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  تمهید

  
الیوم تحدیات اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة كبیرة، فهي تعمل في ظل بیئة غیر مستقرة،  نشآتتواجه الم   

دائها للكشف عن إمكاناتها آتتصف بالتقلب والتغیر السریعین وعدم االنتظام مما یحتم علیها الوقوف على 
وطبیعة  نشآتاالت األداء تبعا ألهداف المو تختلف مج. وقدراتها وقیمتها التنافسیة وموقعها في السوق

  .نشاطها وتوجهاتها اإلستراتیجیة
الحدیثة تعمل في  نشآتالمجعل  نتیجة للتغیرات والتحوالت التي حدثت على مختلف األصعدة والمیادین،ف

مما خلق ضغطا كبیرا علیها  ظروف بیئیة خارجیة وداخلیة معقدة وغیر واضحة ومتغیرة بشكل مستمر،
لتتمكن من تقدیم خدمات متمیزة   عملها، أسالیب، من خالل تطویر لمواكبة هذا التغیر دائهاآن لتحسی

  .بطرق متطورة تساعد على تقلیل التكلفة وخفض الهدر في الموارد والطاقات
 االهتمام یزال وال نال فقد ،مجال العلوم االقتصادیة و التسییریة في كبرى بأهمیة األداء مفهوم یحظى لذا 

 األداء أن منطلق من وهذا ،العلوم االقتصادیة مجال في والممارسین والمفكرین الباحثین طرف من لمتزایدا

 أال الرئیس هدفها تحقیق في إسهاما األكثر العامل یعتبر كما عدمه، من نشأةم أیة لوجود األساسي الدافع یمثل

  .و النمو واالستمراریة البقاء وهو
  :، ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى )أو القطاع(لى آداء المنشآت في الصناعةومن أجل التعرف أكثر علذا 

     
    صناعةتحلیل المنافسة على مستوى ال :األولالمبحث.  
 األسس النظریة آلداء المنشآت في الصناعة :  المبحث الثاني.  
 الشراكة كسلوك لتحسین أداء المنشآت إستراتیجیة: المبحث الثالث  
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  صناعةتحلیل المنافسة على مستوى ال :ألولاالمبحث 
منهجیة التحلیل التي یعتمد  ىمن أجل فهم أسلوب التحلیل الذي سنتناوله في هذا العمل البد من التطرق إل 

، وهذا ما تبیان كیفیة التحلیل الهیكلي للقطاع و القوى المحركة للمنافسة فیه  علیها االقتصاد الصناعي، و
  .بحثسنتناوله في هذا الم

  في اإلقتصاد الصناعيالتحلیل الهیكلي  :األولالمطلب 
  علم اإلقتصاد الصناعيبتعریف ال: أوال
غیر أن كلها فیما بینها من حیث نظرة كل كاتب هناك تعاریف عدیدة قدمت لإلقتصاد الصناعي اختلفت   

   :نذكر منها ما یلي .كانت تهدف إلى نفس الفكرة
علم یهتم بصورة أساسیة بدراسة الظروف الهیكلیة "ادیات الصناعة بأنه علم إقتص بامخرمةقد عرف ف    

نعكاسات ذلك على سلوك المنشآت الصناعیة ضمن هذا السوق وتأثیر هذا  السائدة في أسواق صناعة ما وإ
  1".المناسبة إزاء ذلك ) الحكومیة(ثم السیاسات الصناعیة . السلوك على مستویات أداء هذه المنشآت 

  2:اإلقتصاد الصناعي یمكن تعریفه بالشكل التالي  J.M. Chevalierوحسب 
فهـــو یمثـــل تحدیـــد كیـــف یمكـــن  الفردیـــة و مـــن تنظیمهـــا الـــداخلي و مـــن أهـــدافها، نشـــأةإنطالقـــا مـــن الم -

التمركــز مقارنــة بــاآلخرین بالنســبة لكافــة األســواق الممكنــة و مــن ثــم تحدیــد المســار الــوظیفي  للمنشــأة
مقارنـة بـاآلخرین ، المنافسـة و اإلتفـاق التـواطئي،  للمتعـاملینمزایا نسـبیة : واق الدینامیكي لهاته األس

  . التركیز، إستراتیجیة اإلنتاج و األسعار
إنطالقا من الدولة، أو على مستوى تحقیق المصلحة الجماعیة ، فهو یمثل تحدید نوع التدخل الذي  -

  . یجب وضعه لحمایة مصالح المستهلكین و المواطنین 
 تدخل منشآتتحدید السبب الذي یجعل ال ىإل ىبشكل أكثر تحدیدا فإن االقتصاد الصناعي یسعو      

وتخرج من السوق، وكذا كیف تستطیع بعض الشركات البقاء واالستمرار في السوق، وكذلك لماذا تقرر 
ي تنتمي الشركات االبتكار ، وما هي النتائج المترتبة على هذه القرارات بخصوص تطور الصناعة الت

  3.إلیها
مجموعة من المنشآت تقدم منتجات أو خدمات یمكن " :و المقصود بكلمة الصناعة في اإلقتصاد الصناعي

بعضها البعض وهذه البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إلى إشباع الحاجات لأن تمثل بدائل 
   4".األساسیة لنفس المستهلك

  

                                                
  .39ص . 1994، الطبعة األولى، دار زھران للنشر و التوزیع، جدة، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،   1

2 Jean Marie Chevalier, L'industrie, Encyclopédie économique, p: 1541. 
3 Karine Chapelle, Economie industrielle, Ed librairie Vuibert, France, 2008, p: 3. 

، الجزء األول،  دار المریخ للنشر، السعودیة،  محمد سید عبد المتعال:، ترجمة )مدخل متكامل (اإلدارة اإلستراتیجیة شارلز و جاریث جونز،   4
    .131:،ص2001
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ولذلك فهي تضم كل   ،حدة النشاط داخل القطاع الصناعيو " الصناعة" بمن جهة أخرى قد یقصد 
الوحدات اإلنتاجیة التي تقوم بإنتاج سلع متقاربة، أو تستخدم نفس مادة الخام أو نفس طریقة 

صناعة المواد : ضمن هذا التعریف فإننا نقسم قطاع الصناعة إلى عدة صناعات مثل 1.الخ...الصنع
  .الخ...المنتجات الجلدیة وصناعة الكیماویات الغذائیة وصناعة المنسوجات وصناعة

  اإلقتصاد الصناعيالتحلیل في  منهج:ثانیا 
غیر المعھود في تحلیل االقتصاد الجزئي، فإن االقتصاد الصناعي ینطلق من وجھة النظر القائلة  ىعل   

واق قد یعمل المنافسة في األسواق لیست تامة، ففي بعض األس ،األقل في األسواق الصناعیة ىبأنھ عل

عوائق دخول عالیة، وعلیھ یمكن ھنا تطبیق التحلیل االعتیادي  ىالمحتكر الوحید في بناء والمحافظة عل

لالحتكار، بینما في معظم األسواق الصناعیة تكون عوائق الدخول غیر كافیة لمنع دخول المنافسین الجدد 

لحاالت سوف تكون ھناك درجة معینة من العاملة في السوق، وفي ھذه ا نشآتالمأو التقلیل من عدد /و

 ىھذه األسواق طابع المنافسة غیر التامة، وعلیھ یسع ىیغلب عل وبالتالي، )الفعلیة أو الممكنة(المنافسة 

الحاالت التي تجمع بین المنافسة واالحتكار، ومن  ىتحلیل النتائج المترتبة عل ىعلم اقتصادیات الصناعة إل

التسعیر في الصناعة، فإن اقتصادیات الصناعة یقر بالطبیعة  ىد التركیز علالمعھو غیر ىجانب آخر وعل

الشاملة للمنافسة في األسواق الواقعیة والتي یلعب فیھا تطویر المنتج وعملیة اإلنتاج وتصمیم المنتج، 

ذه ذلك دورا ھاما، وفي بعض األسواق قد یكون التنافس في ھ ىواإلعالن وإستراتیجیات االستثمار وما إل

  2.المجاالت أكثر أھمیة عن المنافسة السعریة
ي القتصـــادیات الصـــناعة علــــى العالقـــات بـــین هیكــــل الصـــناعة والســــلوك یركـــز المـــنهج األساســــو      

اإلداري لمنشأة األعمال وأثرها على تحدیـد أداء الصـناعة ویـوحي هـذا المـنهج فـي أبسـط أشـكاله بـأن هنـاك 
لصـناعة إلـى السـلوك اإلداري ومـن ثـم إلـى األداء وقـد جـاء تأكیـد هـذه عالقة سببیة قائمة وتبـدأ مـن هیكـل ا

العالقــــة ذات االتجــــاه الواحــــد بواســــطة الُكتــــاب األوائــــل فــــي اقتصــــادیات الصــــناعة، وخاصــــة االقتصــــادي 
 J.Bain)( "بــاین"بواســطة تلمیــذه  مــن ثــمواألربعینیــات و  تفــي الثالثینیــا )(E.Mason "ماســون"األمریكــي 

  3.والستینیاتفي الخمسینیات 

یفسـر عـن طریـق الخصـائص ) عـدد المنتجـین فـي صـناعة معینـة(الجدیر بالذكر هنا أن هیكل السوق  و
وســـیكون الهـــدف مـــن قیـــاس هیكـــل الســـوق، تحدیـــد التركیـــز . األساســـیة لعملیـــات اإلنتـــاج للمنشـــآت القائمـــة

  .األداء المالحظ على مستوى الصناعةه على تأثیر و الصناعي، 

                                                
  بالقطاع الصناعي إلىیشار ً  .مصطلح الصناعة غالبا
 .03:ص سابق،مرجع ، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،  1

  .17،18 :ص ص ،1994 فرید بشیر طاھر ، دار المریخ للنشر، السعودیة،: ، ترجمة اقتصادیات الصناعة كالرك، روجر  2
  .19:صنفس المرجع السابق،  3
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فـــي مقاربتـــه التجریبیـــة فیمـــا یتعلـــق بهاتـــه النقطـــة، ) Bain  ،1951( مثـــال أشـــار بـــاین علـــى ســـبیل الف 
فـي الصـناعات التـي بهـا  القة إیجابیة بین الـربح والتركیـزللهیاكل الصناعیة في الوالیات المتحدة ، وجود ع

أكثــر (تحقــق ربـح أعلــى بكثیـر  ، حیـث٪ مــن إجمـالي المبیعــات 70أكبـر أربعـة شــركات مهیمنـة ألكثــر مـن 
و بعـــد ذلـــك، جـــاء تأكیـــد هـــذا مـــن العدیـــد مـــن النتـــائج . مـــن متوســـط الصـــناعة التحویلیـــة ككـــل) ٪ 10مـــن 

  1.التجریبیة

إلــى أن الظــروف األساســیة االقتصــادیة للتكــالیف و الطلــب و التقنیــة تعــد الدعامــة  Shererحیــث یشــیر 
  .ى هیكل الصناعة و من البدیهي أن الشروط األساسیة تؤثر عل). SCP(الرئیسیة لنموذج 

و من جهة . من جهة منشآتو تساهم أیضا الشروط األساسیة في توضیح الخیارات اإلستراتیجیة لل
  2.التي تسعى لتعزیز قوة السوق المنشآتأخرى الشروط األساسیة من المحتمل أن تخضع إلستراتیجیات 

عوامل و األعمال التجاریة،  وتتمثل الشروط األساسیة في جمیع الخصائص التي تساعد على تحدید بیئة
 ءو هي تعنى بجمیع العوامل المتعلقة بالمنتج، و وضعیته في دورة الحیاة، نشو .العرض و ظروف الطلب

باإلضافة إلى ....في عملیة اإلنتاج االتكنولوجی ةبدائل، طبیع دعمالء نتیجة التغیرات في السعر، وجو 
  3.تحدید المناطق الجغرافیة الصناعیة

داري للمنشـــــآت العاملـــــة فـــــي أن األداء یعتمـــــد علـــــى ســـــلوك اإل R.Clarckeلـــــألداء یفتـــــرض  و بالنســـــبة 
و مــن .، حیــث تــؤثر اإلدارة فــي عوامــل كالتســعیر و اإلعــالن، والبحــث و التطــویر و مــا إال ذلــكالصــناعة

جهــة أخــرى ، تعتمــد اإلدارة علــى هیكــل الصــناعة بمــا فــي ذلــك مــن ســمات مثــل درجــة تركیــز اإلنتــاج فــي 
  .ودرجة تمییز المنتج و عوائق دخول المنافسین الجدد ،) تركیز الصناعة(ي قلة من المنشآت أید

اإلتجــاه الواحــد و التــي تجــري مــن الهیكــل إلــى  تو لكــن مــن المهــم أن نــدرك بــأن العالقــات الســببیة ذا  
ــــى األداء ال تعنــــي ألي ســــبب أن تكــــون العالقــــات الوحیــــدة التــــي یمكــــن أن توجــــد بــــی ن هــــذه الســــلوك و إل
  4.المتغیرات، فمن السهل أن نفكر في عالقات تجري فیها السببیة في إتجاه معاكس أو في اإلتجاهین

كذا حلقات التغذیة الرجعیة، تتضح لنا اآللیات  وفمن خالل ربط العناصر األربعة المكونة للنموذج،  
أن تتبنى سلوكا یمكنها من  للمنشأة نهكذا فإنه من خالل األداء، یمك والتي تتطور وفقها الصناعة، 
  :و هذا ما یوضحه الشكل التالي .التأثیر على هیكل الصناعة

  
  

                                                
1 Alain Balasse. Regard sur trente ans d’économie industrielle, p:118, sur le site : www.doc-etudient.fr. voir 
le:06/12/2010. 
2  Jean Pierre Angelie ,Economie Industrielle:élément de méthode, OPU ,Algérie  ,1993 , p:48.     
3 Godef  Roy, Dang Nguyen, Economie Industrielle appliquée, Ed Vu Ibert, paris, 1995, p:06.              

  .  21: ، صمرجع سابقروجر كالرك،  4

http://www.doc-etudient.fr
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  في الصناعة و األداء كالهیكل و السلو  العالقات المختلفة بین): 01(الشكل 
  
  
   
  
  
  

Paul R.Ferguson and Glenys J. Ferguson, Industrial Economics issues and perspectives     :المصدر  
, Second Edition, New york university press, New york, 1994, p: 18. 

  
سـلوك علـى هیكـل الصـناعة، ومـن ثـم  ىفي الصناعة قـد یـؤثر علـ نشأةالمأداء  ىفإن مستو  و بالتالي        

إلنتاجیـة أو التطــور المسـتویات العلیــا مـن الربحیـة أو الكفـاءة ا ىفـي ظـل هـذا الهیكــل، حیـث قـد تـؤد نشـآتالم
 ىتــدعیم االتجاهــات التركزیــة فــي الصــناعة أو مقاومتهــا وتخفــیض مســتواها مــن خــالل تأثیرهــا علــ ىالتقنــي إلــ

السـلعة  ىكحجـم الطلـب علـ) وباألخص درجـة التركـز فـي الصـناعة(العوامل المؤثرة في أبعاد هیكل الصناعة 
  1.ومرونته ومستویات التكالیف وغیرها من العوامل

عن طریق  في الكثیر منهامن أجل تطبیقه ، و  هذا النمط من تحلیل األداء اختبر لكثیر من المرات    
أو  ثبات ارتباط النشاط، بینت قطاعات اإلختالفات المالحظة في الربحیة بینفتعدیالت االقتصاد القیاسي، 

ومن بین هذه  .التفسیریة ملاألرباح العالیة في بعض القطاعات بشكل منتظم مع العدید من العوا) استدامة(
عقبات تجعل من الصعب أو (وحواجز الدخول ،المرتبطة بتركیز الصناعة " قوة االحتكار "العوامل وأهمها 

مستوى عال ،و على  منافسین جدد، منها میزة التكالیف المطلقة ، وفورات الحجم من المستحیل ظهور
  2.رؤوس األموال  ت الصناعة ، أو العائد علىأیضا مؤشرات مثل نمو مبیعا ونجد .)تمایز المنتجات

  ):القطاع(في الصناعة) األداء -السلوك –الهیكل (بعض العناصر األساسیة لتحلیل ) 02(و یقدم الشكل   
  
  
  
  
  
  

                                                
  .43،44 :ص ص ،مرجع سابق، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،   1

2  Alain Balasse , opcit, p:119. 

 Performance -أداء Conduct - سلوك  Structure-ھیكل
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  تحلیل األداءنموذج ): 02(الشكل 
  في اإلقتصاد الصناعي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Alain Balasse, Regard sur trente ans d’économie industrielle, opcit, p:126.  :المصدر 
  

  للقطاعالتحلیل الهیكلي  :الثانيالمطلب 

  ساسیةاألشروط ال                       
  العرض            طلب                         ال     
  التكنولوجیا                                مرونة طلب          
  یلة                                      المواد األولیةالبدالسلع    
  العوامل الموسمیة                                  التنظیمات  
  معدل النمو                                       مدة حیاة المنتج  
  الموقع الجغرافي                                 الموقع الجغرافي  
  طلبیات مجمعة                                   اقتصادیات الحجم  
   جاإلنتا متعددة تاقتصادیا                                  طریقة الشراء  

  هیكل                             
  عدد المشترین والبائعین

  الدخول عوائق
  یز المنتجاتیتم

  التكامل العمودي
  التنویع

   سلوك                            
  اإلشھار

  والتطویر ثالبح
 التسعیر 

  االستثمارات
  التكتیكات القانونیة

  اختیار المنتوج
  العقود ،ندماجاال

  
  حكومیةسیاسة 

  قوانینال
  سیاسة منع االحتكار

  حواجز الدخول
  الضرائب واإلعانات

  حوافز االستثمار
  حوافز التشغیل

  سیاسات االقتصاد الكلي
  

  أداء                             
  السعر

  اإلنتاج كفاءة
  التخصیص كفاءة

  نوعیة المنتوج
  التقدم التقني

  ربحیةال
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 العملي،ع الواق في .تام إحالل منتجات تقدم التي نشآتالم مجموع  " :بأنه القطاع بورتر عرفلقد      
 الجغرافیة المناطق العملیات، المنتوجات، إحالل بمدى تتعلق والتي بالمجادلة، یسمح الصحیح التعریف
ذا للسوق،  من ونفترض الهیكلي، للتحلیل األساسي المفهوم ترجمة من البد المجادلة هذه معالجة أردنا وإ
  1 ". سلفا محددة القطاع حدود أن البدایة

التي تعرض منتجات یمكن أن تحل إحداها محل األخرى، وحسب  نشآتالمیقصد بالقطاع مجموع و 
عند إرتفاع سعر المنتوج األول (ن إذا كان لهما مرونة تقاطعیة مرتفعة اتبادلی ناإلقتصادیین، یكون منتوجا

  2.  )والعكس صحیح فإن الطلب على المنتوج الثاني سوف یرتفع، 
على تقدیم في ذلك من خالل التعریفین السابقین نجد أن للقطاع و الصناعة نفس المدلول، و تستند      
و لذلك سنستعمل في هذه الدراسة المصطلحین  .تمثل بدائل لبعضها البعضآت المتنافسة لمنتجات المنش

  .  الغرض ألداء نفس
ما في جاذبیة القطاع، فالتنافسیة یمكن أن تتولد من  آداء منشأةیتمثل العامل األول واألساسي في تحدید و 

، حیث أن الهدف النهائي إلستراتیجیة التنافس خالل إدراك مختلف القواعد التي تؤثر على جاذبیة القطاع
  .منشأةیتمثل في تغییر القواعد حسب ما یتالءم و أهداف ال

 لوقت المناسب، علیها إدراك طبیعةالتدخل في ا تحقیق أهدافها و من نشأةمن أجل تمكین المف       
) 02الشكل ( S-C-Pج النموذ قترحی الصناعي ، وفي هذا اإلطار نجد أن اإلقتصاد)الصناعة(القطاع

  .لتحلیل المنافسة في القطاع
  :وهي القطاعي،عناصر أساسیة للتحلیل  خمسنقف على  )02الشكل( همن خاللو 
  .األداء -                      .شروط الطلب و العرض -  
 .السیاسات الحكومیة -                                .هیكل القطاع -  

  .سلوك المنشآت -  
   

 ،نحو التركیز على العنصر الثاني في التحلیل وهو الهیكل القطاعيفي هذا الجزء  ویكون إهتمامنا موجه
نافسة یمكن أن تتولد من خالل إدراك م، فال نشآتمال أداءمثل العامل األول واألساسي في تحدید ی ألنه

ستراتیجیة التنافس یتمثل في مختلف القواعد التي تؤثر على جاذبیة القطاع، حیث أن الهدف النهائي إل
  . ةنشأتغییر القواعد حسب ما یتالءم و أهداف الم

  
  

                                                
1 Michel Porter, Les Choix Stratégiques et Concurrence, Economica,  Paris,1985, p: 5. 
2  Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing management, 8e édition, Public-Union ed, Paris, 1994, P :227.    
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إّن دراسة تصرفات المنافسین في القطاع الواحد تحتّم على كل منتج لسلعة أو مجموعة من السلع 
ین، الحواجز ال هاته. یدرس القطاع الذي یتواجد فیهأن  نین والمموّل مختلفة الّدراسة تتطلب معرفة كّل المموّ

  :شكال التكامل داخل القطاع الواحدالتي تمنع الدخول إلى هذا القطاع أو الخروج منه؛ إضافة إلى معرفة أ
  :المنتجعدد الموردین و تمیز  -أوال

تعتبر هاتان الخاصیتان مهمتین جدا في تحلیل هیكل القطاع، ویكون ذلك من خالل الهیاكل الخمس   
  :يالتالي أي قطاع صناعي، كما هو موضح في الشكل األساسیة التي یمكن مصادفتها ف

  

  .الهیاكل القطاعیة الخمس  :)03(شكل ال
  

  المنافسة الكاملة  إحتكار القلة

  المنافسة اإلحتكاریة  إحتكار القلة المتمیز

  
  .Philip Kotler et Bernard Dubois, opcit, P:229    :المصدر 

  

طبیعة المنتج و عدد : طاعي مرتكزا على عنصرین أساسیین و همامن خالل هذا الشكل یكون البناء الق
  :، و في هذا اإلطار یمكن التمییز بین الحاالت اآلتیة)درجة التركیز( المنتجین أو البائعین

 .تواجد عدد كبیر من البائعین والمشترین في السوقبیتمیز نموذج المنافسة الكاملة   :المنافسة الكاملة- 1
أن تؤثر بمفردها في السوق، فهي تخضع لقانون العرض والطلب الذي یحدد أسعار  نشأةموال یمكن ألي 

، و عدم وجود العوائق  نشآتالمكما یتمیز هذا النموذج بتجانس المنتجات التنافسیة بین  .المنتجات المباعة
لمعلومات الكافیة من الصناعة باإلضافة إلى توافر ا نشأةالمالقانونیة التي یمكن أن تحد من دخول و خروج 

  1.األسعارعن السوق و 
  :المنافسة اإلحتكاریة -2
في ظّل ھذا الّشكل من أشكال الّسوق، نجد أن عددا كبیرا من المنتجین أو العارضین بحیث أن كل واحد  

منھم یختلف عن البقیة في شكل أو طریقة عرض بعض خصائص منتوجھ، بحیث یتسّنى لھ الّسیطرة على 
ومن ثّم یمكن لھذا العارض أو المنتج . نتوج في ظّل عدم تجانس الّسلع المنتجة والمعروضةإنتاج ذلك الم

كسب زبائن لھم میل نحو منتوجھ، ویصبح متمّتعا بسلطة تمنحھ وضعا شبھ احتكاري، یختلف نوعا ما عن 
   2.المحتكر الذي ینفرد بإنتاج الّسلعة

                                                
1    Jean-Jacques Lambin, le marketing stratégique, 4e édition, édition international, Paris, 1998, P : 337. 

 .10 :ص،2005 ،ه في العلوم اإلقتصادیة، جامعة الجزائرأطروحة دكتورا ،التحالف اإلستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة،أحمد زغدار  2

  
 إحتكار

 یزمنتوج متم

 منتوج غیر متمیز
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  : إحتكاریة إذا ما توافر فیه الشرطان اآلتیانیمكن إعتبار سوق أي سلعة على أنه سوق منافسة و 
 .لتلك السلعة) أو المنتجین( كثرة البائعین - 

 .تشابه السلع المنتجة - 

لعدد كبیر من البائعین، بحیث أن التغیر في  باحتوائهومعنى هذا أن سوق المنافسة اإلحتكاریة یتمیز    
لكمیة المنتجة أو اإلثنین معا ال یؤثر على البائعین سیاسة أي بائع، سواء كان هذا التغیر في السعر أو ا

على ذلك یمكن القول أن سوق  اومن ثم لن یحدث أي رد فعل من قبل باقي البائعین، وبناء ،اآلخرین
المنافسة اإلحتكاریة یختلف عن سوق اإلحتكار البحت وسوق إحتكار القلة، وهو یشابه بدرجة كبیرة سوق 

  .المنافسة التامة
   :ار القلةإحتك -3

المتنافسـة، وهـذا بسـبب العـدد القلیـل مـن البــائعین أو  نشـآتالمویوجـد فـي الحالـة أیـن یكـون التـرابط القـوي بـین 
مســیطرة، ویمكننــا معرفــة مــدى تواجــد هــذا النــوع مــن اإلحتكــار عــن طریــق  نشــآتمالمنتجــین أو بســبب وجــود 

المتواجــدة علــى الحصــة الكبیــرة مــن  نشــآتالمســتحوذ بعــض أو جــل تالنظـر فــي نســبة التركیــز فــي الســوق، إذ 
  1.السوق في مجال عملها

ـــةیســـمى و  ـــالمتمیز إحتكـــار القل الســـیارات أو آالت :  عنـــدما تكـــون المنتجـــات المباعـــة متمیـــزة جزئیـــا، مـــثال" ب
التصــویر، و یكــون التنــافس علــى الجــودة، الخصــائص أو الممیــزات، الطــراز أو الخدمــة، فكــل منــافس یبحــث 

  2."للزبون فارق في السعر حو تمن ةیمكن تحقیقها بسهول عن میزة معینة
حـین تتعـاون قلـة مـن المنشـآت مـع بعضـها الـبعض فـي تحدیـد  ،) ( Cartel كما یدعى احتكار القلة بالكارتـل

   3.أسعارها أو إنتاجها و اقتسام السوق فیما بینها
 بتقـدیم تقـوم واحـدة نشأةم سوى یوجد ال هأن إذ التامة، للمنافسة العكسیة الحالة ویعني : اإلحتكار البحت -4

 لمنـع حـواجز توجد أنه كما ، نشأةالم هذه تقدمه لما قریبة بدائل توجد وال السوق، هذه في الخدمات أو السلع
  4:أسباب لعدة وذلك السوق إلى الدخول من أخرى نشأةم أي

 .اإلنتاج عملیة في ستعملةالم األولیة للمواد األساسیة المصادر على المحتكرة نشأةالم سیطرة  -

 نشأةم حمایة أو األجنبیة، المنافسة من ما وطنیة نشأةم كحمایة :قانونیة أحكام بفعل االحتكار یقوم  -
و  ، للتجارة العالمیة للمنظمة الدول مامانض تزاید مع تتالشى بدأت الحمایة هذه لكن ، ما سوق في ناشئة
 معینة، لفترة بالسوق فتنفرد ابتكار، أو الختراع براءة على ما نشأةم حصول خالل من أیضا االحتكار ینتج
 .ضخمة أموال رؤوس استثمار حالة في أیضا الحال وهي

                                                
1  Jean-Jacques Lambin, opcit , P: 340. 
2  Philip Kotler et Bernard Dubois, opcit, P:229. 

 .199:،ص 2001ھشام عبد هللا، الدار األھلیة للنشر و التوزیع،عمان، األردن،: ترجمة  ،اإلقتصادبول سامویلسون و آخرون، 3
 .03:ص ،2008غیر منشورة، جامعة بسكرة،  مذكرة ،االقتصادیةتأثیر المنافسة في القطاع على تحقیق األفضلیة التنافسیة للمؤسسة  حبھ،نجوى  4
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 محتكرة واحدة نشأةم وجود إلى النهایة في یؤدي مما االندماج، إلى الحاالت بعض في نشآتالم تتجه - 
  .للسوق

 والتـي تجزئتهـا یصعب التي المقدمة الخدمة أو السلعة لطبیعة تبعا التام االحتكار تستلزم األسواق بعض  -
  .إلخ‘...المیاه،  الغاز، الحدیدیة، كالسكك :الشبكات على الغالب في تركز

  :و یمكن تلخیص أهم ممیزات أشكال هیكل الصناعة في الجدول التالي 
  

  الصناعة ھیكل أشكال: )01( الجدول
أشكال ھیكل 

  الصناعة
  سة غیر الكاملةالمناف  المنافسة الكاملة

  التام االحتكار  احتكار القلة  المنافسة االحتكاریة  التامة المنافسة

  عدد المنشآت

عدد كبیر من المنشآت 
القائمة باإلنتاج أو البیع مع 
صغر نصیب كل منھا في 

 .السوق

عدد كبیر من المنشآت 
القائمة باإلنتاج أو 

البیع مع صغر نصیب 
 .كل منھا في السوق

ن المنشآت عدد قلیل م
تتقاسم فیما بینھا القدر 

 األعظم من السوق

  
منشأة واحدة تحتكر 

 .اإلنتاج أو البیع

 .تجانس السلعة  تمییز المنتج
  سلعة مصنفة

أي عدم تجانس (
 ).السلعة

  السلع تكون مصنفة
) أي غیر متجانسة(

وقد تكون غیر مصنفة 
 .أي متجانسة

  
 .السلعة لیس لھا بدیل

  عوائق الدخول

دخول المنشآت سھولة 
األخرى إلى میدان اإلنتاج 
أو البیع، وسھولة الخروج 

 .منھ

صعوبة دخول 
المنشآت أخرى إلى 

 .ھذا السوق

بوجھ عام یصعب على 
المنشآت األخرى 
 .الدخول إلى السوق

صعوبة دخول منشآت 
 .أخرى إلى ھذا السوق

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة النھائیة  مرونة الطلب
عدم قدرة أي منشأة بالتأثیر   رالتحكم في السع

 .في السعر
ھناك بعض القدرة 
 .على التحكم في السعر

 .التحكم في السعر .التحكم في السعر

 الجزائر، والتوزیع، للنشر الدین بهاء الجزئي، االقتصاد مبادئ سحنون، محمد:من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
  .85 :ص ، 2003

  

  :للقطاع الدخول )جزأو حوا( عوائق –ثانیا 
   1:نعندما یتوفر على الشرطین التالیییتحقق الدخول الذي نقصده هنا  
  .جدیدة ةإقامة طاقة إنتاجی -أ

  .أن یصبح للوحدة اإلنتاجیة الجدیدة شخصیة قانونیة مستقلة -ب
كــن أن كــن فــي بعــض الحــاالت یمل غیــر مقیــدة عنــد دخولهــا لقطــاع مــا، نشــأةالمفــي الحالــة العادیــة، تكــون  

  :تعریفها على أنها تكون هناك بعض الحواجز، هذه األخیرة یمكن

                                                
 العالقة ألن الطبیعي باالحتكار االقتصادیة األدبیات في یسمى  : Cm = Rm قةالعال ھذه تجسید ومحاولة األسواق، من النوع ھذا في قائمة غیر 

  .الطبیعي باالحتكار یسمى احتكار إلى السوق تؤول وبالتالي للخسارة بالمؤسسة یؤدي
  .51:، ص 1997،عة ،اإلسكندریة، الدار الجامعیة للطبا ،)بین النظریة و التطبیق(االقتصاد الصناعيعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  1
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جمیع العوائق واألسباب التي تمنع أو تحد مـن دخـول منشـآت جدیـدة لصـناعة معینـة وكلمـا ازدادت العوائـق " 
موضــوعة (انخفــض عــدد المنشــآت ممــا یــؤدي إلــى زیــادة التركــز أو االحتكــار وهــذه العوائــق قــد تكــون قانونیــة 

  1".وقد تكون عوائق اقتصادیة) بل الحكومةمن ق
  2:فئات أربع إلى الدخول حواجز P.Vannessno  (1990)وّصنف 

 و المؤسسات لسلوك المنظمة التنظیمیة و القانونیة القواعد في المتمثلة و: تنظیمیة و قانونیة حواجز -    
 الصناعیة، الملكیة حمایة ینقوان ، )االستغالل و اإلستثمار إعانات( الحكومة اإلعانات المتضمنة
 إلخ؛...الحكومیة السیاسات

 على السیطرة، الخبرة الحجم، كوفورات اإلنتاجیة الوحدات عن الصادرة تلك هي و :اقتصادیة حواجز-    
 إلخ؛... التموین منافذ

تمیِّز التي تلك و المالیة المؤسسات عن الصادرة تلك هي و  :مالیة حواجز -       و اراالستثم طبیعة ◌ُ
 إلخ؛...المال سوق دخول و االقتراض على المفروضة القیود المال، رأس حجم منها
 االسـتحواذ المنتجـات، كتمییز التسویقیة المؤسسات بإستراتیجیة المتعلِّقة الحواجز هي و :تجاریة حواجز-   

  .إلخ...اإلشهار و الترویج متطلبات التوزیع، قنوات على
عوائق تجعل الخروج من قطاع "حواجز الخروج بأنها " Chevalier" یعرف  :حواجز الخروج -ثالثا

عمل لفترات غیر محددة، عقود  دأصول متخصصة لیس لها قیمة سوقیة، عقو : صناعي معین مكلفا لوجود
  3".إلخ ...تموین 

ســـتراتیجیةعوائـــق اقتصـــادیة إذن هـــي  ومعنویـــة ، تـــؤدي إلـــى اســـتمرار الشـــركات فـــي ذلـــك المجـــال  وإ
  4:األكثر شیوعًا ما یلي الخروج ومن بین عوائق. حتى عندما تتدنى العوائد  الصناعي ،

األصــول التــي لــیس لهــا اســتخدامات بدیلــة وال یمكــن الــتخلص منهــا بــالبیع ممــا یترتــب معــه حــذف القیمــة  -
  .الصناعةالدفتریة لتلك األصول عند رغبة الخروج من 

  .الخروج من الصناعة ، مثل تعویضات العمال  وجود تكالیف ثابتة عالیة تتحملها الشركة عند رغبة -
 .االرتباط العاطفي بصناعة معینة -

وخصوصـا عنــدما ال تعتمـد الشــركة علـى تنویــع أنشــطتها . التبعیـة االقتصــادیة فـي مجــال صـناعي معــین  -
   .ومنتجاتها ، وتعتمد على الصناعة في تحقیق دخلها 

: مــن الصـناعة، فمـثال نجــد نشـأةالمنـع أو یــؤخر خـروج كمـا أن هنـاك العدیـد مــن العوامـل التـي تقــف حـاجزا یم
 نشـآتالملعدیـد مـن لكمـا یمكـن  .العمودي التكامل المستوى العالي من القوانین الحكومیة، ، غیاب الخیارات،

                                                
تاریخ اإلطالع    .13 :ص ،www.economics.kaau.edu.sa :،على الموقعت الصناعةالخطة الدراسیة لمادة اقتصادیاأحمد سعید بامخرمة ، 1

06 /10 /2010.  
2 P.Vannesson , Barrières et stratégies des entreprises, Presse du C.N.R.S., Paris, 1990, P: 13. 
3 Jean Marie Chevalier, L'industrie, opcit,p :1551. 

  .144:یث جونز، مرجع سابق،صدو جارھل شارلز  4

http://www.economics.kaau.edu.sa
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 نشـأةالم، وذلـك عنـدما یكـون نشـاطها مرتبطـا مـع مختلـف فـروع اودیتهـمردرغم ضـعف  أن تتأخر في الخروج 
  .األم
یم التكالیف التي تحدد طبیعة اإلستراتیجیة المعتمدة، فنجد أن قسیتمیز كل قطاع بت :تكالیفبنیة ال -رابعا

بینما المنتجات الغذائیة تتطلب أكثر نفقات الترویج  ،الصیدلة تتضمن إستثمارات وتكالیف مواد مرتفعة
عمل على التمكن ، ومن هنا یكون من الضروري التعرف على مناطق التكالیف األكثر مرونة و الواالتصال

  .من التحكم فیها
 اقتصــــادیات فــــي مختلفتــــین بطــــریقتین العمــــودي التكامــــل مصــــطلح یســــتخدم :التكامــــل العمــــودي -خامســــا

 یتصــل العمــودي فالتكامــل المفهــوم هــذا وحســب. موجــود تنظیمــي هیكــل أو بوضــع تتصــل األولــى. الصــناعة
 عـــن للتعبیـــر والثانیــة المنـــتج، وتوزیـــع إعــداد يفـــ متتابعـــة مراحــل بإنجـــاز المنفـــردة األعمــال وحـــدة قیـــام بمــدى

 أخـرى، توزیعیـة أو تصـنیعیة مرحلـة إلـى التحـرك في المنشاة قرار عن المصطلح یعبر حیث اإلداري، السلوك
 1. جدیدة توزیعیة أو إنتاجیة وحدات بتشیید أو الراسي االندماج خالل من

 من أكثر بتنفیذ نشأةالم قیام فكرة على جمیعها تركز العمودي، التكامل لمفهوم تعریفات عدة هناك و    
 ویعني. أمامي عمودي وتكامل خلفي عمودي تكامل :هما بطریقتین العمودي التكامل یتم و. إنتاجیة عملیة

 المنشاة قیام یعني فهو لألمام، التكامل أما المدخالت، مصادر نحو بالتحرك المنشاة قیام الخلفي، التكامل
  2.بنفسها منتجاتها لتسویق األمام نحو بالتحرك

في بعض القطاعات، توجد میزة التكامل بین األنشطة، سواء كان هذا التكامل إلى األمام أو إلى الخلف، ف 
 .الكبرى تعمل على مراقبة البحث، التنقیب، التكریر والتوزیع نشآتالمففي الصناعة البترولیة مثال، نجد أن 

تخفیض من التكالیف والتحكم أكثر في القیمة المضافة، ونجد أن إلى ال - لبغافي ال -ویؤدي التكامل 
 نشآتالمبینما  ،تسلك هذا الطریق یكون بإمكانها التحكم في األسعار واألرباح بشكل جید التي نشأةالم

  .تكون إمكانیة المبادرة لدیها منخفضة للتوزیع ، التي ال تمتلك منافذ األخرى
  "نموذج مایكل بورتر " للمنافسة في الصناعةالقوى المحركة   : لثالمطلب الثا

نما تستند عابرة، لیست ولیدة صدفة  المختلفة،إن المنافسة في القطاعات الصناعیة والتجاریة            وإ
  .أصالً نظرًا ألن القوى التنافسیة موجودة فیها  القطاعات،العوامل االقتصادیة لهذه إلى في جذورها 

تندرج تحت إطار  خارجیة،ل المنافسة تتجاوز المنظمات المتنافسة إلى منظمات إّال أنه یالحظ أن عوام  
إضافة إلى قوى تنافسیة أخرى تدخل في  األخرى،والشركات في القطاعات  نشآتالمالعمالء والموردین من 

ر وتعمل هذه  العناص .تصنعهاوالمنتجات البدیلة للمنتجات التي  القطاعات،إطار القادمین الجدد لهذه 
وقد تصل . والقوى التنافسیة المذكورة مجتمعة على تحدید األرباح المتوقعة الشاملة في هذه القطاعات 

                                                
 .286:سابق ، ص  روجر كالرك، مرجع 1
سلسلة الدراسات (دراسة مقدمة لمجلة الجامعة اإلسالمیة  التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحویلیة الفلسطینیة، ،باسم مكحول 2

 . 5: ، ص2004 ،الثاني عشر ، العدد الثاني المجلد) اإلنسانیة
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درجة المنافسة إلى حد كبیر ، بحیث ال یحقق المتنافسون فیها القطاع أي أرباح مالئمة على رؤوس 
ؤوس أموالهم ، وقد تتراخى أموالهم ، وقد تتجاوزها إلى حد بحیث یخسر الكثیرون فیه نسبًا متفاوتة من ر 

  .لدرجة أن الفرصة تتاح لجمیع المنظمات في القطاع لتحقیق أرباح عالیة على رؤوس أموالهم المستثمرة
یرى   )Michael E. Porter( عناصر المنافسة بدقة ، إال أن مایكل بورترومن الصعب تحدید كافة    

شكل وحجم المنافسة بین الشركات العاملة في  هي التي تشكل في النهایة) عوامل(بأن هناك خمس قوى 
ة لهیكل الصناع تحلیله إطار في نشأةملل التنافسیة البیئة تأثیر دراسته ضمن"  بورتر" قدمحیث  .ماصناعة 

ا المتقدمة بالدول  لجاذبیتها المحددة و فیها الفاعلة المنافسة قوى و المختلفة النشاط لقطاعات تحلیال هیكلیً
 أن على التحلیل هذا خالل من یؤكد إذ ، "تر بور لـ المنافسة قوى بنموذج"یعرف  أصبح ما ضمن وربحیتها
 L'Attrait)القطاع  هذا جاذبیة في یتمثل معین قطاع ضمن ما نشأةممردودیة  یحدد الذي األول العامل

Du Secteur )   التنافسیة ةالوضعی هو الثاني العامل وأن بداخله، المنافسة قوى  تجاذب یصنعها التي 
  1.القطاع  ضمن منافسیها إزاء ما نشأةمل  (La position concurrentiel relative) النسبیة

  :الشكل التالي حسب تفصیلها یمكن أقسام خمسة ضمن " Porter" قدمها  المنافسة، تحكم التي القوى إن
  

  قطاعال في نافسةلمالمحددة ل ةالقوى الخمس : (04)شكل ال
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

M.Porter, L’avantage concurrentiel, opcit, P:15.     :المصدر 
  : شدة المزاحمة بین المتنافسین في الصناعة  -أوال

                                                
 غیر، ماجستیر رسالة ،) " تر بور مایكل"  ـل المنافسة قوى ونموذج القیمة سلسلة بتطبیق(  االقتصادیة للمؤسسة التنافسیة المیزة باللي، أحمد  1

 . 22 :ص ، 2003 ورقلة، جامعة منشورة،
  

 نالداخلون المحتملو

تھدیدات الداخلین      
 الجدد

 الزبائن

  المتنافسون في القطاع
  
  

شدة المزاحمة بین 
 الموجودة المنشآت

قوة التفاوض لدى 
 نالموردی

تھدیدات المنتجات 
 البدیلة

 المنتجات البدیلة

 الموردون

قوة التفاوض 
 لدى الزبائن
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أو القطاع  تعتبر المزاحمة بین المنافسین محور و مركز القوى التي تساهم في تحدید مدى جـاذبیة الصناعة
لى أنها قویة، بینما توصف في قطاعات ، كما یـمكن أن توصف المزاحمة في بعض القطاعات عالصناعي

  .هادئةأخرى على أنها 
  1 :وترجع أسباب المنافسة المكثفة إلى عدة عوامل أهمها 

  السوقتعدد المتنافسین وتساویهم أو تقاربهم في الحجم والقوة في.  

 الطموحــات التوســعیة إلــى الصــراع مــن أجــل  ممــا یــدفع ذوي الصــناعة،معــدالت النمــو فــي  إنخفــاض
 .أفضلسوقیة  حصص

  للتحویل أو تمیزها بتكالیف القابلیة غیرها،الخدمات إلى عناصر تمیزها عن افتقار المنتجات أو. 

 أسعارهمالتكالیف الثابتة وقابلیة المنتجات للتلف مما یغري المنتجین على تخفیض  ارتفاع. 

  ن  ذلـــك،ة فـــي فـــي حالــة الرغبـــ كبیـــرة،إال بكمیـــات  اإلنتاجیـــة،عــدم القـــدرة علـــى زیـــادة الطاقــة حتـــى وإ
 .الرغبةتكررت هذه 

  أو والء اإلدارة ، ارتفاع موانع الخروج من الصناعة ، ومن أمثلتها ، اسـتخدام أصـول متخصصـة جـدًا
ـــة األربـــاح . الزائـــد للصـــناعة  ممـــا یترتـــب علیـــه أن تتجـــه المنشـــأة إلـــى التنـــافس الشـــدید ، علـــى الـــرغم مـــن قل

 .العائد على االستثمارات في السوقیتها ، قیاسًا بالمحققة، وربما على الرغم من عدم معقول

  تفاوت استراتیجیات المتنافسین واختالف شخصیاتهم وخلفیاتهم وآراءهم حول المنافسة.  
إن الصـــناعة تنمـــو فـــي مراحـــل متعـــددة ، یكـــون آخرهـــا عـــادة مرحلـــة االســـتقرار ، ویصـــاحب هـــذا            

بشـكل  الربحیة ، وهذا عادة ما یحدث فـي معظـم الصـناعات ، واالستقرار عادة تغیر ینتج عنه انخفاض في 
ــــى شــــراء شــــركا ــــالي تغییــــر واضــــح فــــيخــــاص للمنتجــــین الضــــعفاء ، ویــــؤدي إل شخصــــیات  ت أخــــرى، وبالت

یــق ر ط عــن اإلســتراتیجیة،یالحــظ أنـه یمكــن للمنشــأة تحســین أحوالهـا عــن طریــق التحـوالت  و. المنافسـین فیهــا
ویمكـن مـن خـالل  .المنتجـاتوزیـادة معـدالت التفـاوت واالخـتالف فـي  للعمـالء،زیادة تكالیف التحول بالنسـبة 

التركیــز علــى أقــل منــاطق الســوق تكلفــة ثابتــة ، والتركیــز علــى أكثــر الصــناعات نمــوًا ، أن تقلــل المنشــأة مــن 
تــأثیر الصـــراع علــى الحصـــة الســوقیة بـــین المنتجــین فـــي قطــاع الصـــناعة ، وبالتــالي تحاشـــي المنتجـــین ذوي 

  2.مواقع العالیة ال
نتناولها سعوامل ال مجموعة منإن مدى التنافس بین الشركات القائمة في مجال صناعي معین هو دالة ل

  :من الشرح فیما یلي  بشيء
في  نشأةمإذا كانت الصناعة تنمو بشـدة، تكون هنـاك فرص متاحة لكل  : نمو الصناعة - 1     

  3. رها مصدرا لتحقیق نجاح محتمل و غیر محدودالصناعة إلقتسام الغنائم الناتجة بإعتبا
                                                

،رسالة ماجستیر ، جامعة الملك مل القوى المحركة للمنافسة في الصناعة وفقاً لنموذج مایكل بورترآلیة ع، بن محمد الصالح عبد هللاعثمان بن  1
 .150: ،ص1424جده ،  –عبد العزیز 

  .151:المرجع السابق ، ص 2
 . 64: ،  ص1998، مركز اإلسكندریة للكتاب، المیزة التّنافسیة في مجال األعمال، نبیل مرسي خلیل  3
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نمـــو الطلـــب ســـواء عـــن طریـــق ، فتعتبــر أحـــوال الطلـــب محـــددًا آخـــر لقـــوة المنافســـة بــین الشـــركات القائمـــة إذ 
عمـالء جـدد أو ارتفـاع طلـب العمـالء الحـالیین قـد یـؤدي إلـى تخفیـف حـدة المنافسـة مـن خـالل تهیئـة الفرصــة 

  .لمزید من التوسع 
 إحدىیتركز اإلنتاج في  ىأي مد ىإل: "المقصود بالتركز الصناعي هو   :الصناعي جة التركزدر  – 2    

، لذا ففي قیاس التركز الصناعي ینصب " نشآتالمالصناعات أو األسواق في أیدي عدد محدود من 
في كل صناعة،  نشآتمالعدد والحجم النسبي لل ىكل صناعة أو سوق بشكل منفرد، وعل ىاهتمامنا عل

 نشآتالمالعوامل المؤثرة في التركز، فإن الصناعة تكون أكثر تركزا كلما قل عدد  باقيبافتراض ثبات و 
  1.المنتجة أو زاد التباین بین أنصبتها في الصناعة

تفكر في أن تعتمد بعض  نشآتكبیرا، فإن بعض الـم في الصناعة إذا كان عدد المنافسینف         
 نشأةماه، لكن في المقابل عندما یكون التركیز القطاعي أو السیطرة من طرف العملیات دون أن تلفت اإلنتب

، في هذه الحالة یجب األخذ في اإلعتبار القوى النسبیة، حیث یكون بمقدور  نشآتالمأو عدد قلیل من 
 الكبیرة فرض منطقها، و تأدیة دور هام في التنسیق داخل القطاع من خالل وضع سعر مرجعي نشآتالم

.2  
  :التكالیف الثابتة -3

قطاع النشاط، فعندما تُواجه شركة ما بتكالیف ثابتة مرتفعة، فإن  ىكبیر علللتّكالیف الثابتة أثر        
إذا لم یتم إنجاز هذا المستوى من التّشغیل فإّن رد  و. نقطة تعادلها ترتفع إلى نسبة كبیرة من الّطاقة الكاملة

ففي حالة خطوط . ریة جًدا للمستهلكین حتى یمكن زیادة الطلبالفعل الطبیعي هو تقدیم تسهیالت مغ
ابتة، فقد یضطر مدیرو الطیران  الطیران حیث تكون الرحالت غیر مكتملة العدد ولغرض تغطیة األعباء الّث

، و إتباع تحركات تنافسیة تحفیزاتإلى اتخاذ عـدة سبل مثل تخفیضات أسعار التذاكر، تقدیم كافة أنواع ال
  3 .ض جذب المسافرین، وذلك على الرغم من تدهور األداء الكلي للصناعةأخرى بغر 

نافسین، إذ أن تیعتبر تمیز المنتج من أهم العوامل التي تحدد شدة المزاحمة بین الم : تمیز المنتج -4
 نشأةم، وفي مثل هذه الحالة ال یمكن ألي )سلع موحدة(هناك نوعیة معینة من السلع التي ال یمكن تمیزها 

  . أن تدعي بأن ما تقدمه للمستهلكین یعتبر أفضل مما یقدمه المنافسون اآلخرون
فعندما یكون المنتوج غیر متمیز، ال یمكن جلب زبائن جدد، كما یمكن فقدان ثقة الزبائن الحالیین بسبب  

، وكسب بتثبیت صورة جیدة للعالمة نشآتمن تمییز المنتجات یسمح للكما أ 4. تأثیر المنافسین في السوق
  5.تمییز یخلق عائق أمام الداخلین الجددالثقة ووفاء الزبائن، و 

                                                
  . 29،30 :ص ص ذكره، سبق رجعم كالرك، روجر  1
  .10:، ص2003، رسالة ماجستیر، الجزائر، مصادرھا، تنمیتھا و تطویرھا: المیزة التنافسیة في المؤسسة اإلقتصادیةعمار بوشناف،   2
  .65 :ص مرجع سابق، ،المیزة التّنافسیة في مجال األعمال نبیل مرسي خلیل، 3

4    M. Porter, La Concurrence selon Porter, Village Mondial, Paris, 1999, P:41. 
5  M. Porter. Les choix stratégiques et concurrence, opcit, p:10. 
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یمكـن أن تـؤدي عملیـة إضـافة  ،ةالصـناع تمجـاالبعـض فـي  :متقطعالرفع من الطاقة اإلنتاجیة بشكل  -5
الحدیـــد، إلـــى أن یمیـــل العـــرض الكلـــي للصـــناعة إلـــى المـــرور  صـــناعة الطاقـــات بكمیـــات تراكمیـــة كبیـــرة مثـــل

إرتفـــاع  نـــة، بـــدءا بفتـــرات الزیـــادة الكبیـــرة فـــي الطاقـــة، ثـــم فتـــرات أخـــرى تتمیـــز بعجـــز العـــرض وبـــدورات معی
األســعار، ویخلــق حــافز إرتفــاع األســعار ردود فعــل لــدى المنافســین فــي نفــس الوقــت، ممــا یــؤدي إلــى إضــافة 

  .طاقة أكبر، وبالتالي ظهور دورة جدیدة من التدهور التدریجي لربحیة الصناعة ككل
   :الخروججز حوا -6

تقــرر الخــروج مــن القطــاع متــى تشــاء، لكــن لــیس فــي كــل الحــاالت تكــون لهــا القــدرة علــى  نأ نشــأةمیمكــن لل
مـن القطـاع، فمـثال وجـود وسـائل إنتـاج  نشـأةالمتحقیق ذلك، إذ أن هناك بعض العوامل تؤخر أو تمنـع خـروج 

بمنطقـــة جغرافیـــة  ونشـــاط معـــین، أمتخصصـــة جـــدا، یجعـــل قیمتهـــا الســـوقیة ضـــئیلة، وهـــذا راجـــع إلرتباطهـــا ب
محـــددة، كمــــا نجـــد أن إرتبــــاط المســـیرین بالمســــتخدمین و خـــوفهم علــــى مســـتقبلهم المهنــــي فـــي حالــــة توقیــــف 

من القطاع، ویمكـن كـذلك أن تـؤدي العالقـة اإلسـتراتیجیة  نشأةالمالنشاط، هو اآلخر یكون حاجزا أمام خروج 
أحـد الفـروع رغـم النتـائج السـلبیة التـي یحققهـا، وذلـك راجـع إلـى األم إلـى اإلحتفـاظ ب نشـأةالمبـین مختلـف فـروع 

الوظـــائف المختلفـــة التـــي یقـــدمها إلـــى بقیـــة الفـــروع، و هـــذا یـــؤخر عملیـــة الخـــروج، وباإلضـــافة إلـــى مـــا ســـبق 
، بغیـــة المحافظــــة علــــى مناصـــب العمــــل و تحقیــــق  نشــــآتالمنضـــیف القیــــود الحكومیـــة التــــي  تفــــرض علـــى 

  1. الرفاهیة اإلجتماعیة
یعني ببساطة  للصناعة،إن دخول منتجین جدد  :الصناعةفي المحتملین تهدید الداخلین الجدد  -ثانیا

وبالتالي زیادة الطاقة اإلنتاجیة اإلجمالیة بقدر یساوي الطاقة اإلنتاجیة  للصناعة،دخول منتج إضافي 
 وفي السوق في حصة متالكا في ورغبة جدیدة طاقات معهم یجلبون المحتملون فالداخلون .الجددللمنتجین 

بحیث یرغب المنتج الوافد إلى الصناعة في اقتطاع حصة من السوق لصالحه  .2ثریة موارد معظم األحیان
والتي تمثل جزًء من الطلب الكلي الصناعة ، ومن هنا فإنه یحمل في قدومه خطرًا جدیدًا على المنتجین في 

لطلب الكلي للموارد اإلضافیة ، خاصة وانه قد یحظى السوق من خالل زیادة اإلنتاج ، والتنافس على ا
  3.بموارد مادیة وغیر مادیة جدیدة 

ال یقتصر تحلیل الصناعة فقط على تحلیل المجموعة الحالیة من المنافسین، وكیفیة تحقیق میزة ف   
 یمكن ال نتنافسیة عنهم، بل األهم من ذلك هو توجیه اإلهتمام نحو الداخلین الجدد المحتملین والذی

 تجاهلهم، حیث أن الداخلین الجدد تكون لدیهم الرغبة في إقتحام السوق معتمدین على القدرات الجدیدة،

                                                
1   M.Porter,  La Concurrence selon Porter, opCit, P:41.   

 .73 :ص ، 2002 األردن، الیازوري، ،اإلستراتیجیة اإلدارة یاسین، غالب سعد 2
  . 134:مرجع سابق، ص ، عبد هللاعثمان بن  3
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وبالتالي التأثیر على مردودیة قطاع النشاط من خالل تخفیض أسعار العرض، وترتبط محدودیة تأثیر 
  .1 فرضها قـطاع الـنشاطیالتي  حواجز الدخول الجدد بنوعیة الداخلین

تعتبر عوائق الدخول إلى الصناعة من األبعاد الرئیسیة لهیكل الصناعة وكذلك من المسببات للتركز " و    
جمیع األسباب والعوامل التي تؤدي إلى منع أو الحد من دخول : ویمكن تعریف عوائق الدخول بأنها . فیها 

ء كانت هذه العوائق داخلیة كامنة منشآت جدیدة للقیام بإنتاج أو بیع سلعة ما في سوق صناعة معینة ، سوا
في هیكل الطلب على السلعة المنتجة أو تكلفة إنتاجها أو خارجیة عنها ناتجة عن سیاسات الحكومة تجاه 

  2. "الصناعة 
  :یلــينتیجة لـمجموعة من العوامل نذكر أهمها فیما  للصناعة حواجز الدخولیمكن أن تكون  و 
معین  ىجدیدة أن تبدأ فیها بحد أدن نشأةمأي  ىك حاالت یتعین علیوجد هنا   : إقتصادیات الحجم -1

بالحد األدنى للحجم "هذا الحجم  ىلحجم اإلنتاج حتى یمكنها أن تصل بتكلفة اإلنتاج لحدها األدنى، ویسم
ذا بدأت " األمثل بأي حجم أقل من هذا الحد األدنى فإن تكلفة اإلنتاج فیها تصبح مرتفعة بدرجة  نشأةالموإ

القائمة، ونتیجة لكبر هذا الحد األدنى في بعض الحاالت فإنه كثیرا ما یكون  نشآتالمتمكنها من منافسة  ال
   3.نشآتالمعائقا للدخول أمام 

ترغم المنتجین الوافدین إلى الصناعة ، بالبدء في اإلنتاج بحكم كبیر، أو قبول  إقتصادیات الحجمإن   
البحوث ومصاریف التسویق والخدمات استخدام قوة ضعیفة في  التخفیض في تكالیف اإلنتاج ، وتكالیف

  .البیع والتمویل ، وكذلك بقیة األنشطة األخرى في المنشأة 
  4: اقتصادیات الحجم من عدة عوامل من أهمها ـأوتنش

لإلنتــاج ممــا یــؤدي إلــى توزیــع ) التشــغیلیة ( كبــر حجــم التكــالیف الثابتــة مقارنــة بالتكــالیف المتغیــرة  -   
لتكالیف الثابتة على عـدد أكبـر مـن وحـدات اإلنتـاج كلمـا ازداد حجـم اإلنتـاج ومـن ثـم انخفـاض التكـالیف ا

  .المتوسطة مع ازدیاد حجم اإلنتاج 
التخصـص وتقســیم العمــل اللــذان یســمح بهمــا التوســع فـي اإلنتــاج ممــا یــؤدي إلــى تخفــیض تكــالیف  -    

  .إنتاج الوحدة الواحدة من اإلنتاج
 .فادة بشكل أفضل من الطاقة التشغیلیة لآلالت والمعدات والتجهیزات الرأسمالیة االست -    

الوفــورات فــي تكــالیف التخــزین والشــحن والنقــل والتســویق وشــراء مســتلزمات اإلنتــاج مــن جــراء البیــع -    
  .والشراء بكمیات كبیرة تتناسب مع حجم اإلنتاج الغزیر 

                                                
1 M.Porter, Les choix stratégiques et concurrence, opcit, P:32. 

   . 83،84 :ص ، ص مرجع سابق، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،  2
  .59:ص سابق،مرجع عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،   3
  . 89،90 :ص ، ص مرجع سابق، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،   4
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فإن شركة واحدة أو بضع شركات ستوسع إنتاجها الى فإن كانت هناك وفورات حجم في الصناعة، 
الحد الذي تنتج فیه جزءا مهما من االنتاج الكلي لتلك الصناعة،مما یجعل المنافسة في تلك الصناعة 
عندئذ غیر كاملة ، وقد یسیطر محتكر واحد على الصناعة، إال أن النتیجة األغلب هي أن یسیطر 

   1.ظم مخرجات الصناعةعدد قلیل من كبار البائعین على مع

الجدیدة إلى موارد مالیة معتبرة من أجل تحقیق  نشآتالمتحتاج  : اإلحتیاجات إلى رؤوس األموال -2
إستثماراتها، وهذا یمكن أو یكون حاجزا یؤخر عملیة الدخول، وباألخص إذا كانت رؤوس األموال موجهة 

كما نجد أنه باإلضافة إلى تمویل التجهیزات،  .اإلشهار، البحث والتطویر:  إلى نفقات غیر مسترجعة مثل
وتكمن أهمیة  .المخزونات، خسائر اإلنطالقبات الزبائن،یجب كذلك تخصیص أموال معتبرة من أجل حسا

في بعض القطاعات مثل صنع الحواسب في الحد من عدد الداخلین ) الضروریة(رؤوس األموال األساسیة 
  2. المحتملین

قبل المنشأة الموجودة في الصناعة إلعاقة دخول منشآت جدیدة إلى سیاسات التسعیر من  -3
أحیانًا تلجأ المنشآت الموجودة في الصناعة إلى تخفیض سعر السلعة بحیث ال یشجع السعر  :الصناعة

المنخفض المنشآت الجدیدة على الدخول إلى الصناعة وأحیانًا قد یتبعون سیاسة تسعیر إفتراسیة حیث 
للوحدة المنتجة وقد یتعرضون للخسارة بشكل مؤقت  )م ت ≤س(م  من أو مساوي لـ تیكون السعر اقل 

وبعد ذلك قد یلجأون إلى رفع السعر مرة  ،وذلك بهدف منع دخول منشآت جدیدة منافسة لهم في الصناعة
  3.أخرى واستغالل أوضاعهم االحتكاریة

بالعمل من أجل ضمان توزیع منتجاتها، جدیدة، تقوم  نشأةعند دخول م : الوصول إلى قنوات التوزیع -4
الجدیدة أن تفرض وجودها  نشآتالمختلف قنوات التوزیع، یكون على م المتواجدة تشغل نشآتالمونظرا ألن 

ذا تعذر على  .عن طریق الترقیة، تخفیض األسعار وتخصیص مؤونات لإلشهار الجدیدة تحقیق  نشآتالموإ
ء قنوات توزیع خاصة بها تجعلها تمارس نشاطها في أحسن إنشابهذه اإلجراءات فإنها تكون مطالبة 

  4. الظروف
  
  
  

من  تمامًا،وقد تمنعها  الصناعات،قد تحد الحكومة من الدخول إلى بعض  :تدخل السلطات الحكومیة -5
مختلف التدابیر التي غایتها إیجاد أو مرافقة  الصناعیةالسیاسة تضم و  ،سیاساتها الصناعیة خالل

                                                
 . 183:،ص مرجع سابقبول سامویلسون و آخرون، 1

2  Gerry Johnson et autres, opcit, P:153. 
  . 14:مرجع سابق ، ص ،الخطة الدراسیة لمادة اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة ، 3

4  Gerry Johnson et autres, opcit, P:153. 
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الصناعة،وبالتالي ال تأخذ ضمن السیاسة الصناعیة إال تلك التدابیر الموجهة لهذا القطاع التحوالت في 
   1 .طریق األمر أو عن طریق التحفیز قصد التأثیر على البنیة الصناعیة  سواء كان ذلك عن

ا  اتتلعب السیاسو         مكانها في تشكیل حواجز الدُّخول إلى قطاع نشاط معین، فبإمهما الحكومیة دورً
الجدیدة، كأن  نشآتالمتَحول دون دخول أن أن تحفز عملیة الدُّخول، بتقدیم تسهیالت جبائیة مثًال، أو 

  .تفرض استعمال تكنولوجیا متقدمة لحمایة المحیط من التلوث، والتي تتطلب استثمارات جدیدة مكلِّفة
   :البدیلةتهدیدات المنتجات  - ثالثا
تلـــك المنتجـــات التـــي تقـــدمها صـــناعات أخـــرى ویمكـــن أن تفـــي " عریفهـــا بأنهـــا المنتجـــات البدیلـــة یمكـــن ت     

  2."باحتیاجات المستهلكین بأسلوب یشبه األسلوب الذي تفي به منتجات الصناعة محل الدراسة 
و قــد تكــون وضــعیة القطــاع إزاء المنتجــات البدیلــة مرتبطــة بعملیــات جماعیــة مــن قبــل القطــاع، فمــثال إذا لــم 

تجـاه المنتجـات اواحـدة مـن الحفـاظ علـى وضـعیة القطـاع  نشـأةمة اإلشهاریة المعتمـدة مـن طـرف تتمكن العملی
على تحســـین القطـــاع قـــادر  نشـــآتممـــن قبـــل كافـــة  البدیلـــة، فـــي هـــذه الحالـــة یكـــون اإلشـــهار المكثـــف والمـــدعم

 ونفـــس األمـــر ینطبـــق علـــى مجـــاالت التحســـین األخـــرى مثـــل الجـــودة، جهـــود اإلتصـــال، .الوضـــعیة الكلیـــة
  3. المحاوالت الرامیة إلى ضمان إنتشار واسع للمنتج

و یعتمد تأثیر تهدید اإلحالل على ربحیة الصناعة على عدد من العوامل مثل مدى توافر بدائل قریبة،    
تكلفة التبدیل لمستخدمي السلعة، مدى تشدد منتجو السلع البدیلة، ومقایضة السعر والقیمة بین المنتجات 

  .السلعها من األصلیة و بدائل
  :قوة المساومة لدى الزبائن -رابعا

علـى المنتجـین كـذلك بتخفـیض أسـعارهم ، وزیـادة جـودة منتجـاتهم یمكن للزبائن تطبیق قوة مسـاومتهم         
، وتقـدیم خـدمات أكثــر لصـالحهم ، وبالتــالي زیـادة المصـروفات وتقلیــل اإلیـرادات وبالتــالي انخفـاض األربــاح ، 

رد وكل عمیل على موقفه في السوق ، ودرجة األهمیة والنسـبیة لمبیعـات أو مشـتریات كـل وتتوقف قوة كل مو 
  .منهم للصناعة 

  4:تزداد قوة المساومة لدى الزبائن في الحاالت التالیة و
بینمــا المشــترون قلیلــي العــدد ولكــنهم كبیــري  متعــددة،عنــدما یتــألف عــرض الصــناعة مــن شــركات صــغیرة  -

  .الحجم
وفــي مثــل هــذه الظــروف یمكــن للمشــترین أن یســتغلوا قــوتهم  .كبیــرةترون بشــراء كمیــات عنــدما یقــوم المشــ -

  .السعرالشرائیة كعامل ضغط للمساومة على تخفیضات في 
  .عندما یعتمد عرض الصناعة على المشترین بنسبة كبیرة من إجمالي الطلبیات  -

                                                
  .242: ، ص2003الجزائر،  والتوزیع،دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر  ،الكلیةیاسات االقتصادیة الس إلىالمدخل عبد المجید قدي،   1
  . 150:یث جونز ، مرجع سابق ، صدجار و  لشارلز ھ 2
  .06:عمار بوشناف،  مرجع سابق،  ص  3
  140:،مرجع سابق،صعبد هللاعثمان بن  4
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  .متعددة في آن واحد  عندما تكون هناك جدوى اقتصادیة للمشترین لشراء المدخالت من شركات -
للحصـــول علـــى احتیاجـــاتهم مـــن خـــالل عملیـــات  التهدیـــد،عنـــدما یكـــون بمقـــدور المشـــترین اســـتخدام لغـــة  -

  .أفضلالتكامل الرأسي للحصول على أسعار أنسب أو 
   :قوة المساومة لدى الموردین -  خامسا

ة المنتج أو الخدمة یمارس الموردین مساومتهم على أعضاء الصناعة بزیادة األسعار ، تخفیض جود
  .المشتراة ، ویؤثر ذلك على ربحیة الصناعة وقدراتها على استعادة التكالیف 

  1:یليفیما  بالقوة،والتي تتصف  الموردین،سیطرة  اختصار شروطویمكن 
  .توفر بدائل قلیلة للمنتج الذي یبیعونه ، مع أهمیة هذا المنتج للشركة المشتریة  -
ممـا یجعـل المـوردین أقـل رغبـة  للمـوردین،ي إلیها الشركة المشتریة عمـیًال مهمـًا ال تمثل الصناعة التي تنتم -

  .الجودةلخفض األسعار وتحسین 
  .بسهولةتحول دون التحول من مورد إلى آخر  مرتفعة،تمیز منتج الموردین وتفرده بتكالیف تحویل  -

  النامیةلتحلیل الصناعة وقوى التنافس بالدول نموذج أوستن : رابع المطلب ال   
 إن تحلیـــل الصـــناعة فـــي الـــدول النامیـــة یقودنـــا إلـــى البحـــث عـــن خصـــائص وممیـــزات هیكـــل الصـــناعة و    

بدرجــة كبیــرة  دینامیكیــة التنــافس بـــهذه الــدول، فنمــوذج قــوى التنــافس الخمــس الــذي قدمــه مایكــل بــورتر، یعـــتمد
بتعــدیل هــذا النمــوذج حتــى   (Austin.J.E)، لــذلك قــام اإلقتصــاديةعلــى أســواق وصــناعات الــدول المتقدمــ

یمكــن إعتمــاده فــي تحلیــل الصــناعة وظــروف الـــتنافس بالــدول النامیــة، وفــي هــذا اإلطــار قــام أوســتن بــإجراء 
  2:يو التالحتعدیلین على الن

 إضافة عنصر آخر یتمثل في تصرفات الحكومة بإعتبارها قوة كبرى، ففي الدول  :التعدیل األول
هیكل الصناعة ودینامیكیتها وذلك  بإعتبارها القوة السادسة التي یكون من النامیة، تؤثر الحكومة على 

حارس الذي یحدد من لدیه الحق في الحصول الالواجب إضافتها إلى نموذج مایكل بورتر، فالحكومة هي 
 ، كما أنها العنصر الحاكم الذي یحدد العدید من األسعار والتكالیف، لذا)الرئیسیة(على الموارد األولیة 

تها لتصرفات الحكومة، ومن قیق میزة تنافسیة من خالل إستجابصناعة معینة تح نشآتمیكون من الممكن ل
 .هنا فإن هذه األخیرة یكون لها تأثیر على بیئة التنافس في الدول النامیة

 إضافة العوامل البیئیة لما لها من تأثیر في تشكیل هیكل الصناعة ودینامیكیات  :التعدیل الثاني
:  على قوى التنافس الخمس وعالقاتها الدیمغرافیة، تؤثر افس، فالعوامل اإلقتصادیة، السیاسیة، الثقافیة والتن

  .شدة المزاحمة، القوة التفاوضیة لكل من الزبون والمورد، تهدید الداخلین الجدد وتهدید المنتجات البدیلة

                                                
 139:نفس المرجع السابق،ص 1
  .74: مرجع سابق، ص ،األعمال مجال في التنافسیة میزةال ،نبیل مرسي خلیل،  2



 أداء المنشآت في الصناعة: الفصل األول  
 

21

تر من أجل تحلیل الصناعة و قوى بعد عرضنا للعاملین اللذین أضافهما أوستن إلى نموذج بور      
التنافس في الدول النامیة، یمكننا التطرق إلى تبیان كیفیة تفاعل القوى الخمس مع هذین العاملین 

  : و ذلك حسب ما یوضحه الشكل التالي) تصرف الحكومة، العوامل البیئیة(
  

  .)نموذج أوستن(إطار تحلیل الصناعة للدول النامیة   : (05)شكل ال
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
      
      

  
   

              
  77: ص ،مرجع سابق ،األعمال مجال في التنافسیة المیزة ،خلیل مرسي نبیل :المصدر  

     

   
من خالل هذا الشكل یتضح الدور البارز للحكومة في تشكیل بیئة التنافس بالدول النامیة، فغالبا ما 

  .ة، و بالتالي تغییر بیئة التنافس كلیةتحل تصرفاتها محل دینامیكیات قوى السوق في الصناع
في كل األطراف المشاركة في  بما یسمى السیاسات الصناعیة و عادة ما تؤثر تصرفات الحكومة

  .بورتر في نموذجه صناعة ما و أیضا في قوى التنافس الخمس التي إعتمدها
  

  .داء المنشآت في الصناعة آلاألسس النظریة :  المبحث الثاني

 الداخلین المحتملین

 ترونالمش

 البدائل

  المنافسون في الصناعة الموردون

 تحدید الداخلین

 الحكومة

قوة 
المساھمة 

و 
 التفاوض

قوة 
المساومة 

و 
 التفاوض

 تھدید اإلحالل

 السیطرة على الموارد ـ تشریعات

 رافیةغالعوامل الدیمو  ثقافیةالعوامل ال

 العوامل السیاسیة العوامل اإلقتصادیة
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اء اإلقتصــادي مــن أهــم الموضــوعات التــي تحــدد درجــة تطــور وتنظــیم اإلقتصــاد، حیــث مــن یعتبــر األد
ن انطالقــه نحــو الحضــارة و الرفــاه االجتمــاعي الــذي یبنــى  ئز المادیــة للمجتمــع والتــي تــؤمّ خاللــه تتشــكل الركــا

اشـرة علـى تطـور بالدرجة األولى على أسـاس التراكمـات المادیـة والمالیـة التـي تحققهـا البلـدان والتـي تـنعكس مب
  .الدخل القومي فیها

  مفاهیم حول األداء   : المطلب األول
  تعاریف األداء: أوالً 

ا و هامـــا بالنســبة لجمیـــع المنظمـــات بشـــكل عــام، و یكـــاد یكـــون الظـــاهرة    ــا شـــمولیً ـ یعــد األداء مفهومً
  . الشمولیة لجمیع فروع و حقول الدراسات اإلقتصادیة 

 معنـى أعطـت لـه التـي هـي اإلنجلیزیـة اللغـة لكـن ، و"Performance"التینـي األداء مصـطلح أصـل إن
 یسـاعد بفعـل القیـام بمعنـى أو مهمـة، تنفیـذ أو نشـاط إنجـاز أو عمل تأدیة بمعنى" to perform "محدد  و واضح
  1.المسطرة األهداف إلى الوصول على

ال أنـه لـم یـتم التوصـل إلـى و على الرغم من كثرة البحوث و الدراسات التي تناولت األداء و تقییمه، إ
إجمــاع حــول مفهــوم محــدد لــألداء، فــال یــزال البــاحثون یناقشــون األداء كمصــطلح فنــي و بمناقشــة المســتویات 
التي یحلل عندها و القواعد األساسیة لقیاسه، كما یعتقدون أن الخـالف حـول مفهـوم األداء ینبـع مـن اخـتالف 

ألداء و قیاســــه، و التـــــي یســــتخدمها البـــــاحثون مــــع أن هـــــذا المعــــاییر و المقــــاییس التـــــي تعتمــــد فـــــي دراســــة ا
 .االختالف إنما یعود لتنوع أهداف و اتجاهات الباحثین في دراستهم

  :قتصادیینو سنورد بعض التعاریف لألداء حسب بعض الباحثین اإل
  :أو التنظیم على أنه نشأةالماألداء في إطار  "Richard Swanson " فحسب ریتشارد سوانسون

ه كما قد  ،"المخرجات ذات القیمة التي ینتجها النظام في شكل سلع وخدمات"   ف األداء على أنّ كل " :یعرّ
  2." تكلفة، أي خلق القیمة المضافة -ما یساهم في تحسین الثنائیة قیمة

علــى  القــدرة "فیشــیر إلــى األداء بأنــه اتجــاه نحــو المســتقبل مــن خــالل مفهــوم  "M.Y. Lebas"أمــا        
المنشـــأة حققـــت األداء إذا أن یمكننـــا القـــول علـــى  و یشـــیر أیضـــا إلـــى أنـــه. "اب إلـــى أیـــن نریـــد أن نـــذهبالـــذه

  3.قامت بتحقیق األهداف التي قامت بتسطیرها
الفرق بین القیمة المقّدمـة للسوق و مجموع القیم المستهلكة "أّن األداء هو  "Ph.Lorrino"بینما یرى        

تعتبر مستهلكة للموارد و تساهم سلبیا ) مراكز تكلفة(نشطة، فبعض الوحدات ، و هي تكالیف مختلف األ
في األداء الكلي عن طریق تكالیفها، و األخرى تعتبر مراكز ربح و هي في نفس الوقت مستهلكة للموارد و 

                                                
 .5:، ص1999 الجزائر، جامعة الدكتوراه، أطروحة ،االقتصادیة العمومیة المؤسسات أداء على البیئة أثر هللا، عبد علي 1
  .30: ، ص 2008بسكرة،  ، رسالة ماجستیر ، جامعةأھمیة التحلیل المالي في تقییم أداء المؤسسات االقتصادیةعریف،  قعبدا لرزا 2

3 Lamia Berrah. L’indicateur de performance .ed Cepadués, France, 2002, p:21. 
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أي أّن األداء یعني مدى مساهمة األنشطة في . نشأةممصدر عوائد و تساهم بهامش في األداء الكلي لل
  1".لق القیمةخ
ـــه  نشـــأةالممـــن یقـــرن األداء بإســـتراتیجیة  " J.Castelnau"مـــن البــــاحثین كـــذلك مثـــل و     حیـــث یعتبــــرون أنّ

ــى تحقــق  ــزًا علیهــا أن تكــون أوال تنـــافسیة فــي الســوق، وفقـــًا الختیاراتهـــا اإلســتراتیجیة ، و  نشــأةالمحتّ أداءً متمیّ
ــــه  فون األداء بأنّ ــــل فــــي عـــــرض " بعبــــارة أخــــرى فهــــم یعـــــرّ لمنتجـــــات و  نشــــأةالمالتفــــوق اإلســــتراتیجي و المتمّث

  2".خدمـات موافقـة لرغبـات الزبائن، دون إهمـال وجـود منـافسین أساسیین في السوق
یعتبر أنه یمكن التعرف على مفهوم األداء بصـورة عامـة عـن طریـق قیـاس درجـة  "ةبامخرم"في حین أن     

اف المخطـط لهـا عـن مـا خطـط لـه مـن هـذه األهـداف، أو أحیانـًا عـن طریـق انحراف ما أنجـز فعـًال مـن األهـد
قیــاس مــا تحققــه المنشــأة مــن هــدف معــین مقارنــة بالحــد األدنــى المقبــول مــن هــذا الهــدف أو مقارنــة بالمســتوى 

  3. األمثل من الهدف الذي تسعى إلیه المنشأة
 الـذي و تنجـز أن یجـب كمـا لاألعمـا نجـازإلـى إ یقـود الـذي الفعـل ذلـك إلـى عمومـه فـي األداء ممفهـو  و یشـیر
 أسـواقها فـي وبقائهـا نشـأةالم لنجـاح المحـدد یعتبـر المعنـى ذابهـ فهـو ثـم ومـن واالسـتمرار؛ بالشـمولیة یتصـف

 التـأقلم تحقیـق فـي فشـلها أو بیئتهـا، مـع التكیـف علـى نشـأةالم قـدرة مـدى نفسـه الوقـت فـي یعكس كما المستهدفة،
  .المطلوب
  داء الشاملمفهوم األ: ثانیا

كثیرا مـا یعبـر عنـه بمقیـاس الكفـاءة والفعالیـة كونهمـا یعكسـان إمـا مـدى  نشأةالمإن الحدیث عن إنجازات      
مــ كثیــرا أو یــرد  فو هــو مــا جعــل األداء مــا یعــر . حســن التصــرف فــي المــوارد اتحقیــق األهــداف المرســومة، وإ
یتســاوى مــع مفهــوم ) الفعالیــة( وم اإلنتاجیــة فمــن البــاحثین مــن یــرى أن مفهــ .مقرونــا بأحــد هــذین المصــطلحین

و ". عالقـة بـین المـوارد المخصصـة والنتـائج المحققـة" وعلى هذا األسـاس یعـرف األداء، بأنـه . األداء الشامل
الكیفیــة التـــي تســـتخدم بهــا الوحـــدة اإلنتاجیــة مواردهـــا المادیـــة والبشــریة مـــن اجـــل " مــنهم مـــن یــرى بأنـــه یمثـــل 

فقـــد ذهــب آخـــرون إلـــى ،  وعلـــى خـــالف هــؤالء الـــذین ركــزوا علـــى الفعالیـــة فقــط". ة تحقیــق األهـــداف المحــدد
" أو " األهـداف أو المخرجـات التـي یسـعى النظـام إلـى تحقیقهـا" التركیز على الكفاءة لوحدها حیث عرف بأنه 

  4" .النتائج المتحصل علیها 
عالجة الجزئیة له الن االهتمام مثال بالنتائج في الحقیقة یعني الم. إن النظرة لألداء إما كفاءة أو فعالیة     

 نشأةالمأكثر یعني ولو نسبیا إهمال التصرف بالموارد وهو ما یجعل األداء یعجز عن تفسیر إنجازات 

                                                
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول أداء و فعالیة المنظمة في  ،المؤشرات المالیة واإلستراتیجیة في قیاس أداء المؤسسة ردوعبد الوھاب شمام،   1

  . 02:،ص2009معة بوضیاف بالمسیلة،ظل التنمیة المستدامة ،جا
2 Jacques castelenau et autres, Pilotage stratégique, ,2 édition , Edition d’organisations, paris,2001, p:77. 

  .   210: ، ص مرجع سابق،  اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة ،   3
: ،ص 2006، ،جامعة الجزائر دكتوراه أطروحة ،على األداء الحالي للمؤسسات االقتصادیة، دراسة اثر إدارة الجودة الشاملة  یوسف بومدین  4

122 .  
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أهدافها من جهة وبمدى االقتصاد في  نشأةالمككل ومن هذا المنظور یربط الباحثین األداء بمدى بلوغ 
  .درة النسبیة من جهة أخرى استخدام مواردها المتمیزة بالن

بحیث ال یمكن الحكم على . ویرتبط األداء بالكفاءة والفعالیة معا ألنهما في األصل وجهان متالزمان 
و ال . التي بلغت أهدافها بارتفاع األداء إذا كان ذلك قد كلفها الكثیر من الموارد یفوق مثیالتها نشأةالم

مواردها دون بلوغ األهداف المسطرة أو االقتراب منها بنسب التي تمكنت من توظیف كامل  نشأةالمعلى 
  :ویمكن تلخیص هذا الطرح في الشكل الموالي .مرضیة

  
  األداء من منظور الكفاءة والفعالیة):06(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

، 01العدد ،نسانیة ،جامعة محمد خیضر بسكرةمجلة العلوم اإل ،مفھوم األداء بین الكفاءة والفعالیةعبد الملیك مزھودة، : المصدر
  .88:،ص2001

 
فقد یكون جزئیا . بهذا المعنى یمكن الحدیث عن األداء حیثما توجد موارد مسخرة، و أهداف مسطرة       

كما قد . والذي غالبا ما یكون إحدى وظائفها أو هیئاتها التنظیمیة نشأةالمأي على مستوى نظام فرعي من 
بمختلف أبعادها ویتجسد باإلنجازات التي ساهمت جمیع العناصر والوظائف أو  نشأةمال للیكون كلیا شام

  .وهو ما یضفي علیه الطابع االستراتیجي. في تحقیقها نشأةماألنظمة الفرعیة لل
من هذا المنظور االستراتیجي فإن األداء یرتبط ارتباطا وثیقا بالقدرة التنافسیة و التموقع حاضرا      

أي بتحقیق .على اإلستمرار بالشكل المراد في سوق تنافسیة متطورة نشأةالمقدرة  "ویعبر عن . ال ومستقب
  1."الكفاءة والفعالیة معا في نفس الوقت

  
  

                                                
1 Dupuy et autre, Les systèmes de gestion, ed organisation, paris, 1989, p:50. 
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   و أهمیته األداء تقییم: اثالث
ترتكز فكرة فیما ككل،  االقتصادقیاس أداء الفرد، المؤسسة و  إلىداء عملیة مهمة تهدف األإن قیاس 

یم على مدى اتفاق األداء الفعلي مع المستهدف، و فیما یلي عرض لمفهوم تقییم األداء وأهمیته وذلك التقی
  .حسب مختلف مستویاته

   :تقییم األداءالفرق بین قیاس و  -1
بأنه عملیة اكتشاف وتحسین تلك ): " Performance Measurement(یعرف قیاس األداء    

نظمة، وذلك من خالل مجموعة من المؤشرات ترتبط بأداء المنظمة في األنشطة التي تؤثر على ربحیة الم
  1".الماضي و المستقبل بهدف تقییم مدى تحقیق المنظمة ألهدافها المحددة في الوقت الحاضر

فحص تحلیلي انتقادي شامل لخطط وأهداف وطرق التشغیل واستخدام الموارد البشریة " هوف تقییم األداءأما 
فاءة واقتصادیة الموارد واستخدامها أفضل استخدام وأعلى كفاءة، بحیث یؤدي ذلك إلى بهدف التحقق من ك

  .2"تحقیق األهداف والخطط المرسوم لها
القیاس عبارة عن جمع معلومات ومالحظات كمیة عن الموضوع المراد قیاسه، وهو تقدیر األشیاء إذن    

أما التقییم فهو عملیة منظمة ینتج عنها .لمدرجةوالمستویات تقدیرا كمیا وفق إطار معین من المقاییس ا
معلومات تفید في اتخاذ قرار أو إصدار حكم على قیمة معینة، وترمي عملیة التقییم إلى معرفة مدى النجاح 
أو الفشل في تحقیق األهداف وكذلك نقاط القوة أو الضعف حتى یمكن تحقیق األهداف المنشودة بأحسن 

  .صورة ممكنة
  : األداء یمتقیأهمیة - 2

نتائج أعمالها حتى ولو لم تحصل من خالل هذه النتائج على عائد أو  شآتالمنمن الضروري أن تقیس 
ل أداء  إلى األحسن ، ویشیر فالسفة اإلدارة     شأةالمنمكافأة، ألن المعلومات التي یتم الحصول علیها تحوّ

ا تتحدث عنه وتعبر عنه باألرقام، فمعنى ذلك حین تستطیع قیاس م: " إلى أنه" ولیام تومسون ولورد كیلفن"
أنك تعرف شیئا عنه، ولكن حین تعجز عن قیاس و التعبیر عنه باألرقام فإن معرفتك ستكون ضئیلة وغیر 
مرضیة وفي تلك الحالة قد یكون األمر بدایة معرفة فقط، لكنك قلما ستتقدم في أفكارك وتصل إلى مرحلة 

  ".العلم
األداء أهمیة بالغة نظرا لما توفره من معلومات تساعد على تشخیص الوضع الحالي تكتسي عملیة تقییم و 

  3 :همیة في النقاط التالیةاأل هاته والتمكن من تكوین رؤیة سلیمة عن المستقبل، و یمكن تلخیص
  
  
  

                                                
 لملتقى الدولي حول أداء و فعالیةة ضمن امداخل ،األسالیب اإلستراتیجیة لقیاس األداء والفعالیة في المنظمات الھادفة للربح ،عیسى مرازقة 1

  .02:،ص2009المنظمة في ظل التنمیة المستدامة ،جامعة بوضیاف بالمسیلة،
  .18:،ص1999دار حامد للنشر، األردن، الطبعة األولى ، ،مدخل في تقییم المشروعات ،عقیل جاسم عبد هللا 2
  .03:،صمرجع سابق  ،عیسى مرازقة 3
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  المتاحة؛ االقتصادیةاألمثل للموارد  االستخدامالتحقق من 

  قا بالتخطیط على كافة المستویات سواء على المستوى وثی ارتباطاترتبط أهمیة تقییم األداء
 ؛ شأةالمنالوطني، القطاعي وكذا على مستوى 

  الوحدات التنظیمیة بتنفیذ مهامها؛ التزامالتحقق من 

  ؛  شأةالمنتحقیق التنسیق بین مختلف نشاطات  
  وسائل التعرف على مستوى أداء المنشأة: رابعا

ر الحاصـل فیهـا عبـر الـزمن، وكـذلك المقارنـة بـین لتطو اة الصناعیة وللمنشأداء الغرض الوقوف على مستوى 
   1 :مستوى أداء المنشاة المعینة مع أداء المنشآت األخرى المماثلة یتعین إتباع الوسائل اآلتیة

ــــة أداء المنشــــاة مــــع معــــاییر قیاســــیة معینــــة تمثــــل مســــتوى محــــدد للكفــــاءة بحیــــث أن انحــــراف  .1 مقارن
 .ه المعاییر یمثل ظاهرة سلبیةالمؤشرات الفعلیة من هذ

مقارنة أداء المنشأة المعینة في سنة معینة مع أدائها فـي سـنوات أخـرى وهنـا البـد أن تؤخـذ التغییـرات  .2
 .االعتبار لكي تكون عملیة المقارنة صحیحة عینفي األسعار ب

 .مقارنة أداء المنشاة مع المنشاة مماثلة لنفس الفترة الزمنیة  .3
  

  .شرات أداء المنشآت في الصناعةمؤ : نيالمطلب الثا
إن مؤشرات األداء في الصناعة متعددة و لیس هناك إتفاق عام ومحدد علیهـا، سـواء مـن حیـث العـدد أو     

داء تكـررت فـي دراسـات اإلقتصـاد الصـناعي ألداء لـألو لكن نستطیع أن نمیز أبرز ثـالث مؤشـرات . األهمیة
  .فاءة و التطور التقنيالربحیة و الك: المنشآت في الصناعة و هي 

  مؤشر الربحیة : أوالً 
طبقًا للنظریة االقتصادیة فإن الهدف الرئیسي للمنشأة الصناعیة هو تحقیق أقصى ربح ممكن وبالتالي 

  .یعتبر معدل الربحیة في المنشأة من أهم المؤشرات التي یعتمد علیها قیاس األداء في المنشأة
ات األداء للمنشآت في الصناعة نظرا الرتباطه المباشر بمدى و یعتبر مؤشر الربحیة من أبرز مؤشر  

نجاح أو فشل المنشأة في تحقیق الهدف الرئیسي للمنشآت الصناعیة المتعارف علیه في النظریة 
  2.االقتصادیة وهو تحقیق أقصى ربح ممكن

على مستوى الربحیة  و بالتالي سنتناول  فیما یلي مفهوم الربحیة و ابرز مقاییسها، و العوامل التي تؤثر
  :   في المنشآت الصناعیة ،و كذا أهمیة هذا قیاس هذا المؤشر بالنسبة للمنشآت و الصناعة

  
  

                                                
  .252: ، ص2004، 2، دار وائل للنشر، األردن، ط القتصاد الصناعيامدحت كاظم القریشي ، 1
  .214،مرجع سابق ، ص اقتصادیات الصناعة احمد سعید بامخرمة، 2
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یعرف الربح بأنه الفرق بین اإلیراد الكلي من حجم إنتاج معین و التكلفة الكلیة لهذا  :مفهوم الربحیة - 1
  :بالعالقة الریاضیة التالیةالحجم، ویعبر عنه 

  

  )TC(   )......................1(یة التكلفة الك - )TR(الكلي  داإلیرا ) =(الربح 
  

أن الربح كقیمة مطلقة في حد ذاته لیس لـه أهمیـة كمؤشـر أداء إال بمقـدار مـا یكـون منسـوبًا إلـى متغیـر غیر 
ا یعبــر عــن حجـــم نشــاط المنشـــأة أو المــوارد المتاحـــة لهــا حتـــى یعكــس العائـــد مــن كـــل وحــدة مـــن وحــدات هـــذ

ومـن أبـرز مقـاییس الربحیـة ) الربحیـة (أو اختصـارًا " النشاط أو الموارد ، ویسمى هذا المؤشر بمعدل الربحیـة 
          1:المستخدمة 

 .نسبة الربح إلى قیمة األصول الكلیة للمنشأة -                              

 .المال أو إلي قیمة األسهم نسبة الربح إلى إجمالي قیمة رأس -                          

  ).أو اإلیراد الكلي (نسبة الربح إلى إجمالي قیمة المبیعات  -                          
بالرغم من أن المقیاسین األولین یعدان أوسع تعبیرًا عن حجم المنشأة إال انه یعیبهما اختالف طرق      

المال بین المنشات واحتمال تغیر هذه الطرق مما حساب قیمة األصول ورأس المال ومعدالت إهتالك رأس 
  .المقارنة بین معدالت الربحیة عبر السنوات المختلفة مشوبًا بعدم الدقة  لیجع

مما یجعل مقیاس نسبة الربح إلى إجمالي قیمة المبیعات مقیاسا مفضال في الدراسات حول العالقة بین 
یعكس حجم النشاط الذي )أو اإلیراد الكلي ( المبیعات هیكل الصناعة و أداء المنشآت فیها، ألن إجمالي 

تقوم به المنشأة، من خالل حجم اإلنتاج، و ظروف السوق الذي تعمل في ظله المنشأة و انعكاسات ذلك 
  .السوق على سلوك المنشآت في هذا السوق

  2:ویمكن كتابة هذا المقیاس كالتالي 
  

 )P.Q – CM.Q   =   Q (P –CM)    =   P – CM    ).....2 =  الربـح       =معدل الربحیة  

      P.Q                 P.Q                   Pقیمة المبیعات                      
 

  سعر الوحدة الواحدة ، :   P:   حیث 
             Q : اإلنتاج،  محج  
           CM :التكلفة المتوسطة.  

   أو أحیانـا" التكلفـة–هـامش السـعر "دبیـات دراسـات هیكـل الصـناعة و األداء ویدعى هذا المقیاس فـي أ   
       ".Price-Cost Margin  -هامش الربحیة" 

  

                                                
  . 211السابق ،ص  المرجعنفس  1
 . 261: ،صمرجع سابق  ،مدحت كاظم القریشي 2
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  : العوامل التي یتوقف علیها مستوى الربحیة في المنشآت الصناعیة - 2
  : یتوقف مستوى الربحیة في المنشأة على عدة عوامل أساسیة

  :  هدف المنشأة -أ 
دف الــذي تســعى إلیــه المنشــأة یــؤثر علــى مســتوى الســعر بالتــالي علــى مســتوى الربحیــة فــإذا كــان إن الهــ

أمـا . هدف المنشأة هو تحقیق أقصى ربح ممكن فسیكون مسـتوى السـعر مرتفـع وهـذا یرفـع معـدل الربحیـة
إن إذا كــان للمنشــأة أهــداف أخــرى مثــل زیــادة كمیــة مبیعاتهــا أو إعاقــة دخــول منشــآت جدیــدة للصــناعة فــ

 1 .مستوى السعر یكون منخفض وبالتالي ینخفض معدل الربحیة

  : هاالتي تعمل المنشآت في ظل سوقهیكل ال -ب
                                                            2:ةالعامـة لنمـوذج االقتصـاد القیاسـي التالیـ تستخدم معظم الدراسات عن هیكل السوق و الربحیة الصـیغة

....)......3(  
  
  

و بنــاءا علـــى . عبـــارة عــن متجهـــات لمتغیــرات مســـتقلة (C.B.D)هــو مؤشـــر الربحیــة، و ) (حیــث أن 
  )B(الذي یعكس سهولة التواطؤ و المتجه ) C(هذا النموذج تعتمد الربحیة في الصناعة على المتجه 
یمثــل ظــروف  و) D(، و المتجــه)عوائــق الــدخول(و یشــمل متغیــرات تمثــل شــروط الــدخول إلــى الصــناعة

  .الطلب
العوامـــل المحـــددة للربحیـــة علـــى كـــل مـــن جانـــب الطلـــب وجانـــب یمیـــز بـــین ) 3(فـــالمنطق وراء النمـــوذج 

فـــالعوائق العالیـــة . علـــى جانـــب العـــرض، تـــرتبط الربحیـــة بكـــل مـــن عوائـــق الـــدخول و التواطـــؤ. العـــرض
  .ریا للربحیة العالیةللدخول تحمي المنشآت القائمة من المنافسة الممكنة و بذلك تمثل شرطا ضرو 

و لكن بصرف النظـر عـن تهدیـد المنافسـة الجدیـدة، فـان المنافسـة بـین المنشـآت الموجـودة أصـال بالسـوق 
لـذا فـان فاعلیـة التواطـؤ فـي السـوق تحـدد إلـى أي درجـة یمكـن اسـتغالل . قد تمحـو أي أربـاح غیـر عادیـة

  . لیة في حالة احتكار محكم للقلةالموقف االحتكاري في تهدید الداخلین الجدد بصورة أكثر فاع
احتكاریـة یكـون الطلـب علـى السـلعة غیـر مـرن وتـزداد قـدرة  صـناعةفـإذا كانـت الأما من جانب الطلب ،  

 اتسـوده الصـناعة تإذا كانـ ،وعلـى العكـس.المنشأة على رفع السعر وهذا یؤدي إلى زیادة معدل الربحیة 
معــدل مــن قــدرة المنشــأة علــى رفــع الســعر وهــذا یقلــل منافســة فــإن الطلــب علــى الســلعة یكــون مــرن وتقــل 

  3.الربحیة
نتائج لدراسة أجریت على عینة من الصناعات المختلفـة فـي الوالیـات المتحـدة سـنة  و یبین الجدول التالي

 -ةأي تلـك التـي لـدیها أكبـر قـدر مـن المنافسـة غیـر الكاملـ -أن الصناعات األكثر تركزا ،أظهرت 1977

                                                
 .22: ص، بقمرجع سا ،الخطة الدراسیة لمادة اقتصادیات الصناعةبامخرمة أحمد سعید ، 1
  174:روجر كالرك، مرجع سابق،ص 2
  .198:بول سامویلسون و آخرون ،مرجع سابق،ص 3

 = f (C.B.D)    
 



 أداء المنشآت في الصناعة: الفصل األول  
 

29

مــن الصـناعات األقــل تركیــزا، و نفــس األمــر ینطبـق علــى نفقــات البحــث و التطــویر و لـدیها ربحیــة أعلــى 
  .و اإلعالن نفقات الدعایة

  

  .تأثیر درجة التركیز في الصناعة على الربحیة و البحث و التطویر و نفقات الدعایة): 02(الجدول 

  )مع أمثلة(نوع الصناعة 

نسبة التركز 
 الصناعي في أربع

سنة  شركات
1982  ) (%  

نفقات الدعایة و 
  1982اإلعالن، 

من  %(
  )المبیعات

  البحث و التطویر
1980 -1982  

  )من المبیعات %(

  معدل الربح
1960 - 1979  

من قیمة  %(
  )األسهم

سیارات تبغ، ( تركز عالي 
  12  3,2  2,4  81  ) ...معادن غیر حدیدیة

، ورق صلصال(تركز متوسط
  10,7  3  2,1  14  )، كیماویاتجزجا

ز منخفض ترك     
  10,5  0,3  1,5  9  ..)،أثاثمالبس،مطبوعات، (

  منافسة كاملة
  غیر متوفر  0  0  0,01  )...إنتاج الذرة و القمح(

  .198:مرجع سابق،ص،اإلقتصاد،بول سامویلسون و آخرون:المصدر
  

حـــدة ارتفـــاع الكفـــاءة اإلنتاجیـــة یـــؤدي إلـــى انخفـــاض التكلفـــة المتوســـطة للو : الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للمنشـــأة -ج
  . المنتجة بالتالي یرتفع مستوى الربحیة

  1:تظهر أهمیة مستوى الربحیة فیما یلي :أهمیة مستوى الربحیة في المنشأة والصناعة - 3
یــرتبط مســتوى الربحیــة فــي الصــناعة بهیكــل الصــناعة الســائد فیهــا، حیــث یعتبــر مؤشــرا علــى درجــة  -أ      

  . اة في الصناعةالسیطرة أو السلطة التي تستحوذ علیها المنش
ذلـــك مـــن خـــالل  ویعكـــس مســـتوى الربحیـــة فـــي الصـــناعة درجـــة الكفـــاءة اإلنتاجیـــة فـــي المنشـــآت،  -ب     

  .هامش الربحیة بین سعر السلعة و تكلفتها المتوسطة و التكلفة الحدیة
ة یـــرتبط مســـتوى الربحیـــة بـــالمركز المـــالي للمنشـــأة خاصـــة عنـــدما یكـــون جـــزء مـــن األربـــاح المحققـــ -ج     

و یـــؤثر ذلـــك علـــى قیمـــة أســـهم المنشـــأة .فهـــذا یـــدعم رأســـمال المنشـــأة) أربـــاح غیـــر موزعـــة(للمنشـــأة محتجـــزا 
في السوق و كذلك یقلص من إحتماالت اإلستحواذ علیها من قبل منشـآت أخـرى ممـا یـؤثر علـى ) المساهمة(

  .  مستوى التركز في الصناعة 
للتوسـع فـي المنشـأة، ألن المنشـآت تسـعى إلـى تحقیـق أهـداف یكون مستوى الربحیـة المرتفعـة حـافزًا   -د     

أخرى غیر أقصى ربح كالنمو في المبیعات مثال أو نمـو حصـتها فـي السـوق تحتـاج غالبـا إلـى حـد أدنـى مـن 
  . الربحیة لكي تتمكن من تنفیذ هاته األهداف

                                                
  .218: ،مرجع سابق ، صاقتصادیات الصناعة بامخرمة احمد سعید، 1



 أداء المنشآت في الصناعة: الفصل األول  
 

30

لبحــث و التطــویر، األمــر یــوفر هــامش الربحیــة المرتفــع إمكانیــات أفضــل للمنشــأة لتمویــل نشــاطات ا -هـــ    
  . الذي ینعكس مستقبال على كفاءتها اإلنتاجیة من خالل تخفیض تكالیف اإلنتاج

   مؤشر الكفاءة: ثانیاً 
المقصــود بالكفــاءة بصــورة و  ،ةهــو مؤشــر الكفــاء ثــاني مؤشــر تناولتــه الدراســات فــي علــم االقتصــاد الصــناعي

القتصـــادیة المتاحــة لهـــا فــي إنتـــاج وحــدة واحـــدة مـــن عامــة درجـــة اســتغالل المنشـــأة فــي صـــناعة مــا للمـــوارد ا
  .السلعة
  :لمفهوم الكفاءة عدة أنواع أهمها : أنواع الكفاءة .1
تعنـى بتوجیـه أو تخصـیص المـوارد المتاحـة إلنتـاج  سـلعة  الكفـاءة التخصیصـیة:الكفاءة التخصیصیة -أ

ارة أخـرى فـإن هـذا النـوع مـن و بعبـ. أو خدمة معینة دون سـلعة أو خدمـة أخـرى وفقـًا لرغبـات المسـتهلكین
فهــي الوصــول . الكفــاءة یعنــى بتوجیــه المــوارد المتاحــة إلنتــاج الســلع أو الخــدمات األكثــر طلبــًا فــي الســوق

أفضــــــل تخصــــــیص ممكــــــن للمــــــوارد المتاحــــــة فــــــي ضــــــوء األســــــعار والتكــــــالیف النســــــبیة للمــــــوارد " إلــــــى 
  1".االقتصادیة

ة اإلنتاجیـة، أو علـى مسـتوى االقتصـاد الـوطني أو أحـد فالكفاءة قد تكون علـى مسـتوى المشـروع أو الوحـد
وقد تطلق الكفاءة لتعني ظروف التنظیم الداخلي للمشروع ومـدى منافسـته فـي البیئـة الخارجیـة، . قطاعاته

وقــد تطلــق . أو قــد تعنــي الكفــاءة فعالیــة اإلســتثمار فــي إیجــاد طاقــات إنتاجیــة جدیــدة فــي األجــل الطویــل 
  2 ).كفاءة الحجم(حجم الطاقة اإلنتاجیة للمشروع الكفاءة بمعنى فعالیة 

هــي مرحلــة الحقــة تــأتي بعــد اختیــار الســلعة أو الخدمــة التــي  الكفــاءة اإلنتاجیــة  :الكفــاءة اإلنتاجیــة-ب 
وهـذا النـوع مـن الكفـاءة یعنـى بوسـیلة إنتـاج السـلعة أو الخدمـة واختیـار الطریقـة التـي تـؤدي . سیتم إنتاجهـا

لـــى أدنـــى مســـتویاتها، أو إلـــى تعظـــیم النـــاتج مـــع ثبـــات التكـــالیف، أو إلـــى تحســـین إلـــى تخفـــیض التكلفـــة إ
وینصــب االهتمــام هنــا علــى التكــالیف التــي تتحملهــا المنشــأة إلنتــاج . الجــودة مــع ثبــات النــاتج والتكــالیف

  3.السلعة أو الخدمة وكیفیة الوصول إلى تدنیة تلك التكالیف
ارد بحیـــث یـــتم إنتـــاج الســـلعة بأقـــل تكلفـــة ممكنـــة واســـتخدام الطاقـــة و تعنـــي بـــذلك كفـــاءة اســـتخدام المـــو       

وتصـــل الكفـــاءة التخصیصـــیة . اإلنتاجیـــة المثلـــى فـــي المنشـــآت بحیـــث ال یكـــون هنـــاك طاقـــة إنتاجیـــة فائضـــة
للمسـتوى األمثــل لهــا فـي أســواق المنافســة التامـة حیــث یــتم اإلنتـاج بأقــل تكلفــة متوسـطة ممكنــة ویكــون الســعر 

  :كاآلتي
                                                                              )...............4(                  

  التكلفة المتوسطة :CM: أن حیث                  
Cm                                     : التكلفة الحدیة  

                                                
  .18:، صمرجع سابقبن عمر البراك ،  عبد الرحمن 1
  .23: ص ابق،مرجع س ، الخطة الدراسیة لمادة اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة ، 2
  .  18: ص ، مرجع سابقبن عمر البراك ،  عبد الرحمن 3

P  = (CM) = (Cm)      
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هــا بالتـالي یحصــل المسـتهلكین علــى السـلعة بأقــل ســعر عنــد أدنـى مســتوى ل) CM(وتكـون التكلفــة المتوسـطة 
  . ممكن وهذا یزید فائض المستهلك ویزید رفاهیة المستهلكین

هـو الحجـم الـذي تصـل عنـده ) Q(وال یكون هناك طاقة إنتاجیة فائضة أو غیر مستغلة ألن حجـم اإلنتـاج    
)CM (نتجـین الـربح العـادي فقـط وكلمـا ابتعـد ألدنى مستوى وهذا یحقق االستغالل األمثـل للمـوارد ویحقـق للم

السوق عن وضع المنافسة التامة تـنخفض درجـة الكفـاءة التخصیصـیة كمـا یرتفـع مسـتوى السـعر ویقـل فـائض 
المستهلك ویكون هناك طاقات إنتاجیة فائضة ویتبین من ذلك أن مستوى الكفاءة التخصیصـیة یـرتبط بطبیعـة 

  . سة التامة تقل درجة الكفاءة التخصیصیةشكل السوق فكلما ابتعدنا عن سوق المناف
 1:جانبین اإلنتاجیة العملیة و تتضمن

   المدخالت، من كمیة استخدام عن المخرجات الناتجة كمیة في یتمثل تقني األول الجانب         -
   .أسعار المدخالت في یتمثل تكالیفي الثاني الجانب -       

 .التكلفة بكفاءة ما یعرف أو السعریة والكفاءة التقنیة الكفاءة محصلة هي اإلنتاجیة فالكفاءة وعلیه   

 مـن معینـة كمیـة اسـتخدام نتیجـة المخرجـات مـن ممكنـة كمیـة أقصـى إنتـاج" :بأنهـا التقنیـة الكفـاءة وتعـرف

  .  " المتاحة اإلنتاج عوامل من ممكن إنتاج أقصى أو تحقیق المدخالت،
  . "اإلنتاج لمدخالت ممكنة تكلفة بأقل المخرجات من معینة میةك إنتاج" :بأنها السعریة الكفاءة تعرف و

 وتقـاس والمخرجـات، المـدخالت بـین عالقـة بأنهـا االقتصـادیة الكفـاءة أو اإلنتاجیـة الكفـاءة Stigler) (ویعتبـر

  . )المتاحة الموارد من القصوى المخرجات / الفعلیة المخرجات :( التالیة بالنسبة
 النـاتج عنـدما یتسـاوى ذلـك ویتحقـق .الواحـد تسـاوي النسـبة هـذه تكـون عنـدما تتحقـق المثلـى الكفـاءة بـأن ویـرى

  .عامل كل بتكلفة اإلنتاج لعوامل الحدي
  :للصناعة الهیكلیة الكفاءة - ج
األمریكـي  قدمـه للصـناعة، وقـد التقنیـة الكفـاءة عـن (Structural Efficiency)الهیكلیـة  الكفـاءة مفهـوم یعبـر

Farrell من كال طورهو  1957 سنة Hjalmarsson و Forsund 8197و 1974 سنتي في دراستیهما.  
 أفضـل علـى وتحسـنها باالعتمـاد الصـناعة تطـور اسـتمرار مـدى قیـاس إلـى الكفـاءة مـن النـوع هـذا یهـدف و   

  2.هانشآتم
زون                     المـو  أو المعـدل المـرجح المعـدل بحسـاب "Farrell"حسـب  مـا لصـناعة الهیكلیـة الكفـاءة و تقـاس        

 ( weighted average ) لكـل الكمیة بمعامل الترجیح الصناعة، ویكون تشكل التي نشآتملل التقنیة للكفاءة 

 الكفـاءة تكون علیه و .للصناعة المنتجة الكمیة إلى نشأةمالمنتجة لل الكمیة یمثل والذي الصناعة، داخل نشأةم

   .نشآتالم عدد على الكمیة معامالتها في مضروبة نشآتملل التقنیة محصلة الكفاءة هي للصناعة الهیكلیة

                                                
 .10ص ، مرجع سابق ،الجزائریة للبنوك ومیدانیة نظریة دراسة المصرفیة المؤسسات في اإلقتصادیة الكفاءة قیاس ، قریشيالجموعي  محمد 1
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 بأخـذ المتوسـط یـتم للصـناعة الهیكلیـة الكفـاءة حسـاب إن  "Forsund" و  "Hjalmarsson" یـرى بینمـا

 لـیس ولكنـه التقنیـة الناحیة كفء من یكون قد الذي المرجح ، المعدل من بدال والمخرجات للمدخالت الحسابي

 .الصـناعة داخـل نشـآتملل اإلنتـاج دوال تجـانس فرضیة عـدم على اعتمادا وذلك االقتصادیة، ناحیةال من كفء
  :هما للصناعة الهیكلیة للكفاءة مقیاسین أو نوعین على 1978 سنة دراستهما أثمرت وقد
 . (Structural Technical Efficiency)التقنیة  الهیكلیة الكفاءة -

 .(Structural Scale Efficiency)للحجم  الهیكلیة والكفاءة-

 بالنسـبة وذلـك فـي اإلنتـاج الزیـادة مسـتوى الثانیـة وتقـیس المـدخالت ، فـي اإلدخـار مسـتوى األولـى تقیس حیث 

  .للصناعة و نشأةملل
 لتخصـیص إضــافي مقیــاس الكفــاءة الفنیــة هــي  ) X-Efficiency( ):الداخلیــة(الكفــاءة الفنیــة  -د

 مـن اقتراحهـا تـم وقـد ككـل، االقتصـاد مسـتوى وعلـى مسـتوى الصـناعة لـىوع نشـأةالم مسـتوى علـى المـوارد

"    :أن هـي علیهـا اعتمد التي األساسیة والفرضیة ، 1966 سنة في "Leibenstein" االقتصادي  طرف
  1 ." ینبغي كما منتجة هي الصناعات وال نشآتالم وال األفراد ال

 أنـه ویـرى .نشـأةالمفـي  اإلداري والنظـام الحـوافز نظـام لـىإ تعـود المجـال هـذا فـي الكفـاءة مسـألة فـإن و علیـه 

 المسـتوى مـن قریـب مسـتوى إنتـاجي تحقیـق علـى یحرصـون فـإنهم والعمـال للمسـیرین حـوافز ظـل فـي باإلمكـان

   .األمثل المستوى ینتجون أكثر من قد )أكثر محفزات ( أخرى ظروف ظل وفي األمثل؛
 المـوارد السـتخدام القصـوى الكفـاءة بـین إلـى الفـرق تعـود مـواردال تخصـیص كفـاءة مثـل "إكـس" كفـاءة أن ویـرى

  .فنیة كفاءة درجة یمثل هو ما و للموارد،  )الفعلي ( الحقیقي واالستخدام

  .للقطاع العام ممیزة خاصیة وأنها "إكس" كفاءة وجود تثبت الدراسات من الكثیر فإن عام وبشكل
  2: فاءة الداخلیة عند حجم إنتاج معین بالطریقة التالیةعدم الك) أو نسبة( ویمكن التعبیر عن معدل   
  

                  CM2 – CM1                                                           .. ...........) 5(  
                                   CM1                   

  .ة المتوسطة الفعلیة إلنتاج حجم معین من السلعةالتكلف: CM2:      بحیث أن
                    CM1 :الحد األدنى الممكن من التكلفة المتوسطة عند هذا الحجم.      

لــذلك كلمــا اقتربــت التكلفــة المتوســطة إلنتــاج ســلعة مــا مــن الحــد األدنــى للتكلفــة المتوســطة إلنتاجهــا كلمــا    
  .اقتربنا من الكفاءة الداخلیة

  : العالقة بین مؤشر الربحیة ومؤشر الكفاءة .2

                                                
  .17 :ص ،السابق المرجع 1
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    = معدل عدم الكفاءة الداخلیة  
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إن مســتوى الربحیــة فــي المنشــأة یتــأثر بمســتوى كفاءتهــا اإلنتاجیــة ألنــه إذا تمكنــت المنشــأة مــن رفــع كفاءتهــا 
الصــناعیة  نشــآتالموبالتــالي فــإن كثیــر مــن . اإلنتاجیــة وخفــض التكلفــة المتوســطة فــإن معــدل الربحیــة یرتفــع

قیـــاس كفاءتهـــا اإلنتاجیـــة ولكـــن یالحـــظ أن معـــدل الربحیـــة فـــي المنشـــأة ال یكـــون تعتمـــد علـــى معـــدل الربحیـــة ل
   1:مقیاسًا سلیمًا للكفاءة اإلنتاجیة في كل الحاالت وذلك لألسباب اآلتیة

یمكـــن أن یكـــون ارتفـــاع معـــدل الربحیـــة فـــي المنشـــأة راجـــع إلـــى تمتعهـــا بوضـــع احتكـــاري فـــي الســـوق  -أ 
 . ن یكون دلیًال على ارتفاع كفاءتها اإلنتاجیةیمكنها من رفع سعر السلعة وهذا ل

قـد یكــون ارتفـاع معــدل الربحیـة فــي بعـض المنشــآت الصـناعیة بســبب الحمایـة الجمركیــة التـي تتمتــع  -ب
بهـا، حیــث تقـوم الحكومــة بفـرض رســوم جمركیـة مرتفعــة علـى الســلعة المسـتوردة المماثلــة لإلنتـاج المحلــي 

 . منافسة ویتمكن من رفع السعر وتحقیق معدل ربح مرتفعوبالتالي ال یواجه المنتج المحلي 

قـد یكــون معــدل الــربح المرتفــع فـي بعــض المنشــآت بســبب مــنح الحكومـة دعــم أو إعانــات فــي بعــض  -ج
 . مجاالت اإلنتاج وهذا یرفع معدل الربحیة في المنشآت وهذا ال یدل على ارتفاع كفاءتها اإلنتاجیة

عــدل الربحیــة فــي المنشــأة ال یكــون مقیاســًا ســلیمًا لدرجــة كفاءتهــا اإلنتاجیــة لكــل هــذه األســباب فــإن م         
نما یكون ارتفاع معدل الربحیة مقیـاس سـلیم للكفـاءة اإلنتاجیـة فـي المنشـأة إذا كـان ارتفـاع  ،في كل الحاالت وإ

منتجـــة معـــدل الربحیـــة راجـــع النخفـــاض التكلفـــة المتوســـطة للوحـــدة المنتجـــة أو راجـــع لتمیـــز صـــنف الســـلعة ال
  .وارتفاع جودتها

 2:تظهر أهمیة الكفاءة في كونها :أهمیة الكفاءة في الصناعة  .3

تؤثر الكفاءة اإلنتاجیة على الرفاهیة المستهلكین بصورة خاصة ورفاهیة أفـراد المجتمـع بصـورة عامـة،  -أ
  .خاصة عندما تسیطر على الصناعة األجواء اإلحتكاریة 

اإلنتاجیة ،خاصة في األسـواق اإلحتكاریـة، بوجـود فـائض فـي  ةاءیرتبط المستوى المنخفض من الكف -ب
  .الطاقة اإلنتاجیة في الصناعة

ــ -ج مــع ســعر الســلعة فــي الســوق تحــددان  يیتــأثر مســتوى ربحیــة المنشــأة بدرجــة كفاءتهــا اإلنتاجیــة، الت
حاسـم فـي بقـاء اإلنتاجیـة هـي العامـل ال ةو في ظل أسواق تنافسیة قد تكون الكفـاء.هامش الربحیة للمنشأة
  .المنشأة في الصناعة

یـؤثر مسـتوى الكفـاءة اإلنتاجیـة للمنشـآت فـي الصـناعة علـى درجـة منافسـتها فـي السـوق المحلـي أمـام  -د
المنتجــات المســتوردة ، بحیــث تــتمكن هــذه المنشــآت مــن البیــع بســعر منــافس للمنتجــات المســتوردة حتــى 

سـتمراریتها فـي بعـض الـدول مـرتبط بمسـتوى الكفـاءة كما فإن مدى هذه الحمایة و إ. بدون حمایة جمركیة
  .اإلنتاجیة التي تحققها المنشآت في الصناعة
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یؤثر مستوى الكفاءة اإلنتاجیة في مدى قدرة المنتجات المحلیة على المنافسـة فـي األسـواق الخارجیـة  -هـ
ز قــدراتها التنافســیة مــن خــالل المجــال الــذي تــوفره الكفــاءة اإلنتاجیــة للمنشــآت فــي تخفــیض أســعارها لتعزیــ

  . في األسواق الخارجیة
  مؤشر التطور التقني : ثالثاً 
یعتبر التطور التقنـي أحـد المؤشـرات الهامـة للنمـو الصـناعي كأحـد أهـداف التخطـیط االقتصـادي، كمـا أن     

یـادة فـي من نتائج التطور التقني في المنشآت الصناعیة زیادة مسـتوى اإلنتاجیـة التـي یمكـن قیاسـها بمعـدل الز 
  .إنتاج المنشأة ألي فترة زمنیة معینة منسوبًا إلى معدل الزیادة في حجم القوة العاملة

فــإذا حــدث أن معــدل الزیــادة فـــي حجــم إنتــاج المنشــأة كـــان أكبــر مــن معــدل الزیـــادة فــي حجــم القــوة العاملـــة  
ذا یعنـي إن التكلفـة المتوســطة قـد حـدث ، وهـ) أو فنیـاً (المسـتخدمة فـي اإلنتـاج فـإن ذلـك یعنـي أن تطـورًا تقنیـًا 

إلنتــاج الســلعة قــد انخفضــت عــن مســتواها عنــد نفـــس حجــم اإلنتــاج ســابقًا ، بــافتراض  ثبــات أســعار عوامـــل 
اإلنتــاج، أو بمعنــى آخــر حــدثت زیــادة فــي الكفــاءة اإلنتاجیــة، لهــذا یمكــن القــول أن التطــور التقنــي مــا هــو إال 

ى أن التطــور یمكــن  تعریفــة بأنــه الزیــادة فــي الكفــاءة اإلنتاجیــة الجانــب الــدینامیكي فــي مفهــوم الكفــاءة ،بمعنــ
  1.للمنشأة 

  :العوامل المؤثرة في التطور التقني في الصناعة -1
    :التي تؤثر على التقدم التقني في صناعة ما في العناصر التالیة یمكن تلخیص أهم العوامل

  : هیكل الصناعة -أ 
نمـا ) شـكل السـوق(ل الصـناعة لم یتفق االقتصـادیون بشـأن عالقـة هیكـ بمعـدل التطـور التقنـي فـي الصـناعة وإ

  : هناك وجهتا نظر مختلفتان وهما
  وجهة نظر االقتصادي شومبیتر- ) أ

 وجه نظر االقتصادي مانسفیلد- ) ب

 شومبیتر:  

،عــن المنافســة غیــر الكاملــة، )1950- 1883(دافــع جوزیــف شــومبیتر ، اقتصــادي اســترالي المولــد      
لعوامـــل االحتكاریـــة فـــي الســـوق هـــي التـــي تـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدل التطـــور التقنـــي ألن حیـــث  یـــرى أن ا

، وقــد نــاقش  أن ) مرتفعــة(المنشــآت االحتكاریــة الكبیــرة هــي التــي تــتمكن مــن تحقیــق أربــاح غیــر عادیــة 
التجدیــد و التغییـــر التكنولــوجي یـــأتي علـــى األغلــب مـــن اإلحتكــارات التامـــة أو احتكـــارات القلــة أكثـــر مـــن 

،  وبالتــالي تـــتمكن المنشـــآت االحتكاریــة مـــن إنفــاق جـــزء مـــن األربــاح علـــى البحـــث و 2المنافســة الكاملـــة 
التطویر التكنولوجي وتطویر أسـالیب اإلنتـاج وهـذا یكـون لـه تـأثیر إیجـابي علـى معـدل التطـور التقنـي فـي 

  . الصناعة
                                                

  .230:نفس المرجع،ص 1
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 مانسفیلد : 

الذي یشـجع علـى التطـور التقنـي ألن المنشـآت وهو یرى أن هیكل الصناعة الذي یتمیز بالمنافسة هو    
التــي تعمــل فــي ظــل المنافســة تواجــه منافســة مــن المنتجــین اآلخــرین وهــذا یجعلهــا تهــتم بــالتطویر التقنــي 
حتـى تسـتطیع تخفـیض التكــالیف المتوسـطة فیهـا بحیــث ال تضـطر إلـى الخـروج مــن الصـناعة فـي المــدى 

حتكر فإنه ال یواجه منافسة في السـوق ولـن یكـون لدیـه الحـافز أما الم) ارتفاع التكلفة فیها(الطویل بسبب 
  لإلنفاق على البحث والتطویر التقني أو التكنولوجي 

ومـن وجهتــي النظــر الســابقتین یمكــن القــول بــأن المنشــآت االحتكاریــة التــي تحقــق أربــاح مرتفعــة إذا قامــت 
جي فـإن هـذا یكـون لـه تـأثیرًا إیجابیـًا علـى فعًال بإنفاق جزء من هذه األرباح على البحث والتطویر التكنولو 

  .ارتفاع معدل التطور التقني ومن ثم انخفاض مستوى التكلفة المتوسطة
  : حجم الموارد المالیة المتاحة لإلنفاق على البحث والتطور التقني -ب

التطــور  إن زیـادة حجــم المـوارد المالیــة التـي یمكــن إنفاقهـا علــى البحـث والتطــویر تـؤدي إلــى ارتفـاع معــدل
التقنــي فــي الصــناعة واهــم مصــادر تلــك المــوارد المالیــة هــي األربــاح التــي تحققهــا المنشــآت الصــناعیة و 

  .اإلعانات المالیة التي تقدمها الحكومة لتشجیع البحث والتطویر في الصناعة
  : مستوى التقنیة والتطور التكنولوجي السائد في المجتمع -ج

واالبتكــارات، والتــي تتــأثر بالبیئــة ودرجــة التقــدم العلمــي فــي المجتمــع و یشــمل ذلــك اإلختراعــات الجدیــدة 
  . والقوانین الموجودة في الدولة مثل قوانین حمایة براءات االختراع

و یختلــف ذلــك فــي الــدول الصــناعیة المتقدمــة عــن الــدول النامیــة حیــث یكــون معــدل التطــور فــي الــدول 
  . الصناعیة أعلى بالمقارنة مع الدول النامیة

  : معدل العائد المتوقع من اإلنفاق على أنشطة البحث والتطویر -د
إن اإلنفــاق علــى التطــویر التكنولــوجي فــي المنشــآت الصــناعیة یــؤدي إلــى ارتفــاع الكفــاءة اإلنتاجیــة فیهــا 
وانخفــاض مســـتوى التكلفــة المتوســـطة ممـــا یــؤدي إلـــى ارتفـــاع معــدل الربحیـــة وبالتـــالي فــإن ارتفـــاع معـــدل 

قـــع مـــن اإلنفـــاق علـــى التطـــویر التكنولـــوجي یكـــون حـــافز علـــى التطـــویر والبحـــث التكنولـــوجي العائـــد المتو 
  . وینعكس ذلك على ارتفاع معدل التطور التقني في الصناعة

  :أهمیة التطور التقني في الصناعة وآثاره -2
  1:التقني في ما یلي )أو التقدم(تظهر أهمیة التطور 

ءة اإلنتاجیــة فــي المنشــأة حیــث تــزداد إنتاجیــة عناصــر اإلنتــاج یــؤثر التطــور التقنــي علــى مســتوى الكفــا - أ
وتــنخفض التكلفــة المتوســطة وبالتــالي یمكــن أن یــؤدي التطــور التقنــي إلــى ارتفــاع معــدل الربحیــة فــي 

 .المنشأة

                                                
  .26: ص، مرجع سابق ، الخطة الدراسیة لمادة اقتصادیات الصناعةأحمد سعید ، بامخرمة 1
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مكــن أن یــؤثر التطــور التقنــي ســلبیًا علــى مســتوى التشــغیل والعمالــة فــي المجتمــع، خاصــة إذا كانــت ی  -  ب
وجیة من النـوع المـوفر للعمـل، أي أسـالیب تكنولوجیـة كثیفـة رأس المـال وتعتمـد أكثـر األسالیب التكنول

على استخدام اآلالت، وهذا ال یسهم في عالج مشكلة البطالة خاصة في الدول كثیفـة السـكان والتـي 
  .لدیها فائض في عنصر العمل

وق المحلـــي والخـــارجي ألن یـــؤثر التطـــور التقنـــي إیجابیـــًا علـــى قـــدرة المنشـــأة علـــى المنافســـة فـــي الســـ  - ج
التطــور التقنــي یــنعكس علــى ارتفــاع الكفــاءة اإلنتاجیــة وانخفــاض التكلفــة المتوســطة للوحــدة المنتجـــة 

 .وانخفاض السعر، كما ینعكس أیضًا على تحسن نوعیة السلعة المنتجة وارتفاع جودتها

ككــل فــیمكن أن ینتقــل یــؤثر التطــور التقنــي فــي الصــناعة علــى مســتوى التطــور التقنــي فــي المجتمــع    -  د
ألن . التطور التقني من قطاع الصناعة إلى القطاعات األخرى مثل قطـاع الزراعـة وقطـاع الخـدمات

  . هناك ارتباط بین القطاعات
   : شأةمؤشرات األداء التكنولوجي في المن  -3

هـم مؤشـرات األداء البـد أن نشـیر إلـى أ ،للربط بین األداء بمفهومه المتطور وعنصر التكنولوجیا فـي المنظمـة
  1:المستعملة في تحدید القدرة التكنولوجیة وهي

وهـــي اختیـــار واحــد أو أكثـــر مـــن مقـــاییس األداء التكنولـــوجي للمنتجـــات  :معــدل االبتكـــار التكنولـــوجي .1
  .والعملیات الرئیسیة ورصد تقدمها عبر الزمن

ر في المخرجات إلى التغیر یمكن تحدید أي مقیاس لإلنتاجیة كنسبة التغی :إنتاجیة البحوث والتطویر .2
في المدخالت، وعلى سبیل المثال التحسن في أداء المنتج والعملیة مقسوما على االستثمار اإلضافي 

 .(RKD)في البحوث والتطویر 

وهو مقیاس الربح المتولد عن قدر معین من : معدل العائد على االستثمار في البحوث والتطویر .3
 .االستثمار في البحوث والتطویر

وهو مقیاس لمستوى اإلنفاق للمشاریع المختلفة ووحدات  :الموارد المخصصة للبحث والتطویر .4
 .النشاط وفي ظل مستوى المنظمة ككل

وهو یقاس من خالل عدد المنتجات الجدیدة المقدمة سنویا، عدد براءات  :معدل تقییم منتج جدید .5
 .ات جدیدةاالختراع المتحصل علیها أو نسبة المبیعات المشتقة من منتج

طالما أن إستراتیجیة التكنولوجیا موجهة جزئیًا نحو هدف التنویع،  :التنویع المعتمد على التكنولوجیا .6
فإنه من المهم قیاس درجة النجاح في إنجاز هذا الهدف من خالل نسبة المبیعات الناتجة من 

 .المجهودات الخاصة بالتنویع

                                                
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول أداء و فعالیة المنظمة في ظل التنمیة  ،دور التكنولوجیا في زیادة فعالیة أداء المنظمة، عبد الوھاب بن بریكة 1

  .06: ،ص 2009المستدامة ،جامعة بوضیاف بالمسیلة،
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حقوق : خرى على حسب طبیعة المنظمة مثلیمكن استخدام مقاییس أ :مقاییس أخرى مالئمة .7
االختراع أو مبیعات التكنولوجیا، زمن تدریب األفراد على التكنولوجیا الجدیدة، زمن دورة تنمیة منتج 

 .جدید، تكلفة التطویر لكل مرحلة ومستوى التفوق التكنولوجي

تكـــون فـــي مجملهـــا القـــدرة  ومنـــه یمكـــن أن نعتبـــر القـــدرة التكنولوجیـــة مكونـــة مـــن أربعـــة عناصـــر أساســـیة    
القدرات الهندسیة والقدرات االستثماریة والقدرات اإلنتاجیـة، والقـدرات اإلبداعیـة، وتـوافر هـذه : التكنولوجیة وهي

القـــدرات علـــى المســـتوى الجزئـــي ولـــو بشـــكل متفـــاوت بـــین المنظمـــات یعطـــي قـــدرة تكنولوجیـــة علـــى المســـتوى 
  . الكلي
  .اس األداءالحصة السوقیة كمؤشر لقی: رابعا 

مقارنـة مـع  نشـأةمتدخل الحصة السوقیة ضمن المؤشرات الكمیة لقیاس األداء، وتقـاس انطالقـا مـن مبیعـات ال
مبیعــات الصــناعة ســواء بــالحجم أو بالقیمــة، ولــذلك لیســت لهــا عالقــة بالمؤشــرات التكــالیف، و لقــد قــام الكثیــر 

ة كمؤشــر لقیــاس األداء، مــن أهــم هــؤالء مــا مــن المتخصصــین باســتعمال الحصــة الســوقیة بمقاییســها المختلفــ
بوســــطن االستشــــاریة بوضــــع مقیــــاس الحصــــة الســــوقیة النســــبیة كأحــــد أبعــــاد للمصــــفوفة  ةقامــــت بــــه مجموعــــ

  .النمو ذات االستعمال الواسع في تحلیل المنتجات/الحصة
للحصــة  ینین التــالیســالمقیافهنــاك عــدت وجهــات نظــر للحصــة الســوقیة، فــي هــذا الصــدد یمكــن التمییــز بــین 

  1:السوقیة على النحو التالي
ـــة(الحصـــة الســـوقیة المطلقـــة  -أ عـــن طریـــق قســـمة  نشـــأةمتقـــاس الحصـــة الســـوقیة اإلجمالیـــة لل ):اإلجمالی

   :وذلك على النحو التالي) العاملة في الصناعة نشآتالمأي جمیع (على مبیعات الصناعة  نشأةالممبیعات 
  

                                                                               PMit          )..........6(  
                                                                                                         

n

i
itPM  

  
 .في فترة زمنیة معینة )i(مبیعات المنشأة:   itPM :حيث

      
n

i
PMit   .مبیعات الصناعة في نفس الفترة زمنیة:   

بمبیعــات  منشـأةوتقــاس الحصـة الســوقیة النسـبیة مـن خــالل مقارنـة مبیعــات ال :الحصـة الســوقیة النسـبیة -ب
   .في الصناعة منشآتأعلى ثالث 
ونصـیب  %30مـن السـوق  نشـأة مـار عـن الحصـة السـوقیة بالنسـبة المئویـة، فـإذا كـان نصـیب مویمكن التعبیـ

یمكـــن القــــول بـــأن الحصــــة الســـوقیة النســـبیة للشــــركة األولـــى هــــي   %10، %20أكبـــر شـــركتین تــــالیین هـــو 
  .) 10/60(  %16.6و للشركة الثالثة ) 20/60(50%

                                                
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول أداء و فعالیة  ،الحصة السوقیة كمؤشر لقیاس فعالیة األداء التسویقي بالمؤسسة االقتصادیة، مد سلیمانيمح 1

   .08،09:ص ،ص 2009المنظمة في ظل التنمیة المستدامة ،جامعة بوضیاف بالمسیلة،
  

 )=PMi( من السوق )i(نشأةحصة الم
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  . ها بأداء المنشآتالمتغیرات البیئیة الدولیة وعالقت: ثالثالمطلب ال
  : المتغیرات الدولیة -1

ة وتحـــول المجتمـــع إلـــى مجتمـــع لقــد شـــكلت المفـــاهیم والمبـــادئ التـــي صـــاحبت قیــام الثـــورة الصـــناعی          
وهــــي مفــــاهیم كانــــت ضــــروریة فــــي حینهــــا وانطلقــــت منهــــا . الحالیــــة نشــــآتالمجــــذور المنظمــــات و  صــــناعي

 س تطــویر أدائهــا، ولكــن مــع التغیــرات العالمیــة التــي حــدثت والمنظمــات فــي بنــاء وتطــویر هیاكــل ووضــع أســ
مواصـــلة ع التكیـــف معهـــا وأدت إلـــى عجزهـــا عـــن بطریقــة فجائیـــة وســـریعة تجـــاوزت قـــدرات هـــذه المنظمـــات مــ

ن الثـورة الهائلـة فـي المعلومــات معـدل األداء، وظهـور التكـتالت االقتصـادیة و المنظمـات العالمیــة ، فضـال عـ
ســــت علیهــــا هــــذه أخــــرى، إلــــى إعــــادة التفكیــــري فــــي المفــــاهیم و المبــــادئ التــــي تأس االتصــــاالت مــــن جهــــةو 

المنظمات و التي كانت تتناسب مع أحوال العصر القائم آنذاك و البحث عـن منـاهج حدیثـة تتناسـب مـع هـذه 
المتغیـرات فالمنظمـات تعــیش عیشـة مشــاركة ومبادلـة مــع بیئتهـا وهــي بـذلك تشــبه الكـائن الحــي ، الـذي ســیمتد 
مــن البیئــة مقومــات البقــاء و النمــو ، غیــر أن كالهمــا عرضــة للفنــاء أو االنكمــاش التــدریجي أو المفــاجئ مــع 

  . أخذ فارق الزمن بعین االعتبار
فعولمة االقتصاد تفرض بأن المنظمات الموجودة في وسط تنافسي یكون نفسه بالنسبة لكل الدول ،      

ت تتعلق بالدول المصنعة فإنها تنطبق أیضا على محیط الدول التي هذه المتغیرات الدولیة المعاصرة إذا كان
         1).نامیة(تعیش لتحوالت اقتصادیة 

   المنشآتالمتغیرات البیئیة وانعكاساتها على أداء   -  2

حتى اآلن ، العدید من المتغیرات البیئیة التى كان لها دور و شهدت الفترة الزمنیة منذ بدایة الثورة الصناعیة 
تشكیل المالمح أو السمات الرئیسیة لبیئة  فيالتأثیر على أداء الشركات الصناعیة ومن ثم  في جوهري
  2:هيومن الممكن تبویب هذه المتغیرات إلى أربعة متغیرات رئیسیة . الحدیثة التصنیع

   االقتصادیة المتغیرات -أ

 و. المجتمع في المنشآتعلى أداء جمیع شر مباله تأثیر یًا بیئ اً لمناخ والظروف االقتصادیة متغیر یمثل ا   
 ظهور التجمعات االقتصادیة الضخمةاألول هو : متغیرین رئیسیین وهما فيتتمثل المتغیرات االقتصادیة 

 .ةالمتعددة الجنسی لمنشآتزیادة القدرة التنافسیة ل، أما المتغیر الثاني فهو عالیةالتنافسیة القدرات ال ذات

التأثیر على أسلوب  فيبصوره أو بأخرى  جوهريالمتغیرات االقتصادیة لها دور تلك وتجدر اإلشارة أن 
ومن ثم فى تشكیل نمط وقوة النشاط  ,بصفة عامة و الشركات الصناعیة بصفة خاصة, إدارة الشركات

   .ككل االقتصادي

  المتغیرات التكنولوجیة  -ب
                                                

 . 03: ،صمرجع سابق ،یوسف بومدین 1
، بحث مقدم كمتطلب للحصول على درجة فعالیة المحاسبة عن اإلنجاز في ضوء مستجدات بیئة التصنیع الحدیثةمدى ، ھبة محمود مؤمنة 2

  .49:ص، 2005الماجستیر في المحاسبة، جامعة الملك عبد العزیز، المملكة العربیة السعودیة، 
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وفى هذا . العالم دولمختلف  في االقتصاديمو النوزیادة تحقیق  في یاً جوهر  اً دور  التكنولوجيالتقدم  شهد
أصبح هناك تزاید مستمر من  فقدتطورات تكنولوجیة متعددة وسریعة،  السنوات الماضیةالصدد شهدت 

إنتاج السلع وذلك لغرض استخدام المیكنة بدال من العنصر البشرى  في المنشآت الصناعیةجانب 
مراحل التصمیم  في ةاألوتوماتیكی المنشآت الصناعیةهور ثمره هذا التزاید المستمر ظ و من .والخدمات
، وكذا ظهور نظم التصنیع المرنة والتركیز على مفهوم إدارة الجودة اآلليالمعتمدة على الحاسب  و واإلنتاج
له العدید من اآلثار كان  جدیر بالذكر أن التطویر المستمر لنظم تكنولوجیا التصنیع الحدیثةو ال .الشاملة
  .تشكیل المالمح الرئیسیة للبیئة الصناعیة الحدیثة فيمن ثم و  بیة على أداء الشركات الصناعیةاإلیجا

   المتغیرات االجتماعیة والثقافیة - ـج

في تؤثر وتتأثر باألداء  ذلك أنهاالمتغیرات البیئیة الهامة  من أهمالبیئة االجتماعیة والثقافیة  تمثل   
من الخبراء الفنیین وأیضا للمنشآت ما تحتاجه جتماعیة إلى أنها توفر ترجع أهمیة البیئة اال و. المنشآت
المجتمعات ذات  فمثًال نجد في. المجتمع فيمستوى التعلیم ، مع مالحظة أن ذلك یتوقف على العمالة

ن الحصول على احتیاجاتها من القوى البشریة ذات أن المنشآت تتمكن مالمرتفع التعلیمي المستوى 
هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، یلعب مستوى الثقافة والعادات والتقالید االجتماعیة أثر . الیةالمهارات الع

عالقتهم بالشركة الصناعیة ومنتجاتها ومن ثم على  فيواضح على موقف كل من العاملین والمستهلكین 
  .مستوى األداء لها

  المتغیرات السیاسیة والقانونیة  - د
أحد المتغیرات البیئیة تعتبر  –تصدرها  التيالحكومة والتشریعات  فيممثلة  -ونیة البیئة السیاسیة والقان إن

 السیاسيستقرار ذلك أن  لإل. نموها واستمرارها فيالصناعیة ومن ثم  المنشآتأداء  فيتؤثر  التيالهامة 
 فيالدخول  وتشجیع رؤوس األموال األجنبیة على لمنشآتجابیة على أداء اًا إیواتجاهات المسئولین آثار 

  .شركات وطنیة
 ممـااألربعـة السـابقة تتفاعـل مـع بعضـها الـبعض بصـورة مسـتمرة  المتغیـراتهـذه و یجدر التنویه هنا أن       

ومـن ثـم یمكـن القـول  .الصـناعیة المنشـآتعلى حده علـى أداء  ایصعب معه عملیًا الفصل بین تأثیر كل منه
ن ثـم علـى تشـكیل سـمات البیئـة الصـناعیة الحدیثـة هـو بمثابـة أن أثر البیئة على أداء الشركات الصـناعیة ومـ

  .جمیعها هاته العواملدالة لتأثیر 
  

  المنشآت أداء كسلوك لتحسینالشراكة  إستراتیجیة: المبحث الثالث

                                                
  ألسالیب أو  الفعليتوزیع المتعلقة بالسلع أو الخدمات نتیجة التطبیق أنماط أو أسالیب اإلنتاج أو ال فيیمكن تعریف التكنولوجیا على أنھا كل تغییر

  .علمیةطرق 
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 األخیـر هـذا أن كـون فـي الصـناعة بـاألداء، سـلوك المنشـآت تـربط التـي العالقـة إلـىأوال  التعـرض یـتم سـوف
 واألداء، اإلسـتراتیجیة هـذا المطلـب العالقـة بـین فـي سـنقدم علیـه و .منافسـة منشـأة ألي یسـيالرئ الهـدف یمثـل

  .األداء في المیزة التنافسیة دور و و المنافسة األداء
       .األداء و سلوك المنشآت في الصناعة :ولالمطلب األ 

من أجل التأثیر على حجم  السیاسات أو اإلستراتیجیات التي تتبعها المنشآت: و نعني بسلوك المنشآت 
  1,نفوذها في السوق مثل سیاسات التسعیر أو اإلنتاج أو اإلعالن 

  ) أداء/ سلوك( العالقة :أوال
علـى ات توقـع أداء الشـرك لفهـم و ،الواقع القـائمفي هیمن تحلیل الظروف التنافسیة على مستوى الصناعة     

) scp(نمـوذج  أي األداء السـلوك و هیكـل،من مركزیـة النشأ تهیمنة اته اله .الماضیة عشرینمدى السنوات ال
الـــدخول، (لشـــركة ا إلســـتراتیجیةالســـلوك اإلداري  أنهـــذا الـــرأي یؤكـــد ). 01الشـــكل(فـــي االقتصـــاد الصـــناعي 

قـدرة  مـن حـدتبالتـالي  الصـناعة  وفي  السائدة مقیدة بشدة من جراء ظروف )والتمایز،والتسعیر، وما إلى ذلك
 فـي مسـألة تتعلـق إلـى حـد كبیـر ،ظـروف الصـناعة و مـن متوسـط القطـاع أعلـىأداء  تحقیـق علـى أي شـركة

رغب في الدخول أو الخـروج مـن الصـناعة ، أو التبـدیل بـین المـوردین ت تيال الحواجز التي تعترض الشركاتب
لقـدرات ا علـى سـبیل المثـال ، فـإن تكلفـة بنـاء(الحـواجز قـد تكـون مالیـة  اتـهه .عروضةمال منتجاتالاستبدال  و

مـاو ) ة المنتجـاتینافسـت، والوصـول إلـى األسـواق ، وتطـویر  المنافسـین ،  رد فعـلالخـوف مـن (  إسـتراتیجیة إ
     2).اتحاد العمالء زبائن وإحجام ال

و هـــذا مـــا یقودنــــا نحـــو دراســـة الســــلوك االســـتراتیجي للمنشـــآت المتنافســــة فـــي الصـــناعة، مــــن خـــالل تتبــــع   
 التـــي تتبعهـــا هاتـــه المنشـــآت للتغلـــب علـــى هاتـــه العوائـــق و بـــدائل اإلســـتراتیجیةو ال ســـتراتیجیات التنافســـیةاإل

   .تحقیق أهدافها
  :التنافسیة مفهوم اإلستراتیجیة- 1  

 بین واالنسجام التوافق بتحقیق تتعلق شاملة و األجل طویلة خطط أنها على التنافسیة اإلستراتیجیة تعرف
  .3  األهداف تحقیق لىع العلیا اإلدارة وقدرة التنافسیة البیئة

 أین الصناعة في موقع إیجاد أو التنافسیة، القوى ضد دفاعات إقامة و بناء أنها على فیعرفها Porterأما   

 لتحقیق وسائلها و قبلها من المستخدمة األهداف من خلیط تمثل التي و ،شاملة تنافسیة إستراتیجیة نشأةم لكل
 عن مستمرة و متواصلة میزة إلى تحقیق تؤدي التي تصرفاتال من مجموعة أنها على و .األهداف هذه

 و التنافس حلبة التنافس، طریقة(وهي أساسیة، مكونات ثالث خالل من تتحدد اإلستراتیجیة وهذه المنافسین،
  4).التنافس أساس

                                                
  . 41: ، ص  مرجع سابق، اقتصادیات الصناعةاحمد سعید بامخرمة،  1

2 Kim Warren, Competitive Strategy Dynamics, John Wiley & Sons Ltd, England, 2002, p: 12. 
  .17:ص، 2000، نوائل للنشر، عما راألولى، دا ة، الطبععملیات المعاصرة- مداخلھا -مفاھیمھا: اإلستراتیجیة ةاإلدارفالح الحسن الحسیني،  3 
  . 79 :ص سابق، عمرج ،األعمال مجال في التنافسیة المیزة خلیل، مرسي نبیل  4
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  :مستویات صنع اإلستراتیجیة -2
 :اإلستراتیجیة إلى أربع مستویات من حیث عالقتها باختیار البدائل نشأةالمو تتوزع اإلستراتیجیة في 

یتركز النشاط على هذا المستوى من االستراتیجیات على التعامل مع القضایا : مستوى اإلستراتیجیة العلیا -أ
أن تتوسع في أعمالها، أم  نشأةمهل ینبغي لل: ذات األهمیة الكبرى، كتقدیم إجابات على تساؤالت من نوع

ادة دون إحداث أي تغییر؟ إذا كانت عملیة التوسع مطلوبة هل تتم من تنكمش، أو تواصل عملیاتها المعت
الداخل كطرح أسهم جدیدة لالكتتاب العام أم من الخارج بشراء مصانع قائمة أو الدخول في شراكة مع 

مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي األعلى وكبار  بهذا المستوى من اإلستراتیجیة فلویتك1.أخرى نشآتم
  .المدیرین 

ككل وأهدافها العامة إلى  نشأةالمهي المسؤولة عن ترجمة مهمة  :مستوى إستراتیجیة وحدة النشاط - ب
اإلستراتیجیة بواسطة رؤسـاء  صیاغة هذه وتتم 2.إستراتیجیات محددة للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط

  .أو رؤساء وحدات النشاط أو مدیري خطوط اإلنتاج/قطاعـات النشاط الرئیسیة و
حیث یكون لكل وظیفة إستراتیجیتها ولكل إستراتیجیة محاورها أو  :مستوى اإلستراتیجیة الوظائفیة -ج

إستراتیجیاتها الفرعیة، فمثال تتضمن إستراتیجیة التسویق كل من إستراتیجیات للمنتج والتسعیر والتوزیع 
فیة أو رؤساء اإلدارات والترویج، ویتم صیاغة هذه االستراتیجیات من طرف رؤساء المجاالت الوظی

  3.الوظیفیة  الرئیسیة 
ینصب التركیز في هذا المستوى على إیجاد الطرق الكفیلة التي تساعد  :مستوى اإلستراتیجیة التشغیلیة - د

واالستراتیجیات األخرى  نشأةمعلى رفع إنتاجیتها في ظل اإلستراتیجیة الشاملة لل نشأةالمالدوائر المختلفة في 
رؤساء اإلدارة التشغیلیة ورؤساء  دارة الوسطى، وتصاغ هذه االستراتیجیات من طرفعلى مستوى اإل

  . وحدات المناطق الجغرافیة
  :ولفهم هذه المستویات نأخذ المثال العملي التالي 

  
  
  
  
  

  مستویات صنع اإلستراتیجیة في إحدى شركات البترول العالمیة): 07(الشكل 
  استراتیجیة الشركة ككل

 ......)الیورانیوم–الفحم (ركة في السوق الحالي لصناعة البترول ،وبناء مركز قوي لها في أنشطة الطاقة األخرى دعم موقف الش

                                                
  .101 ،ص 2002عمان ،،، ،دار مجدالوي للنشر و التوزیع  اإلدارة اإلستراتیجیةالقطامین، أحمد  1 
  .35: ، ص1995دار المعرفة الجامعیة،اإلسكندریة، ؟،  ، ھل یمكن لشركتك النجاح بدون إعداد خطة إستراتیجیةنبیل مرسي خلیل  2
  .103 :،ص2000، ،القاھرة،دار الكتب  ، تحدیات العولمة والتخطیط االستراتیجيأحمد سید مصطفى ،  3
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  استراتیجیة وحدة النشاط

 .جعل الشركة في مركز قیادي في صناعة البترول من خالل التكامل الرأسي كمنتج و موزع للمنتجات البترولیة المستخدمة كالوقود

  
  إستراتیجیة االستخراج
  المبادرة بوضع برنامج

استخراج البترول الخام من 
من  وللشركة، األراضي مؤجرة 

المحتمل وجود مخزون ضخم 
 بها من البترول

استراتیجیة البحوث والتطویر  
  االستثمـار في التكنولوجیا

 معدات جدیدة وحدیثة و

  استراتیجیة التسویق 
  توسیع عملیات التسویق

 ق جدیدةفي مناط

  اإلنتاج ةإستراتیجی 
زیادة طاقة التكریر 
بالشركة لمواجهة 

احتیاجات المناطق 
 الجغرافیة األخرى

  
  استراتیجیة تسویقیة مساعدة

من خالل المنافذ المملوكة ) أ(توزیع في منطقة 
 للشركة

  استراتیجیة تسویقیة مساعدة 
من خالل الموزعین و المتعاملین ) ب(توزیع في منطقة 

 ع الشركةم
   

  استراتیجیة تشغیلیة
وضع برنامج إقراض من جانب الشركة  لمساعدة 
الموزعین الجدد في تمویل االستثمارات الضروریة 

 الخاصة بتسهیالت التخزین

  استراتیجیة تشغیلیة 
جالون في ) x(إعطاء أولویة لفتح منافذ خدمة ذات سعة 

 الشهر

  .41:ص ،مرجع سابق؟،  ركتك النجاح بدون إعداد خطة إستراتیجیة، هل یمكن لشنبیل مرسي خلیل: المصدر
     
بیان في قبل الخوض لكن و اإلستراتیجیة، األهداف تحقیق في یساهم ما بكل مرتبط األداء مفهوم إن  العالقة تِ

 نبـی و اإلسـتراتیجیةبـین  بینـت العالقـة التـي )Chandler(أعمـال ذكـر مـن بـد ال األداء، و اإلسـتراتجیة بـین
 القطـاع هیكـل بـین العالقـة عـن البحـث أعماله في إنطالق نقطة كانت األخیرة هذه حیث  الصناعي اإلقتصاد
  .1  اإلقتصاد علم تقنیات مستعمال )Porter(للتنافس  العامة اإلستراتیجیات و الصناعي

 الـبعض فشـل و بمنتجاتهـا تنافسـیة تحقیـق میـزة فـي نشـآتالم بعـض لنجـاح تفسـیر إیجـاد إلـى تسـعى فأبحاثـه

 فـيالمنشـأة  أداء مقارنـة خـالل مـن البیئـة التنافسـیة فـيالمنشـأة  موقـع –نسـبیا – معرفـة یمكـن حیـث اآلخـر،
فـي  لهـا المسـطرة األهـداف تحقیـق مـن تمكنـت إذا أداء فعـال، ذاتالمنشـأة  أن نقـول و .منافسـیها بـأداء السـوق

ــــاحثین مــــن الكثیــــر نجــــد كمــــا .إســــتراتیجیتها األداء و  بــــین العالقــــة أي العالقــــة، هــــذه راســــةبد قــــد اهتمــــوا الب
 تكـون التـي هـي معـین میـدان في المتخصصة منشآتال أن وجد الذي Rumelt) ( بینهم من و اإلستراتیجیة،

 أن التفكیـر إلـى أدى فهـذا السـوقي، القطـاع نفـس فـي المتواجـدة منشـآتبـین ال من السوق، في حصة أكبر لها
 منشـآتأداء ال فـي اإلخـتالف إلـى یـؤدي الـذي الرئیسـي السبب هو التنافسیة تبناء اإلستراتیجیا في اإلختالف

                                                
  . 112:،ص 2005مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر،،المؤسسة أداء في ورھاد و التنافسیة اإلستراتیجیة، ھجیرة  شیقارة 1
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إلــى  تــؤدي التــي األساســیة العوامــل مــن یعتبــر المســیرین رقابــة تحــت اإلســتراتیجیة المــوارد أن تكــریس كمــا ،
  1. األداء تحقیق

القـوى التنافسـیة مـن جهـة للعالقة بین متطلبـات تنفیـذ االسـتراتیجیات التنافسـیة العامـة و  (Lenz)كما أشار   
ن أن قـدرة ال. وانعكاسات هذه العالقة في مسـتوى األداء المتحقـق علـى تجـاوز عوائـق الـدخول إلـى  منشـأةو بـیّ

تتوقــف علــى قــدرة إدارتهــا العلیــا المفاضــلة بــین إســتراتیجیة قیــادة التكلفــة ) أي قطــاع األعمــال الجدیــد(صــناعة
وان اختیــار أي مــن اإلســتراتیجیتین مــرتبط أساســا بقــدرة اإلدارة  الشــاملة و إســتراتیجیة التمیــز بشــكل خــاص ،

  .على تحلیل عوائق الدخول الناتجة عن تحلیل الموارد الداخلة في عالقتها بقوى البیئة التنافسیة
 ستكـر  منشـأةال كانـت كلمـا حیـث المرغـوب، األداء لتحقیـق و مهـم أساسـي شرط هي فاإلستراتیجیة بالتالي    

  .جٌدا كبیرة فعال أداء تحقیق إحتماالت كانت كلما هامة یجیةموارد إسترات
  :لتحسین اآلداء ةتغییر اإلستراتیجی -3

یتطلــب تحســین آداء المنشــآت التــي تعــاني مــن انخفــاض أرباحهــا، أن تتبــع هاتــه المنشــآت اســتراتیجیات بدیلــة 
أو نمــوذج اســتراتیجي نمطــي وفــي الواقــع فانــه ال توجــد إســتراتیجیة . قصــد الــتخلص مــن الوضــع التــي تواجهــه

ومـع ذلـك فقـد . یتبع في كل الحـاالت ، وذلـك شـيء بـدیهي نظـرا الخـتالف الظـروف التـي تعیشـها كـل منشـأة 
التغییر بنجاح أنها قد أدخلت مجموعـة مـن التغییـرات علـى  ةاتضح من دراسة المنشآت التي اتبعت استراتیجی

  2.المنشأة أبرزها تغییر اإلستراتیجیة
  :ةاإلستراتیجیتغییر  - أ

فاشـلة، تتـرك المنشـأة تـئن تحـت  إلسـتراتیجیة منشـأةال إتبـاعفي معظـم الحـاالت،  األرباحیعكس انخفاض      
و یعنـي . ، وقصـور فـي التنویـع ، وربمـا العمـل فـي العدیـد مـن األنشـطة غیـر المربحـةوطأة التكـالیف المرتفعـة

اللتفـاف علـى ظـروف المنشـأة لمن وصفة إسـتراتیجیة  اجزءا أساسیتغییر اإلستراتیجیة غالبا ما یكون  أنذلك 
و یتضمن ذلك قیام المنشأة بإعادة تقویم استراتیجیتها على مستوى األنشطة التـي تقـوم بهـا، فالمنشـأة  .الحالیة

 ةالتــي تفشــل فــي تحقیــق النجــاح عــن طریــق قیــادة التكلفــة قــد یــتم توجیههــا إلــى العمــل عــن طریــق اســتراتیجی
أمـــا بالنســبة إلـــى للمنشــأة التـــي تطبــق اســتراتیجیة التنویـــع ، فــان إعـــادة توصــیف التركیـــز . ویــعالتركیــز أو التن

االســـتراتیجي یعنـــي التعـــرف علـــى األنشـــطة التـــي تحقـــق أفضـــل أربـــاح و نمـــو فـــي المـــدى الطویـــل مـــن بـــین 
  3.األنشطة التي تقوم بها المنشأة، و القیام بتركیز استثماراتها فیها

للمنشــأة مــن الحصــول علــى معلومــات و تصــورات عــن المســتقبل العــام و جــدوى هاتــه البــد قبــل هــذا  لكــنو  
هـذا یعنــي ف، كاملــةغیـر لكــن ن المعلومــات حـول المســتقبل ممكنـة و ألو  .التغییـرات اإلسـتراتیجیة علــى أدائهـا

 أو عنــدما یمكنهــا أن تعــرف ولكــن غیــر المســتقبل، تغیــراتعنــدما ال تعــرف علــى وجــه التحدیــد  نشــآتالمأن 
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  .مـــــن الناحیـــــة النظریـــــة مســـــتحیال مـــــاالت الحـــــدوث، یصـــــبح تعظـــــیم دالـــــة منفعتهـــــاقـــــادرة علـــــى تحدیـــــد احت
سـلوكها فـإن . مـا إلـى الوقـت أو إلـى المعلومـة و وسـیلة قیاسـها منشـأةعنـدما تفتقـر هذا ما یحصـل في الواقع، 

  rationalité qu'Herbert Simon"  .1" وصف بعقالنیة هربرت سایمونی
لتحقیــــق القــــرارات أقــــل توجیهــــا  أنمــــن ناحیــــة . "procédurale" إجرائیــــةســــلوكات ون بأنهــــا یماوصــــنفها ســــ

 مــــرض علــــى مســــتوىالن أهــــداف قراراتهــــا الحصــــول .) الــــخ واألربــــاح،اإلیــــرادات، (تعظــــیم المنفعــــة  أهــــداف
نیـــة و مــن روتی المكتســبة،مـــن تجربتهــا  :نفســهاو مــن ناحیــة أخــرى، القـــرارات تعتمــد علــى المنظمــة . للمنفعــة

  .أعمالها الداخلیة
  :ككل المؤسسة مستوى على البدائل اإلستراتیجیة-ب
 علـى اتیجیاسـترات نـاكه، فمنشـأةلل المختلفـة اتیالمسـتو  في توظف أن مكنی اتیجیاالسترات من مجموعة ناكه

 مسـتوى علـى النشـاط وأخـرى مسـتوى علـى اتیجیاسـترات نـاكهو  ،أو اإلسـتراتیجیة العلیـا ككـل منشـأةال مسـتوى

  .الوظائف
 ههذ ریوتشما یهمنا في هذا البحث هو مستوى اإلستراتیجیة العلیا، والبدائل الممكنة على هذا المستوى، 

 2:نجد اتیجاالستراتی ذهه مهومن أ ككل، منشأةلل اإلستراتیجیة الخطط إنجاز ةیفیك إلى اتیجاالستراتی

  .منشأةة للیأساس دعامة باعتباره مربح دیوح منتج على زیالترك اهب ونعني : التركیز استراتیجیة -      
 التوسعالل خ من مترابطة، أسواق في جدد عمالء إضافة اهب نعني :السوق تنمیة استراتیجیة -      

  .الفروع خالل من أو  الجغرافي
 .ةیالحال األسواق إلى هاعیب مكنیو  مترابطة، ولكن دةیجد تامنتج خلق أي  المنتج تنمیة استراتیجیة -    

  .المتقادمة ةیالحال المنتجات على ومتفوقة دةیجد منتجات خلق اهب نعني :االبتكار استراتیجیة -    
 الحـالي، اهنشـاط مجـال نفس في نشأةملل ةیاإلنتاج الطاقة ادةیز  اهب ونعني : األفقي التكامل استراتیجیة -    

 مـن الحـد بغـرض مماثلـة نشـأةم مـع نـدماجاال أو االسـتحواذ أو ، نشأةالم داخل ةإنتاجی وحدات إنشاء خالل من

 .المنافسة

 اهبمـدخالت نشـأةالم دیـلتزو ة یداخل وحدة إنشاء لالخ من التكامل  هذا تمیو  : الرأسي التكامل استراتیجیة -   
 ).أمامي رأسي تكامل( ذلك سمىیو  داخلي عیتوز  نظام إنشاء أو ،)خلفي رأسي تكامل(ذلك سمىیو 

 أخـرى نشـأةم مـع التعـاون خـالل نمـ یـدجد قیـفر  خلـق تعنـي:  المشـتركة وعاتالمشـر  اسـتراتیجیة -       

 .دةیجد سوق إلى الدخول أو دیجد منتج میتقد بغرض

 إتبـاع خـالل مـن احاألربـي فـ ةیالسـلب اتهـاالتجا ةهـمواج اهـب قصـدی : النشـاط تقلیـل اسـتراتیجیة -       

  .التكلفة ضیلتخف متنوعة بیأسال
                                                

1 Pierre-Noël Giraud ,Economie industrielle des commodites, Polycopié du cours, Centre de Geopolitique de 
l'énergie et des matières premières,Université  de paris-dauphine, 2003,  P:134.  

 :162–166.ص ص،1995 اإلسكندریة، الجامعیة، المعرفة دار ،االستراتیجي التخطیط في المدیر دلیل خلیل، مرسي نبیل 2
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غالق الملموسة اهألصول نشأةالم عیب اهب قصدیو : لتصفیةا استراتیجیة -          .اهنعامص وإ
  

  . ةعلى سلوك المنشآت في الصناع المؤثرةالعوامل : ثانیا
إســـتراتیجیتها التنافســـیة أهــم العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى ســـلوك المنشـــآت الصـــناعیة أو بـــاألحرى التـــي تحـــدد    

  : عات وتحدید سعر السلعة المنتجة هيفیما یتعلق بتحدید حجم اإلنتاج والمبی العامة
  . األهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقیقها .1

؟  هیكل الصناعة من حیث شكل السوق الموجودة في الصناعة وهل هي سوق احتكاریة أم تنافسیة .2
  1:هذه العوامل كالتالي یمكن تحلیلو 

  : األهداف التي تسعى المنشأة إلى تحقیقها -1
ر على سلوكها فیما یتعلق في تحدید حجم اإلنتاج وتحدید السعر، وهناك عدة أهداف إن هدف المنشأة یؤث  

  : یمكن أن تسعى المنشأة إلى تحقیقها وهي
إذا كـان  وهـو الهـدف األساسـي الـذي افترضـته النظریـة االقتصـادیة،  و : تحقیق أقصى ربـح ممكـن  -أ    

عنـده ر عنـد المسـتوى الـذي یكـون اإلنتـاج والسـعهدف المنشأة هو تحقیق أقصى ربح ممكن فإنها تحـدد حجـم 
  .) Cm(التكالیف الحدیة=  ) Rm( اإلیراد الحدي:   
تحدد المنشأة مستوى الربح المستهدف  : هدف زیادة المبیعات مع تحقیق حد أدنى معین من الربح -ب   

    .تحقیقه وتحدد حجم اإلنتاج من المبیعات ومستوى السعر الذي یحقق لها هذا الهدف
 : هدف زیادة المبیعات وتحقیق حد أقصى إیراد ممكن -ج   

صفر، وهنا یصل اإلیراد = تحدد المنشأة حجم اإلنتاج عند المستوى الذي یكون عنده اإلیراد الحدي   
 .الكلي إلى أعلى مستوى له

فض من تلجأ المنشأة إلى تحدید سعر منخ :هدف إعاقة دخول منشآت جدیدة منافسة إلى الصناعة - د   
السلعة حتى تمنع دخول منشآت جدیدة منافسة، وهذا السعر قد یكون مساویًا للتكلفة المتوسطة للوحدة وفي 

  . التكالیف الكلیة= اإلیراد الكلي  :هذه الحالة یكون
وبالتالي ) المحسوب ضمن تكالیف اإلنتاج ربح المنظم صاحب المنشأة(وتحقق المنشأة الربح العادي فقط 

وقد یكون السعر المحدد من قبل المنشأة أحیانًا أقل ،صفر ) = الربح غیر العادي(االقتصادي  یكون الربح
  . من التكلفة المتوسطة وتتعرض المنشأة للخسارة بشكل مؤقت حتى تمنع دخول منشآت جدیدة منافسة

  : هیكل الصناعة و شكل السوق الموجودة في الصناعة -2
لموجــودة فیهــا مــن حیــث درجــة االحتكــار والمنافســة تــؤثر علــى ســلوك إن هیكــل الصــناعة وشــكل الســوق ا    

المنشـأة بشـأن تحدیــد حجـم اإلنتـاج والســعر ففـي األسـواق االحتكاریــة یكـون الطلـب علــى السـلعة قلیـل المرونــة 
علـى رفـع السـعر، أمـا فـي األسـواق التنافسـیة التـي ترتفـع فیهـا درجـة ) المنشـأة(وتزداد قدرة المنـتج ) غیر مرن(
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، حیـــث یكـــون هنـــاك بـــدائل للســـلعة تنتجهـــا )طلـــب مـــرن(منافســـة یكـــون الطلـــب علـــى الســـلعة أكثـــر مرونـــة ال
  1.المنشآت األخرى للمنافسة وفي هذه الحالة تقل قدرة المنتج أو المنشأة على رفع السعر

قة لسلوك الصناعي عالنجد أن ل – 02الشكل -  نموذج تحلیل األداء في اإلقتصاد الصناعيمن خالل      
لو أن الصناعة تتكون من العدید من الشركات، فستكون المنافسة  فمثًال،. )الهیكل( وثیقة بالبنیة الصناعیة

قد تنفق  و. باألخریات فكل واحدة منها ستحاول تقدیم منتج أفضل أو أرخص مقارنة. عالیة جًدا فیما بینها
. ت الزبائن وغیر ذلك من وسائل زیادة المبیعاتوالتعبئة وخدما الشركات المتنافسة أمواًال أكثر على الدعایة

. بینها لتحدید األسعار اآلخر كلما قل عدد الشركات المكونة للصناعة تمكنت من التعاون فیما ومن الجانب
یمكنها التأثیر على السعر سواء  الحجم،الكبیرة  احتكار القلة، فإن العدد القلیل من الشركات نموذج في و

  .تتفق على ذلك أو لماتفقت فیما بینها 
فبعد تشجیعها لدخول   .أیًضا على سلوك المنشأة - وهي من أبعاد الهیكل - وتؤثر معوقات الدخول   

الشركات القائمة من فرض أسعار أعلى، وتقلل  شركات جدیدة في صناعة ما، تُمكن معوقات الدخول
 .اإلنتاجیة فعالیتها

 فبعض االقتصادیین یعتقدون أن الشركات .لى سلوكهادرجة تنوع منتجات الشركة تؤثر أیًضا ع و   
المتخصصة بصورة غیر عادلة؛ ألنها تستخدم أرباحها في منتج ما  متنوعة األغراض تنافس الشركات

ا فقط  إال أن اقتصادیین آخرین یرون مثل هذا. خسائرها في منتج آخر من منتجاتها لتعویض السلوك ممكنً
الشركات الجدیدة من المنافسة في إنتاج السلع  معوقات الدخول تمنعف. في حالة حدة معوقات الدخول

  .تخفیض أسعارها المربحة مما یساعد على
، حیث یمثل )األداء( وتوضح النظریة االقتصادیة أن الهیكل السوقي یؤثر على إنجاز النظام االقتصادي  

مستوى اإلنجاز السوقي، وبذلك فإن االقتصادیة داخلها، ومن ثمُ یحدد  نشآتالمالبیئة التي تحدد سلوك 
دراسة وتحلیل العالقات الموضوعیة بین عناصر الهیكل وعناصر اإلنجاز تعتبر مدخال مناسبا للتحلیل 

ویعطي بعض االقتصادیین لكل من الهیكل والسلوك نفس األهمیة . االقتصادي وللسیاسة االقتصادیة
  .باعتبارهما محددان لألداء

  
    

   ستراتیجیة الشراكةالنظري إل إلطارا :المطلب الثاني
والشـــركات العالمیـــة، أصـــبح اللجـــوء إلـــى  نشـــآتالمبتزایـــد حـــدة المنافســـة التـــي أصـــبحت تهـــدد الكثیـــر مـــن    

إســتراتیجیة بدیلــة تمثلــت فــي التحــالف والمشــاركة أمــرا شــبه محــتم، ففــي ظــل هــذه اإلســتراتیجیة تبــدلت العالقــة 
التعـاون والتنـافس الـذي یتـیح لألطـراف الحصـول علـى التكنولوجیـا  ج مـنمن التنافس السلبي العـدائي إلـى مـزی
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أو تطـــویر تلــك التكنولوجیـــا الموجــودة، فضـــال عــن توسیــــع الســـوق المحلیــــة أو الخارجیــة، و جلـــب /الجدیــدة و
  .المزید من المعرفة 

  الشراكة بین المنشآت إستراتیجیةمفهوم : أوال
 بـین للتعـاون محـال تكـون أن یمكـن التـي القطاعـات بـاختالف اكةالشـر  مفهـوم یختلـف  :مفهـوم الشـراكة -1

عالقـة قائمـة علـى أسـاس ": هـي عمومـا الشـراكةو  .الشـراكة إلیهـا تسـعى التـي األهـداف وبـاختالف منشـآتال
حیـث یقـدم كـل  المتشـاركة، نشـآتموالتعاون المشترك من أجل تحقیق المصالح واألهـداف المشـتركة لل التقارب

  1".مع الحفاظ على استقاللیته القانونیة دیه إلنجاح هذه العالقةطرف أفضل ما ل
سـلعة  بإنتـاج للقیـام وطنـي أو محلـي طـرف مـع أكثـر أو أجنبـي طـرف إشـراك حالـة في فانه الشأن هذا وفي     
أو  المـال رأس فـي المشـاركة كانـت سـواء آخـر، خـدمي أو إنتـاجي نشـاط أي أو السـوق تنمیـة أو جدیـدة

 تمییـزا مـن أكثـر یعتبـر االسـتثمار مـن النـوع وهذا. مشتركا استثمارا یعتبر هذا فإن التسییر، حتى أو بالتكنولوجیا

  2.المشروع إدارة في المشاركة األجنبي للطرف یتیح حیث ،اإلنتاج تراخیص أو اتفاقیات
 بـاختالف االقتصـادیة منشـآتال بـین والتقـارب التعـاون أشـكال مـن شـكل هـي الشـراكة أن إذن القـول یمكـن    

  . ذلك في مصلحتهما الطرفین لكال یحفظ حیث معین بمشروع القیام قصد جنسیاتها
  :و الشكل التالي یوضح صورة الشراكة بین المنشآت

  

  صورة الشراكة بین مؤسستین: )08(الشكل
  
  

 
 
 
 
 
 

  ف ومصالح خاصة أھدا           أھداف ومصالح خاصة                أھداف مشتركة              
  "ب"بالمؤسسة                         محدودة            "          أ"بالمؤسسة                          

 
 B.Garrette et P.Dussauge,les stratégies d’alliance, Ed d’organisation Paris ,1995, P:25 :المصدر  

   :بین المنشآت الشراكة أشكال -2   
 أن یمكن و مختلفة قطاعات في تنشط متنافسة غیر منشآت بین تجمع أنها التحالف عن الشراكة زیمیّ  ما

تصنَّف أشكال عدة تتخذ و منها، جزء أو األنشطة إجمالي تشمل   3 :التالیة الفئات ضمن ◌ُ

                                                
  . 19:،ص 2004،جامعة الجزائر،مذكرة ماجستیر ،الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة إستراتیجیةأثر  ،سلیمان بلعور 1
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات المؤسسات ، نامیةالشراكة في تدویل اقتصادیات الدول ال دوربراھیمي زرزور، حفیظ عبد الحمید، 2

 .8:، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر سطیف، ص2006افریل  18 -17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 
  . 66:، ص2008، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر،مام خیار النمو الداخلي و النمو الخارجيأالمؤسسة الیاس بن ساسي،  3

 الشراكــة

 بالمؤسسة  المؤسسة أ
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ثل :(Partenariat symbiotique)مختلفة منشآت بین الشراكة-   تمارس ال منشآتبین  التعاون في تتمّ
 المنافس؛ أو المورد أو العمیل وضعیات بینها فیما تتخذ ال و ، السوق نفس في تنشط ال و النشاط نفس

 تتّعلق  :(Partenariat d'impartition)خلفیة و أمامیة منشآت مع المؤسسة تجمع التي الشراكة- 
توِكل التي بالعقود  أو( جزء بممارسة المورد أو العمیل موقع لها بالنسبة تتخذ منشآت إلى المؤسسة فیها ◌ُ
خص ،المعتمدة الوكاالت المناولة، : العقود هذه بین من و أنشطتها، من ) أجزاء  إلخ؛... بأنواعها الرُ

  :(Partenariat de corrélation)السوق نفس في تنشط منشآت بین تتم التي الشراكة- 
 مـن منشـآتال هـذه تهـدف و لسـوق،ا نفـس إلـى منتجاتهـا توجـه لّكنهـا مختلفـة أنشـطة ذات منشـآت بـین تـتم

  .أنشطتها بین التجاري التآزر أثر إحداث إلى الشراكة من النوع هذا خالل
  بین المنشآت أهم النظریات المفسرة إلستراتیجیة الشراكة :ثانیا
أهـــم التفســـیرات النظریـــة التـــي تعـــالج مســـألة الشـــراكة اإلســـتراتیجیة، نشـــیر هنـــا إلـــى أن جـــل هـــذه مـــن بـــین    

  :ات حدیثة بحداثة الظاهرة والبحوث التي تطرقت لها، فنجد من أهم تلك النظریاتالنظری
 : المورد تبعیة نظریة- 1   

 لیس بإمكانها التي فالمؤسسة ،الشراكة أهداف تحلیل في ساهمت والتي نوعها من األولى النظریة هذه تعد

 في أخرى للعمل اقتصادیة منشآت مع ةالشراك سبیل اتخاذ إلى تلجأ،  اإلنتاج عوامل كل ومراقبة استغالل

  1.انشاطاته مجال
 التكنولوجیة وطاقاته إمكاناتها، الستغالل تسعى للمحروقات، المنتجة غیر العالمیة البترولیة الشركات فمثال

عادة الخام البترولیة المواد باستیراد وهذا المتطورة، والتقنیة  شكل على بتصدیرها تقوم وتصنیعها ثم تحویلها وإ

عادة المواد شراء بین السعر فارق إلى اإلشارة مع. الصنع تامة مواد   .آخر شكل في بیعها الخام وإ
 هذا لتدارك و) المنتج( البلد األصلي في بها القیام یمكن الخام للنفط والتصنیع التحویل عملیات أن العلم مع 

 منح إلى شاملة،عمدت ناتها بصفةإمكا استغالل قصدو ) المنتجة(األصلیة الدول فإن العادل غیر الموقف

  .محلیا النشاطات هذه بمثل قصد القیام البترولیة المواد تحویل في االختصاص ذات للشركات جبائیة تسهیالت
  
  
  
  : نظریة تكالیف الصفقات  -2

الذي وضع قائمة العوامل المفسرة الرتفاع  O.Williamsonیرجع الفضل في تطویر هذه النظریة إلى
فقات، وقد سمح هذا العمل بتوسیع إمكانیة اإلحالل بین مختلف أشكال االرتباط الممكنة بین تكالیف الص

                                                
 . 426:، ص1998, الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت, االقتصاد الدولي, زینب حسین عوض هللا  1
  نشرO.Williamson  ھذا العمل في مقال بعنوان"Transaction cost Economics "من جریدة 22 في العدد ""Journal.of law.and Economics      
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، وتشمل تلك ) التعامل من خالل السوق، إتفاقیات الترخیص، إتفاقیات االمتیاز، إتفاقیات الشراكة( نشآتالم
  1:العوامل المتحكمة في تكالیف الصفقات العناصر التالیة

یـؤدي إلـى إرتفـاع إحتمـال حـدوث أخطـاء، وبالتـالي إرتفـاع تكـالیف التعـدیل : ار المحـیطتعقد وعدم استقر  -   
  والتصحیح؛ 

  وهذا ما ینفي إنشاء إتفاقیات مثالیة ؛: العقالنیة المحدودة لدى المتعاملین -    
إرتفــاع تكــالیف الصــفقات یرجــع هنــا إلــى نقــص إمكانیــة إســتعمال هــذه  :درجــة تخصــص كبیــرة لألصــول -   
 صول في میادین أخرى نظرا لمیزاتها الخاصة ؛األ

كلما زاد تكرار مثل هذه العالقات، أدى ذلك إلى تحمـل تكـالیف خاصـة بكـل : تكرار العالقات التعاقدیة -    
عالقــة تعاقدیــة، وهــو مــا یجعــل البحــث عــن بــدیل الشــراكة أمــرا هامــا إلضــفاء الثبــات علــى تســییر مثــل هــذه 

 الصفقات؛

یظهـــر مـــن خـــالل إســـتعمال الحیلـــة أو ســـوء النیـــة وعـــدم إظهـــار النوایـــا واألهـــداف : هازیـــةعامـــل االنت -    
كتغییـر المـورد مـثال أو (الحقیقیة من طرف األطراف المتواجدة في السوق، مما یستدعي تغییر تلـك األطـراف 

 ، هذه التغیرات تسبب أعباء وتكالیف إضافیة ؛  )المتعامل 

إن نقـص عـدد المتعـاملین یـؤدي إلـى وجـود وضـعیات إحتكـار وهـو مـا : لسوققلة عدد المتعاملین في ا -    
  .المتعاملین یرفع من القدرة التفاوضیة لهؤالء

انطالقــا ممــا ذكرنــاه یلجــأ العدیــد مــن المتعــاملین فــي الســوق إلــى إبــرام عقــود شــراكة لتخفــیض تلــك التكــالیف، 
األقــل ألنهــا مرحلــة وســطا بــین صــفقات الســوق وتعتبــر الشــراكة غالبــا الحــل األمثــل حســب هــذه النظریــة علــى 

  .بهذا النشاط  بنفسها وهو ما یتطلب استثمارات ضخمة  نشأةالمالتي تتمیز بتكالیفها العالیة وقیام 
لكنهــا یمكــن أن تطــرح  ،قــدمت نظریــة تكــالیف الصــفقات تفســیرات هامــة لفهــم عالقــات الشــراكة بالتــالي      

  :بعض النقائص التي تمیزت بها وهي 
ضـــبط تكـــالیف  یســـتحیل عملیـــا أن نحـــدد تكـــالیف الصـــفقات بدقـــة ألن مـــن الواضـــح وجـــود صـــعوبة فـــي -1

  .بكثرة متغیراتها أحیانا، وصعوبة أو استحالة قیاسها أحیانا أخرى الصفقات التي تتمیز 
نظریة تكالیف الصـفقات تجعـل المؤسسـة تتخـذ قراراتهـا فقـط مـن خـالل طـرف اقتصـادي معـین مـع هـدف  -2
  فیض التكالیف، تخ
اتفاقیــة تعـــاون فــي حالــة مــا وتختـــار  نشــأةالمفـــي وضــع حــرج وســاكن، فقـــد تختــار  نشــأةوهــذا مــا یجعــل الم  

مشروعا مشتركا في حالة أخرى أو إندماجا في حالة مغـایرة، وقـد ال یـتحكم فـي ذلـك هـدف تخفـیض التكـالیف 
المتبعـــة مـــن طـــرف  اإلســـتراتیجیةآخـــر تبقـــى كونهـــا تبحـــث أوال عـــن البقـــاء وتحســـین القـــدرة التنافســـیة، بمعنـــى 

  .یمیلها المحیط في فترة زمنیة معینة  هي الموجه ولیس فقط شروط محددة نشأةالم

                                                
  25:بق ،ص ، مرجع سا سلیمان بلعور 1
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  :(Synergie) عاضدنظریة الت -3
تعبّر التي المصطلحات من الكثیر هناك   .إلخ...التآزر التعاون، منها و المفهوم هذا عن ◌ُ

 الكلمـة إلـى (Synergy)اإلنجلیزیـة و (Synergie) مـة الفرنسـیةالكل أصـل فیرجـع األجنبیـة باللغـة أمـا

فه  و  "الجماعي العمل " تعني التي و  (Synergos)الیونانیة     :ّأنه على )J-F.Weston )1953 عرّ
 لكل الفردیة المساهمات مجموع تفوق أكثر أو عنصرین مجموع مساهمة فیها تكون التي تلك الوضعیة  «

  1 ».حدى على منهم
فه داللة، أكثر بشكل المفهوم هذا تطویر حاول فقد"   I.Ansoff" اأم ركب األثر أنه على فعرّ  للجمع المُ

عبّر الذي و « 2 + 2=5»عنصرین بین ُ جتمعة لمواردها المؤسسة استغالل عن الناتج اإلیراد عن ی  بشكل مُ
 .منفصل بشكل الموارد لهذه استغاللها من علیه تتحّصل الذي ذلك یفوق

 یعني فاألول التعاضد أثر مفهوم عن یختلف أكثر أو قیمتین بین الجمع أن نجد التعریف هذا خالل من    
نعبّر الذي و لقیمتین الجبري المجموع  فال یساوي عنصرین بین التعاضد أما ،"2 + 2 =4"ب مثال عنه ◌ُ

  "2+ 2 ≠ 4".أن  أي الجبري، مجموعهما بالضرورة

 مـع أو نشـأةالم داخـل فـي أعمـال أو مجـاالت أنشـطة بـین الجدیـدة رتباطـاتاال مـن حزمـة إثـر التعاضد و ینشأ

 ثـرإ الخارجیـة )التـآزر(  التعاضـدیة مـن المتحققـة القیمـة أن حیـث، الصـناعة میـدان نفـس فـي أخـرى شـآتمن
 عبمشاری الخارجیة التحالفات أو االستحواذ طریق عن أو داخلیا أكان سواء اأشكاله بمختلف بالموارد المشاركة
 عملیـة ألطـراف المسـتقلة الوحـدات قـیم مجمـوع مـن كبـرأ تكـون أن یجـب برأسـمال أو ابالتكنولوجیـ أو مشـتركة

  2.التعاضد

األعمـال  و األنشـطة أو بـالموارد المتنوعـة المشـاركة لعملیـة نـاتج أفضـل تحقیـق الشركاء من تعاضد و الهدف
 مجـرد و لـیس إضـافي، وعامـل المشـاركة، عموضـو  المـذكورة العناصر تفاعل حصیلة الناتج هذا یكون بحیث
 المشـاركة عناصـر مـن عنصـر لكـل یمكـن كیـف تحدیـد المهـم فمـن .لهـا الحسـابي الجمـع لعملیـة نتـاج

 فـي ذاك أو العنصـر هـذا یسـاهم كیـف أي األخـرى، العناصـر مـع مفیـدة و بصورة فعالة یعمل أن التعاضدیة
  .المنظمة في المتواصلة القیمة سلسلة مضافة إلى قیمة تكوین

  
ـا كـان سـواًء  أشـكاله بمختلـف ، بـالموارد المشاركة ثرإ التعاضد من المتحققة القیمة إن    طریـق عـن أو داخلیً

  المشـاركة أو  "Joint Venture "مشـتركة بمشـاریع "Alliances"  الخارجیـة أو التحالفـات االسـتحواذ
  .التعاضد عملیة ألطراف المستقلة حداتالو  قیم مجموع من أكبر تكون أن یجب برأسمال أو التكنولوجیة

 قـادرة تكـون سـوف التحـالف اإلسـتراتیجي شـركة كـل معینـة عناصـر بتـرابط هأنـ المفهـوم هـذا فـي الفكـرة إذن،
فعالیة أكثر بصورة المنافسة على   .لوحدها السوق دخلت أنها لو من كفاءة و أكثر ،السابق من ◌َ

                                                
  . 117:الیاس بن ساسي، مرجع سابق ، ص  1
  .60:ص مرجع سابق، ، یاسین غالب سعد 2
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تریـده الـذي التعاضـد طبیعـة و نوع عن واضحة صورة دارةاإل لدى تكون أن الصدد  هذا في المهم فمن    ُ◌ 
 قـد أو ، قطـاع الصـناعة نفـس فـي العبـین و شـركاء مـع الخارجیـة التحالفـات مـن محـدد تختـار نطـاق فقـد ،

 . مهم استراتیجي شریك مع التحالفات من شامال نطاقًا تفضل
 مفیدة و بصورة فعالة یعمل أن دیةالتعاض المشاركة عناصر من عنصر لكل یمكن كیف تحدید المهم من و

 القیمـة سلسـلة مضـافة إلـى قیمـة تكـوین فـي ذاك أو العنصـر هـذا یسـاهم كیـف أي األخـرى، العناصـر مـع
  .المنظمة في المتواصلة

  : نظریة الوكالة -4
عــدة مبــررات لفهــم اإلخفاقــات التــي تحــدث فــي الســوق واعتبــر أن تركیــز المتعــاملین  O.Williamsonذكــر   

 . المشـكلشـراكة فـي هـذه الظـروف تسـویة لهـذا عظیم األرباح قد یؤدي إلى غیـاب الثقـة بیـنهم، وتعتبـر العلى ت
ولتطویر هذه العالقة ال بد من اإلهتمام بعامل الثقـة الـذي یتنـامى بمـرور الوقـت بـین الشـركاء وهـذا مـا یجنـب 

  1.وقوع تكالیف خاصة بالوكالة
، ألنها تسهل مراقبة التعاقدات المتبادلة وكونها أساسا نشأةمیار للإن نظریة الوكالة تعتبر الشراكة أفضل خ

لإللتحام والترابط الذي یشكل آلیة ناجعة لمنع وعرقلة التصرفات اإلنتهازیة، وترتبط هذه المقاربة أساسا 
بدرجة غموض النتائج المنتظرة من النشاط، فكلما كانت درجة غموض هذه النتائج كبیرة كلما كان اللجوء 

، وبالمقابل كلما قلت درجة  نشأةالملخیار الشراكة أفضل كبدیل لعالقات السوق أو دمج هذا النشاط في 
   .نشأةالم غموض تلك النتائج كان إحتمال خیار الشراكة أضعف مقارنة بعالقات السوق و

  
  
  
  
  
  

  عوامل و شروط نجاح الشراكة: ثالثا
 : 2یلي ما الشراكة عقد لنجاح الضروریة الشروط بین من

 المـوارد و  المتـوفرة الوسـائل كل وتنسیق تجنید عن عبارة اإلستراتیجیة الشراكة  :اإلستراتیجي التخطیط -     

 اإلسـتراتیجي المنهجـي التخطـیط وضـع یجـب الشـراكة وإلنجـاح المسـطرة، األهـداف إلـى للوصـول الضـروریة

 .اتخاذها قبل القرارات دراسة والسلیم، 

                                                
  25:، مرجع سابق ،ص  سلیمان بلعور 1
  
 .4:براھیمي زرزور، حفیظ عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2
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 بعـض لمواجهـة المرونـة مـن نـوع تبـدي أن المؤسسـة علـى یجـب: التكنولوجیـا نقل في نسیقوالت المرونة -     

 .التغیرات

 هنـاك ویكـون الثقافـات، بـین تطـابق الشـراكة عقـد فـي یكـون أن ینبغـي : التسـیریة الثقافـات بـین التوافـق -     

  .المؤسسة وثقافة التسییر أنماط یخص فیما الشركاء لسلوك جیدة معرفة
  

  و آثارهادوافع سلوك إستراتیجیة الشراكة : الثالث المطلب
 منشـآتالشـراكة، یبقـى التسـاؤل المطـروح هـو لمـاذا تسـعى الإلسـتراتیجیة  اإلطار النظـريبعد أن وضحنا      

أخــرى ؟ كــل  منشـآتالرائــدة إلـى أســلوب الشـراكة مــع  منشــآتإلـى التعــاون فیمـا بینهــا ؟ ولمـاذا تســعى بعـض ال
  .نا للحدیث عن الدوافع الحقیقیة لنشوء هذه الظاهرة وانتشارهاهذه التساؤالت تقود

  سلوك المنشآت إلستراتیجیة الشراكة) أسباب(دوافع : أوال
االقتصادیة ضرورة معاصرة للتغلب على المشكالت ولمواجهة التحدیات  منشآتأضحت الشراكة بین ال

لحقیقیة الختیار هذا البدیل االستراتیجي في الدوافع واألسباب ا تجلىإضافة لذلك ت, والمالیة ةالتكنولوجی
  : العناصر التالیة 

  internationalisation des marches :  األسواق دولیة - أ
 المواصالت وأجهزة اآللي اإلعالم وسائل نتیجة بارزا وتقلصا انخفاضا واالتصال النقل تكالیف شهدت

 التجاریة مهام المبادالت لتسهیل ووسیلة التصالا عالم في قفزة تعد والتي اإلنترنت شبكة ظهور مع خاصة

 االقتصادیة إحاطة المؤسسة في تلعبه الذي الدور على عالوة الدولي، التعامل إطار في الدول بین والتقنیة

 .بها تتأثر أو فیها تؤثر قد التي العالمیة المستجدات بكل

 جهة االهتمام من المؤسسة على یفرض یاللتكنولوج الالمحدود التطور هذا ظل في األسواق دولیة نظام إن

 تسویق األسواق بغرض جمیع على أكبر انفتاحا ثانیة جهة ومن معه، التجاوب ومحاولة التطور بهذا الدائم

 . إمكانات من أتیت ما بكل كفاءاتها وتطویر منتجاتها

 منشآتلل ةجیاإلستراتی األولویات على شك أدنى بدون تؤثر المعاصرة األسواق دولیة مشكلة إن  
یخلق  وهذا باإلنتاج، الخاصة للتكالیف الدقیقة للمراقبة فعالة وسیلة إیجاد الواجب فمن لذلك االقتصادیة،

المتطلبات  هذه على للرد وسیلة تعد الشراكة فإن لذلك الطویل المدى على لالستثمار ودافعا مشجعا محیطا
 إلبرام عقود بسرعة تبادر التي االقتصادیة للمؤسسة رجعی كله وهذا والتنافسي، المعقد المحیط لهذا المتطورة

 .لنجاحها ضمانا الشراكة

  :المشاركة في المخاطر  -ب
یستخدم أسلوب الشراكة لتقلیل مخاطر المنافسة أو على األقل السیطرة  النسبیة والمحدودة على اآلثار   

 ئعة في هذا الصدد هو تطویر شركةالسلبیة أو التهدیدات المرتبطة بهذه المخاطر، ومن األمثلة الشا
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"Boeing " شراكة استراتیجیة دولیة مع عدد من الشركات الیابانیة لتقلیل المخاطر المالیة الخاصة بعملیة
نتاج جیـل جدید من طائراتها و هي    1.، ألن مشروع بهذا الحجم یحتاج إلى بالیین الدوالرات777تطویر وإ

  :(Synergie)عاضد البحث عن أثر الت -ج 
 لتبادل نتیجة باعتباره الخارجي النمو عملیات وراء من يالرئیس الدافع هو التعاضد أن  M.Porter اعتبر 

قة منشآتال بین الموارد و المعارف طبّ  التي و التنافسیة عن المیزة بالبحث ذلك ربط و الخارجي، للنمو المُ

  2.تطورها و المؤسسة لبقاء وسیلة أهم حسبه تعتبر
  :م واالنتقال التكنولوجيالتعل -د  

بمسألة التعلم في المشاریع المشتركة، وحسب رأیهم تعتبر " التعلم التنظیمي " اهتم أصحاب نظرة 
المؤسسة المشتركة أحسن وسیلة للحصول على المعارف الضمنیة، وقد یتحول هیكل المؤسسة المشتركة 

ق االحتكاك المباشر بین كل من الباعث إلى وعاء الستقبال التأثیرات المتبادلة من الطرفین عن طری
والمستقبل، ونشیر إلى أن هذا النوع من المعارف یوصف بأنه صعب االنتقال عن طریق الوسائل الرسمیة 

، لذا اعتبرت هذه اإلستراتیجیة أحسن وسیلة لنقل هذه ) الخ...،البحث والتطویرنكالتكوی(الكالسیكیة 
  L’apprentissage ."3"   بالتعلم المعارف وهذا ما یعرف

إلى جانب التعلم تعتبر التكنولوجیا عامال أساسیا لتطور المؤسسة االقتصادیة، ونظرا للتطورات 
المتسارعة التي تحدث في حقل التكنولوجیا یوما بعد یوم فإنه من الصعب أن تواكب المؤسسة دوما تلك 

تكالیف الخاصة باألبحاث في هذا التطورات، مما یجعل استراتیجیة الشراكة تهدف إلى تقلیص تلك ال
  .المیدان وتكون بدیال ممكنا لالنتقال التكنولوجي بطریقة أكثر سهولة 

  
  
  
 
  :التقلیل من حدة المنافسة  -هـ  

تسمح اتفاقیات الشراكة بتوسیع انتقال المعارف التكنولوجیة والتجاریة وغیرها، وبالتالي تضمن نوع من 
إلى تحسین  منشآتكفاءة وفعالیة هذه العالقة التي تقود الكثیر من الالثقة المتبادلة، مما یرفع من 

وضعیاتها التنافسیة في السوق، هذا النوع من العالقة كثیرا ما یؤثر على العالقات مع المنافسین المباشرین 
  .ویؤدي إلى الهروب أو التقلیل من المنافسة

                                                
 . 434 :، ص1999،ندار الحامد للنشر والتوزیع، عما:،اإلدارة الحدیثة لمنظمات األعمالعلي حسین علي و آخرون،  1
  .118:الیاس بن ساسي، مرجع سابق ، ص  2
  .48:،ص2001،جامعة الجزائر ،،رسالة ماجستیر غیر منشورة  الشراكة األجنبیة كخیار استراتیجي للمؤسسة الجزائریةدریسو ،بن   3
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م ثافسة المتواجدة في السوق الواحد، ومن المتن منشآتكما أنه ال یقتصر األمر على تحدید وحصر ال
مكانات جدیدة من  منشآتالعمل على تخفیض حدة المنافسة بینها، بل یمكن لهذه ال أن تجلب طاقات وإ

خالل عالقات الشراكة لتضیفها لنشاطاتها الرئیسیة مما یسمح لها بخلق فرص إستثمار إضافیة في 
  .قطاعات ومجاالت مكملة للنشاط الرئیسي

أولها مواجهة , هناك دوافع أخرى أدت إلى اللجوء إلى هذا الخیار االستراتیجي, ضافة إلى ما سبقباإل
وثانیها ضمان توفیر االحتیاجات من المهارات والموارد والخبرة الالزمة , التحدیات والمخاطر واألزمات

كما تحقق الشراكة قدرُا , 1 ةوثالثها تحقیق رافعة تمویلیة جدیدة وبتكلفة محدود, الختراق األسواق الجدیدة
  .بأسلوب متدرج ومخطط , كبیرُا من فرص التحول للعالمیة

  

  استراتیجیة الشراكة على أداء المنشآت ) نتائج(آثار : ثانیا
 إلى اإلضافةبف فشلها، أو نجاحها على الحكم یمكن خاللها من التي للمعاییر كبیر بتعدد الشراكة تتمیز

 معاییر هناك المحاسبیة؛ المعاییر التسویقیة، المعاییر كالمردودیة، مشروع أي احلنج الكالسیكیة المعاییر

 الوضعیة وكذا الشراكة صیغةه تصطحب أن یمكن يذال التقني التقدم كدرجة ، الشراكة طبیعة تخص أخرى

 لنجاح یعطي الحكم معاییر في الكبیر التعدد فهذا المشترك، المشروع عن والناتجة لألطراف اإلستراتیجیة

 ووضعیة نفسه المشروع لنتائج شامل لتحلیل یخضع الحكم إعطاء فإن لهذا نسبیا، طابعا المشترك المشروع

 .والقصیر الطویل المدى على المشاركة نشآتالم

أو  المحلیةنشآت سواءا الم منها وتستفید الشراكة صیغة عن تنجر أن یمكن اآلثار من جملة فهناك
  2:یلي فیما ، تكمناألجنبیة
 األجنبیة، األموال رؤوس تدفق بفضل وذلك للتمویل، جدیدة مصادر من المحلیة نشأةالم استفادة -

 وعدم مدیونیة من عنها یترتب وما األجل طویلة تمویل قروض طلب عن غنى في نشأةالم یجعل مما

 .أقل بمخاطر لكن المزایا نفس نشأةلمل تكفل الشراكة صیغة فإن ثم ومن التسدید، على القدرة

  .اإلنتاجیة لكفاءةل رفع عنه ینتج التي األجنبیة الشراكة توفره الذي التكنولوجي التطور من االستفادة -

  .اإلنتاج تكالیف من التقلیل -

  .نشأةلمل التنافسیة القدرة رفع -

 التسلیم، مواعید احترام وكذا التكالیف وقلة المنتوجات لجودة كنتیجة والمصداقیة الدیمومة ضمان -

 .للمنتج ووفائه المستهلك ثقة اكتساب إلى یؤدي ما وهذا

 .ةإطار الشراك في تدخل التي األجانب للشركاء الدولة تمنحها التي التسهیالت من االستفادة -
  

                                                
 .30: ،ص1999نشر و التوزیع، مصر ،، ایتراك لل اإلستراتیجیة التحالفاتفرید النجار ،  1
مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول متطلبات المؤسسات ،في أھمیة الشراكة األجنبیة في تأھیل المؤسسات االقتصادیة الجزائریةبارك باللطة، م 2

  .5:ص، ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر سطیف2006 أفریل 18 -17الصغیرة و المتوسطة في الدول العربیة 
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 المزایا وهذه محلیة، نشأةم مع الشراكة إطار في علیها تحصل أن األجنبیة نشأةلمل یمكن مزایا و هناك

  :التالیة النقاط في حصرها یمكن
 

 طرف من الممنوحة االمتیازات إطار وفي األجنبیة المؤسسات فإن الشراكة، مشروع نجاح حالة يف -

 .المشاریع هذه امتالك لها یمكن المضیفة الدولة

 .عمومیة محلیة مؤسسات أو حكومة الشریك الطرف كان إذا خاصة البیروقراطیة القیود إزالة -

 أعلى وتحقیق السوق على السیطرة لها یتیح اتهممنتوج كفاءة وقلة المنافسین وقلة األسواق وفرة -

 األرباح؛

نشاء المحلیة السوق معرفة من األجنبیة الشركات الممنوحة التسهیالت تساعد -  جدیدة توزیع قنوات وإ

 أقل؛ ومخاطر بتكالیف المحلیة السوق دخول امتیاز من االستفادة ثم ومن التكالیف بأقل

 المضیفة؛ الدولة في األولیة المواد ووفرة ملةالعا الید تكالیف نقص من االستفادة -
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة الفصل
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 ألیة األساسیة الوسیلة بمثابة یعتبر األداء أن القول یمكن األداء لمفهوم النظریة األسس بتحلیل قمنا أن بعد    

 من األداء مصطلح أصبح هوعلی اإلستراتیجیة؛ أهدافها وتحقیق والتمیز، التفوق مرحلة بلوغ في ترغب نشأةم
 نظرا ،االقتصاد حقل في والباحثین فكرینالم و الكتاب من معتبر دعد اهتمام تشغل مازالت التي المصطلحات

 .األول ظهوره تاریخ منذ وتطور دینامیكیة من المفهوم هذا به یتصف لما
لم یتم التوصل إلى إجماع حول  بالرغم من كثرة البحوث و الدراسات التي تناولت األداء و تقییمه، إال أنهف

فالخالف حول مفهوم األداء ینبع من اختالف المعاییر و المقاییس التي تعتمد في .مفهوم محدد لألداء 
  .دراسة األداء و قیاسه

الصناعة   لو من خالل الفصل السابق تبین أن لألداء عالقة مع المتغیرات األخرى في الصناعة من هیك
على  إذنحتمیة من الفو السیاسات الصناعیة المطبقة في الصناعة ،  فیها افسةالمنشآت المتن و سلوك

 الشراكة اعتبار یمكن اإلطار هذا وفي .دائها العامآعلى  تأثیرالمنشآت دراسة هاته المتغیرات لما لها من 
و التي تساهم في و االستفادة من الخبرات األجنبیة و نقل التكنولوجیا  الدولیة األسواق القتحام كإستراتیجیة

  . تحسین اآلداء
نتائج أعمالها حتى من خالل ،مؤشرات اآلداء السابقة الذكر، أن تقیس المنشآت  أیضا الضروري كما من

معلومات التي یتم الحصول على عائد أو مكافأة، ألن الفي الحاضر ولو لم تحصل من خالل هذه النتائج 
  .ستقبلفي الم أداء المنشأة علیها تساعد على تحسین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


