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   :دــتمھی

التكیّ  ا ب ع  ففي سوق خاضعة لضغوطات تنافسیة كبیرة، أصبح بقاء المؤسسة مرھون م

ق  ىالتغیرات المحیطیة الجدیدة، وھذا یتوقف على قدرتھا عل تصمیم وإدارة إستراتیجیات تتواف

ع  ھوما تقتضی احاألوضاع، إستراتیجیات تتماشى م ة نتیجة  االنفت ھ األسواق العالمی ي عرفت الت

توى الع ي مس دمات ف دیم خ لع أو تق اج س ة إنت ى المؤسس رض عل ي تف رة الت ذه األخی ة، ھ ولم

حت  ل،  فأض دى الطوی ى الم ا عل ى ربحیتھ اظ عل ا بالحف مح لھ ا یس ة مم واق العالمی األس

ا  ا البحث عن سلوك  استوجبالمؤسسات في حاجة إلى النمو فضال عن مجرد البقاء مم علیھ

  .ت المیزة التنافسیة ھي السبیل لذلكیحقق لھا التفوق والسبق،  فكان

و  ا نح دافع لھ ة ال ون بمثاب ي تك یة لك زة التنافس ة المی ى ثقاف ة إذن أن تتبّن ى المؤسس عل

ك ق التمّییإمتالك قدرة على التنافس وتحق ا تل ي قیمتھ وق ف اج سلع وخدمات تف الي إنت ز، وبالت

  .التي ینتجھا المنافسون والحصول على رضا ووفاء الزبائن

تسییرھا، وكیف تسیر أنشطة  ،مفھوم المھارات إلىعد أن تطرقنا في الفصل السابق و ب

ذا الفصل  ي ھ ارات، نحاول ف ى أساس المھ وارد البشریة عل ة مباحث الم ذي یشمل ثالث و ال

رف  ة، التع ز المؤسس ق تمّی ي تحقی ارات ف اھمة المھ ى مس ثعل یّ  حی ث األول نب ي المبح ن ف

یة والمی ل من التنافس ف ك ي تعری یة ف واع التنافس م أن ب األول، ث یة من خالل المطل زة التنافس

ث ب الثال ي المطل یة ف تراتیجیات التنافس را اإلس اني، وأخی ب الث زة . المطل ق المی وألن تحقی

اني لمفھوم ي المبحث الث إنشاء  و طرق التنافسیة مرھون بإنشاء القیمة كما ذكرنا، نتعرض ف

ا  القیمة من خالل مطلبین، ونخص المبحث األخیر بعرض كیفیة تحقیق المیزة التنافسیة انطالق

 .من مھارات األفراد في المؤسسة
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 مفاھیم أساسیة حول تنافسیة المؤسسة : األول المبحث
مجموعة كثیرة من المفاھیم التي  رتتغیّ لت و الواحد والعشرین تحوّ  القرن بدخول

المزاحمة في  ذي یقصد بھھذا المصطلح ال ،المنافسةكانت سائدة قبل ھذه الفترة ومن بینھا 

فوجدت  ،الحدیثة وھو التنافسیة األوضاعتھ ضعلیھ مصطلح جدید فر طغىاألسواق 

والحفاظ على  ءبقالھا التضمن  جدیدةسلوك أو سیاسة  عنالمؤسسات نفسھا مضطرة للبحث 

التنافسیة  نحاول تعریف كل من المبحثومن خالل ھذا  .التنافسیةة فكانت المیز ،ربحیتھا

   .التنافسیة ةوالمیز

  
   و المیزة التنافسیة مفھوم التنافسیة: األول المطلب

من أھم المواضیع التي تالقي خالل الثمانینات  ظھرالذي التنافسیة  مصطلحیعّد 

 مفھومال ھذا ویشیر ،اإلستراتیجیةفي الدراسة و التحلیل من قبل الباحثین في مجال  ھتماماإل

أو القطاع  النشاطمن الحفاظ على حصتھا السوقیة وزیادتھا في مجال  سسةمؤمكانیة إ"إلى 

للفاعلین  يالتنافسیة ھي نمط سلوك" :فإن Ricardo Petrella وحسب، )1("الذي تنتمي إلیھ

، ھؤالء الفاعلین یمثلون المؤسسات، یبحثون عن وضعیات تنافسیةطار سوق إفي  االقتصادیین

عن  یترتب، )2("اوي الفرص للجمیعتسالقواعد الثابتھ و  حترامإ ظلومیزات تنافسیة في 

 بتحقیقندعوه  ما زھا وھوالتنافسیة إذن تفوق بعض المؤسسات على باقي المنافسین و تمیّ 

  .تنافسیة ةمیز

التنافسیة ظھر لیكشف عن قدرة المؤسسات على إحتالل  ةأن مفھوم المیز إذن نقول

لتي استراتیجیات و تطبیق اإل صیاغة فيقدرة ال ھذهى لجتتو  ،ق سبو تحقیق ال الصدارةمواقع 

   .تنشط في نفس القطاع التيجعلھا في مركز أفضل بالنسبة للمؤسسات األخرى ت

، الفنیةوالموارد  لإلمكانیاتاألمثل  االستغاللخالل  مننافسیة تیزة م المؤسسة و تحقق

الذي یعود لھ الفضل في  - Porterحین یرى  في، )3(المتاحة لھا المادیة، المالیة والتنظیمیة

                                                
تنافسیة لمنظمة القرن الحادي  ةمیزالمدخل لتحقیق (ستراتیجیة للموارد البشریة دارة اإلاإلالدین محمد المرسي،  جمال )1(

  . .، ص2003اإلسكندریة، ، الدار الجامعیة، والعشرین
(2) Aissa Hireche, Compétitivité: (l’autre facette ), Séminaire international sur la compétitivité des entreprises 
économiques et mutations de l’environnement, Université  Mohamed Khider -Biskra-, Département de gestion,  29-
30 octobre 2002, p.132.  

-2003 ندریة،، اإلسكالجامعیةالدار  ،)التنافسیة ةمدخل تحقیق المیز( إدارة الموارد البشریة  ،أبو بكر محمودمصطفى  )1(
  .  14.، ص2004
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طرق  اكتشافتنافسیة بمجرد وصولھا إلى  ةمیزأن المؤسسة تمتلك  - ظھور ورواج المصطلح 

من قبل المنافسین، أو بمجرد إحداث المؤسسة لعملیھ  المستعملةجدیدة أكثر فعالیة مقارنة بتلك 

   )1(یزیبداع في التمدور اإل علىإبداع وھو بذلك یؤكد 

األسواق  اقتحامالنسبیة في كون ھذه األخیرة تعني  ةالتنافسیة عن المیز ةلمیزا تختلفو

وعلى  ،)في حالة منافسة عالمیة(الدولة طرف ن من اعلى الدعم والحمایة المقدم باالعتماد

في  رغبةنتاج غیر مرتفعة الجودة إوخاصة على عوامل  ،تفاقیات التجاریةو اإل البروتوكوالت

 علىبجودة المنتوج أي ال تركز كثیرا وبالتالي فھي ال تھتم  ،)ة العرضتكلف(خفض التكلفة 

) الطلبجانب (التنافسیة على تلبیة حاجة المستھلك  ةلمیزاجانب الطلب، في حین تركز 

عادة  تعتمد ةفتراعي جودة المنتوج إلى جانب السعر ولذلك فإن المؤسسة لتحقیق ھذه المیز

  . )2(تاح مرتفعة الجودةإنعلى عوامل 

ستراتیجیة التي تتبعھا المؤسسة كانت اإل ، و مھماالتنافسیة كثیرة ةالمیز مظاھر إن

ھذه المظاھر وھي في الحقیقة نتائج  بعضحدى أو إنھا تؤدي إلى تحقیق إف ةالمیز ھذهلتحقیق 

ومنھا ، )Porterن حسب یاألساسیت ستراتجیتیناإلوھما ( ضةفنخجودة المستمرة أو التكلفة المال

الموردین وباقي مع أسلوب االنتاج، العالقات القویة  تحسینقت األمثل، رضا الزبون، الو

  ... المؤسسة  اآلخذة في طرافاأل

  
  
  
  
  

  أنواع التنافسیة : الثاني المطلب
تفاق على تصنیف واحد واضح، و البحث حول ھذه التنافسیة لم یتم اإل لتصنیف بالنسبة

  : ق إلى تصنیفیننتطر ت فردیة،اجتھادإل یخضعالنقطة 

                                                
الملتقى الدولي حول التنمیة ، "دور التسییر الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقیق المیزه التنافسیة"، الشیخالداوي  )2(

  .259.ص ،2004مارس  10-09جامعة ورقلة،  ،البشریة الكفاءاتقتصاد المعرفة و إرض االندماج في غالبشریة ب
(3) http:// www.maFhoum.com/ press2 / comp 76.htm  

http://
http://www.maFhoum.com/
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القطاع، أو  ،المؤسسة :یختلف مفھوم التنافسیة وفقا لمستوى التحلیل: التحلیل مستوىحسب  /1

  : ز ثالثة أنواع من التنافسیةالدولة، وعلى ھذا األساس نمیّ 

 وفيیة جیدة، سعر مناسب، عوننتاج سلع وخدمات بإوھي القدرة على : المؤسسة تنافسیة *

  یعني تلبیة حاجات المستھلك بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من الوقت المناسب وھذا 

ستمرارھا، كما إتنافسیة ھو ضمان بقائھا و ةیزلم المؤسسة تالكمإ، و)1(اآلخرین المنافسین

  .)2(قتصادي للمؤسسةاإل األداءتعكس  ھاأن

من ھذا المنظور صنفت ة، التنافسیة ال یعكس الربحیة بصفة مطلق المیزة ومفھوم

   )3(:وھي أنواع أربعة إلى المؤسسات

   .تتمتع بتنافسیة كبیرة وأداء جید): Brillante(المعة  مؤسسة - 1

تتمیز بوفرة العوامل التنافسیة ولكن لم تتمكن بعد ): potentiele( كامنةذات طاقات  مؤسسة - 2

  .أداء مالي إلىمن ترجمتھا 

  .ةعوامل تنافسیة ضعیفتتمیز بأداء مالي جید و): Dilemme( ترددفي وضعیة  مؤسسة - 3

عبارة أخرى ھي مؤسسة ب، وینداء مالي ضعیفأتتمیز بتنافسیة و: ة للزوالھمتج مؤسسة - 4

  .تنافسیةغیر 

 ومثل في قدرة القطاع على المنافسة في األسواق المحلیة و العالمیة تت: القطاع تنافسیة *

 األسواقا كانت المنافسة في اعة إذصنتحقیق النجاح المستمر مما یحقق تمیز الدولة في ھذه ال

یشملھا  التين القطاع یتمتع بقدره تنافسیة إذا كانت المؤسسات أالعالمیة، كما یمكن القول أیضا 

  .قادرة على التنافس في األسواق المحلیة و العالمیة

 إختیاراتنتاج السلع والخدمات التي تجابي إالقدرة على "ف على أنھا تعرّ : الدولة تنافسیة *

ومستمر على  مرتفعللمواطنین مستوى معیشي  ضمنواق الدولیة، وفي نفس الوقت تاألس

 الدولةفإن تنافسیة ) OCDE(قتصادي منظمة التنمیة و التعاون اإل وحسب ،)4(مدى الطویلال

                                                
ال  )1( قكم وم التنافسیة" ،رزی دولي حول  ،"مفھ ى ال ة المحیطالمؤسسات االقتصادیة وتحوالت  تنافسیةالملتق د ، جامع محم

   .105.ص،  2002أكتوبر  30-29ر، قسم علوم التسیی  كلیة الحقوق و العلوم اإلقتصادیة، خیضر بسكرة،
(2) Elie Cohen, Dictionnaire de gestion (dictionnaires, Approches), éditions Casbah, Alger, 1998, p.67. 

ناء،  راتیبج )3( وین و"س ةأالتك یة المؤسس ي تنافس ھ ف ة  ،ھمیت ة حال ح :دراس ب المل كرة و مرك ل بس ناعة الكواب ة ص مؤسس
ة تیر"لوطای ة  ،، رسالة ماجس وقكلی وم االقتصادیة، الحق یی والعل ة  ر،قسم التس د خیضر، جامع كرة، محم ص  ، ص2004بس

.51،52.   
زطمرتكزات ت" وقویدري محمد، سعیديوصاف  )1( وم  ،" التنافسیة ةویر المی ة العل ةمجل ة یةننسااإلو االجتماعی ة علمی ، مجل

 .119.ص ،2004، جانفي 9در عن جامعة باتنة، العدد صسداسیة ت
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 نتاجاإلو الدولة على تعبئة و توظیف عوامل ) القطاعات(قدرة الشركات و الصناعات  ":ھي

  .)1("بشكل متواصل 

 قطاعلعالقة بین ھذه األنواع الثالثة للتنافسیة ھي عالقة تكامل فال یمكن الوصول إلى ا إن

  .الدوليز على الصعید ود ھذا القطاع إلى التمیّ قتنافسي دون مؤسسات ذات قدرة تنافسیة ت

  )2(:حسب ھذا المعیار إلى نوعین التنافسیة فتصنّ  :المجال حسب/ 2
 معیدفعھ المشتري مقابل ما تقدمھ لھ المؤسسة مقارنة نخفاض ما إعكس ت: سعریة تنافسیة *

على  المؤسسةإذن قدرة  ھيف ،ا باقتناء المنتوجھمنافسیھا لذات المنفعة التي یسعى إلى تحقیق

  .تحقیق منتوج بسعر أدنى من أسعار المنافسین

 نتیجةالمنافسون  ھتتحقق من خالل تمییز المنتوج مقارنة مع ما یقدم :غیر سعریة تنافسیة *

  )...ستعمال ستالم ، تخفیض تكالیف اإلسرعھ اإل ( لخصائصھ

  
  ستراتیجیات التنافسیة للمؤسسة اإل: الثالث المطلب

 متفوقةالمزایا التنافسیة تتحقق لدى المؤسسات القادرة على خلق قیمة  أن Porter یرى

تمییز  أوتكلفة لخلق ھذه القیمة تتجسد في خفض معدالت ال ةمقارنة بالمنافسین وأن الطریق

لفعل  استعدادھم بالتاليي بالمستھلكین إلى أن یولونھ مزیدا من القیمة والمنتوج بطریقة تؤدّ 

  : ینتسیاإستراتیجیتین أس الشراء، إذن فاالستراتیجیات التنافسیة تتحدد في

نشاط من األنشطة  كل تقوم على أساس تحلیل تكالیف: تخفیض التكالیف ستراتیجیةإ /1

نتعرف على األنشطة المنتجة للقیمة من خالل تحلیل سلسلة القیمة في المبحث ( للقیمةالمنتجة 

تلف العوامل المؤدیة إلى تطور التكالیف قصد تحدید خباإلضافة إلى تحدید م ،)الموالي

فتخفیض التكالیف یؤدي إلى تخفیض األسعار مما یحفز المستھلكین على  التخفیض مكانیاتإ

على  طالعاإل - تصال مع الزبائن و الموردین اإل لمن خال -لمؤسسة كما تحاول ا الشراء،

مصادرھم  مختلفم المنافسین مما یسمح لھا بتحلیل یبعض المعلومات المتعلقة بسالسل ق

  .)3(لتخفیض التكالیف و بالتالي إجراء مقارنة بینھا و بینھم

                                                
    .120نفس المرجع، ص  )2(
،  "الجزائریة للمؤسسات التنافسیة ةدرقمدخل لتعزیز الكاالستراتیجیات الحدیثة للتغییر "نصیب،  عیاري، رجم آمال )3(

كلیة الحقوق والعلوم  المحیط، جامعة محمد خیضر بسكرة ، وتحوالت االقتصادیةالملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات 
  .14.ص، 2002أكتوبر  30-29 قسم علوم التسییر، االقتصادیة،

(1) Michael Porter, L'avantage concurrentiel, Inter édition, Paris,  1986 p .127 . 
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 تھاامنتجراتیجیة على تمییز ستتعتمد المؤسسة في تبني ھذه اإل :المنتوج زیتمی ستراتیجیةإ /2

أو ( المنتوج وتمییز، اقتنائھإبھ في ویرغّ  اھتمام الزبون بھإمما یزید من  نعن منتجات المنافسی

دیمومة  طول فترة حیاة المنتوج، ،)design( التصمیم:مثل یكون باستخدام خصائصھ )الخدمة

درجة األمان عند  (fiabilité )غال استمراریة االشت ،االستعمال، سھولة ) la durabilité( المنتوج

منح فترة ضمان، تقدیم إرشادات و نصائح حول ، التسلیم في الوقت، ستخدام المنتوجإ

 ون لدفعكبیرة من الزبائن مستعدّ  ةنسب فنجدو التي تدخل ضمن عنصر الجودة، ... المنتوج

لمؤسسة و في ھذه مما یحقق الربح ل الجودةكبیرة مقابل الحصول على منتجات مرتفعة مبالغ 

  .الحالة تمثل الجودة عائق أمام المنافسین

ر دأفضل مص تمثل وفي تحدید العالقة بین الجودة ورضا الزبون یرى البعض بأن الجودة 

  .)1(وفاء الزبائن ومن ثمة نمو المؤسسة وھي الوسیلة األساسیة لمواجھة المنافسین لتحقیق

قد یمكنھا من تحقیق میزة تنافسیة من  لتوفیق بینھمااي المؤسسة إلحدى اإلستراتیجیتین أو تبنّ 

  .    خالل إنشاء القیمة، و ھذا ما سنتعرف علیھ في المبحث الموالي

  

  مفھوم وطرق إنشاء القیمة: المبحث الثاني
یرتبط مفھوم المیزة التنافسیة بقدرة المؤسسة على التنافس والتي تتعلق بدورھا بالفعالیة   

د المستھلك بمنتجات التنظیمیة، ھذه األخ ى تزوی درة المؤسسة عل ي تتحدد في ضوء ق یرة الت

یم  وخدمات تفوق في كفاءتھا وفعالیتھا ما یقدمھ المنافسون مما یكسبھا قیمة لدى الزبون تفوق ق

ائن جدد للمؤسسة ك كسب زب ر من ذل اءه، وأكث اذا یقصد . المنتجات البدیلة مما یضمن وف فم

  ك؟بإنشاء القیمة؟ وكیف یتم ذل

  

  مفھوم إنشاء القیمة: المطلب األول
ة    ا تنتجھ إنشاء قیم سعیا للحصول على مزایا تنافسیة، تحاول المؤسسات من خالل م

ن  تفید م وج أو المس ائي للمنت تھلك النھ ى المس ر عل ون ال یقتص طلح الزب ون، وألن مص للزب

                                                
(2) Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing management, 11éme édition, Pearson éditions,  Paris, 2003 p.89. 



 زة التنافسیة للمؤسسةمساھمة المھارات في تحقیق المی                                   الثانيالفصل 

 53

ا ا وخارجھ ن داخلھ ة م ع المؤسس ة م ل یشمل كل األطراف المتعامل ة ب ل )1(الخدم اول قب ، نح

  :التطرق إلى تعریف إنشاء القیمة، التعرف على ھذه األطراف ونوضحھا في الشكل التالي

  األطراف اآلخذة في المؤسسة): 12(شكل رقم 

  المستهلكین          
  المحیــط                                           الموردین                    
                                                         

                                              
  المؤسسة                                              

  
                                                              

                  سیرینمال                                           المالكین            
    

  المستخدمین          
  

              humaine font la L'entreprise de la valeur (quand les ressourcesy, rJean Fav).بتصرف من الباحثة:(المصدر
09..Paris, 2001, p rganisation,Od' éditions ),différence   

ا ... لمساھمین، الشركاء، المؤسسینكا :(Les propriétaires)المالكین  - دعمون المؤسسة مالی ی

وال  الضمان بقائھا وتطورھا، وینتظرون في المقابل أرباح دى القصیر والمتوسط لألم ي الم ف

  .المستثمرة، وأیضا في المدى الطویل

تراتیجیة،  :(Les dirigeants)المسیرین  - داف اإلس ة، األھ د الرؤی ام بتحدی بھم اإلھتم ن واج م

وانین والقواعد: یة السوق الحالیة والمستقبلیةوبن م ... الزبائن والمنافسین، التكنولوجیا، الق ، وھ

  .یطمحون إلى تحقیق مردودیة في المدى المتوسط والطویل

  
  
  
وردون  - ة  :(Les fournisseurs)الم اییر الخاص ا المع ددون معھ ا یح ة وأحیان ون المؤسس یمّول

  .مةبجودة المنتجات والخدمات المقد

                                                
مدخلك لتحقیق میزة تنافسیة (ء ومھارات البیع دلیل فن خدمة العمالجمال الدین محمد مرسي ومصطفى محمود أبو بكر،   )1(

  .13.، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، ص)في بیئة األعمال المعاصرة
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ذین تسعى  :(Les salariés)المستخدمین - وھم كل اإلطارات، األعوان والعمال في المؤسسة ال

م ظروف  وفر لھ لتطویر مھاراتھم من أجل تحقیق األھداف اإلستراتیجیة وتمنحھم المكافآت وت

  .العمل الجیدة

من الخدمات  یقصد بھم المستھلكون لمنتجات المؤسسة أو المستفیدون :(Les clients)الزبائن -

  .المقدمة

یط - ود l’environement): (المح ر أن المقص یط، غی ي المح د ف ابقة تتواج ر الس ل العناص إن ك

ي ل ف ذة یتمث راف اآلخ د األط كل كأح ي الش وارد ف المحیط ال ف  :ب رى، مختل ات األخ المؤسس

ة و(الھیئات و الجماعات، بعض القوانین واألنظمة العرفیة للمجتمع، الحكومة  وانین  األنظم الق

  .ما یضمن بقاء المؤسسة...،)التي تحدد اإلطار القانوني لنشاط المؤسسة

نھم إحداث أي    ذین یمك اعلین ال ل الف ل ك إن فكرة األطراف اآلخذة تسعى لتحدید و تحلی

تأثیر على المؤسسة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، في وقت ما، سواءا كان ذلك على المستوى 

ى المؤسسة  )1(أو السیاسي أو غیره االقتصادي، االجتماعي ارة عن عل ا عب درك بأنھ إذن أن ت

ى  ا عل داخل ومن الخارج وأن ھؤالء األطراف یحددون نجاحھ مجموعة من األطراف من ال

م الي ،)2(المدى الطویل كونھا في تفاعل مستمر معھ ة تطرح التساؤل الت ذه الحقیق ر أن ھ : غی

  لمن تنشأ القیمة؟

احث   ت آراء الب ركائھا تباین ین ش ن ب ة م ة القیم أ المؤسس ن ُتنش ول لم راف (ین ح األط

ا أوضحھ –، حیث قامت النظرة التقلیدیة )اآلخذة ى  -P.Desbrieresو G.Charreauxحسب م عل

م المساھمین(كل الشركاء باستثناء المساھمین  فكرة أنّ  الكین ھ ار الم م إعتب ة ت ذه الحال ي ھ ) ف

الي  الیفھم وبالت ادل تك ي مكافآتھم تع ة ف ھ القیم ذي تنشأ ل د ال م الشریك الوحی إن المساھمین ھ ف

  .)3(المؤسسة، والھدف من إنشاء ھذه القیمة ھو تعظیم ثروة المساھمین

و لقد إنتقدت ھذه النظرة كثیرا ألن تخصیص المساھمین بالقیمة المنشأة یؤدي إلى عدم   

فضت بعد ظھور فكرة القیمة رضا باقي الشركاء مما یعیق المؤسسة في سعیھا إلى النمو، ثم ر

ة  ي القیم راكة ف تركة أو الش ل  (Valeur partenariale)المش ن قب    H.W.Stuartم

                                                
(1) Jean-François Ballay, tous managers du savoir (la seule ressource qui prend de la valeur en la partageant), op.cit, 
p.264.                                                       
(2) Claude Yves Bernard, Le management par la qualité total (l'expérience en efficacité et efficience opérationnelles),  
7éme édition, éd: Afnor, 2000, p.157.                                                       
(3) Michel Gervais, Contrôle de gestion, éd: Économica,  Paris, 2000, pp.261,162.    
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ة الذین إ   A.M.Brandenburgerو ي إطار العالق ة المنشأة ف ون/ مورد(عتبرا أن القیم ھي  )زب

ھ(الفارق بین تكلفة الفرصة للعمیل  ان المستھلك دفع ة فرصة ا) أقصى سعر بإمك لمورد وتكلف

  .)1( )أدنى سعر یطلبھ المورد من المؤسسة(

دث    د یح ھ ق ر أن راف، غی ل األط ة لك أ القیم ة تنش تنتج إذن أن المؤسس ا  –نس ا لم تبع

ذا الطرف  -یقتضیھ الھدف المسطر أن یكون التركیز على طرف أكثر من غیره حسب دور ھ

ة الش ى بقی ة عل ا یسیطر في تحقیق الھدف، وال یوجد طرف یھیمن بصورة مطلق ركاء، فأحیان

ة  ة للمساھمین(المساھمون على عملیة إنشاء القیم ون الطرف المسؤول ) تنشأ القیم م یمثل ألنھ

ي  ل ف ى التنق درتھم عل عن رأس مال المؤسسة، وأحیانا یكون التأثیر من طرف المستخدمین لق

ة إنشاء القیمة ي عملی ذا  ،سوق العمل، وعلى المؤسسة معرفة من یمارس أكبر ضغط ف ي ھ ف

ة(السیاق یعتبر البعض أن إتفاق الشركاء  ي القیم اتج عن الشراكة ف ل المحددة ) الن من العوام

نھم من خالل )2(إلستمراریة المیزة التنافسیة للمؤسسة ة مشتركة بی ، فھي تبحث عن إنشاء قیم

  .محاولة التنسیق بین أھدافھم المختلفة

تھلك   اء الق و ألن المس ائي إلنش بب النھ و الس ة ھ وج  أو الخدم ب للمنت و الطال ة، فھ یم

والمستعمل والمقیم لھا، فإن المؤسسة تقوم بإنشاء القیمة لھ أكثر من غیره واألطراف األخرى 

  .وبالتالي نصطلح على أن الزبون یعني المستھلك.)3(یمثلون الوسیلة إلنشائھا

الدراسات وخاصة  و إذا أردنا تعریف القیمة المنشأة للزبون البد أن نشیر إلى أن بعض  

ى  وج أو الحصول عل اء المنت دفوع إلقتن ة والسعر الم ین القیم األولى في ھذا المجال ربطت ب

ذي یفترض أن  Porterالخدمة، حیث یرى  اس بالسعر ال أن القیمة المنشأة من قبل المؤسسة تق

  .)4(یدفعھ الزبون لشراء ھذا المنتوج أو الحصول على الخدمة

بعض مق   ى و تمثل حسب ال ة عل ل أو الجماعات اإلجتماعی ذي یكون العمی د ال دار العائ

ة ار . )5(إستعداد للتضحیة بھ مقابل اإلنتفاع بالخدم ین اإلعتب د لیأخذ بع ا بع وم فیم ع المفھ وتوّس

  .معاییر أخرى

                                                
(1) Ibidem. 
(2) Elie Cohen. op.cit, p.67. 
(3) Walid ben Ahmed, Bernard Yannou, Polysémie du terme valeur ou conflit d'intérêts une analyse à travers les 
disciplines, cahier d'études et de recherches, Paris, 2001, p.31. 
(4) Michael Porter, la concurrence selon Porter, Traduction par Michel Le Seac'h, éditions Village Mondial, Paris, 
1999, p.85. 
(1) Philippe Lorino, Methode et pratique de la performance, le pilotage pour les processus et les competences, 2éme 
édition, éditions d'Organisation, Paris, 2001, p.20. 
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إرتبط تحقیق رضا الزبون في السابق بمستوى الجودة التقنیة للمنتوج، حالیا أصبح یأخذ   

ا ار مع ین اإلعتب ة بع ودة الخدم اج ج افة وإدم رى بإض ع(ییر أخ د البی ا بع دمات م ال، خ ) اآلج

، )1( )جودة اإلستقبال: مثال(وكذلك معاییر ذاتیة مرتبطة بالتجربة المعاشة للزبون مع المؤسسة 

ة  ك العالق اوز تل د تج وم ق ذا المفھ تنتج أن ھ أة، نس ة المنش رتبط بالقیم ون م ا الزب وألن رض

ول أنالتقلیدیة مع السعر لی ر آخر یمكن الق اییر أخرى، بتعبی د من : شمل مع وم أعق ذا المفھ ھ

دى  ل یتضمن باإلضافة، م اعمجرد مقارنة جودة المنتوج أو الخدمة بالسعر، ب المنتوج  االقتن ب

ع د البی ا بع ل الزبون،وخدمات م ن قب ھ م اد علی دى اإلعتم ة وم إن .)2(أو الخدم ة ف فة عام وبص

ب و ھيالزبون یقیم السلع والخدمات ا  -: )3(لتي یمكن الحصول علیھا على أساس أربعة جوان

  التكلفة التي یرغب دائما في أن تكون منخفضة

  الجودة التي یرغب في أن تكون مرتفعة -

 .فترة الحصول على المنتوج أو الخدمة یجب أن تتوافق مع إنتظاراتھ -

    .     اإلبداع في المنتوج أي أن یتم تجدیده أو اكتشاف منتجات أخرى -

  
  طرق إنشاء القیمة: المطلب الثاني

ق    ا لتحقی ل عنصرا جوھری ا وتمث تعتبر القیمة المنشأة قاعدة تثبت بھا المؤسسة وجودھ

ب  ذا المطل ص ھ ب األول، نخص ي المطل وم ف ذا المفھ ى ھ ا عل د أن تعرفن و والسبق، وبع النم

  .للحدیث عن طرق إنشاء القیمة

من خالل سلسلة القیم، أو نموذج الموارد  Porterذج نمو: یتم إنشاء القیمة وفقا لنموذجین  

  :والمھارات، نشرح فیما یلي النموذجین

  
  المقاربة الكالسیكیة: أوال

ي  Porterوتتمثل في نموذج   ذي إقترحھ الباحث ف وذج ال ذا النم وم ھ ة، یق إلنشاء القیم

الي مصادر إن ة من طرف بدایة الثمانینات على تحلیل مصادر المیزة التنافسیة وبالت شاء القیم

                                                
(2) Alain Meignant, ressources humaines, déployer la stratégie, op.cit, pp. 34,35. 

  .14.مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سابق، ص ) 2(
(4) Octave Jokung-Nguéna et autre, introduction du management de la valeur, édition Dunod, Paris, 2001, p. 16. 
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ف وظائف  ھ مختل ذي تلعب المؤسسة من خالل وسیلة جدیدة تدعى سلسلة القیمة تعكس الدور ال

  .المؤسسة في عملیة إنشاء القیمة من خالل إستراتیجیة خفض التكالیف أو التمییز

دخالت    ل الم ى تحوی ة إل حسب سلسلة القیمة تعتبر المؤسسة سلسلة من األنشطة الرامی

ى مخرج یة إل طة أساس ة، أنش اء القیم ي إنش اھمتھا ف ة مس وعین حسب درج ى ن م إل ات وتنقس

  :وأنشطة داعمة كما ھو موضح في الشكل التالي

  سلسلة القیم): 13(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   .Octave Jokung-Nguéna et autre, op.cit, p.64    :المصدر

       
دیم  :األنشطة األساسیة - وج أو تق ادي للمنت اج م ى إنت ھي األنشطة التي تؤدي مباشرة إل

ع وتتضمن  د البی داد الخارجي، التسویق : خدمات ما بع اج، اإلم داخلي، اإلنت داد ال اإلم

  .والبیع وخدمات مابعد البیع

: ھي األنشطة التي تساھم في األداء الجید لألنشطة األساسیة وتضم :األنشطة الداعمة -

 .قاعدیة للمؤسسة، تسییر الموارد البشریة، التطویر التكنولوجي والتموینالمنشآت ال

ا إنشاء      نستنتج أن أنشطة المؤسسة بغض النظر عن كونھا أساسیة أو داعمة یقصد منھ

ي )1(العناصر القاعدیة للمیزة التنافسیة -Porterحسب –قیمة، فھي تمثل  ة تعكس ف ذه القیم ، وھ

ن و ة م ة المنظم ة قیم ھ الحقیق اط ل ل نش أن ك ول ب ن الق ارة أخرى یمك ة نظر شركائھا بعب جھ

                                                
(1) Michael Porter, L'avantage concurrentiel, op.cit, p.55. 

 المنشآت القاعدیة للمؤسسة

 تسییر الموارد البشریة
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اإلمداد 
 الداخلي

  
 اإلنتاج

  
اإلمداد 

 الخارجي

  
التسویق 

 والبیع

  
  

 الخدمات

مة
اع

الد
طة 

نش
األ

 

 األنشطة األساسیة



 زة التنافسیة للمؤسسةمساھمة المھارات في تحقیق المی                                   الثانيالفصل 

 58

مساھمتھ الخاصة في ھذه العملیة غیر أن التكامل بین جمیع األنشطة ھو الذي یؤدي إلى إنشاء 

  .القیمة

داخلي    داد ال ى اإلم د عل ثال یعتم اج م ا، تصنیفھا، (فاإلنت ة، تخزینھ واد األولی إستالم الم

  )…اإلعالن والترویج، اختیار مناطق التوزیع(التسویقي  ویؤثر في النشاط). مراقبتھا

یم    ل الق ة وسالس یم المؤسس لة ق ین سلس یق ب ا التنس ي أیض ة یقتض اء القیم ر أن إنش غی

ان  یم، وإذا ك ام الق ھ نظ ق علی ا یطل و م ائن وھ ذلك الزب وزعین وك الموردین، والم ة ب الخاص

یم التكامل والتوفیق بین األنشطة في سلسلة القیم للمؤس إن نظام الق داخلي ف ل التنسیق ال سة یمث

ة للمؤسسة الي . )1(یمثل التنسیق الخارجي ولكل دوره في تحقیق میزة تنافسیة دائم والشكل الت

  :یوضح نموذج نظام القیم

  نظام القیم  :)14(شكل رقم 
  

    الموردین  المؤسسة  الموزعین    الزبائن  
  

                                       ,p 54. , 6198 ion, Paris,Inter édit , L'avantage concurrentielMichael Porter :المصدر
یة    ل تنافس ي تحلی ھ ف عوبة تطبیق ھ ص اب علی ھ یع وذج إال أن ذا النم ات ھ م إیجابی رغ

ل النشاطات، ...) الفنادق، البنوك، مؤسسات التأمین(ة یالمؤسسات الخدم د وتحلی لصعوبة تحدی

ل یكما أنھ  تجاھل الموارد غیر المادیة للمؤسسة، وتجاوزا لھذه الصعوبات وغیرھا إتجھ التحلی

ا تنافسیة  ة إنشاء مزای ي عملی اإلستراتیجي نحو تأكید أھمیة ودور الموارد الداخلیة للمؤسسة ف

  .طویلة من خالل المقاربة المبنیة على الموارد والمھارات

اج و لعل أحسن مثال عن تطبیق نظام القیم    ا  (Juste à temps)ھو أنظمة اإلنت ي تتبعھ الت

  .وتشتھر بھا أكبر المؤسسات الیابانیة

ا    ا وخدماتھا غالب إن القیمة التي تعرضھا المؤسسة أو تقدمھا للزبون من خالل منتجاتھ

  :ما تختلف عن تلك التي یدركھا الزبون بحیث

ى تتكون القیمة المدركة من طرف الزبون من إنتظارات تمت تلب - یتھا، وإنتظارات لم تلّب

  .بشكل جید، وإنتظارات لم یتم تلبیتھا مطلقا

                                                
(2) Detrie Jean-Pierre, strategor (politique génerale de 'entreprise), éd : Dunod, Paris, 2003, p.50. 
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ص  - ا نق ا، خدمات فیھ ة من طرف المؤسسة إنتظارات تمت تلبیتھ ة المقدم تشمل القیم

(Prestation défectueuses) نتیجة عدم أو سوء (، قیمة لم یتم إدراكھا من طرف الزبون

  ).ألنھا ال تقّدم أي قیمة للزبون( (Prestation inutiles)، وخدمات دون فائدة )تمییزھا

  :و نوضح الفرق بین القیمتین في الشكل التالي  

  الفرق بین القیمة المدركة من طرف الزبون والقیمة المقدمة  ):15( شكل رقم
  من طرف المؤسسة

  

  

خدمات دون 

  فائدة

قیمة غیر 

  مدركة

نقص في 

  الخدمات

إنتظارات تمت 

  تلبیتھا

لم ) اتحاج(إنتظارات 

  تتم تلبیتھا

  

  
  conomica, Paris, 2000, p.237.É édition, éd: éme7 ,le de gestionôContr ,Michel Gervais: المصدر

    

ین بالشكل  ین القیمت ارق ب یص الف ق تقل ون عن طری ي نظر الزب تحاول المؤسسة رفع القیمة ف

  :)1(التالي

  .إلغاء الخدمات التي ال تمثل قیمة بالنسبة للزبون -

ون  - ى الزب الھا إل ى إیص ل عل ة والعم ر المدرك ة غی ف بالقیم ن (التعری لوب یمّك اد أس إیج

 ).المؤسسة من التأثیر في سلوك الزبون

 .تخفیض النقص في الخدمات المقدمة عن طریق تحسین الجودة -

 .اإلھتمام باإلنتظارات التي لم یتم تلبیتھا من طرف المنافسین -

  لموارد والمھارات المقاربة المبنیة على ا: ثانیا
ال  ع أعم ات م نوات الثمانین ي س ة ف ذه المقارب رت ھ ة Wernerfeltظھ ت رؤی ، تبن

ا عن نموذج  ا Porterإستراتیجیة مختلفة تمام ى أنھ ى المؤسسة عل ث تنظر إل مجموعة :"، حی

                                                
(1)  Michel Gervais, contrôle de gestion,  pp.237,238. 

 كةالقیمة المدر

  القیمة المقدمة من طرف المؤسسة
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ق  ي تحقی ي تساھم بشكل أساسي ف زة الت موارد مادیة وغیر مادیة أو كحافظة للمھارات المتمی

  .)1("ت وتمییزھاالمنتجا

ا    حسب ھذا النموذج، فإن تطور المؤسسة ال یرتبط بمحیطھا الخارجي فحسب وتحقیقھ

ة  ا للثنائی ة إختیارھ رورة نتیج یس بالض یة ل زة تنافس وج(لمی وق/منت ة )س ا نتیج ل وأیض ، ب

إلمتالكھا لمجموعة موارد ومھارات متمیزة، بتعبیر آخر یمكن القول بأنھ عندما یكون المحیط 

ة أو  جد د ھوی ر إستقرارا لتحدی دة أو األساس األكث متقلب فإن المھارات والموارد تشكل القاع

  .)2(وجود المؤسسة

ثال من خالل  (Penröse-1959)و تعود جذور ھذه النظریة إلى سنوات سابقة، فقد بین    م

ار المؤس ذلك یمكن إعتب ارات، ل وارد والمھ سة أبحاثھ تباین المؤسسات بخصوص إمتالكھا للم

ا عن غیرھا ر . )3(مجموعة موارد تعمل على رفع أدائھا وتقود تمیزھ ا أكث ورت أفكارھ م تبل ث

  .وغیرھم من الباحثین Prahaledو Hamel, Collis, Barneyمع أعمال 

وارد    ي إمتالك المؤسسة لم ة تكمن ف ذه المقارب مما سبق نستنتج أن الفكرة األساسیة لھ

ا ومن ومھارات متمیزة تكون بمثابة عوائ دھا أو مواجھتھ ق أمام المنافسین حیث ال یمكنھم تقلی

  .ثم یمكن إستمرار المیزة التنافسیة

  :)Prahaled)4و Hamelمن أھم المبادئ األساسیة لھذه المقاربة حسب   

وارد  -1 رة الم ا أن وف قلة الموارد في المؤسسة لیس مانعا بالضرورة ألن تنفرد في السوق كم

  .ألكیدال یضمن لھا النجاح ا

ة، بشریة(یمكن إعتبار المؤسسة كحافظة موارد  -2 ة، مالی ت كحافظة ...) تقنی ي نفس الوق وف

  .منتوجات أو أجزاء إستراتیجیة مركزة على سوق معینة

راق األسواق، ولكن أیضا  -3 ط بدرجة إخت ق فق ا ال یتعل ا بینھ إختالف وتباین المؤسسات فیم

  .من الموارد بكیفیة مزج الكمیات والنوعیات المتاحة

                                                
(1) Marc Ingham, Management stratégique et compétitivité, édition Deboeck université, Bruxelles, 1995, p.53. 
(2) Melbouci Leïla, "du management vers le "e"-management:ou se situent les PME/PMI algériennes?, 

management towars the "e"-management: where are the Algérian PME/PMI located?", séminaire de 
dynamisation de la géstion des PME: innovation, Tic, formation, Université Mohamed Khider Biskra, 
département de géstion, 12-13 avril, 2004, p. . 

(3) Frédéric Leroy, Les stratégies de l'entreprise, édition Dunod, Paris, 2001, p.54. 
(4) Gary Hamel, C.K Prahalad, La conquête de future, éditions Dunod, Paris, 1999, pp.166-199. 
 
. 
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  .یؤدي إلى زیادة الحصص المنتجة) االستغالل الذكي(االستغالل األمثل للموارد  -4

إن مدخل الموارد و المھارات ال یھتم بتنمیة الموارد الحالیة فقط، بل أیضا بتنمیة قاعدة   

ى  ة عل تثمارات للمحافظ د اإلس الل وتجدی الل إح ن خ ك م تم ذل تقبال وی ة مس وارد المؤسس م

وارد،  مخزون ذه الم المؤسسة من الموارد وبھدف إستمراریة المیزة التنافسیة المرتكزة على ھ

وبالتالي تبني توجھ إستراتیجي بشأن الموارد والمھارات التي قد تشكل أساس میزة تنافسیة في 

  .)1(المستقبل ولیس في الحاضر فقط

    

 -اد ھذا المصطلح وإتساع مجالھ قبل التطرق إلى مفھوم الموارد یجب اإلشارة إلى أن تعّدد أبع

ي  -حیث كل ما یساھم في تمیز المؤسسة یعد موردا  ده وف ي تحدی احثین ف دى الب ّد صعوبة ل ول

  .اإلتفاق على مفھوم موحد للمصطلح

ـ    بة ل ات  Berneyبالنس ة، العملی درات المؤسس ول، ق وع األص ي مجم وارد، ھ إن الم ف

ة ات، المراقب ارف والممارس ة، المع ذ  التنظیمی داد وتنفی ا بإع مح لھ ة وتس ل المؤسس ن قب م

ا ا وكفاءتھ ن من فعالیتھ ز . )2("إستراتیجیات تنافسیة تحّس د مّی واع من  Berneyوق ة أن ین ثالث ب

ة ي المؤسس وارد ف ریة: الم ة وبش ة، تنظیمی ر . مادی ین إعتب ي ح أن  Wernerfeltف وارد "ب م

  المادیة المرتبطة بأنشطة  المؤسسة في لحظة معینة ھي مجموع األصول المادیة، وغیر

  .)3("المؤسسة خالل فترة طویلة نسبیا

  :من خالل ھذا التعریف األخیر یمكن تصنیف موارد المؤسسة إلى نوعین  

  ...)رأس المال Kتجھیزات اإلنتاج، المباني، المعدات(مثل : موارد مادیة  -

ل: موارد غیر مالیة - ا مث ارات صور(ھي موارد غیر مرئیة مما یصّعب جمعھ ة، مھ ة العالم

ق ...)العمال، براءة االختراع، وفاء الزبائن، ثقافة المنظمة ، والتي لھا الدور األساسي في تحقی

  تمّیز المؤسسة

ذه     إن إستمرار ھ زة تنافسیة ف ق می ارات لتحقی وارد والمھ دخل الم في إطار إستخدام م

و ى خصائص م رة عل د بدرجة كبی ا یعتم ارات المؤسسة األخیرة أو تضاؤلھا وزوالھ ارد ومھ

  :)1(التي یجب أن تتمیز بـ
                                                

  . 51.، ص1996، الدار الجامعیة، بیروت، المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل، (1) 
(2) Marc Ingham, op.cit, p.37. 
(3) Hervé Laroche et Jean-pierre Nioche, repenser  la stratégie (fondements et perspectives), éditions Vuibert, Paris, 
1998, p.170. 
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ث یسمح ) أو المھارة(المورد : القیمة - ون حی ي نظر الزب وج ف بإمكانھ أن یزید في قیمة المنت

إستخدام ھذا المورد بإستغالل الفرص وتقلیص المخاطر نتیجة لیونتھ إذ أن القیمة تكمن حسب 

Hamel وPrahalad تطویر أنواع مختلفة من المنتجات في لیونة المورد وقدرتھ على.  

المورد یجب أن یكون نادرا ویصعب على المنافسین الحصول علیھ نظرا لكونھ غیر  :الندرة -

مما یجعل ھذا المورد محتكرا من طرف مؤسسة واحدة أو عدد ) شھرة العالمة: مثل(متوفر 

  .من المؤسسات

ى المؤسسات المنافسة : عدم قابلیة التقلید - ارات نظرا یصعب عل وارد أو المھ ذه الم د ھ تقلی

ل  وارد مث ة(للمیزات الدقیقة بالنسبة للم ة، شھرة العالم ة المنظم ، والخاصیة الضمنیة ...)ثقاف

  .للمھارات حیث ال یمكن مثال تقلید ممارسات األفراد في العملیات اإلنتاجیة

ث أن لكل مور: عدم قابلیة اإلحالل - آخر حی ھ وخصائصھالمورد ال یمكن تعویضھ ب . د قیمت

ة یجب  ذه المقارب وإضافة إلى ھذه الممیزات یرى البعض أن الموارد التي تقوم على أساسھا ھ

  :أن تتمیز أیضا بـ

  ترتبط ھذه الخاصیة بأخرى سابقة وھي الندرة، إذ أن ندرة الموارد  :عدم قابلیة الحركة -

ا أو ح ك أیضا وعدم توفرھا في متناول المنافسین یصّعب الحصول علیھ د یكون ذل ا، وق ركتھ

  .)2(بسبب ارتفاع أسعار الحصول علیھا

یعتمد إستمرار المیزة التنافسیة لمدة أطول على معدل إستنفاذ الموارد أو تقادم : قابلیة الدوام -

  بعضھا بما في ذلك المھارات بسبب تزاید معدالت التغیر التكنولوجي مثال مما یؤدي 

ذه إلى قصر المدى الزمني لإلنتف بعض أن ھ رى ال ذلك ی ارات، ل وارد والمھ ذه الم اع بمعظم ھ

  .)3(مستمرة-نسبیا–على أساسھا المیزة التنافسیة یجب أن تكون  الموارد والمھارات التي تبنى

زة تنافسیة من   ق می كلما توفرت ھذه الخصائص في موارد ومھارات المؤسسة أدت إلى تحقی

ویة أو ضعیفة حسب عدد وقوة ھذه الخصائص في حد خالل إنشاء القیمة وتكون ھذه األخیرة ق

  :ذاتھا وھو ما یوضحھ الشكل التالي الذي ركزنا فیھ على أربعة خصائص

  العالقة بین خصائص مھارات وموارد المؤسسة وإنشاء القیمة): 16(شكل رقم 

                                                                                                                                                       
(1) Bertrand Quélin et Jean Luc Arrégle, Le management stratégique des compétences, éditions Ellipses, Paris, 
2000, pp.59,60. 
(2) Frédéric Leroy, op.cit, pp.154,155. 

  .47،48.نبیل مرسي خلیل، مرجع سابق، ص  (1)



 زة التنافسیة للمؤسسةمساھمة المھارات في تحقیق المی                                   الثانيالفصل 

 63

  
  قویة             

  قعدم قابلیة اإلحالل        محق                       
    

  غیر محقق      عدم قابلیة التقلید        محقق                       
  

  غیر محقق             الندرة            محقق                                 
                                                          

  غیر محقق           القیمة       خصائص مهارات                                         
  غیر محقق             وموارد المؤسسة                                                   

  ضعیفة 
 ,ion taillistr: la théorie de l'avantage concurrentiel fondé sur les resseurcesDominique Puthod  ):تصرفب(المصدر   

 , p.5.aimes.com/montreal/puthod.pdf-, www.straégiemonaroup salgavec le   
  

ا  ق میزای ن تحقی ا م تقبل تمّكنھ ي المس ا ف ا ومھاراتھ أن مواردھ ة ب من المؤسس ى تض وحت

  )1(: تنافسیة لھا ، یجب أن تتحقق الشروط التالیة 

بھا المؤسسة دون غیرھا وتركز وھي ھذه الموارد التي تنفرد : حمایة  الموارد المحتكرة - 1

، لذلك یجب حمایتھا من كل محاوالت النسخ أو التقلید من قبل  اعلیھا في بناء إستراتیجیاتھ

  .المنافسین لتظل ھذه الموارد محتكرة من قبل المؤسسة ومصدر لمزایاھا التنافسیة

ین تظھر مھارات المؤسسة من خالل ال: التوفیق و التنسیق بین مختلف الموارد  - 2 تنسیق ب

مختلف الموارد ، ففي حالة المنتجات الجدیدة مثال یظھر دور المھارات من خالل  اإلدماج 

ى ...) اإلنتاج ، البحث و التطویر( و الربط بین الوظائف  درة عل ھ الق و الربط ھنا یقصد ب

 .التنسیق الفعال و السریع وھو الذي یحدد النجاح و بالتالي التمّیز

میم العمل - 3 ادة تص ات إع ة : (reengineering)ی ي المؤسس طة ف د األنش ادة تحدی ا إع د بھ یقص

ر وع من التغیی بعض ن ا ال ا . ألجل التحسین الجید ألدائھا، وھذه العملیة یعتبرھ التساؤل ھن

ات  ع متطلب ي المؤسسة م ارات ف یكون حول تكییف الطریقة التي توجد بھا الموارد و المھ

 .اإلستراتیجیة الجدیدة

                                                
(2)  Gerry Johnson, Hevan scholes, op.cit, pp.486,487. 

القیمة المحققة للمؤسسة
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إضافة إلى العناصر السابقة، یجب على المؤسسة اإلستفادة من خبراتھا : راتإستغالل الخب - 4

 .و تجاربھا السابقة في تخطیط إستراتیجیتھا المستقبلیة

  :والشكل التالي یوضح ھذه المتطلبات 
   إنشاء المزایا المستقبلیة): 17(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
      Gerry Johnson, Hevan scholes, op.cit, p.486       :المصدر    

ین  احثون ب ز الب د می ة ، فق ر مادی ة وغی ى مادی وارد المؤسسة إل ى تصنیف م إضافة إل

  )1(:ثالثة أنواع من الموارد غیر المادیة وھي 

ة   - ات داخلی ة داخل ): Composantes internes( مكون ة موجودة ومحقق ر مادی وارد غی ھي م

ل ة مث ة ا: المؤسس راع، ثقاف راءة اإلخت ة ب ف الخاص راءات التوظی الیب وإج ة، أس لمؤسس

  ...  بالمؤسسة 

ل ): composantes éxternes( مكونات خارجیة  - موارد غیر مادیة محققة خارج المؤسسة مث

  ...العالمة، صورة المؤسسة ، العالقات مع الزبائن والموردین ، وفاء الزبائن: 

 .یقصد بھا مھارات األفراد في المؤسسة: المھارات -

ة نالح ة، من جھ ذه المجموعات من جھ ین ھ ظ من خالل ھدا التصنیف أنھ ال یمكن الفصل ب

ة  –أخرى تمثل المھارات  ة الداخلی ر المادی وارد غی مصدر  –التي ھي في األساس من الم

ا ى أنھ درة : "إنشاء المركبات الداخلیة األخرى والخارجیة، إذ عّرفت في ھذا السیاق عل الق

ةعلى التصرف في وضعیات م ر مادی ة وغی رة  )2("تنوعة إلنشاء أصول مادی ، وھي الفك

ارات اإلستراتیجیة األساسیة التي قامت علیھا نظریة المھارات وم المھ ي وظھور مفھ ، والت

  . سنتطرق إلیھا في المبحث الموالي
                                                

(1) Karl Eril Sveiby, Knowledge Management, la nouvelle richesse des entrprises, éditions Maxime, Paris, 2000, pp. 
34,35.  
(1) Idem , P32. 

  التنسیق
وارد  بین الموارد ة الم حمای

 المحتكرة

  إستغالل 
 الخبرات

إعادة تصمیم 
 العملیات

الموارد 
والمھارات 
 المستقبلیة
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  ز اإلستراتیجي ییلتمادور المھارات في : المبحث الثالث

ى المعارف في نفس اإلطار النظري لمقاربة الموار   ة عل ة المبنی د والمھارات، عرفت النظری

نھم احثین م ي  Kogut, Zaner, Conner, Prahalad:بفضل مجموعة ب ّم إ، والت تعل رت أن ال عتب

ة ) l’apprentissage collectif(الجماعي    )les connaissances accumuleés(والمعارف المتراكم

ا ا بإنش محان لھ ة، إذ یس ّوق المؤسس ّرران تف ة یب یة طویل ا تنافس ة  ،)1(ء مزای رت نظری م ظھ ث

ا تنافسیة  اء مزای زة األساسیة لبن اده أن الركی دا مف المھارات، التي تبنت توّجھا إستراتیجیا جدی

  .اإلستراتیجیة تھي المھارات التي تتوفر علیھا المؤسسة، خاصة المھارا

  المھارات اإلستراتیجیة : المطلب األول
ارات األ ارات تدعى أیضا بالمھ ة تمّثل مھ ي الحقیق زة، وھي ف ارات المتمی ساسیة، أو المھ

ي  ة الت ارات المھنی ین مجموع المھ ط ب تنظیمیة، فإذا كانت ھذه األخیرة عبارة عن تنسیق ورب

  .)2(تمّثل المستوى الفردي، فإن المھارات اإلستراتیجیة تتحدد من خالل المھارات التنظیمّیة

وام" على أنھا Boterf  leعّرفھا  ف الم ة، ومختل ارات الفردی ارف، المھ د، و رزیج من المع

  )3("بین المھارات الفردیة  (la synergie) اتتنتج عن التنسیق وتجمیع األفضلی

  كما عّرفت أیضا على أنھا المورد اإلستراتیجي الذي یسمح للمؤسسة بإنشاء المعارف 

  .)4(اییرو الخبرات في األنظمة التقنیة و التسییریة، القیم و المع

ث :" في حین یعتبرھا البعض ة، حی ة إنتاجی إدماج لمعارف متخصصة من أجل إنجاز مھّم

ة  ى إنشاء القیم درة عل ر مباشرة بالق اإلنجاز المتكرر لھذه المھام یرتبط بطریقة مباشرة أو غی

ى منتجات  ل إل ار إستخدام )5(" بتحویل العوام ائج و آث ى نت ز عل ر یرك ف األخی ذا التعری ، وھ

  .مھارات اإلستراتیجیةال

                                                
(2) Jacques Aubret, Patrick Gilbert, Frédérique Pigeyre, op.cit, p.5. 
(3)  Pierre-X avier Meschi,  op.cit, P.10.  
(4) Guy le boterf , construire les conpétences individuelles  et collectives , op.cit , p.154. 
(1)  Abdelkader Gritli, op.cit, p.103.   
(2) Stephane A. Tywoniak , "le modèle des ressources et des compétences: un nouveau paradigme pour le 
management sartégique" , www.stratégie -aims.com/ montreal / tywoniak.pdf, p.6. 
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إذن ال یمكن التحّدث عن المھارات األساسیة على مستوى الفرد حیث أنھا تتعلق بمجموعة 

ز  د مّی وارد فق اج و التنسیق للمعارف و الم ین  Quelinأو فریق عمل، وألّنھا تقوم على اإلدم ب

  )1(:ثالثة مستویات من اإلدماج ھي

ات المرتبطة مباشرة باألنشطة العملیة العادیة یضّم المھار: (élémentaire)مستوى أولي  -

  ...).عملیات اإلنتاج(للمؤسسة 

( یضّم مھارات متخصصة مجّمعة في وظائف معینة : (intermédiaire)مستوى وسطي  -

 ...).التسویق، اإلنتاج

ى المؤسسة ككل و ال تخص : (supérieur)مستوى أعلى  - ؤّثر عل یضم المھارات التي ت

ّددة أو ع ة مح تراتیجیة وظیف ارات اإلس ھ المھ ر فی ذي تظھ توى ال و المس ا وھ ة م ملی

 ).عملیات إتخاذ القرار(

اح  یة للنج ل أساس ل عوام یة تمّث ا التنافس ا المزای وم علیھ ي تق ل الت   وألن العوام

(des facteurss clés de succés) ي ، فإّن ل أساس تراتیجیة عام ارات اإلس ار المھ ن إعتب ھ یمك

اح ا )2(للنج ى أّنھ ل عل ذه العوام رف ھ ث تع ة، "، حی تراتیجیة، التكنولوجی ائص اإلس الخص

  )3(والتنظیمیة التي تكون ضروریة للمؤسسة لتتمّیز في القطاع و تحّقق األداء المرغوب، 

  

  

القیمة المضافة، جودة المنتجات، أثر : وقد إقترح الباحثون جملة من ھذه العوامل  منھا 

  ...المؤسسة، جودة الید العاملةمنحنیات الخبرة، صورة 

  :خصائص المھارات اإلستراتیحیة
  )4(:ى تكون المھارات إستراتیجیة یجب أن تتمّیز بثالثة خصائص وھيتوح

بھا المؤسسة دون غیرھا، وتكون صعبة الّتقلید مما یجعل صفة إحتكارھا من قبل  أن تتمیز  - 1

ة ة دائم ي تس،المؤسس ة الت ى للمؤسس ة األول ي حیث أن المھم یة ھ زة تنافس ق می عى لتحقی

  .والتي تعتبر المھارات أھمھا أوالحیازة للموارد النادرة)5( (préemption)السبق في الشراء 

                                                
(3) Idem, pp.6,7. 
(4) Abdelkader Gritli , op.cit , p.103. 
(5) Idem, p.106. 
(1) Thomas Durand , op.cit, p. 26.  
(2) Stephane A. Tywoniak, op.cit, p.23. 
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 ).من خالل المنتجات و الخدمات المقدمة(تمنح قیمة كبیرة للزبائن   - 2

اھمتھا   - 3 ال تقتصر مس ة ف از بالمرون ي األسواق أي تمت ف عروض المؤسسة ف ّذي مختل تغ

 .نتجات الحالیة، بل یمكن أن تساھم في تمییز المنتجات الجدیدة أیضاعلى الم

ر   د حص تراتیجیة أساس C.K.Prahaladو  G.Hamelوق ارات اإلس ار المھ باب إعتب  اأس

  )1(:للصراع التنافسي في نقطتین أساسیتین

سسة المھارات األساسیة ال تخّص منتوج محّدد أو خاص، بل تقّوي الوضعیة التنافسیة للمؤ -1

  ).وھي الخاصیة الثالثة التي سبق ذكرھا( في كل تشكیالت المنتجات و الخدمات 

  .المھارات األساسیة لھا فترة حیاة تفوق دورة حیاة أي منتوج -2

اع خطوات     وحّتى تضمن المؤسسة اإلستفادة من قیمة ھذا المورد لفترة أطول یجب إّتب

  )2(:یة تطویر للمھارات اإلستراتیجیة وھيمحددة والتي یمكن إعتبارھا في نفس الوقت عمل

تحدید المھارات اإلستراتیجیة الموجودة في المؤّسسة، من خالل تحدید لكل المھارات  - 1

  ). كما وضحنا ذلك في  مراحل تسییر المھارات في الفصل األول(الموجودة في المؤسسة 

الفردیة والموارد  وضع برنامج للحصول على مھارات إستراتیجیة من خالل المھارات - 2

ّم الجماعي، اإلھتمام أكثر بالتكو( لمتوّفرة للمؤّسسة  ، وبالّتحویل من ...)ن،یاإلعتماد على التعل

من أجل تعزیز ) إذا كان نشاطھا في أكثر من قطاع( قطاع إلى آخر في نفس المؤّسسة 

 (Banchmarking interne )التقلید الداخلي بفي السوق مستقبال، و تسّمى ھذه التقنیة وضعّیتھا 

ألن التقلید یتّم من فرع إلى فرع، أو من قطاع إلى قطاع في نفس المؤسسة، أّما إذا كان  من 

 Banchmarking) فتدعى العملیة بالتقلید العام ) تعتبر رائدة في المجال(مؤسسة أخرى 

générique) )3(.  

  ...وتوفیر ظروف عمل مناسبة حفیز،اإلستراتیجیة الجدیدة، من خالل التتنمیة المھارات  -3

ق المؤستبسیط وعرض المھارات األساسیة في كل  -4 ى أحسن توفی سة من أجل الحصول عل

  .بینھا وبین المنتوج النھائي

  .حمایة ھذه المھارات المتمیزة من المنافسین -5

                                                
(3) Gary Hamel, C.K. Prahalad, la conquête du futur, éditions Dunod , France, 1999, p.214. 
(4) Jean-Pierre Helfer, Michel Kalika , Jacques Orsoni , Management (stratégie et organisation), 3ème édition,  
éd: Vuibert, Paris, 2000, p.91. 
(1) Luc Boyer, Didier Burgaud, op.cit , p.80. 
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، یةإلستراتیجوصیانة المھارات ا تطویرو  الكتساببغیاب برنامج طویل المدى أنھ إذن نستنتج 

ذفان  ث أّن ھ دائم، حی ّوق ال ل الم االمؤسسة ال تضمن لنفسھا التف ّدافع و السبب ورد یمث ال

  . الفّعال في تطویر المنتجات المستقبلیة و التمّیز عن المنافسین

  :المجاالت الكبرى للمھارات االستراتیجیة
  )1(:یجیة وھيبین ثالثة مجاالت كبرى للمھارات اإلسترات  G. Hamelو C.K.Prahalad مّیز

  ....)التسویق، التوزیع، المبیعات، تسییر العالمات: ( مجال یتعلق بمدخل السوق - 1

ق الجودة: ( العملیة اإلنتاجیة - 2 ة، تحقی ق اللیون رام اآلجال، تحقی ...) سرعة التنفیذ، إحت

 .أي على مستوى المؤسسة

وج م: المساھمة الوظیفیة الممّیزة للمنتوج - 3 ر یخص منت ذا المجال األخی ھ ھ حدد، و ل

ا  د صیاغة المؤسسة إلستراتیجیتھا، مم ار األساسي عن ھ یحدد المعی أھمیة متزایدة ألن

ان  د أوضح الباحث ھ المنافسون، وق ا یقّدم د عّم ة تزی دیم منتجات ذات قیم یمّكنھا من تق

ذا  ز المؤسسة، حسب ھ ق تمّی تراتیجیة وتحقی ارات اإلس ین المھ ة ب ام للعالق الشكل الع

فإن المھارات اإلستراتیجیة تمّثل القاعدة أي الجزء ) أخذه شكل شجرة الذي ی( الشكل 

  نتعرف على ذلك الحقا .المغّذي للمؤسسة و المانحة للمزایا التنافسیة

  
  
  

  نموذج المھارات اإلستراتیجیة : المطلب الثاني
یعتبر تحدید المھارات األساسیة مھّم على صعیدین إذ یسمح من جھة بضمان الّتوفیق 

قدرات المؤسسة و تطور السوق، و بتحدید و قیاس مدى مساھمة ھذه المھارات في بناء  بین

المتبعة ھي تخفیض ھیكل التكالیف،  ةفرص جدیدة من جھة أخرى، سواءا كانت اإلستراتیجی

حاول الباحثون دراسة اإلنعكاس اإلستراتیجي و قد أو تحقیق جودة المنتجات والخدمات، 

 :رھا على األسواق فكانت المصفوفة التالیةللمھارات من خالل تأثی

  مصفوفة المھارات اإلستراتیجیة واألسواق ): 18(شكل رقم 
  األسواق       

  دةــجدی                       یةــحال               
                                                

(2) Gérard Koenig, de nouvelles théories pour gérer l’entreprise du Xxie siecel, éd: Économica, Paris, 1999, p.228. یةــحال  
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 تطویر) ج

 

 )اإلحكام( تدعیم) أ

 

 إبداع) د

 

 السبق) ب

-compétences, management et nouvelles missions de l’encadrement » http://objectif »   :المصدر        

compétences.medef.fr, p.21                                              

دة  ة أو الجدی ارات الحالی تغالل المھ ات إس فوفة إمكانی ذه المص ح ھ ات توّض ي للمؤسس ف

 :بحیث. عة وضعیات أ، ب، ج، داألسواق الموجودة أو المستقبلیة، و بالتالي تنتج أرب

ي تبحثالمؤسستتموضع في ھذه الخانة : التدعیم -أ ي   ات الت ة تحسین وضعیتھا ف عن إمكانی

  .)اإلحكام(تراتیجیة الحالیة ساإل ھا لمھاراتاألمثل  باالستغالل األسواق الحالیة،

ذه الوضعیة تبحث المؤسسة : )التفوق(السبق  -ب ي ھ ارات اإلستراتیج عنف دة المھ یة الجدی

ة ي األسواق الحالی ة و توسیع حضورھا ف ون ضروریة لحمای ي تك ك . الت ال عن ذل وكمث

  :والموضحة في الشكل التالي  Sonyنتعرف على إستراتیجیة السبق التي تبنتھا شركة 

  

  

  

  اعتمادا على المھارات اإلستراتیجیة Sonyإستراتیجیة السبق لشركة ): 19(شكل رقم 
  األرباح                                                                                      

         

  
  
  
  

    
  
  
  
 

ت
را

مھا
ال

 

 دةــجدی

2 

2 3 

3 

2 3 

http://objectif-
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 1975        1975              1981                 الزمن       
  .Richard D’aveni, Hypércompétition, Tra: Michél Garène, éd: Vuibert, Paris, 1995, p. 109: المصدر    

  : من خالل الشكل              
  منتوج جدید: 1

  أرباح مرتفعة: 2

  تراجع األرباح: 3

ادرة  Sonyتبنت شركة  إستراتیجیة السبق و التقدم، وذلك من خالل اإلبداع بإستخدام موادھا الن

ة  ي البدای ذي والتي تتمثل في المھارات، بحیث عرضت ف ت ال ي الوق ي ف و جیب از رادی جھ

دد  د تع وج، وبع ن المنت وع م س الن ي نف ة ف كل الحقیب ى ش د عل ركات تعتم اقي الش ت ب كان

بتطویر أبحاثھا فتنخفض أرباحھا وبعد مدة  محاوالت التقلید من قبل المنافسین تقوم الشركة

ذلك  د و تغطي ب ا من جدی ع أرباحھ  استثماراتھاتطرح في السوق منتوجا أكثر إبداعا لترتف

ویر ث والتط ي البح ل. ف ات مث اقي المؤسس ى ب وق عل ركة إذن التف تطاعت الش : واس

Matsushiba ة  اعتمادا ة، ودق ة  اختیارھاعلى مھاراتھا اإلستراتیجیة من جھ ت والدارئ للوق

  .المناسبین لعرض نتیجة إبداعاتھا من جھة أخرى

قا إنتاج منتجات أو عرض خدمات جدیدة، إنطال ات في ھذه الحالةتحاول المؤسس: التطویر -ج

  .التي تتوفر علیھا، و بالتالي إیجاد أسواق جدیدة اإلستراتیجیةمن المھارات 

ذه الوضعیة ت: اإلبداع -د دةالمؤسسضم ھ ارات اإلستراتیجیة الجدی ي تبحث عن المھ  ات الت

   .التي تكون ضروریة للمشاركة في األسواق األكثر أھمیة في المستقبل

ادرة ویعّرف اإلبداع على أنھ عبارة عن اكتش وارد الن اف منتوج غیر موجود اعتمادا على الم

  : ومصادره ھي. للمؤسسة مثل المھارات اإلستراتیجیة

دة : السوق*  ة المرت ات المستھلكین و  (feed-back)من خالل التغذی ة تطلع ي تسمح بمعرف الت

  .منتجات المنافسین

1 
1 

1 



 زة التنافسیة للمؤسسةمساھمة المھارات في تحقیق المی                                   الثانيالفصل 

 71

ي  البحث والتطویر داخل المؤسسة أو من المحیط حیث تستفید المؤسسة*  من االكتشافات الت

  .تحدث خارجھا

ایمّكن ھذا التحلیل المؤسسة من التخطیط اإلستراتیجي   ث أن  الحتیاجاتھ ارات، حی من المھ

ودة  ارات الموج اھي المھ ین م عیة تب ل وض بة(ك ة، و) المكتس ي المؤسس اھي ف ارات  م المھ

 .     الضروریة للتموقع في األجزاء المرغوبة في السوق

ان و لدراسة الع  رح الباحث ي المؤسسة إقت ف األنشطة ف ارات ومختل ذه المھ ین ھ القة ب

Prahalad , Hamel  روع ا الف رة المؤسسة، أم ذه األخی جرة، تمّثل ھ ذ شكل ش نموذجا یأخ

األساسیة فتمّثل المنتجات األساسیة، بینما تمّثل الفروع الصغیرة الوحدات، واألوراق تمّثل 

ل المنتجات المباعة للزبائن و الت ذي یمث انھم، فاألصل ال ي أذھ ي تعكس صورة المؤسسة ف

تراتیجیة،  ارات اإلس و المھ ة ھ ذي إذن للمؤسس زء المغ ذا الج ح ھ الي یوض كل الت والش

  :النموذج

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  المھارات اإلستراتیجیة كأساس لتحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسة): 20(شكل رقم 
  المنتجات النھائیة

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

  
2 

  
3 

 ) أوالفرع(وحدة 
1 

  
4 

  
5 

  
6 

)  أوالفرع(وحدة   
2 

 

  
7 

  
8 

  
9 

) أوالفرع(وحدة   
3 

 

  
10 

  
11 

  
12 

) أوالفرع(وحدة   
4 

 

 1المنتوج األساسي 
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  édition ,  ème, 3 management stratégie et organisation Pierre Helfer, Michel Kalika, Jacques Orsoni, -Jean:المصدر

Vuibert, Paris, 2000, p.89                                                   .  

وذج فإنھ یجب إعادة التفكیر في اإلستراتیجیة، لیس من خالل وحدات العمل أو وفق ھذا النم

التقسیم التنظیمي، ولكن من خالل تثمین المھارات التنظیمیة المرتبطة بوحدات األعمال و 

تعكس المنتجات النھائیة صورة التنسیق فیما بینھا، وھو األمر الذي حقق نجاحا باھرا، و

  :یمكن تصمیم النموذج بالشكل التاليلذلك  لمحیط بشكل عامالمؤسسة لدى زبائنھا وا

  
  

  العالقة بین المھارات اإلستراتیجیة و صورة المؤسسة ): 21(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  عالمة المؤسسة

المدیریات 

  واألقسام

  المنتجات

  المھارة
1 

 2المنتوج األساسي 

  المھارة
3 

  المھارة
4 

  المھارة
2 
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  p.268. op.cit ,Gary Hamel , C.K prahalad ,  : المصدر         

  

المختّصة في  MOTOROLAھذا النموذج ندرج مثال الشركة األمریكیة  وإلبراز أھمیة

كترونیك حیث قامت خالل الثمانیات بإجراء تغیرات تنظیمیة لمواجھة المنافسة اإللمجال 

ّق رغبتھا  وتقسیمھا الیابانیة الشدیدة، بواسطة إعادة تحدید طبیعة نشاطاتھا حسب ما یحق

على -ومن خاللھا اإلستراتیجیة–د المھارات التنظیمیة ، وأعادت تحدی)الریادة(المستقبلیة 

أساس النشاطات الحالیة والمستقبلیة، وتقسیم ھذه المھارات في أربع مجموعات تضم كل 

أو  ، التحویل، والترمیز)التوّسع(التركیب، المعاینة اإللكترونیة  :نشاطات المؤسسة وھي

  :لتالي، وھو ما یوضحھ الشكل ا)تحویل إلى رموز(تشفیر ال

  
  
  
  
  

  MOTOROLAدور المھارات في تحقیق التمیز في شركة ): 22(شكل رقم 
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  1المھارة   2المھارة   3المھارة 
  المھارات األساسیة
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    Pierre - Xavier , Meschi, " le concept de compétence en stratégie" www.stratégie-     المصدر:                    
aims.com/montread/meschi.pdf, p18. 

   

تراتیجیة         ارات اإلس ى المھ اد عل وفرة واالعتم ارات المت ین المھ یق ب ق التنس حق

ارات .للشركة التفوق على بعض منافسیھا والي دور المھ ب الم ي المطل و للتوضیح أكثر نبین ف

ي إن اھمتھا ف الل مس ن خ ز م ذا التمی ق ھ ي تحقی فوفة ف ة للمص ل ترجم ذي یمث ة وال اء القیم ش

     .السابقة

  مساھمة المھارات اإلستراتیجیة في إنشاء القیمة : لثالمطلب الثا
یقوم نموذج سالسل القیمة بورتر على أساس تقسیم وظائف المؤسسة إلى أساسیة منتجة 

ل ا سلس ى أّنھ ة عل ارات تصّور المؤسس ق المھ ي منط ا یقتض اعدة، بینم ة ومس ارات للقیم ة مھ

ي  لھا ترتق ن فص ة ال یمك ة  -مرتبط ل  -مجتمع ان ك ھ ف تراتیجي، و علی توى اإلس ى المس إل

  .المھارات المتواجدة بالمؤسسة یمكنھا أن تشارك في إنشاء القیمة و بالتالي تحقیق التمّیز

نحدد ماھي الوظائف التي تضیف قیمة أكبر للمنتوج، نحدد إنطالقا من سلسلة القیمة 

وذلك بعد ...  الشراء، المخزون، اإلنتاج،: ارات اإلستراتیجیة في ھذه الوظائف مثلماھي المھ

بحیث تضمن ھذه الوظائف السیر العادي   (Seuil de compétence)تحدید عتبة المھارات 

للمؤسسة میزة  للمؤسسة، وأخیرا ماھي المصادر التي من خاللھا یمكن لھذه المھارات أن تمنح

فإن المؤسسة وعلى أساس ھذه المھارات یمكن أن تتبنى إستراتیجیة معینة  تنافسیة، وبالتالي

  .لتحقیق میزة تنافسیة قد تكون تخفیض التكالیف أو تمییز المنتوج أ الخدمة

  : المھارات اإلستراتیجیة و تخفیض التكلفة: أوال

وارد ال توى الم ا مس ى أنھ اءة عل ّرف الكف اءة، و تع ي الكف ة ف یض التكلف رجم تخف روریة تت ض

الیف ل التك ّدد بواسطة سلسلة من عوام ة، و تح ة معین ّم )1(للحصول على قیم ھ فمن المھ ، ومن

ي (تحدید كل المھارات التي تساھم في كل من ھذه العوامل  ارات ف ة المھ د عتب من خالل تحدی

ال، )كل الوظائف المتعلقة بھذه العوامل یض تك یف و بالتسییر المتجّدد لعوامل التكلفة یمكن تخف

ل ذه العوام م ھ ن أھ یة، وم زة تنافس ق می ھ تحقی ا، ومن ق كفاءتھ الي تحقی ة وبالّت  :المؤسس

                                                
(1) Jerry Johnson , Hevan scholes , op.cit, P .191. 

  التحویل
  الترمیز
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رة والموضحة  إقتصادیات الحجم، ي المنتجات أواإلجراءات والخب د ف وین، التجدی تكالیف الّتم

  :في الشكل التالي

 عوامل تحدید الكفاءة: )23(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Gerry Johnson, Hevan scholes, op.cit, p. 197 :المصدر

 
 اقتصادیات الحجم (L’économies d’échelle) : یض ى تخف ؤدي إل الوفرة الناتجة من الحجم ت

ة،  واق التجاری ي األس ر ف ع أو النش الیف التوزی ة تك ا خاص تحكم فیھ الي ال الیف وبالت التك

ي ل ف ل تتمث ل العام ذا العام ة بھ یة المتعلق ارات األساس درة: المھ ل  الق ن أج ة م ى التعبئ عل

اإلعالن الواسع  ة ب ارات المتعلق ات (االستثمارات الضخمة، المھ م المبیع ى نضمن حج حت

الیف ي التك وفرة ف من ال ذي یض راكة )ال ة للش بكة عام ة ش ویر وحمای ى تط درة عل ، الق

  ...   والتوزیع

 ق أفضلیة تنافسیة عل :تكالیف التموین ي تحقی ة ف درتھا تعتمد بعض المؤسسات التجاری ى ق

ع الموردین ة م ا القوی ى  على تسییر مشتریاتھا من خالل عالقاتھ درة عل ا ق ي تضمن لھ الت

رة من  ات كبی وم بشراء كمی ت تق التفاوض أكثر للحصول على أحسن سعر خاصة إذا كان

ا ا أن تخفض تكالیفھ وفر  المواد األولیة، وبالتالي یمكن لھ ا أن ت ع، كم ة أسعار البی ومن ثم

ت المناسب المواد األو ي الوق ع الموردین(لیة ف ة م ذه العالق یض ) بسبب ھ ى تخف ؤدي إل ی

ة الیف اإلجمالی ا التك زین ومنھ الیف التخ ى . تك درة عل ق بالق ا تتعل یة ھن ارات األساس المھ

 ...التفاوض، تسییر المخزون 

  قتصادیات الحجما  الخبرة

التجدید في المنتجات   تكالیف التموین
  أو اإلجراءات

  تحقیق 
  الكفاءة
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 د  :التجدید في المنتجات أو اإلجراءات ة الی حیث تعتمد بعض المؤسسات على تطویر إنتاجی

داول )اإلستغالل األمثل(لعاملة، مردودیة المواد األولیة ا ال المت ، توسیع استعمال رأس الم

 .أو إعادة صیاغة بعض اإلجراءات بما یضمن التجدید في المنتجات أو الخدمات

 رة زة : الخب روري لمی در ض ر مص ابقة، تعتب رات الس ن الخب تفادة م ي اإلس الیف، وتعن التك

ة  ركات الیابانی ر الش ات وتعتب ذلك المؤسس ك، وك ى ذل ال عل ن مث یارات أحس ناعة الس لص

المتخصصة في مجال اإلعالم اآللي والتجارة اإللكترونیة حیث تكون وتیرة التطور سریعة 

رات والتجارب  ر الخب وي للمنتجات أو الخدمات بسبب أث و الق ع النم الیف م فتنخفض التك

     .السابقة

ا  ةیجیباإلضافة إلى مساھمة المھارات اإلسترات الیف من خالل تأثیرھ یض التك ي تخف ف

فھا كثیرا،  ّ ّص حاجة المؤسسة إلى التغییر في كل وضع جدید مما یكل على ھذه العوامل فإّنھا تقل

  .بالمرونة كما ذكرنا المتیازھا

  :وتحقیق الجودة ةالمھارات اإلستراتیجی: ثانیا
القیمة التي یمكن الحصول الجودة تترجم في الفعالیة، و تعّرف الفعالیة بأنھا مستوى 

 وترتبط الفعالیة بمھارات المؤسسة المستخدمة  .)1(علیھا من خالل مستوى معّین من الموارد 

 

ائن،  ارات الزب ع إنتظ دماتھا م ا وخ ق منتوجاتھ ل أن تتواف ن أج ن م ث ع ة تبح أي أن المؤسس

الل ن خ ة م ق الفعالی من تحقی ي تض یة الت ارات األساس ا: المھ ین خص ابق ب وج التط ئص منت

المؤسسة مع تلك التي ینتظرھا الزبون، التوافق بین مستوى الخدمات المقدمة أو المقترحة مع 

الموضحة و مع إنتظارات الزبون، والتي یعبر عنھا بمصادر الفعالیة ومعاییر لتقییمھا،المنتوج 

   :في الشكل التالي

  تقییم الفعالیة): 24(شكل رقم 
 

 

 الزبون                       

 

                                                
(1) Idem, p.196. 

  :إنتظارات الزبائن
  خصائص المنتوج(نفعیة المنتجات( 
 خدمات 
 حساسیة السعر 



 زة التنافسیة للمؤسسةمساھمة المھارات في تحقیق المی                                   الثانيالفصل 

 77

 

 

 

 

 

 

                         

   المؤسسة                                 
  .Gerry Johnson, Hevan scholes, op.cit, p. 196: المصدر                          

 بین خصائص منتوج المؤسسة مع تلك التي ینتظرھا الزبون، مع اإلشارة إلى : التطابق

ع السعر الذي یجب أن یكون بمستوى ھذه الخصا ئص، حیث أن الزبون ال یتردد في دف

ة . سعر مرتفع إذا كان المنتوج یتمیز بجودة عالیة ق بالعملی ا تتعل المھارات األساسیة ھن

 تسییر الجودة، واإلبداع  تطویر المنتجات المقدم،: إلنتاجیةا

 

 

 

 ة  التوافق ون بین مستوى الخدمات المقدم ع إنتظارات الزب وج م ع المنت أو المقترحة م

ل تعمال :مث ول اإلس ادات ح وج، إرش لیح المنت لیم، تص ر ...التس ي تعتب ارات الت ، المھ

 .إستراتیجیة في ھذه الحالة ویجب أن تركز علیھا المؤسسة ھي المتعلقة بخدمة الزبون

  ون والمؤسسة یضیف  قبل مع الزبائناالتصال ین الزب ة ب ة الشراء أي العالق د عملی بع

    .اإلشھار ینعكس إیجابیا على صورتھا أو عالمتھا قیمة للمؤسسة ألنھ یعتبر نوع من

ا ودة  كم اییر الج ال  (ISO)حّثت مع بیل المث ى س ات فعل ي المؤسس ارات ف ام بالمھ ى اإلھتم عل

  )1(: نذكر

                                                
(1) Alain Meignant , ressources humaines, déployer la strategie,op.cit , pp.108,109. 

  :عوامل إنشاء القیمة
 خصائص المنتوج 
 مستوى الخدمة 
 اإلتصال 

 وافقــالت
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  ار دار 9000معی ى : 2000 إص ات عل درة المؤسس ى ق را عل ز كثی ار یرّك ذا المعی ھ

ث ال اتھم ، حی ا و إحتیاج ارات زبائنھ تجابة إلنتظ تمرار دون اإلس دم باس ن التّق  یمك

  ) .األطراف اآلخذة( اإلھتمام بكل شركائھا 

  ة ( الجدید  9001معیار ق ):  9003، 9002، 9001الذي  عّوض المعاییر القدیم ّ یتعل

 .بتوضیح أھمیة األفراد في نجاح المؤسسة أكثر من اإلصدار السابق 

  ار ث : 9004معی ودة حی ام الج ة لنظ وط الموّجھ ّدد الخط ذه ح باع ھ ر أن إش إعتب

ى  ز عل ة، فرّك ة للمؤسس ؤولیات اإلدارة العام م مس ن أھ ارات م ات واإلنتظ اإلحتیاج

وظیفي  ا ال ز ، الرض ا ، الّتحفی ارات و تطویرھ ارف ، المھ ي ...المع ح ف ثال یوض ، فم

أن التنظیم في المؤسسة "  المھارات، التكوین، التأھیل و التحسین" الجزء المعنون بـ 

 :تمل على إجراءات یومیة تتعلق بـ یجب أن یش

  تحدید دقیق لألفراد ، اإلمكانیات( معالجة التكوین قیاسا مع اإلحتیاجات المحددة.(...  

 تحدید اإلحتیاجات من المھارات و التكوین.  

 تقییم فعالیة التكوین في أوقات محددة.  

  ت دوین(تثبی التكوین ) ت ة ب ة المتعلق جیالت المالئم ظ التس ي وحف ي و األساس المھن

  .والمھارات و الخبرات

ة  توى العمال ى مس رورة التحسین عل ى ض ار عل ذا المعی ّص ھ ا ن م ( كم ث الك ن حی م

  :على مستوى كل وظیفة بما یتالءم مع) والكیف 

 الخضوع لسیاسة و متطلبات نظام تسییر الجودة.  

 ق الجودةالتأثیر الحقیقي و الفّعال لمختلف النشاطات المھنیة على تحقی.  

 زیادة األداء الفردي.  

 تحقیق النتائج المتوّقعة قیاسا مع اإلجراءات الخاصة.  

وین  ارات( نستنتج إذن أن المھارات، والتك م أسالیب إكتساب المھ ّن ) بصفتھ من أھ یحتال

أھمیة بالغة في نظام تسییر الجودة المحّدد بالمعاییر العلمیة، و ھذا مؤّشر قوّي لمدى  تأثیر 

  .للمؤسسة فعالیةذا المورد في تحقیق ھ
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من خالل (على قوة المھارات اإلستراتیجیة من كل ما سبق أنھ على المؤسسة اإلعتماد نستنتج 

لبناء مزایا تنافسیة طویلة، غیر أن ) الخصائص الموضحة في نظریة الموارد والمھارات

  .المنشأة للمؤسسة المشكل األساسي یكمن في تقییم ھذه المساھمة لمھارات في القیمة

 Tobin  (Coefficient q de tobin)في ھذا الصدد ظھرت عدة محاوالت منھا طریقة معامل 

التي تعتبر أن قیمة الموارد غیر المادیة ھي نسبة القیمة الحالیة الصافیة إلیرادات المنتوجات 

  :إلى استثمارات المؤسسة إلنشاء أو تطویر ھذه الموارد أي) بسعر السوق(

 :القیمة المحاسبیة، وتساوي/یمة االقتصادیةالق
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  :بحیث

E  :ھي الفرق بین ربح ھذه الموارد وتكلفتھا  

C  : تكلفة الموارد  

T  :نسبة نمو الموارد  

n  : حتى یتساوى الربح وتكلفة الموارد ) عدد السنوات(المدة (E=0)  

 

 

 

  :عامة على المؤسسة بصفة

ة مباشرة  جرد كل الموارد - ك المتعلق ین تل التي تتوفر علیھا، ثم خصائصھا وتعی

  بتحقیق األھداف

االت  - ي المج وازن ف ن الت ث ع ي تبح تراتیجیة الت ارات اإلس ى المھ ز عل التركی

 .الثالثة المذكورة سابقا

رات المناسبة لعرض . اإلستفادة من خبرات اآلخرین - ار الفت ى إختی باإلضافة إل

 .المنتوجات أو الخدمات

ى للمؤسسة ف ي إطار بناء المزایا التنافسیة على أساس المھارات، یرى البعض أن المھمة األول

ارات  ذاتي للمھ اج ال ى اإلنت ز آخرون عل ي حین یرك ادرة، ف وارد الن ازة الم ي حی ھي السبق ف
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(Autoproduction) ي تإنشاء مھارات إستراتیجیة جدیدة إنطالقا من تلك ال أي محاولة المؤسسة

وفر  ةتت ارات عالی ون مھ ذین یمتلك راد ال ى األف ة عل اد خاص ا باإلعتم  Knoweledges) علیھ

workers)    
 

  مساھمة العوامل األخرى في تحقیق المیزة التنافسیة : المطلب الرابع
ّ  امتالكرغم أن  زة تنافسیة، إال ازة می را ضروریا لحی ر أم المؤسسة لمھارات إبداعیة یعتب

تسّھل إنشاء القیمة ومن أھمھا الّتحفیز تساھم و وّفر عوامل أخرىأن ذلك غیر كاف، بل یجب ت

  . االتصال والقیادةو 

  التحفیــــز : أوال 
ھ األداء، ى توجی م  تعّرف الحوافز على أنھا مثیرات تحرك السلوك و تساعد عل وتتمّثل أھ

  :فيبصفة عامة أنواع الحوافز المستخدمة في تنمیة الموارد البشریة في المؤسسات 

األجور، المكافآت والمنح المادیة، الحصص من األرباح والمزایا : مثل: الحوافز المادیة -1

  ...     العینیة 

ة -2 وافز المعنوی ل: الح رص : مث نح ف ل، م ي العم تقرار ف بة، ضمان االس ة المناس الوظیف

ّم،    لمھارات،توفیر نظام عادل للترقیة والمكافآت وھذا یكون باعتماد منطق االتكوین و التعل

  

دةفویض السلطات، ت ات عمل جی ي إتخاذ عالق داع والمشاركة ف راد لإلب رك مجال لألف ، ت

  ...  بعض القرارات

ة -3 وافز الوقائی ن : الح ھ م توى األداء و تمنع ى مس ة عل ى المحافظ ل عل وافز تعم ي ح ھ

ا ل المر: التدھور، غیر أّنھا ال تؤّدي بذاتھا إلى تحسین األداء و أھمھ ان ظروف العم یحة، مك

ل المناسبة  ة، ساعات العم ل المادی ات العم وفر إمكانی ذنا ظروف ...العمل الصّحي، ت ، إذا أخ

ارات  نقولیمكن أن  -وموازاة مع موضوع بحثنا-العمل كمثال  أن لھا تأثیر كبیر في جعل المھ

نعكس بدرجة كبی تتوافق مع الوضعیات المھنیة في المؤسسة، زات وت م المحف رة وتعتبر من أھ

ة كون  ھ،ففي حال ة إلی ھ بالنشاطات الموكل عل الحالة النفسیة للفرد والتي تتضح من خالل قیام

  .ھذه الظروف جیدة ومالئمة تبرز مھارات األفراد والجماعات
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ث   ة، بحی ة والجماعی ارات الفردی راز المھ ي إب إذن بصفة عامة یعتبر التحفیز عامل مھم ف

زات  ى محف ة (أن الفرد بحاجة إل ةمادی ارف ) ومعنوی وین لتسھیل إكتسابھ للمع ھ التك اء تلقی أثن

ة أي وین خاص د التك لوكیة، وبع ى الس ة وحت ة، العملی تم  النظری ن ی ة أی عیات المھنی ي الوض ف

ین  إستغالل ھذه المھارات، ومن الجوانب المھمة في التحفیز التركیز على بعث روح التعاون ب

د تكون إستراتیجیة تمكن  ھارات تنظیمیةاألفراد وتبادل المعارف مما یسمح بظھور م ي ق والت

اعي،  ري واألداء الجم ى مستوى األداء الف المؤسسة من إنشاء القیمة ونتیجة التحفیز تظھر عل

  :حسب ما یوضحھ الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دور تحفیز المھارات في تحسین األداء) : 25(شكل رقم 
  
  

  

  

  

  

          

  

  

  

النشاطات 

  المحققة

  معارف عملیة  معارف التحلي

  التحفیز

  المعارف النظریة
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  المكتسبات من التكوین  جال المھاراتم        مجال األداء
 , p. , comment manger la qualité de l’informationincent, Vrancine Farzucchetti , Bergé SCuy le boderf: المصدر 

108                                                                               
  والقیادة لسیاسة االتصا: ثانیا

ات،  دفق المعلوم ي تضمن اإلنسیاب وت زة الت ة المستمرة والمتمی ي الحرك االتصال یعن

رارات  األوامر، األفكار، ین مجموعة، من أجل إتخاذ ق رد آلخر أو ب ات من ف الرموز والبیان

  .سلیمة وفّعالة

دالت األداء   ي تحسین مّع ؤّثر ف وي وم أداء دور حی وعملیة  االتصال السلیمة ھي التي تقوم ب

  : ویتحقق ذلك من خالل

  .التنسیق بین المھام والوحدات المختلفة -

 .تحدید المشاكل وطرق عالجھا -

 .توجیھ العاملین وإرشادھم وإصدار األوامر والتعلیمات -

 .األفراد وتنمیة وتشجیع روح المبادرة واإلبداع لدیھم تمحاولة التأثیر على اتجاھات وسلوكا -

 .ت بغیة بعث روح المشاركة في اتخاذ القراراتتحمیل األفراد المسؤولیا -

 .تنمیة الشعور بانتماء األفراد إلى المؤسسة من خالل تحفیزھم وتشجیعھم على العمل أكثر -

ویر  مح بتط ا یس راد مم ین األف ارف ب ادل المع ى تب رة عل ة كبی یر وبدرج د المس ا یعتم كم

ي تحسین  واكتشافمھاراتھــم،  ا یساعد ف دة، مم ادة، مھارات جدی ر دور القی ا یظھ األداء وھن

ي روح ) العمال( بحیث یجب أن یوجھ القائد أفراد المجموعة  إلى أنماط و أسالیب سلوكیة تنّم

  .التعاون بینھم

  :إن القیادة الجیدة ھي التي تنسق بین ثالثة أمور وھي

ل  - 1 ات العم راد، : متطلب ى األف ؤولیات عل ام والمس ع المھ ل وتوزی ة للعم د خط ل تحدی مث

  ..المراقبة والتقییم

راد  - 2 ات األف غاال: متطلب ى إنش غاء إل ل  تاإلص ي ح راد ف اركة األف ماح بمش راد، الس األف

م ى ... بعض المشاكل المتعلقة بالعمل، االعتراف لألفراد بخبراتھم وحسن أدائھ اد عل ،اإلعتم

 .تكوین األفراد

ث روح: متطلبات الجماعة  - 3 أمین  المحافظة على اإلنضباط وسط المجموعة، ب اون، ت التع

 .....االتصال بین األفراد، التكوین الجماعي لألفراد 
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   :الثاني خالصة الفصل
ا من       ى مستوى قطاعھ ل الوضعیة التنافسیة عل ى تحلی ّوق المؤسسة عل ق تف یعتمد تحقی

ذه  م ھ األنشطة جھة، وتحلیل أنشطتھا التي ترتبط بشكل سلسلة القیمة من جھة أخرى، ومن أھ

الموارد البشریة لما تتمیز بھ من مھارات، وبإدراك المؤسسات لقیمة ھذا المورد اإلستراتیجي 

ل التوجھ  -للنجاح ةإذ یعتبر من العوامل األساسی - ظھرت نظریة الموارد والمھارات التي تكّم

ا ارات الكالسیكي بشأن تحقیق المیزة التنافسیة، غیر أن ذلك ال یتوقف على التسییر الفع ل للمھ

ي  ل أساسا ف ارات والمتمث ذه المھ اخ المناسب إلستغالل ھ وفر المن ق أیضا بت ل یتعل فحسب، ب

ادة، وتحسین  راد وأسالیب القی ین األف تصمیم سیاسة تحفیزیة األفراد، تعدیل شبكات االتصال ب

 .مما یضمن أداء جید في المؤسسة وبالتالي تحقیق التمّیز ...ظروف العمل  بصفة عامة 


