتٌجٌّ ْ ةتلخثصّ  تِهمٌة و تلتوطٌن من تِنمثط أنوتع معتمدٌن  نتلبثحثث ذتنه

 ةتلخثصّ  ثتتلعملٌّ  توضٌح على .ٌؤخذنث ث  عثلمٌّ  تلمدترة ثتتلعملٌّ  أجل من تلمدرتء فعل ردّ  تلمودٌل هذت

 مع تِحدتث وتفكت تؤمٌن و تِعضثء بٌن تلتوتصل تحسٌن و تلطرق تختٌثر ةإمكثنٌّ  تدلٌك و للشركة

 . تلولت

ًّ  تلوسط حسج خثص   تلنمط هذت كثن إذت  درجة ةتلتمنٌّ  رتتللتطوّ  ةتلحسثسٌّ  ) ةتلمنثطمٌّ  زتتتلمٌّ  و تلثمثف

ًّ تْ تٔختٌثر على تلمحٌط أثر على نتثبج ٌعطً ( ةتلتنثفسٌّ  تلمدرة ، تلشركثت عولمة  سترتتٌج

ًّ تلمإسّ و  تلتفكٌر و تلمرترتت ِخذ تلدتخلً تلتوتفك و تٔحترتم نم ث  نوع أٌضث   ٌعطً و . للمدرتء سثت

 . تلتوطٌن ثتعملٌّ  فً تِخطثر و تلفرص و لثتتلمعوّ  مثل :  ة  سترتتٌجٌّ إ ة  إدترٌّ  أمور   ةبعدّ 

تلتحثلفثت تٔسترتتٌجٌة تلدولٌة للشركثت ة حول ة لضثٌث أسثسٌّ لمد تنثولنث معث  فً هذه تلدرتسة عدّ 

كثنت أ مثت سوتء  فً جمٌع أنوتع تلمنظّ  تلتحثلفثت تْسترتتٌجٌةة ن لنث أهمٌّ مث تبٌّ ك . متعددة تلجنسٌثت

، تعمل فً مجثل تلنشثط  ة  ، أو خثصّ  ة  و حكومٌّ  ة  ، عثمّ  عدمه، تهدؾ للربح أو كبٌرة   أم صؽٌرة  

 ًّ  تلنشثط . ة  أو دولٌّ  تلمحل

 لتفكٌر فً أعمثلهث :نفسهث ولتث  للْدترة تلعلٌث تلنثجحة هً تلن تلتً تعطً ت إنّ 

 أٌن تمع تَن ؟ 

  ّمثتهث ؟و مثذت ترٌد أن تصبح منظ 

ة تلتً من شؤنهث أن تنملهث من مولعهث تلرتهن إلى حٌث ترٌد أن تصل ذ تلسٌثسثت تلعلمٌّ حٌنبذ تنفّ و

ًّ  و  معمول . ذلن فً نهثٌة أفك زمن
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(  دار 2001ل )) مدخل متكامل (( ، )شارلز وجارٌث جونز،دارة االستراتٌجٌة ، الجزء االوإلا -1

 المرٌخ.

( بعنوان "مدى إدران اإلدارة العلٌا ألثر التخطٌط 2008دراسة )غٌث ,  -2

 االستراتٌجً على فاعلٌة األداء".

( بعنوان "اإلدارة االستراتٌجٌة وأثرها فً رفع أداء 2007دراسة )سلٌطن ,  -3

 منظمات األعمال".

( "األداء المؤسسً ن مدخل للتطوٌر والتنمٌة فً 2015ة)األلمعً, علً دراس -4

 الوطن العربً".
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