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 : Retrenchment Strategyاستراتيجيات الخروج أو اإلنسحاب أو.اإلنكماش أو.. -

وتعتبر أقل البدائل    ،يشكل الفشل الدافع الرئيسي الستخدام هذه المجموعة من البدائل االستراتيجية        
 شعبية لكنها بدائل هامة ضمن ظروفها. وفيما يلي االستراتيجيات الرئيسية منها:

  Divestment Strategyاستراتيجية التجرد -1

 في حالة التشغيل إلى صاحب أعلى عطاء مقدم. روتعني بيع وحدة نشاط أو أكث   

 وتعني خروج المشروع من السوق وذلك بنقل ملكي ِّة المشروع كله  :Saleاستراتيجية البيع: -2 

يجب اللجوء إلى بيع المشوووووووووووووروع إال  في حا  عج    وال  ،)كوحدة تعمل بصوووووووووووووولة متكاملة  إلى  ر   خر
أو لوجود أحد    ،أو في حا  وجود فرص بديلة أنجح من المشروع الحالي  ،استمرال هذا المشروع عن العمل

ة صوول لبيع المشوروع منها البيع نقدا    ،ن للدفع بسوخاءالمشوترنن المسوتعدي أو عن  رنق سوندات    ،وهناك عد 
  ونلة األجل.

: هي نوع من خروج المشوووووووووروع من  Liquidation Strategy:    استتتتتتتراتيجية الت تتتتتت ية-3
وبناًء على   ،السوووووووووق وذلك بنقل ملكية وحدات المشووووووووروع وموالده ك ج اء إلى مشووووووووالنع أخر  

وعند القيام بتصوفية   ،الوجود القانوني للمشوروع   يالتصوفي ِّة يت  إلغاء اسو  منةمة األعما  وننته
أج اء    ،المشووووروع يجب تج ئة موالد المشووووروع في صووووولة قابلة للبيع ) مثل سوووولع تامة الصوووونع

  ،و كل ج ء يباع على حدة في مرحلة التصوووووفية   ،مباني   ، الت ،خامات   ،نصوووووع مصووووونعة
كما يجب أن تحلد المنظمة أستتتتتةيب  اراس التستتتتتي  ة   ،هناك صتتتتتيد  لللص لةت تتتتت ية ين ا ل البيع عالم اد ال ةن   و 

 المناسب ألصحاب المشروع   

أي تعليق االسووووووووووووتثمال في الوحدة قبل    :Harvest Strategyاستتتتتتتتتراتيجية الح تتتتتتتتاد  -4
أن  هذه    ولغ ،والمتوسوووووووووووو  فيهاتصووووووووووووفيتها من أجل تعةي  السوووووووووووويولة على المد  القصووووووووووووير  

فعندما    ،االسوووووووتراتيجية تبدو مقبولة نةرنًا إال أن ها ت تسووووووو  بالطوووووووعع من حي  التطبيق العملي
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يتطووووووووح أن  الوحدة تتبن ى اسووووووووتراتيجية   الحصوووووووواد ف ن  معنونات موظفي الوحدة و قة عم ئها 
دث ذلك وهو ما يحدث غالبًا ف ن وإذا ما ح  ،ومولديها في اسووووووتمرال عملياتها تبدأ في التدهول

 التدهول السرنع في عوائد الوحدة يمكن أن يجعل االستراتيجية غير مجدية .

 

 :Strategic Business Unitوحلص ال مل االستراتيجية  ى االستراتيجيات  ةى يستي 

ف ن  ،في حين لأينا كيع أن االسووتراتيجيات على مسووتو  المنةمة تترك  حو  تحديد مجاالت األعما     
الخدمة أو   ،وحدة األعما  تترك  حو  كيفية التنافس في )المنتج أو المنتجات  على مسووتو  االسووتراتيجيات  

    : Michael porterالتي قدمها العامة  التنافسية الستراتيجيات-1عرض   وفيما يلي  ،الخدمات 

 التي قدمها أنسو  المكثفة )أه  التكتيكات التنافسية  االستراتيجيات-2

 :Porterالت  قلي ا ال اية التنافسية  أواًل: االستراتيجيات

ونمكن   ،التركي   التميي ،  التكلفة،  ث اسوووووتراتيجيات تنافسوووووي ة أسووووواسوووووي ة عامة هي: لنادة  Porter   اقترح 
بينها بطرق مختلفة وتترتب كل اسووووووووووووتراتيجية من تلك االسووووووووووووتراتيجيات العامة نتيجة لتبن ِّي المنةمة    الجمع
 مناسبة تتعلق بتميي  المنتج وتج ئة السوق. تلخيالا

 LeaderShip Strategy  -Cost:   استراتيجية د ادص التكة ة-

السعي ولاء هذه االستراتيجية في إحراز التفوق على المنافسين وذلك    ييتجسد هد  منةمة األعما  ف    
 بعمل كل ما يمكن عمله إلنتاج سلع وخدمات بتكلفة أقل من تكلفة المنافسين 

ألن  التميي  مكلع كموا أنه    ،وغوالبوًا موا يميول لائود التكلفوة إلى اختيوال مسووووووووووووووتو  منخف  من تميي  المنتج 
   وعادًة ما يرتب   العادي.فة ونطوووع منتجه في السووووق مسوووتهدفًا به المسوووتهلك  السووووق المختل  يتجاهل شووورائح
 .شرائح السوق  نبنطاق محدد م

 ين ا: التكة ة ي ايا  لص  صولتبن ِّ  استراتيجية د اد    

تتبن اها قادلة على فرض سعر أقل   ينةرًا النخفاض التكاليع المرتبطة بها ف ن  المنةمة الت -1
 الربح.من أسعال المنافسين مع تحقيق نفس مستو   
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المنتج األقل تكلفة قادلة على تحمُّل المنافسة بشكل أفطل من  تمنةمة األعما  ذا -2
 تكاليفها. منةمات األعما  األخر  نةرًا النخفاض 

في قدلة المنافسين على إيجاد   نف ن  الخطر الرئيسي المرتب  بمفهوم لنادة التكلفة يكمأيا عالنستبة لة ييب  
 ت المنتج األقل تكلفة.  رق ووسائل إلنتاج منتجات بتكاليع أقل من المنةمات ذا

   ع ض األساليب لتحقيق الر ادص عالتكة ة:

 يمكن شراء أو بناء تكنولوجيا حديثة تؤدي إلى خف  التكلفة  -1

 إعادة تصمي  العمل بحي  يؤدي ذلك إلى تخفي  التكلفة-2

 إعادة تصمي  المنتج بحي  يحقق نفس الوظيفة لكن بتكلفة أقل. -3

 من  رق لتخفي  التكلفة.  خ.... ال 

  Strategy  –Differentiationاستراتيجية التميي   -

يتجسووود الهد  من اسوووتراتيجية التميي  العامة في تحقيق الم ايا التنافسوووية وذلك من خ   ابتكال منتج     
المنتج الذي يعتمد على سووووووياسووووووة التميي  إلى اختيال    متفرد. ونتجهينةر إليه المسووووووتهلكون على أن ه منتج  

مسووتو  عا م من التميي  من المنتج الكتسوواا م ايا تنافسووية، وعادًة ما يتكب د تكاليع أعلى مما يتحم له لائد  
تفطوول خيال    يكما أن المنةمة الت  التكلفة، ولكن هذا ال يعني أن  الرقابة على التكاليع ليسووأ أمرًا مهمًا.

ي  يمكن أن تقسو  سووقها إلى شورائح كثيرة، حي  تعمل على  رح منتج معين مصوم   لكل شورنحة من التمي
م  نشرائح السوق أوقد تختال المنةمة أ  منتج متمي  للعم ء في تلك الشرائح تقد ِّ

  ،المتفوقة     ث  رق أسوواسووية هي: الجودةعدة  رق وفيما يلي  باسووتخدام  ونمكن تحقيق تميُّ  المنتج       
 الطرق:تعرنف هذه  يلحاجات العميل. وفيما يل المتفوقة االستجابة ،المتفوق  التطونر

 :Qualityالجيدص   -1

إن  المنتجات ذات الجودة هي السووووولع والخدمات التي يمكن االعتماد عليها والثقة بها إلنجاز الوظائع      
إذ أن  تدعي  السوووووووووووومعة بالنةر إلى    نوإن  الجودة المتفوقة تمنح منةمة األعما  مي تي  ألدائها.المصووووووووووووممة 
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كما أن  العمل على سو مة العملية اإلنتاجية    ،فرض سوعر عا م على منتجاتها ةالجودة يهيئ للمنةمة فرصو 
 التكاليع.من أي عيوا يدع  ون ند الكفاءة ومن    يخف ِّ  

   Developmentالتطي ر  -2

المود  الطونول يمكن النةر إلى    ىوعل  ،يوا التنوافسوووووووووووووويوةُيمثو ِّل التطونر أحود أه  األسووووووووووووووس البنوائيو ة للم ا    
هة بواسوووووطة التطونر ذلك ألن  عمليات التطونر التي تحرز نجاحًا يمكن أن تشوووووك ِّل    ،المنافسوووووة كعملية موج 

ونسوومح التفرُّد   ، متفر ِّدًا يفتقر إليه منافسوووهااً مصوودلًا لئيسووًا للم ايا التنافسووية ألن ها تمنح منةمة األعما  شووي 
 أو خف  تكاليع منتجاتها بنسبة كبيرة مقالنة بمنافسيها. ،مكاني ة فرض أسعال عالية لمنتجاتهاب 

   Customer Responsivenessاالستجاعة لحااات ودغبات ال ميل  -3

 وخليات ياواليقت المناستتتتتتب ل  ،،  ،وكي ية  ي تتتتتتال   ،لالمنتج  أي   طاس ال مالس يا لر لون 
 ع ل البيع..   

تكون قادلة على أداء المهام بشووووووكل  نلتحقيق هذا العامل بشووووووكل متفوق يتعي ن على منةمة األعما  أ    
وعندئذ سيولي المستهلكون قيمة أكبر  ،أفطل من المنافسين في تحديد وإشباع احتياجات ولغبات عم ئها

    حتى خف  تكاليفها.على فرض أسعال عالية لمنتجاتها، أو  ةلمنتجاتها وهذا يمنح المنةمة القدل 

التكلفة والجودة والتطونر هي عوامل هامة أيطووووًا في مجا  االسووووتجابة لحاجات العميل    م حةة: تخفي  
 تحسين الجودة يجب أن تتماشى مع تحقيق االستجابة لحاجات العميل     فمثً  عملية

 ين ا:. ولتبن ِّ  استراتيجية التميي  ي ايا  لص 

 األسعال. يستطيع المنتجون المتمي ون فرض زنادات على  -1
على تحمُّل المنافسة بشكل أفطل من المنتج المتمي   تمنةمة األعما  ذا -2

 . مات األعما  األخر  منة

منةمة    عدم قدلة ف ن  المشكلة الرئيسة التي تكتنع استراتيجية التميي  تتجسد في    لة ييبأما بالنسبة        
 ، نتيجة إلمكانية تقليد المنةمات األخر   المد  الطونل  ىاألعما  باالحتفاظ بتميُّ ها في أعين العم ء عل
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   Focus Strategyاستراتيجية التركي       

وتعني هذه االسووووووتراتيجية التركي  على خدمة قسوووووو  خاص من  ،وهي  ال  اسووووووتراتيجية تنافسووووووية عامة    
خ  اإلنتواج.                        بأو حسووووووووووووووو   ،أو حسوووووووووووووووب نوع العميول ،السوووووووووووووووق يمكن تحوديوده إموا على أسوووووووووووووووا  جغرافي

ركي  من خ   أسووولوا التميي   القسووو  تت جه للسوووعي ولاء اسوووتراتيجية الت  اوعقب اختيال منةمة األعما  لهذ
 )األسلوبين معًا  . التكلفة المنخفطة أو اأو أسلو 

قرنبة من   ءالتي تنطوي عليها هذه االسووووووووووتراتيجية أن ها تسوووووووووومح لمنةمة األعما  بالبقاوين أه  الم ايا     
المفاجئ لشووووووووورنحة  لتي تعترنها: احتما  االختفاء  وين ال ييب اعم ئها واالسوووووووووتجابة الحتياجاته  المتغي ِّرة  

 أذواق العم ء. ىلها بسبب بع  التغيُّرات كالتغيُّرات التي قد تطرأ عل المتبنيةمنةمة األعما  

 م حةة: كيع يمكن أن نحقق لنادة التكلفة والتميي  معًا؟  

وعن  رنق تنمي  الكثير من المكونات   ،عن  رنق تقنيات التصنيع المرن  منها: يمكن ذلك بعدة  رق 
 المستخدمة في المنتج النهائي 

 : الت  قلي  أنسيف التنافسية التكتيكات االستراتيجيات المكث ة لأه  ثانيًا" 

السيق، تطي ر المنتج   ةى أن ا استراتيجيات   تطي ر: لاختراق السيق، اآلتيةيشاد  لى االستراتيجيات 
يكث ة، ألن ا تتطةب ا يدًا يكث ة  ذا كان ين المقرد تحسين اليضع التنافس  لةشركة ف  ينتجات ا  

                .الحالية

 :  استراتيجية اختراق السيق   -1

 .ينتجات ا الحاليةمن  الحالية أسياق افي تعني تكثيع المنةمة للجهود التسونقية ل نادة حصتها 

   تنمية السيق:تطي ر أو  استراتيجية-2

وهذا   ،الحالية لمنتجاتها الللص أسياقبالبح  عن   أتبد المنةمةأن  استراتيجية تطونر السوق فتعني  أما
و  أ ،سواء من خ   شرائح جديدة من ال بائن  ، في السوق شرائح جديدة  ن يتحقق إال من خ  أيمكن  ال 

 جديدة. من خ   البيع في منا ق جغرافية 
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 : استراتيجية تطي ر المنتج-3

 . الحالية األسياق نفس وبيعها في المنظمة ينتجاتتحسين  هي  

 

 :Functional Strategiesاالستراتيجيات  ةى المستيى اليظي   

   التمونل، التسونق، ،هي استراتيجيات اإلدالات الوظيفية في المنةمة مثل استراتيجيات العمليات     

 الخ.البحوث والتطونر .... 

 :االستراتيجياتهذه يثةة وين أ    
وكأمثلة عنها: استراتيجيات الشراء: •  

•  

قد تتبع استراتيجية الشراء عند الحاجة عندما تهد    المنةمة الحاجة:استراتيجية الشراء حسب  •
وهذا ما   التخ نن،إلى إلغاء أو الحد من األنشطة غير المطيفة للقيمة مثل االست م والفحص و 

اللحةي يسمى بمفهوم الشراء ل ستخدام الفولي )الشراء    , JIT 
•  

لكميات أكبر من حاجتها الجالنة، بحي   ونقصد بها شراء المنةمة  :استراتيجية الشراس لةتخ  ن •
. تغطي احتياجاتها عن فترة مقبلة  

وكأيثةة  ن ا استراتيجيات اإلنتاج:  •  

.حسب لغبات المستهلكين إنتاج المنةمة المنتج يقصد بها :استراتيجية اإلنتاج حسب الطةب     

،  الخ ن بغرض   للمكونات اإلنتاجوتعتمد الشركات الصناعية استراتيجية   الطةب:استراتيجية التجميع وفق 
التجميع لهذه األج اء وفقًا للمواصفات التي يرغبها المستهلك.      

وك مثلة عنها :استراتيجيات التسي ق •  
   المثا :ترتب  هذه االستراتيجيات باألنشطة التسونقية المختلفة. فعلى سبيل        

ة  غل،  استراتيجية كش  السوق، استراتيجية التفخي ، استراتيجية التغل: عالتس يرهناك استراتيجيات خاص 
 الخالسوق.راق  استراتيجية إغ
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الدفع، اسوتراتيجية الجذا، اسوتراتيجية عنيفة، اسوتراتيجية  اسوتراتيجية    :عالترو جوهناك اسوتراتيجيات خاصوة 
 لينة.
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