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  اإلستراتیجیات التنافسیةتحلیل : لثانيلفصل اا
  الفصل مــقدمـة
 و    للمؤسسـة، التنافسـي احملـيط علـى تـؤثر السـابق الفصـل يف رأيناهـا اليتPorter لـ اخلمس القوى إن

     النظـر ميكـن أنـه القـول فنسـتطيع .  اجلديـد العـامل قواعـد �ا�ـة إسـرتاتيجيا حتليلـه األخـرية هـذه فعلـى هلـذا

 أ�ـا      املؤسسـة إدارة تـرى بطريقـة البشـرية و املاديـة املؤسسـة موارد حتريك يتضمن قرار باعتبارها ،ةإلسرتاتيجيل

  .املنافسني على الفوز لتحقيق املتاحة الطرق أفضل

    أو القريـب املـدى علـى املنافسـة علـى قـادرة مبوجبهـا تصـبح مكانـة احـتالل مؤسسـة أي تضـمن لكـيو 

 .أداء أحسن لتحقيق مناسبة تنافسية إسرتاتيجية تبين أن هلا لضروريا من فإنه البعيد،

يف هــــذا الفصــــل كيفيــــة دخــــول املؤسســــات جمــــال التنــــافس بفاعليــــة، مــــع التــــدقيق يف  نتنــــاولهلــــذا ســــوف 

اإلســـــرتاتيجيات التنافســـــية املختلفـــــة الـــــيت ميكـــــن انتهاجهـــــا لتعظـــــيم املزايـــــا التنافســـــية و األربـــــاح، ومـــــن بـــــني هــــــذه 

 احلصـول إىل �ـدف إسـرتاتيجيات عـن عبـارة هـي الـيت Porterإسـرتاتيجيات العامـة للتنـافس لــ : اتيجياتاإلسـرت 

وإذا مـا وفـق املـديرون ، التنافسـية الكثافـة حـدة مـن التخفـيض مـع البعيـد املـدى علـى تنافسـية ميـزة علـى

دون أنفســهم يف مواجهــة اإلســرتاتيجيني إىل تطــوير إســرتاتيجيات عامــة ناجحــة علــى مســتوى الصــناعة، فســوف جيــ

كيفيــة اختيــار التكتيكـات التنافســية املناســبة واملنـاورات املرتبطــة مبركــز ووضـع املؤسســة مــن : موضـوع حــرج آخــر وهـو

ومـع �ايـة هـذا الفصـل سـوف نكـون قـادرين  .أجل ترسيخ مزايا تنافسية على مدار الوقت يف بيئـات صـناعية خمتلفـة

ســرتاتيجيات التنافســية الــيت ميكــن تطبيقهــا يف ا�ــال املؤسســة الصــناعي، تلــك علــى حتديــد األنــواع األساســية مــن اإل

اإلسرتاتيجيات اليت يلجأ إليها املـديرون اإلسـرتاتيجيون لتطويرهـا إلكسـاب مؤسسـا�م املزايـا التنافسـية علـى حسـاب 

   .منافسيهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مفهوم اإلستراتیجیة التنافسیة. 1
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 ملواجهـة دقيقـة و واضـحة إسـرتاتيجية صـياغة مـن يسـاعدها التنافسـية لبيئتهـا املؤسسـة معرفـة إن    

      هـذا يف و . إسـتمراريتها ضـمان وبالتـايل تنافسـية ميـزة لبنـاء األساسـية الركيـزة تعتـرب األخـرية فهـذه املنافسـني،

 جمـال خـلدا التنافسـية اإلسـرتاتيجية و التنافسـية و املنافسـة كـل مـن  ماهيـة توضـيح إىل نتطـرق سـوف السـياق،

 .للمؤسسة الصناعي
    

  داخل الصناعة المنافسة والتنافسية.   1.1

  :المنافسة. 1.1.1

 إىل تارخيهـا يعـود للبشـر، الكونيـة الفطـرة سـنن مـن وهـي الفـرد مـع تنشـأ التفـوق حـب غريـزة املنافسـة تعتـرب

 أ�ـا غـري .طبيعتهـا كانـت أيـا واألنشـطة األعمـال جمـاالت يف التفـوق غايتهـا لإلنسـان، طبيعـي كحـق اخللـق بدايـة

 ينـتج حـدث فهي الحرتافه، الالزمة الشروط أحد بكو�ا اتصفت حىت اخلصوص على االقتصادي النشاط الزمت

 أفراد بني املشرتكة احلياة ظل يف إال تقوم ال واليت جمتمعة والسياسية والقانونية واالقتصادية االجتماعية الظواهر عن

1ا�تمع
.    

حـول مفهـوم  موحـدة مفـاهيم لتحديـد إمجاعـا مل تلـق واإلداريـة التسـيريية لحاتاملصـط جممـلإال أن 

     املنافسة فيستعمل مرادفني، يعتربمها البعض أن حىت التنافسية وبني بينها شديدا تداخال تعرف اليتملنافسة و ا

  .مامنه كل مفهوم إعطاء خالل من بينهما الفرق توضيح سنحاول لذلك العكس، أو التنافسية حمل

 تظهـر املنافسـة أن الـبعض يـرى ، حيـثواملؤسسـة صـناعةال الدولـة، :مسـتويات عـدة املنافسـة ملفهـوم نإ

بتعـديل  تقـوم املؤسسـة املعـىن �ـذا املنتجـات، خـالل مـن أيضـا ولكـن السـعر خـالل فقـط مـن لـيس السـوق يف

   مشـول مـن الـرغم علـى يـدة،جد أسـواق توليـد شـأ�ا مـن جديـدة منتجـات ابتكـارو  القدميـة، للمنتجات إنتاجيتها

  .للمنافسة مشول أكثر آخر مفهوم هناك أن إال احملتملني، للمنافسني املفهوم هذا

    كـل إىل املنافسـة متتـد أن ذلـك مـن األكثـر لكـن الصـناعة، داخـل املنتجـني بـني تظهر فعال املنافسة إن

    دخوهلـا أخـرى حمتمـل مؤسسـات ومـع مورديهـا و عمالئهـا مـع حمتملـة أو حقيقيـة منافسـة عالقـة هلـا مؤسسـة 

أي أن املنافسـة داخـل  .2أخرى توليد صناعات على والقادرة البديلة للمنتجات املنافسة واملنتجات ،ةالصناع إىل

الصــناعة تتحــدد عــن طريــق هيكلهــا اخلــاص الــذايت، ويشــري هيكــل الصــناعة إىل العالقــات املتداخلــة بــني مخــس قــوى 

  .3لتنافسي للمؤسسات داخل الصناعةخمتلفة اليت حتفز السلوك ا
  

                                                 
والـيت تعـين » cum-ludere«مشـتق مـن اإلصـطالح الالتيـين » concurrence«إصـطالح  أصـل أمـا". وقنزعة فطرية تدعو إىل بذل اجلهد يف سبيل التف"املنافسة لغة معناها   1

»jouer ensemble « جيــري مـع"مبعـىن يلعــب يف مجاعـة أو...courir avec " يســرع يف مجاعــة "أوaccourir ensemble " لـذلك كــان يقصـد باملنافســة يف بدايــة ،

، وتســتعمل مبعــىن مؤسســة "حــب القيــادة والزعامــة"، وتعــين املزامحــة لغــة "مزامحــة املؤسســات بعضــها الــبعض "مــا يقصــد بالصــراع التنافســي ك.شــيوعه حالــة خصــومة ونــزاع وعــداء مســتمر

  :وهناك معلومات أكثر يف.مسيطرة أو مؤسسة هلا وز�ا يف السوق

  .9-7.،ص1994، مصر ، بدون جهة نشر، الخدمات -التجارة -الصناعة: الحق في المنافسة المشروعة في مجاالت النشاط اإلقتصاديحمرز أمحد حممد،  -
2J.C.Tarondeau, Stratégie Industrielle, ed Vuibert, France, 1993, p 29-30.  

  .138.، مرجع سابق، صبتس وآخرون.أ.روبرت  3
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  :التنافسية. 2.1.1

                   ميكن حيث للدولة، التنافسية القدرة على مقياسا يعترب ال ما دولة مؤسسات إحدى تنافسية جناح إن  

 صـعيد علـى أو ؤسسـات األخـرىامل يف حماكا�ـا ميكـن ال اسـتثنائية عوامـل إىل واحـدة ؤسسـةم نشـاط يتـأتى أن  

 املتعلقـة النشـاطات وكافـة معينـة صـناعة وتنافسـية قـدرة علـى الرتكيـز مـن البـد كـان وعليـه، .الدولـة أو الصـناعة

 يف قـوة عوامـل وجـود علـى دليـل الـبعض لبعضـها املكملـة ملؤسسـاتا مـن جمموعـة جنـاح أن حيـث �ـا، واملرتبطـة

 .ككل الصناعة

 الصـناعات مـن جمموعـة أو معينـة صناعة يف عامليا منافسة تكون أن ميكن الدولة أن إىل Porter يشري و

 فقـط حيـث تنافسـية، صـناعات خلـق ميكنهـا ال فالدولـة الصـناعات، كـل يف تنافسـية مبيـزة تتمتـع أن ميكـن وال

 قطـاع ؤسسـاتم قـدرة �ـا يقصـد فإنـه  الصـناعة، تنافسـية عـن احلـديث عنـد و .ذلـك على القادرة هي ؤسساتملا

 واحلمايـة الـدعم علـى االعتمـاد دون والعامليـة احملليـة األسواق يف مستمر جناح حتقيق ىعل ما دولة يف معني صناعي

 .الصناعة هذه يف الدولة هذه تتميز مث ومن احلكومية،

 من أكرب �ا اإلنتاج عناصر إنتاجية كانت إذا التنافسية ميز�ا تضمن الصناعة بأن القول ميكن سبق مماو 

 ارتفـاع خـالل مـن للتفـوق الصـناعة هـذه حتقيـق جانـب إىل الـدويل، املسـتوى ىعلـ األقـل علـى منافسـيها إنتاجيـة

 النسـبية، اإلنتاجيـة جانـب فقـد ركـز علـى معـايري أخـرى إىل Porter أمـا .العامليـة الصـادرات إمجـايل مـن نصـيبها

 وإمنا التجارة الجم يف فقط ليس العاملي السوق يف بتفوقها االحتفاظ على وقدر�ا الصناعة تنافسية بني ربط فبداية

 يف املنافسـةعلـى  الصـناعة هـذه بقـدرة العـاملي السـوق يف التفـوق هـذا اسـتناد عـن فضال  .االستثمار جمال يف أيضا

 انتهاج وضرورة التنافسية القدرة لبناء أويل كنطاق احمللي بالسوق Porter اهتمام يعكس ما وهذا . احمللي السوق

 .واالستثمار التجارة يلجما يف للمنافسة عاملية إسرتاتيجية

 ضمنيا يشمل أنه حيث ،ؤسسةامل مستوى على مشوال أكثر الصناعة مستوى على التنافسية مفهوم ويعترب  

 إىل السـوق حاجـة وتلبيـة التصـدير علـى القـدرة مثـل املؤشـرات مـن العديـد علـى القائمـة ؤسسـةامل افسـيةنت مفهـوم

   .1الزمن يف التطوير على والقدرة بالزمن وارتباطها اإلنتاجية يادةوز  اإلنتاج يف املوارد استخدام وكفاءة التغيري

  

  اإلستراتيجية التنافسية . 2.1

  :اإلستراتيجية. 1.2.1

                                                 
  .65-64.،ص2008، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة باتنة، اجلزائر،ئرمجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزا: التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالةحلول سامية،   1
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، لذلـك فـإن نقل "فن احلرب"وتعين " Strategia"تعود جذور مصطلح اإلسرتاتيجية إىل األصل اإلغريقي   

، وقد انتقل هذا املفهوم إىل  1"القيادة  فن اإلدارة أو"األقلهذا املصطلح إىل اإلدارة سيعين بصورة أولية على 

 1965- 1961واملؤسسات، وكانت أول التطبيقات لنظام التخطيط االسرتاتيجي خالل الفرتة ، جمال األعمال

 The" *يف كتابه Kenneth R-Andrewsلـ بالواليات املتحدة األمريكية، حيث احتل العمل الرائد 

concept of corprate strategy "  اإلسرتاتيجيةمكانة بارزة يف تشكيل حقل اإلدارة.  

  : من خالل تصنيفه للقرارات يف املؤسسة إىل اإلسرتاتيجية Ansoff كما عرف 

  لنتائج املمكنة؛ا هي تلك القرارات اليت تسمح بإدارة وهيكلة املوارد للحصول على أحسن:  داريةاإلقرارات ال )1

 اليت حتافظ على سري نشاطات االستغالل يف املؤسسة لتحقيق أعظم األرباح؛ هي تلك: القرارات العملية )2

تتمثل يف القرارات اليت ختص املشاكل اخلارجية للمؤسسة، وبشكل خاص تلك املتعلقة : القرارات االسرتاتيجية )3

 ).سوق منتوج،(باختيار األزواج 

اخلارجية للمؤسسة دون الداخلية،  أن إسرتاتيجية املؤسسة ترتبط بالعوامل Ansoff يتضح من تعريف 

  . 2وتنحصر عالقات املؤسسة باحمليط اخلارجي يف اختيار  املنتوجات واألسواق املستهدفة

يف مطلع الثمانينـات مـن خـالل منوذج  اإلسرتاتيجيةلقد حصل التحول اجلوهري يف معىن   

Michael.Porter  ومفهومه اجلديد الذي قدمه يف كتابه املعروف Compétitive strategy،  وقد متثل

 حالة التنافس داخلها وهو ما يضع سياقا مثهذا النموذج يف قوى التنافس اخلمس اليت حتدد هيكل الصناعة ومن 

  3.اواسرتاتيجيا�لسلوك املؤسسة 

كإعادة هندسة العمليات أو إعادة هندسة املؤسسة، (لقد أدى ظهور  أدوات جديدة يف اآلونة األخرية  

ولتوفري أدوات جديدة يف  اإلسرتاتيجيةإىل ضمان مزيد من الفعالية لإلدارة )ارة الشاملة للنوعية، وغريها واإلد

متممة , اليوم حتتوي على ثالثة نشاطات اإلسرتاتيجيةوبذلك أصبحت اإلدارة , التحليل واالختيار االسرتاتيجي

  .واالبتكار أو التجديد, وإدارة االستجابات, وهي التخطيط بعيد املدى, لبعضها البعض

ومن أهم تلك التعريفات اليت , تطرق بعض الكتاب املعاصرين إىل هذا املفهوم, إضافة إىل هذه املفاهيم

  : جند ما يلي  لإلسرتاتيجيةقدمت 

هي حتديد أهداف املؤسسة بعيدة املدى وتبين طرق ووسائل عمل معينة ومالئمة وختصيص  اإلسرتاتيجية )1

  ؛لالزمة لتحقيق تلك األهدافاملوارد الضرورية ا

                                                 
  . 434 .، ص1999عمان، ، دار احلامد للنشر والتوزيع  ، اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمالعلي حسني علي و آخرون،    1
الفرص و التهديدات (،و ما جيب أن تفعله )أي حتديد عناصر القوة و الضعف (عمله االسرتاتيجية على ا�ا مماثلة بني ما تستطيع املؤسسة  Andrevsيف هذا الكتاب عرف   *

  .)البيئية
  .26،ص 1996رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر،، وضعية التسيير االستراتيجي في المؤسسات العمومية حالة المؤسسات الجزائريةمباركة سواكري،  2
   .436،ص  علي حسي علي وآخرون ،مرجع سابق  3
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هي حتديد األهداف طويلة األجل ملشروع معني وحتديد اإلجراءات واألنشطة أو الوحدات اإلنتاجيـة وتنويع  )2

 ؛أو إنشاء خطوط جديدة لإلنتاج لتحقيق جمموعة حمددة من األهداف

اف طويلة املدى على وجه بعملية وضع األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها واألهد اإلسرتاتيجيةتتصل  )3

التحديد  وكذلك حتديد الوسائل املناسبة لتحقيق تلك األهداف وختصيص املوارد الالزمة لذلك واختاذ القرارات 

ة فيما يتصل مبدخالت مع حتديد منط التعامل مع الظروف املستجد, حول حجم النشاطات وجماالت التوسع فيها

 . ومنط التعامل مع املنافسني ,اإلنتاج والظروف االقتصادية املتغرية

وهي وضع , اإلسرتاتيجيةويعترب هذا التعريف األخري شامال وملماُ باحملاور األساسية اليت يقوم عليها مضمون   

إضافة إىل حتديد منط التعامل , األهداف طويلة املدى وحتديد الوسائل املناسبة مع ختصيص املوارد الالزمة لذلك

  .1مع الفرص والتهديدات
  

  :مستويات اإلستراتيجية .2.2.1

 :مستويات ثالثإىل  اإلسرتاتيجيةيف املؤسسة من حيث عالقتها باختيار البدائل  اإلسرتاتيجيةوتتوزع 

يرتكز النشاط على هذا املستوى من االسرتاتيجيات على التعامل مع القضايا : مستوى اإلسرتاتيجية العليا )1

هل ينبغي للمؤسسة أن تتوسع يف أعماهلا، أم : تساؤالت من نوع  إجابات علىدميذات األمهية الكربى، كتق

تنكمش، أو تواصل عمليا�ا املعتادة دون إحداث أي تغيري؟ إذا كانت عملية التوسع مطلوبة هل تتم من الداخل  

كطرح أسهم جديدة لالكتتاب العام أم من اخلارج بشراء مصانع قائمة أو الدخول يف شراكة مع مؤسسات 

  .جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي األعلى وكبار املديرين  اإلسرتاتيجيةيتكلف �ذا املستوى من و .2أخرى

عن ترمجة مهمة املؤسسة ككل وأهدافها العامة إىل  لةؤو املسهي :الصناعةوحدة النشاط إسرتاتيجيةمستوى  )2

بواسطة رؤسـاء  سرتاتيجيةاإل صياغة هذه وتتم. 3إسرتاتيجيات حمددة للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط

  .أو رؤساء وحدات النشاط أو مديري خطوط اإلنتاج /قطاعـات النشاط الرئيسية و

حيث يكون لكل وظيفة إسرتاتيجيتها ولكل إسرتاتيجية حماورها  :التشغيلية الوظائفية اإلسرتاتيجيةمستوى  )3

إسرتاتيجيات للمنتج والتسعري والتوزيع  أو إسرتاتيجيا�ا الفرعية، فمثال تتضمن إسرتاتيجية التسويق كل من

والرتويج، ويتم صياغة هذه االسرتاتيجيات من طرف رؤساء ا�االت الوظيفية أو رؤساء اإلدارات الوظيفية  

  . 4الرئيسية

  :1.2وهذه املستويات الثالثة مبينة يف الشكل  
  

                                                 
-8.،ص2004،مـذكرة ماجسـتري،غري منشـورة، جامعـة اجلزائـر،مجمـع صـيدال: دراسة حالـة االقتصاديةالمالية للمؤسسة  الوضعيةأثر إستراتيجية الشراكة على بلعور سـليمان،   1

9.  
  .101.مرجع سابق، ص، قطامني أمحد  2
  .35.نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  3
  .11.سابق، صبلعور سليمان، مرجع   4
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  .مستويات اإلسرتاتيجية: 1.2الشكل
 

 

  

  

  

  

  

  

  .37.ص شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، : املصدر

  

  :اإلستراتيجية التنافسية. 3.2.1

 بني واالنسجام التوافق بتحقيق تتعلق شاملة و األجل طويلة خطط أ�ا على التنافسية اإلسرتاتيجية تعرف       

 خبلـق �تم اليت اإلسرتاتيجية أ�ا على ضاأي تعرف كما .األهداف حتقيق على العليا اإلدارة وقدرة التنافسية البيئة

 مـن ذلـك يتحقـق أن ميكـن و فيـه، تعمـل الـذي األعمـال قطـاع و إطـار ضـمن للمؤسسـة التنافسـية امليـزة مـةميو ود

 اإلطـار وهـذا معـني، مسـتهلك أو حمـددة سـوقية  منفعـة خـدمات، منتجـات، أعمـال، قطـاع علـى الرتكيـز خـالل

 عوامـل أربعـة علـى التنافسـية اإلسـرتاتيجية صـياغة عمليـةوتشـمل . Porter نظـر وجهـة مـع جـوهري بشكل يتفق

 :أساسية

 املؤسسة؛ والضعف القوة نقاط - 

 ؛الرئيسية املسريين حاجات املؤسسة ملسريي الشخصية القيم - 

 والتهديدات؛ الفرص  -

 املركزالرئيسي

أطاع ق بقطاع   جقطاع  

 نشاط وظيفي نشاط وظيفي نشاط وظيفي

أسوق   جسوق  بسوق  

  الصناعة مستوى النشاط

مديري األقسام، واهليئة املعاونة  

  التشغيليالمستوى الوظيفي

مديري الوظائف  

  مستوى اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي، جملس اإلدارة، اهليئة املعاونة 
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 والشكل .1االجتماعي الوعيو  الدولة بسياسة وتتأثر املؤسسة من ا�تمع يطلبه ما  االجتماعية التوقعات - 

  :ذلك يبني اآليت
  

 .اإلسرتاتيجية التنافسية: )2.2(الشكل 
  

 
  

  

  

  

  .17.نفس املرجع السابق، ص: املصدر          

    

 أيـن عةالصـنا يف فيعرفها علـى أ�ـا بنـاء و إقامـة دفاعـات ضـد القـوى التنافسـية، أو إجيـاد موقـع Porterأما        

 وسـائلها و قبلهـا مـن املسـتخدمة األهـداف مـن خلـيط متثـل الـيت و شـاملة، تنافسـية اسـرتاتيجية مؤسسـة لكـل

 عـن مسـتمرة و متواصـلة ميـزة حتقيـق إىل تـؤدي الـيت التصـرفات مـن جمموعـة أ�ـا علـى و .األهـداف هـذه لتحقيـق

 و التنـافس حلبـة التنـافس، طريقـة وهي ،أساسية مكونات ثالث خالل من تتحدد االسرتاتيجية وهذه املنافسني،

    :اآليت الشكل يف موضح هو كما 2.التنافس أساس

  

 .مكونات اإلسرتاتيجية التنافسية:  3.2الشكل
  

                                                 
  .18-17ص، فالح حسن عداي احلسيين، مرجع سابق  1
  .13شيقارة هجرية، مرجع سابق،   2

الضعفو نقاط القوة  فرص و�ديدات  

توقعات 

 اإلجتماعية

القيم الشخصية 

 للمدراء

اإلستراتيجية 

 التنافسية
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 .14.سابق، صنفس املرجع ال: املصدر         

    

حتديـــد كيفيـــة وطـــرق تنفيـــذ مهمـــة  إســـرتاتيجية  علـــى التنافســـية تركـــزمنـــه ميكـــن القـــول أن اإلســـرتاتيجيات و 

يــتم التنــافس، وملــا كانــت هــذه اإلســرتاتيجية قريبــة مــن أن " كيــف؟"و " مــىت؟"علــى ســؤالني  ◌ّ معينــة، إذ �ــتم بــالرد

اعتــربت تكتيكــات أو سياســات، إذ أ�ــا ميكــن أن  تكــون حلقــة وصــل بــني صــياغة اإلســرتاتيجية وتنفيــذها فكثــريا مــا

إىل خمطـط عمـل فعلـي، وتقسـم هـذه اإلسـرتاتيجيات إىل شـقني رئيسـيني، خيـتص األول التنافسـية ة حتول اإلسرتاتيجي

   باملوقع يف السوق أي الرد على السؤال كيف؟على السؤال مىت؟ أما الثاين فيهتم  ◌ّ باإلهتمام بالبعد الزمين والرد

  

  

  

  

   اإلستراتیجیات التنافسیة العامة. 2

 أو القريـب املـدى علـى املنافسـة علـى قـادرة مبوجبهـا تصـبح كانـةم احـتالل مؤسسـة أي تضـمن لكـي  

 إىل تطـرقسـوف ن هلـذا و .أداء أحسـن لتحقيـق مناسـبة تنافسـية إسرتاتيجية تبين أن هلا الضروري من فإنه البعيد،

 الطريقة التي تنافس بهـا:

 إسرتاتيجية املنتج.  

  إسرتاتيجية املوقع.  

 إسرتاتيجية مصادر التوزيع.  

 إسرتاتيجية التسعري. 

 أين تنـافس:

  إختيار السوق.   

  إختيار املنافس. 

ميزة تنافسية 

 متواصلة

 أساس التنافس: األصول واملهارات.
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 �ـدف إسـرتاتيجيات عـن عبـارة هي اليت Porter ـل  للتنافس العامة باإلسرتاتيجيات تدعى إسرتاتيجيات، ثالث

  .التنافسية الكثافة حدة من التخفيض مع البعيد املدى على  تنافسية ميزة على احلصول إىل
  

  :إستراتيجية التكلفة المنخفضة.  1.2

 كـل ختفـض بـأن أساسـية كإسـرتاتيجية التكلفـة ختفـيض يف الزيـادة تطبيـق إىل تسعى اليت املؤسسة حتاول   

 املنافسـني مـن أقـل بسـعر خـدما�او  منتجا�ـا بيـع من النهاية يف تتمكن حىت التكلفة، أوجه من ختفيضه ميكن ما

  .اجلودة بنفس و السلعة أو اخلدمة نفس يقدمون الذين
  

  :التفوق عن طريق التكاليف. 1.1.2

، بـأن ختفـض كـل مـا ميكـن ختفيضـه مـن شـاملة كإسـرتاتيجية بالتكلفـة ةالريـاد تطبيـق إىل املؤسسـة تسـعى  

ن نفـس يقـدمو  الـذين املنافسـني مـن أقـل بسـعر اتهخـدما و اتهمنتجـا بيـع مـن نهايـةال يف حـىت تـتمكن أوجـه التكلفـة

اإلســرتاتيجية أن حتــدد املؤسســة أســعارا أقــل مــن املنافســة  هــذه مــن فــالفكرة منتجـات أو اخلــدمات وبــنفس اجلــودة،

   .للحصول على حصة سوق أكرب، وطرد املنافسة متاما من الصناعة

ون املنـتج ذو تكلفـة منخفضـة يف الصـناعة فعـاال، عنـدما تتكـون الصـناعة ويكون سعي املؤسسة حنو أن يك  

من الكثري من املستثمرين ومرونة سعرية كبرية، وعندما تكون طرق التمييز حمدودة يف الصناعة، وملا ال يهـتم العمـالء 

  .للماركات التجارية أو يكون عددهم كبري وميلكون قوة مساومة كبرية

نـــتج بأقـــل التكـــاليف يف الصـــناعة، تركـــز املؤسســـة علـــى رفـــع معـــدالت الكفـــاءة وللحصـــول علـــى مكانـــة امل  

وخفـــض معـــدالت التكـــاليف مقارنـــة باملنافســـة، وبـــذلك فـــإن كـــل حلقـــة مـــن حلقـــات سلســـلة الداخليـــة للمؤسســـة، 

  ?  تشكل إمكانية لتحقيق هذا اهلدف، لكن كيف ميكن للمؤسسة إرساء إسرتاتيجية الريادة بالتكاليف

طيع املؤسســة بواســطة وســائل متعــددة يف جتســيد هــذه اإلســرتاتيجية يف ثــالث خيــارات ثــالث حيــث تســت   

  :التالية

1  جـالمنت:  

، أوال ألن منطيــة وقياســية املنتجــاتاملؤسســة عــادة إىل إختيــار مســتوى مــنخفض مــن متييــز يف املنــتج متيــل   

تميــزة، ترتفــع معــدالت تكاليفهــا، وثانيــا ألن التمييــز مكلــف فــإذا أنفقــت املؤسســة مــوارد إضــافية جلعــل املنتجــات م

منطية املنتجات وبساطة النظام اإلنتاجي حتقق من حتقيق اقتصـاديات احلجـم واالسـتفادة مـن أثـر اخلـربة، إذ تسـتلهم 

والـذي  -الذي عرف يف السنوات العشرينيات من القرن السـابق -هذه اإلسرتاتيجية فكر�ا من ظاهرة منحىن التعلم

كــاليف العمــل املكــرر تتنــاقص نســبة مئويــة ثابتــة كلمــا تضــاعف حجــم اإلنتــاج املــرتاكم، لــذا فإنــه مــن يقضــي بــأن ت

                                                 
  العامة نشري هنا إىل أن مايكل بورتر هو ما وضع هذا التمييز ما بني مكونات اإلسرتاتيجية التنافسية .  
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املالئم أن تنتج املؤسسة كميات كبرية، وتعتمد على شبكات توزيع مالئمة منخفضة التكاليف، لتتمكن مـن حتقيـق 

  .هوامش ربح تضمن هلا السيطرة والريادة بالتكاليف
   

2  وقـالس :  

ن خيـار السـوق، فتتجاهـل املؤسسـة كـل الشـرائح واألجـزاء اخلاصـة يف السـوق، حيـث توجـه منتجاهـا أما عـ  

إىل املســـتهلك العـــادي، والـــدافع وراء هـــذا اخليـــار هـــو إرتفـــاع تكلفـــة املنتجـــات الـــيت جيـــري تصـــميمها وإنتاجهـــا وفـــق 

عتــرب عامــل جــذب قــوي طلبــات خاصــة مــن أجــزاء خاصــة، ومهمــا كــان فــإن الســعر املــنخفض ملنتجــات املؤسســة ي

للعمـالء، كمـا أن املؤسسـة الـيت تبـين علـى إسـرتاتيجية الريـادة بالتكلفـة جنـدها تبحـث عـن تغطيـة أسـواق واسـعة جــدا 

  جغرافيا تصل حىت إىل عوملتها؛ 
  

3  التجديد و اإلبتكار:  

اإلنتــــاج  ومهـــا عنصـــرين مهمـــني جـــدا يف إســــرتاتيجية الريـــادة بالتكـــاليف، فهـــي مل تعــــد تـــرتبط فقـــط حبجـــم  

ومنحـــىن الـــتعلم، بـــل وأيضـــا برفـــع الكفـــاءة اإلنتاجيـــة والتجديـــد املســـتمر لالســـتجابة حلاجيـــات الســـوق، حيـــث �ـــتم 

املؤسسة بتطوير املهارات اليت ترتبط بعمليات اإلنتاج املرن وتبين تقنيات خاصة بتسـيري املـوارد تتميـز بالكفـاءة، مثـل 

رامج تـــدريب املالئمـــة ونظـــم مكافئـــات املناســـبة، والـــيت تـــؤدي إىل خفـــض تســـيري املـــوارد البشـــرية وتنميتهـــا بواســـطة بـــ

  .1التكاليف من خالل دعم إنتاجية العمال، ويكون هذا التطوير على مستوى كل وظائف املؤسسة
   

  :شروط تطبيق إستراتيجية التكلفة المنخفضة. 2.1.2

  :لة توافر عدد من الشروط وهيالنتائج املرجوة من إسرتاتيجية اإلنتاج بأقل تكلفة يف حا تتحقق  

 وجود طلب مرن للسعر، حيث يؤدي أي ختفيض يف السعر إىل زيادة املشرتيات املستهلكني للسلعة؛ 

 منطية السلع املقدمة؛ 

 عدم وجود طرق كثرية للتمييز املنتج؛ 

 وجود طريقة واحدة إلستخدام السلعة بالنسبة لكل املشرتيني؛ 

  ؛2وجودها باملرة بالنسبة للمشرتينحمدودية تكاليف التبديل أو عدم 

  إستثمارات كبرية ألن القدرة اإلنتاجية تعترب أهم مسـتلزمات إسـرتاتيجية تدنيـة التكـاليف،كون أن املؤسسـة تطبـق

 سياسة احلجم من أجل التقليل من التكاليف،

  3ناملنتج التجاري هو منتج الذي يكون مطابق إلحتياجات الطلب؛ ويكون معرفا من طرف الزابو. 
 

  :التكلفة المنخفضةمزايا وعيوب إستراتيجية . 3.1.2

                                                 
  .177-176.بوزيدي دارين، مرجع سابق، ص  1
  .109. ص نبيل مرسي خليل، مرجع سابق،  2
  .66- 65.شيقارة هجرية، مرجع سابق، ص  3
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  :مزايـا/أ

  :يحتقق هذه اإلسرتاتيجية عدة مزايا جذابة للمؤسسات املنتجة بأقل تكلفة يف الصناعة وه  

 ليس هناك من ينتج السلعة بسعر أرخص؛ : اإلنتاج  

 أسعار إقتصادية تناسب امليزانية؛: التسويق  

 ن النماذج وخصائص حمدودة للتشكيلة؛عدد قليل م: منتجات منطية  

 حتتـــل موقـــع أفضـــل مـــن حيـــث إســـتخدامها خلفـــض الســـعر كســـالح هجـــومي أو : إمكانيـــة ختفـــيض ســـعر الســـوق

  دفاعي؛

 أسعار أقل وتكاليف أقل نظرا ألثر منحىن اخلربة؛: البقاء يف املقدمة من حيث إستخدامها ملنحىن اخلربة  

 إنتاجية مرتفعة لكل عاملموظف؛  

  يف السلع املتوسطة والرخيصة بدون تقدمي أي مزايا إضافية للمنتج؛مسعة  

 1قبول هوامش ربح منخفضة يف مقابل أحجام كبرية. 
 

  :بو ـعي/ب 

والواقــع إن حماولــة املؤسســة للوصــول إىل مركــز قيــادي يف التكــاليف لــيس مــن األمــور الســهلة حيــث تواجــه   

  :ومن أهم هذه املشكالت. من املشكالت املؤسسة عند رغبتها يف حتقيق هذه القيادة العديد

 أدىن  فقـد تعمـل املؤسسـة علـى تدنيـة تكـاليف اإلنتـاج إىل. على جانب واحد مـن جوانـب التكلفـة تركيز املؤسسة

حـد ممكــن ولكــن يف نفــس الوقــت ونتيجــة لرتكيــز املؤسســة علــى تكلفــة اإلنتــاج قــد ترتفــع تكلفــة التســويق والتوزيــع 

 سات املنافسة بصورة كبرية؛عن تلك اليت توجد يف املؤس

 فمعظـــم . إغفـــال قـــدرة املؤسســـة علـــى ختفـــيض التكـــاليف مـــن خـــالل أداء نشـــاط املشـــرتيات بصـــورة أكثـــر فعاليـــة

املؤسسات ال تكتشف هذا املصدر التكاليفي اهلام، لذلك جيب على املؤسسة أن تتعاون مـع املـورد علـى خفـض 

 تاجه من مستلزمات اإلنتاج عند سعر أقل؛التكاليف إنتاجه ومن مث متكينها من شراء ما حت

 إمهال بعض جوانب التكاليف من التكلفة الكلية للمؤسسة؛ 

 فمــثال خدمــة ســوق عــاملي يتســم باإلنتشــار اجلغــرايف قــد . عـدم فهــم اإلدارة للعوامــل الــيت تــؤثر علــى تكلفــة الوحــدة

 لي ؛احملسوق اليؤدي إىل زيادة التكاليف عند خدمة 

 إضـــافة عـــدد متنـــوع مـــن : فمـــثال. الـــيت تقلـــل مــن الـــوفر الناشـــئ عـــن احلجـــم الكبـــري لإلنتــاج عــدم الـــوعي بالعوامـــل

األشكال واأللـوان للمنـتج يـؤدي إىل التقليـل مـن حجـم اإلنتـاج لكـل صـنف ومـن مث يقلـل مـن االسـتفادة بـوفرات 

 احلجم الكبري لإلنتاج؛ 

                                                 
  . 107. نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  1



تحليل اإلستراتيجيات التنافسية: الفصل الثاني  
 

 - 53 -

 ففـــي ظـــل هـــذا التوجـــه ال . خدمة يف املؤسســـةعـــدم توجـــه حمـــاوالت ختفـــيض اإلنتـــاج إال بالعمليـــات احلاليـــة واملســـت

 ول تعديل ما هو موجود فقط؛احتاول اإلدارة البحث عن طرق جديدة، أو عمليات جديدة ولكن حت

  قـــد تقـــع املؤسســـة يف مشـــكلة عنـــدما حتـــاول التقليـــل مـــن األشـــكال واألنـــواع واملالمـــح املختلفـــة للمنـــتج ســـعيا وراء

م وجود عناصـر ميكـن للمؤسسـة أن تبـين عليهـا متـايز املنـتج يف الصـناعة ختفيض التكاليف والذي قد يودي إىل عد

  .1الذي قد يؤدي إىل عدم القدرة على املنافسة

 املؤسسة استطاعت إذا إال عالية جناعة إىل تصل أن هلا ميكن ال التكاليف على املبنية التنافسية امليزة إن   

 متقاربـة      أو مسـاوية تكاليفهـا علـى باإلبقـاء مؤسسـةلل تسـمح أن ميكـن املؤقت فالتحسن  .باستمرار حفظها

 طريـق       عـن عنهـا املتحصـل امليـزة تكـون و .القيـادة مرتبـة إىل الوصـول دون لكـن و املنافسـني، تكـاليف مـع

 املؤسسـة،   تقليـد مـن املنافسني متنع اليت الدخول عراقيل وجدت إذا للبقاء، قابلة أو مستمرة املنخفضة التكاليف

  .2املؤسسة طرف من املستعملة املصادر نفس إستعمال منصعوبة  وأ
  

  :إستراتيجية التمييز. 2.2

 إىل �ـدف الـيت املؤسسـة، طـرف من املقدمة اخلدمة أو متيز املنتج، على التنافس إسرتاتيجية ثاين فرتتكز  

 االنفراد إىل املؤسسة ىتسع أخرى، بعبارة أو .الصناعة جمموع مستوى على تبدو وحيدة اليت األشياء بعض خلق

 مـن يـدرك العديـد الـيت اخلصـائص مـن جمموعـة أو خاصـية ختتـار حيث بكثرة الزبائن يقدرها اليت ببعض املقاييس،

 وفيمـا3.حلاجـاتا الوحيـد هلـذه املشـبع خالهلـا مـن تصـبح وضـعية لنفسـها جتـد مث .أمهيـة ذات بأ�ا الصناعة زبائن

  :التميز طريق عن التفوق نوضح يلي
  

  :التفوق عن طريق التمييز. 1.2.2

موجهة للسوق الكبري احلجم وتنطوي على اإلبتكار والتطوير يف املنتج أو اخلدمـة وهي إسرتاتيجية تنافسية   

ويتمثـــل التمييـــز بالنســـبة للمؤسســـات الـــيت تتبـــع هـــذه . علـــى النحـــو الـــذي يـــتم إدراكـــه علـــى أنـــه شـــيء فريـــد أو مميـــز

. جلــودة واملواصــفات، املنــافع أو املميــزات، التكنولوجيــا، خدمــة العمــالء وغــري ذلــكاإلســرتاتيجية يف تصــميم املنــتج، ا

إن مثــل هــذه اإلســرتاتيجية التنافســية متكــن املؤسســات مــن حتقيــق عائــد علــى اإلســتثمار يفــوق املســتوى املتوســـط، 

. ساسـيتهم للسـعروذلك يف صناعة معينة بسبب وجود ما يعرف بالوالء للماركة من جانب العمالء والذين يقلـل ح

إضـــافة إىل أن الـــوالء للعالمـــة مـــن .كمـــا أن إرتفـــاع التكـــاليف النـــاتج عـــن إتبـــاع هـــذه اإلســـرتاتيجية يتحملـــه املشـــرتي

جانب املشرتيني ميكن أن يكون أحد احلواجز األساسية لدخول املنافسني اجلدد للصناعة اليت تنتمـي إليهـا املؤسسـة 

  .4اليت تتبع إسرتاتيجية التمييز

                                                 
  . 202-201.، ص1998، مركز التنمية اإلدارية، جامعة اإلسكندرية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وحاالت تطبيقيةإمساعيل حممد ،  سيد  1

2  Michael.PORTER ،L'avantage concurrentiel، Edition Dunod، Paris، 1997، p .143-147. 
3 Ibid, P.26. 

  .256.، ص2006، دار النشر للثقافة، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم ونماذج تطبيقيةثابت عبد الرمحان إدريس،   4
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:ك حماور أساسية ميكن أن حتقق �ا املؤسسة متييز منتجا�ا، وهي القدرة على التحديث واالستجابة للعميلوهنا  
 

  : التجديد والتحديث -

وهــو مصــدر مهــم للتمييــز خاصــة بالنســبة للمنتجــات الــيت تتصــف بالتعقيــد التقــين، حيــث متثــل اخلصــائص   

فـــع ســـعر عـــايل للمنتجـــات اجلديـــدة واملتطـــورة مثـــل األدوات اجلديـــدة عناصـــر للتمييـــز وحيـــث ال ميـــانع العمـــالء يف د

  الكهرومنزلية أو السيارات؛
  

  :اإلستجابة للعمالء -

كمـــا تعتمــــد هــــذه اإلســــرتاتيجية علــــى البحــــث علــــى مســــات التمييــــز وذلــــك لإلســــتجابة ملتطلبــــات الســــوق   

كـــون قـــدرة املنـــتج علـــى تلبيـــة واهتمامـــات العمـــالء، مثـــل تقـــدمي خـــدمات مـــا بعـــد البيـــع وصـــيانة املنتجـــات، أو قـــد ت

يف احلقيقـة فـإن مصـادر ...الرغبات النفسية للعمالء مصدرا مهما للتمييز مثل اإلهتمام باملاركـات أو اهليئـة أو األمـن

التمييز عديدة وال�ائية، ولكي يكون هناك متييز البد من وجود إستعداد لدى العمالء لدفع قيمة إضـافية مـن أجـل 

مــا إذا كــان  ◌ّ عــروض املؤسســات، ويــرتبط جنــاح إســرتاتيجية التمييــز علــى املنافســني إىل حــدالفــرق واإلخــتالف يف 

خيلق قيمة فعلية تستحق إضافة يف السعر، إذ أن هذه اإلسـرتاتيجية تفشـل إذا مـا كانـت الزيـادة يف السـعر غـري مـربرة 

  .1لدى العميل
  

  :شروط تطبيق إستراتيجية التمييز. 2.2.2

املؤسسـة علـى منافسـيها يف املؤسسة جلملة هذه الشروط يعترب شـرطا ضـروريا للتفـوق  وجيب القول أن توفري

  : كالتايل  هذه الشروط، هيالصناعة و 

  أن يكــون االخــتالف واضــحا مــا بــني املنتــوج املــراد تســويقه وبقيــة املنتجــات املوجــودة يف الســوق، حبيــث يتســىن

وميكـــن حتقيـــق هـــذا . لـــى اقتنـــاء تلـــك الســـلعة أو اخلدمـــةللمســـتهلك أن حيـــس �ـــذا الفـــرق والتميـــز؛ ومـــن مثّ يقبـــل ع

كبـــرية يف جمـــال البحـــث والتطـــوير والتصـــميم،   جمهـــوداتوهنـــا ال بـــد مـــن بـــذل . الشـــرط باســـتعمال مـــواد خـــام جيـــدة

وال يقتصـر األمـر علـى املنتـوج يف حـد ذاتـه بـل يقتضـي . وجتنب العيوب املختلفة اليت ميكن أن تقلل من قيمـة املنـتج

   ؛يم السلع يف أحسن الظروف، من خالل تسليمها يف الوقت املناسباألمر تسل

  مـــن اجليـــد أن يتمتــــع املنـــتج الواحـــد بعــــدة اســـتخدامات، وأن تكـــون تلــــك االســـتخدامات تســـتجيب لرغبــــات

   ؛املستهلك

  ية سـوف قلة عدد املنافسني الذين يتبعون إسرتاتيجية التمييـز، ألنّـه يف حالـة تعـدد املنتجـني فـإن القـدرة التنافسـ

 . 2تتقلص
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  :يزتميمزايا وعيوب إستراتيجية ال. 3.2.2

  :مزايـا/أ

متييــز املنــتج حيمــي املؤسســة إزاء املنافســني لدرجــة أنــه خيلــق والء لــدى العميــل حنــو منتجا�ــا، وأن الــوالء يعــرب عــن  - 

  درجة عالية من اإللتزام واإلخالص، وأنه ميثل قيمة مثينة وميزة تنافسية؛

  رغبة واستعداد عند العميل بدفع أسعار للمنتج املتميز أعلى من السعر احلقيقي؛  متيز املنتج خيلق - 

  متيز املنتج خيلق حواجز لدخول املنافسني جدد أو البحث يف الدخول إىل الصناعة؛ - 

  تزداد املؤسسة قوة من أجل تطوير مؤهال�ا ومهارا�ا املتميزة اخلاصة لتمكنها من مواجهة املنافسني اآلخرين؛ - 

دمي املؤسسة منتجا متميزا قادرا على إشـباع رغبـات وحاجـات العمـالء كمـا يراهـا وحيتاجهـا وليسـت كمـا تراهـا تق - 

 .1هي

  :عيـوب/ب

 عنـدما تكـون هنـاك منافسـة علـى متـايز املنتجـات مـابني املؤسسـات يف الصـناعة، : إسرتاتيجية التمييز مكلفة جـدا

 ؛2ملؤسسة اليت تتحكم يف تكلفتها يف الصناعةوالتحكم يف التكلفة يعترب عنصرا حامسا يف جناح ا

  فقــدان أمهيــة التمييــز لــدى العمــالء، إمــا لنمطيــة املنــتج أو لتحــول أذواق ورغبــات املســتهلكني وهــذا مــا يتطلــب

  دراسة ومتابعة لتطور منحنيات الشراء لدى املستهلك؛

 ا مـا أضــافت هـذه األخـرية خصــائص حتـول العمـالء إىل منتجـات املؤسســات املنافسـة الرائـدة بالتكلفــة، خاصـة إذ

  جديدة ملنتجا�ا، فتتمكن بالتدريج من إلغاء عوامل التمييز منتج املؤسسة؛

 ر �ديــد يواجــه هــذه اإلســرتاتيجية هــو عــدم القــدرة علــى حتديــد مــدى اإلحتفــاظ بــالتمييز، مــا يســتلزم ◌ّ أمــا أخطـــ

  اليقظة الدائمة يف املؤسسة املتميزة، والبحث والتحديث؛

 ال ذلــك يعــين عــدم التنبــه لتهديــد التقليــد مــن املنافســني، وخاصــة مــا إذا كــان مــن املؤسســات يف البلــدان فــإن إغفــ

منخفضة تكاليف عوامل اإلنتاج، لذا فعلى املؤسسة اإلعتماد على مصـادر التمييـز يتعـذر تقليـدها يف الوقـت القصـري 

سـلة قيمـة املؤسسـة يـؤمن إحبـاط حمـاوالت وبتكلفة منخفضة من قبل املؤسسـة، وتعـدد مصـادر التمييـز علـى طـول سل

 .3احملاكاة ويصعبها

  :راتيجية التركيزإست. 3.2

هـو إىل أي مـدى يرتكـز اإلنتـاج يف إحـدى الصــناعات جيـب التفرقـة بـني الرتكـز وإسـرتاتيجية الرتكيـز ، الرتكــز   

ؤسسة بـالرتكيز علـى جمموعـة قيام امل ، أما عن إسرتاتيجية الرتكيز هوأو األسواق يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات

إن . معينة من املستهلكني أو على خط إنتاجي معني أو على سوق معني حبيث توضـع كافـة اإلمكانـات يف خدمتـه

                                                 
  .255-254.رجع سابق، ص، مزكريا مطلك الدوري  1

2 Frédéric.Lery,Les stratégies de l'entreprise, 2ème ed, Ed Dunod, France, 2004.P. 45. 
  182-181بوزيدي دارين، مرجع سابق، 3 
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املــربر الرئيســي إلتبــاع هــذه اإلســرتاتيجية هــو القــدرة املتوقعــة للمؤسســة علــى خدمــة هــذا الســوق الصــغري مــن عمــل 

  .1ة أسواق خمتلفةاملؤسسة بدال من تبديد اجلهود يف خدم
  

  :التفوق عن طريق التركيز. 1.3.2

تكمن أمهيـة هـذه اإلسـرتاتيجية يف اإلعتقـاد أن املؤسسـة الـيت تركـز جهودهـا، تكـون أكثـر قـدرة علـى خدمـة   

اجلزء املستهدف من السوق، بكفاءة أكرب من منافسيها الذين خيتارون خدمة أجزاء أوسع، لكنها تتطلـب املفاضـلة 

  واحلصة السوقية؛بني الرحبية 

وقــد يــرتبط خيــار هــذه اإلســرتاتيجية حبجــم املؤسســة وإمكانيا�ــا، كمــا ميكــن أن يكــون قــرار إختيــاري مــن   

طــرف مســريي املؤسســة الــذين يريــدون بــه العمــل يف أســواق ال توجــد �ــا منافســة قويــة متــنح إمكانيــة الســيطرة علــى 

ليــة، وعمومــا فــإن جنــاح هــذه اإلســرتاتيجية يتوقــف علــى أجــزاء مــن الســوق ذات معــدالت منــو عاليــة وتولــد رحبيــة عا

تالءم اجلزء املستهدف مع إمكانيـات املؤسسـة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى علـى وجـود إحتمـاالت للنمـو السـوق 

  وازدهاره دون أن تعتربه املؤسسات املنافسة الرئيسية حيويا وجذابا؛

ط منتجات أو القطاع اجلغرايف الـذي تريـد خدمتـه، وعقب إختيار املؤسسة لشرحية السوق املستهدفة أو خ  

تسعى إىل إتباع إسرتاتيجية الرتكيـز مـن خـالل اإلعتمـاد علـى واحـدة مـن امليـزتني التنافسـيتني السـابقتني، فإمـا الرتكيـز 

بالتكــاليف للحصــول علــى ميــزة تكاليفيــة يف الســوق املســتهدفة أو الرتكيــز التمييــزي حيــث تســعى املؤسســة إىل متييــز 

  :2نتجها يف السوق املستهدفةم
  

  :التركيز بالتكاليف

أسـلوب الرتكيـز علـى التكلفـة املنخفضـة، فهـي بـذلك تـدخل يف منافسـة ومواجهــة  إذا إسـتخدمت املؤسسـة  

فمــثال يف الســوق احملليــة للتكتــل اخلشــبية أو أســواق . رائــد التكلفــة مــن خــالل شــرائح الســوق الــيت تــرتبط مبزايــا تكلفــة

ملؤسسة اليت تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز بتكاليف نقل منخفضة مقارنة بالتكاليف املنخفضـة للمؤسسـة اإلمسنت تتمتع ا

ومثل هذه املؤسسة قـد تسـتحوذ أيضـا علـى مزايـا تكلفـة نظـرا أل�ـا تنـتج منتجـات . اليت تعمل على املستوى القومي

اج، لــذلك متــنح القليــل مــن مزايــا منحــىن معقــدة ال �يــأ نفســها بســهولة إلقتصــاديات احلجــم الكبــري يف عمليــة اإلنتــ

وتركز املؤسسة اليت تتبـىن إسـرتاتيجية الرتكيـز علـى حجـم صـغري مـن املنتجـات التقليديـة، حيـث تتمتـع يف هـذا . اخلربة

   .    ا�ال مبزايا التكلفة، وترتك السوق ذات احلجم اإلنتاجي الكبري لرائد الكلفة

  :التركيز بالتمييز

سة إىل إستخدام أسلوب الرتكيز على التمييز، فإنه يصـبح يف متناوهلـا كـل وسـائل التمييـز وإذا إجتهت املؤس  

والالفـــت للنظـــر هنـــا أن املؤسســـة الـــيت تتبـــىن مفهـــوم الرتكيـــز تنـــافس املنـــتج املتميـــز يف شـــرحية . املتاحـــة للمنـــتج املتميـــز

                                                 
  .119-118.قطامني أمحد، مرجع سابق، ص  1

2 Michael.PORTER ،L'avantage concurrentiel, Op.Cit, P.17-28.  
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 تتبــىن مفهــوم الرتكيــز، وهــي تنــافس مــن املؤسســات الــيت" بــورش"فمــثال تعتــرب . واحــدة أو يف عــدد قليــل مــن الشــرائح

جنرال موتورز يف شرحية السيارات الرياضية يف سوق السيارات، ومتيل املؤسسات اليت تتبىن مفهوم الرتكيز إىل تطـوير 

  . 1املنتجات ذات جودة متميزة بنجاح نظرا ملعرفتها وخرب�ا بالتجمعات اإلستهالكية الصغرية أو ملعرفتهم باملنطقة

هذين النوعني املختلفـني مـن إسـرتاتيجيات الرتكيـز ومقـارنتهم باإلسـرتاتيجية التكلفـة  4.2لشكلويبني ا   

  :املنخفضة أو إسرتاتيجية التمييز
  

  .مستوى النشاطعلى أنواع إسرتاتيجيات : 4.2 الشكل
  

  
  .323.ص ،السابق نفس املرجع: املصدر    

  

  :إستراتيجية التركيز شروط تطبيق. 2.3.2

  :تتحقق امليزة الناجتة عن إستخدام إسرتاتيجية الرتكيز يف احلاالت التالية  

عنــدما توجـــد جمموعـــات خمتلفـــة ومتميـــزة مـــن املشـــرتيني ممــن هلـــم حاجـــات خمتلفـــة أو يســـتخدمون املنـــتج بطـــرق  - 

 املختلفة؛

 هدف؛عندما ال حياول أي منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي املست - 

 ؛حمدودعندما ال تسمح موارد املؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معني  - 

 .2عندما تشتد حدة عوامل اخلمس حبيث تكون بعض الصناعات أكثر جاذبية من غريها - 
  

  :مزايا وعيوب إستراتيجية التركيز. 3.3.2

  :مزايـا/أ

                                                 
  .324.ريث جونز ، مرجع سابق، صشارلز وجا   1
  .115. نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص  2

الرتكيز على إسرتاتيجية 

 التكلفة املنخفضة

إسرتاتيجية التكلفة 

 املنخفضة

الرتكيز على إسرتاتيجية  إسرتاتيجية التمييز

 التمييز

 تقدمي منتجات إىل جمموعة

  واحدة من املستهلكني

تقدمي منتجات ذات سعر 

 منخفض إىل املستهلكني

تقدمي منتجات متفردة أو 

 متميزة إىل املستهلكني

تقدمي منتجات إىل العديد 

 من أنواع املستهلكني
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اء حصــن أمــان يف الصــناعة يتمثــل يف الكــربى يف إســرتاتيجية الرتكيــز أن املؤسســة تكــون قــادرة علــى إنشــ امليــزة - 

 ؛1خدمة فئة معينة ضد املؤسسات ذات خطوط إنتاج األكرب واألوسع

املؤسسـة القـدرة علـى اإلسـتجابة أحسـن ملتطلبـات العمـالء، وإمكانيـة حتقيـق التجديـد  ةمتنح هـذه اإلسـرتاتيجي  - 

 واإلبتكار بشكل أسرع من املؤسسات اليت تتجه إىل كل السوق؛

ــ -  التقرب أكثــر لتلبيــة إحتياجــات العمــالء، وتكســب الــوالء لــديهم مــن خــالل خــدمتهم بشــكل ال كمــا أ�ــا وب

  .2حيصلون عليه من أي مصدر آخر، وتنشئ بذلك عوائق لدخول املنافسة

  :عيـوب/ب

الرتكيــز علــى شــرحية حمــددة مــن الزبــائن يــؤدي إىل إنتــاج حمــدد، وبالتــايل زيــادة الكلفــة للوحــدة الواحــدة، ويكــون  - 

  ب بني الرغبة يف تقدمي منتجات بأسعار منخفضة والرغبة يف تلبية إحتياجات شرحية حمددة من الزبائن؛التضار 

 زيادة الكلفة غري املباشرة للوحدة الواحدة نتيجة حملدودية اإلنتاج؛ - 

 تضييق اإلختالف بني املنتجات وخدمات املؤسسة ومنافسيها؛ - 

حـــد وظهـــر بـــديل يف الســوق فـــإن ذلـــك ميثـــل مشـــكلة إعتمــاد املؤسســـة علـــى منـــتج واحـــد أو خــط منتجـــات وا - 

 ؛ 3خطرية للمؤسسة

تغلغل إدارة املؤسسة يف جمال أعمال حمدد قد جيعل كل تفكريها وجهدها منغلقا على هذا النشـاط مبـا ال يتـيح  - 

 هلا الفرصة رؤية بعض جماالت األعمال األخرى واليت قد تكون مرحبة جدا للمؤسسة؛

لنــدرة املــوارد، أو لوجـــود عنــدما تواجــه املؤسســة �ديــدا خطـــريا يف الصــناعة قــد تظهــر مشــكلة بصــفة خاصـــة  - 

ففــي مثــل هــذا املوقــف ال يتــوافر للمؤسســة القــدرات اإلداريــة الالزمــة لــدخول ميــادين أعمــال  اخل...بــديل أفضــل 

 .4جديدة 

كمـــا يف   ومنـــه ميكـــن القـــول أنـــه ميكـــن للمؤسســـة أن حتقـــق ميـــزة تنافســـية مـــن خـــالل ثـــالث إســـرتاتيجيات  

  : الشكل التايل

  .اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس:5.2الشكل                    

  

                             امليزة اإلسرتاتيجية  

  تكلفة أقل                     متييز املتج                    

  التمييز  قيادة التكلفة

                                                 
  .349.، مرجع سابق، صبتس وآخرون.أ.روبرت  1
  .184-183بوزيدي دارين، مرجع سابق،  2
  .89.منصوري رقية، مرجع سابق، ص  3
  .245.إمساعيل حممد، مرجع سابق، ص سيد  4

 الصناعة ككل
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  التركيز

  

  .Michael.Porter, Les choix stratégiques et concurrence, P.42 :املصدر

، العامـة من كل مـا سـبق ميكـن اخلـروج باجلـدول املقـارن التـايل، الـذي يلّخـص خمتلـف االسـرتاتيجيات التنافسـية  

  :اليت ميكن للمؤسسة تبّنيها يف حالة دخوهلا يف تنافس مع مؤسسات أخرى
  

  .ة املختلفة املتاحة للمؤسسةمقارنة االسرتاتيجيات التنافسي: 1.2اجلدول
  

  االختيارات

  االستراتيجيات
  جوانب التمييز والتفرد  المجال  تميز المنتج

  قيادة التكلفة
  :منخفض

  السعر ىالرتكيز عل
  التصنيع وإدارة املوارد  كامل السوق

  متييز املنتج
  :مرتفع

  تقدمي منتج متميز
  عدة جماالت من السوق

البحث والتطوير، 

  سويقاملبيعات والت

  الرتكيز

  مرتفع/ منخفض

  / من خالل السعر

  أو تقدمي منتج فريد

جمال واحد أو عدد 

حمدود من ا�االت 

  )القطاعات(

أي نوع من اجلوانب 

اليت تسمح بالتميز 

  والتفرد

  . 37.زغدار أمحد، مرجع سابق، ص: املصدر

  

  

  

:إختیار اإلستراتیجیة التنافسیة على مستوى الصناعة .3  

تشـري إىل كميـة ونوعيـة املـوارد البشـرية واملاليـة الـيت ينبغـي اسـتثمارها لتحقيـق ميــزة اتيجية التنافسـية إن اإلسـرت   

ـــدة لكنهـــا باهظـــة التكـــاليف يف جمـــال التطـــوير . تنافســـية ـــا تنافســـية عدي ـــافس تقـــدم مزاي واإلســـرتاتيجيات العامـــة للتن

اإلســرتاتيجيات العامــة الــثالث بســبب كو�ــا تتطلــب وإن إســرتاتيجية التمييــز هــي األكثــر ارتفاعــا مــن بــني  .والدميومــة

قيام املؤسسة باستثمار مواردها يف وظائف عديدة مثـل البحـث والتطـوير واملبيعـات والتسـويق بغـرض تطـوير مواردهـا 

وتعــــد إســــرتاتيجية قيــــادة بالتكلفــــة أقــــل ارتفاعــــا مــــن حيــــث تكــــاليف االحتفــــاظ . ومهار�ــــا املتميــــزة إزاء املنافســــني

  معني قطاع سوقي

اهلدف اإلسرتاتيجي 
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يجية أمـــا إســـرتاتيجية الرتكيـــز فتعتـــرب هـــي األرخـــص بســـبب متطلبا�ـــا القليلـــة للمـــوارد حيـــث ختـــدم يف قطـــاع باإلســـرتات

  .سوقي حمدد وليس خلدمة السوق بأكمله

يف ضـوء تقريــر إسـرتاتيجية التنافســية، جيـب علــى املؤسسـة تقيــيم العوائـد احملتملــة مـن اإلســرتاتيجية التنافســية   

ميكــن حتديــد فيمــا إذا كانــت اإلســرتاتيجية تتوقــع وبالتــايل ســرتاتيجية يف هــذا االجتــاه، مقابــل الكلفــة لتطــوير هــذه اإل

  .حتقيق الرحبية عند إتباعها، وكيف أن الرحبية ستتغري عندما تتغري بيئة التنافس يف الصناعة

  :هناك عاملني أساسني إلختيار إسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة يف الصناعة  
  

  :ي للمؤسسةالمركز التنافس . 1.3

  :أساسني ميكن استخدامهما لتحديد مدى قوة املركز التنافسي النسيب للمؤسسة مها هناك معيارين  

فكلمـــا كانـــت حصـــة املؤسســـة مـــن الســـوق أكـــرب فإ�ـــا حتصـــل علـــى مركـــز : حجـــم احلصـــة الســـوقية للمؤسســـة )1

و مبعــىن آخــر تـــؤدي . ســية معينــةتنافســي أقــوى وحتقــق زيــادة يف العوائــد احملتملــة مــن جــراء تطبيــق إســرتاتيجية تناف

  .حصة السوق الكبرية إىل حتقيق إقتصاديات منحىن اخلربة وتطوير والء املستهلك للمؤسسة

تفـــرد املؤسســـة مبـــؤهالت ومهـــارات متفوقـــة جتعلهـــا يف مركـــز تنافســـي أقـــوى مـــن املتنافســـني اآلخـــرين، يف حالـــة  )2

املؤسسة، و مهارات التسويق والتصنيع لديها ومعرفتهـا صعوبة تقليد خربات أنشطة البحث والتطوير اليت تقوم �ا 

اخلاصــة مبجموعــات مــن املســتهلكني أو مسعتهــا أو اســم عالمتهــا التجاريــة، فــإن املركــز التنافســي النســيب للمؤسســة 

عمومـا، كلمـا زادت حصـة . يصبح أقوى ومن مث تزداد عوائدها احملتملة من جراء إتباعها إسرتاتيجية تنافسية معينة

 . 1وقية للمؤسسة وامتالكها مؤهالت التفوق كلما متكنت من احلصول عل موقع أفضل يف السوقالس

يالحــــظ ممــــا تقــــدم ، أن املعيــــارين الســــابقني يــــدعم كــــل منهمــــا اآلخــــر، ويوضــــحان كيــــف ميكــــن لــــبعض 

فس يقــود إىل و أن عامـل التفــرد يف التنـا. املؤسسـات احملافظـة علــى قـوة مركزهـا التنافســي وتطـويره علـى مــدار الوقـت

زيــــادة الطلــــب علــــى منتجــــات املؤسســــة ونتيجــــة لــــذلك تــــزداد حصــــتها الســــوقية، ومــــن مث ختصــــيص مواردهــــا لتبــــين 

تنافســية معينــة يف تطــوير جمــال التفــرد و التميــز لــديها، أمــا املؤسســات ذات احلصــة الســوقية الضــيقة أو  ةإســرتاتيجي

  .  تبين إسرتاتيجية تنافسية معينة املنخفضة ال تستطيع تطوير مواردها مما يؤثر سلبا على
  

  :دورة حياة الصناعةآثار  .2.3

العامــل الثــاين املــؤثر يف جاذبيــة اإلســرتاتيجية التنافســية هــي دورة حيــاة الصــناعة، إن كــل مرحلــة مــن مراحــل   

ثمار إضـــافة إىل املضـــامني املختلفـــة الســـت. دورة حيـــاة تعـــرب عـــن بيئـــة صـــناعية معينـــة تضـــمن فـــرص و�ديـــدات خمتلفـــة

وكــذلك تتغــري اإلســرتاتيجية التنافســية مــن مرحلــة إىل مرحلــة أخــرى مــن دورة حيــاة . املــوارد بغيــة حتقيــق ميــزة تنافســية

يلخـــص العالقـــة بـــني مرحلـــة دورة احليـــاة واملركـــز التنافســـي واإلســـرتاجتية التنافســـية علــــى  )2.2(واجلـــدول. الصـــناعة

  .مستوى الصناعة 
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  .ة دورة احلياة واملركز التنافسي واإلسرتاجتية التنافسية على مستوى الصناعة العالقة بني مرحل:2.2(اجلدول
  

  المركز التنافسي

  مرحلة دورة حياة الصناعة
  مركز تنافسي ضعيف  مركز تنافسي قوي

  إسرتاتيجية بناء احلصة  إسرتاتيجية بناء احلصة )الناشئة(مرحلة النمو األويل 

  سرتاتيجية متركز السوق إ  إسرتاتيجية النمو   مرحلة النمو

  إسرتاتيجية متركز السوق  إسرتاتيجية زيادة احلصة   مرحلة الطاردة

  إسرتاتيجية التصفية  إسرتاتيجية التمسك واإلحتفاظ   مرحلة النضوج

متركــــــــــــز الســـــــــــــوق، احلصـــــــــــــاد، أو   مرحلة متدهورة 

  ختفيض األصول

  إعادة اهليكلة، أو التصفية

  .263 .جع سابق، صزكريا مطلك الدوري، مر : املصدر
    

يتطلــب مــن املؤسســات تــوافر كميــات كبــرية مــن رؤوس األمــوال لبنــاء البحــث وتطــوير املــؤهالت ومهــارات 

ونظرا لعـدم إمكانيـة املؤسسـة مـن تـوفري أو توليـد القـدر املطلـوب مـن رأس املـال داخليـا، فـإن جنـاح املؤسسـة . التمييز

اخلـارجيني، وكلمـا إسـتطاعت  نب املسـتثمرييعتمد على قدرا�ا يف إبراز ونشر جوانب التفـوق والتفـرد مـن أجـل جـذ

. املؤسسة من توفري املوارد واألموال الالزمة لتطوير جانب التفـوق والتفـرد، فإ�ـا ستحصـل علـى مركـز تنافسـي أفضـل

 .وإذا مل تتمكن املؤسسـة مـن احلصـول علـى املـوارد املطلوبـة، لـن يكـون أمامهـا مـن خيـار سـوى اخلـروج مـن الصـناعة

ذات املركز التنافسي الضعيف، فاخليار األفضل أمامها هـو اخلـروج مـن الصـناعة إلنقـاذ مـا ميكـن  وكذلك املؤسسات

  .1إنقاذه من مواردها

 

  :إستراتیجیات التنافسیة في الصناعات المجزأة. 4

تتــألف الصــناعات ا�ــزأة مــن عــدد كبــري مــن املؤسســات صــغرية ومتوســطة جمــزأة جــدا، وهنــاك عــدة أســباب   

ففـــي بعــــض . لصـــناعة الكثــــري مـــن املؤسســـات الصــــغرية بـــدال مـــن عــــدد قليـــل مـــن املؤسســــات الكبـــريةوراء إحتـــواء ا

الصــناعات هنــاك القليــل مــن إقتصــاديات احلجــم الكبــرية، لــذلك فــإن املؤسســات الكبــرية لــيس هلــا ميــزة باملقارنــة مــع 

خصــص، األمــر الــذي يرتتــب املؤسســات الصــغرية، ألن الصــناعات ا�ــزأة تفــي باحتياجــات العمــالء الــيت تتســم بالت

عليـــه اإلقتصـــار علــــى إنتـــاج كميــــات صـــغرية مـــن املنتجــــات، ومـــن مث ال توجــــد فرصـــة إلنتـــاج كميــــات كبـــرية للوفــــاء 

باحتياجات السوق، وتعد صناعة املطاعم مثـاال جيـدا علـى هـذا املوقـف، إذ أن تكـاليف إفتتـاح مطعـم جديـد تعتـرب 

  .واحد معتدلة جدا وميكن أن يتحملها صاحب املشروع
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وتساهم تلك العوامـل يف فـرض اإلسـرتاتيجية التنافسـية بالنسـبة لـبعض الصـناعات ا�ـزأة، وتـربز إسـرتاتيجية   

وقــد تتخصــص املؤسســات يف جمــال معــني وفقــا الجتاهــات جمموعــة العمــالء واحتياجــا�م، . الرتكيــز كاختيــار أساســي

مليا�ــا داخــل شــرائح الســوق احملليــة أو اإلقليميــة، لــذلك جنــد أن الكثــري مــن املؤسســات الصــغرية املتخصصــة تــدير ع

وتنـــدرج كـــل أنـــواع املنتجـــات املصـــنعة بنـــاء علـــى طلـــب العميـــل، ولكـــي تـــتمكن هـــذه املؤسســـات مـــن النمـــو وتعزيـــز 

 1صــناعا�ا، وكــي تصــبح مــن الــرواد الصــناعيني، فإنــه يتعــني عليهــا اإللتجــاء إىل ثــالث إســرتاتيجيات تنافســية عامــة

  :وهي
  

  :كامل األماميالت. 1.4

أي قيـام ...2يتمثل يف إمتداد أنشطة املؤسسة إىل أنشطة املوزعني، الناقلني، مقدمي خـدمات مـا بعـد البيـع  

املؤسســـة مـــا بتملـــك عمليـــات إنتاجيـــة �ـــدف إىل تســـويق منتجا�ـــا احلاليـــة مثـــال علـــى ذلـــك قيـــام مؤسســـة النســـيج 

، ومـــن مث فـــإن التكامـــل لألمـــام هـــو نـــوع مـــن التحـــرك حنـــو باإلســـتحواذ علـــى مراكـــز لبيـــع األلبســـة اجلـــاهزة يف الســـوق

أي أن القــوة الشــرائية املذهلــة الــيت متتلكهــا تلــك املؤسســات مــن خــالل سالســل املتــاجر املنتشــرة يف مجيــع  3.الســوق

أحناء الـبالد، متـنح تلـك املؤسسـات القـدرة علـى التفـاوض مـع مـورديهم مـن أجـل احلصـول علـى ختفيضـات كـربى يف 

األمر الذي يرتتب عليه تعزيز املزايا التنافسية، وتتغلب هـذه املؤسسـات علـى عوائـق تكـاليف النقـل العاليـة األسعار، 

مـــن خـــالل إنشـــاء مراكـــز توزيـــع إقليميـــة، مـــن شـــأ�ا أن تســـاهم يف إقتصـــاد يف تكـــاليف املخـــزون وتعظـــم مســـتوى 

  . 4اإلستجابة الحتياجات املتاجر والعمالء

  

  

  :حق اإلمتياز. 2.4

مبــنح حــق امتيــاز أداء عمــل معــني  املؤسســةكل خــاص مــن أشــكال عقــود الرتاخــيص، حبيــث تقــوم هــو شــ  

صـــاحبة االمتيـــاز، خـــالل فـــرتة زمنيـــة معينـــة، و يف مكـــان حمـــدد،  مؤسســـةحتـــت االســـم التجـــاري لل ملؤسســـة أخـــرى،

بـدور املـدير، فإنـه جيـب ، وإذا مـا قـام املمنـوح لـه اإلمتيـاز 5مقابل احلصول على عائد مايل من احلاصل على االمتياز

يف هذه احلالة حتفيزه بقوة إلدارة دفة العمل والتحكم فيه عن كثب والتأكد باستمرار مـن ضـمان جـودة العمـل حـىت 

إن صــعوبة اســتمرار الــتحكم يف الكثــري مــن املنافــذ الصــغرية يعــد واحــد مــن . ميكــن دائمــا الوفــاء باحتياجــات العمــالء

. صــناعات، والــيت جيــب احلــرص علــى إدار�ــا ويف نفــس الوقــت احلفــاظ علــى تفردهــااألســباب الــيت تــؤدي إىل جتزئــة ال

                                                 
  .357-355.ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  1
  .152.مزهودة عبد املليك، مرجع سابق، ص  2
  .74. ، مرجع سابق، صعبد القادر حممد عبد القادر عطية 3
  357.ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  4
  .57.، ص1996, مصـر, نشرجمهول دار ال, التسويق الدولي, عمرو خري الدين  5
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باإلضافة إىل ذلك يقلل اإلمتياز من األعباء املالية املرتبطـة بالتوسـع السـريع . وال شك أن اإلمتياز حيل هذه املشكلة

  . 1مما يهيئ األجواء لتحقيق منو سريع للمؤسسة
  

  :اإلندماج األفقي. 3.4

دماج األفقـي بـني املؤسسـات الـيت تعمـل يف نفـس املرحلـة اإلنتاجيـة أو التسـويقية مثـل انـدماج عـدة يتم االنـ    

 ،مؤسسات سوية للمنسـوجات و انـدماج مؤسسـات عديـدة لصـناعة األلبـان أو انـدماج مؤسسـات عديـدة للتسـويق

لتخصـــص و ذلـــك ضـــمن مؤسســـة واحـــدة، و يهـــدف هـــذا النـــوع مـــن االنـــدماج توســـيع حجـــم الســـوق و حتقيـــق ا

أو السيطرة على املؤسسات يف فرع معني من اإلنتـاج و التسـويق و حتجـيم املنافسـة أو حتقيـق  ،بالوفرات الناشئة عنه

االحتكـــــار ، كمـــــا يســـــتهدف حتســـــني النوعيـــــة و توفريهـــــا بالشـــــكل الـــــذي يلـــــيب حاجـــــات املســـــتهلكني احلـــــاليني أو 

 .2املرتقبني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اعات التي تمر بمرحلتي المهد والنموإستراتیجیات التنافسیة في الصن. 5

تنشأ الصناعات اليت متر مبرحلة املهد بشكل منوذجي من خالل عمليات التحديث والتطـوير الـيت تقـوم �ـا   

ويف معظــم احلــاالت تســتطيع املؤسســة الرائــدة أن حتقــق . املؤسســات الرائــدة الــيت تأخــذ الســبق يف األســواق اجلديــدة

مــر مــن وراء عمليــات التحــديث الــيت تقــوم �ــا نظــرا أل�ــا تكــون يف تلــك اآلونــة املؤسســة أرباحــا ضــخمة يف بدايــة األ

الوحيـدة املالكــة ملنــتج معـني يف جمــال الصــناعي لفـرتة مــن الوقــت، إال أن األربـاح العاليــة الــيت حيققهـا ا�ــددون جتــذب 

ويــدخل منتجــو . دخل الصــناعة فيمــا بعــداملقلـدون احملتملــون ومنتجــو املوجــة الثانيــة، باإلضــافة إىل املؤسســات الـيت تــ

املوجة الثانية الصناعة أثناء مرور الصناعة مبرحلة النمو، وقد يؤدي ذلك إىل فقدان املؤسسة الرائدة مركزها التنافسـي 

                                                 
  .358.ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  1
  . 397.، ص2000، الطبعة االوىل، دار املسرية للنشر، االردن، ، نظرية المنظمةخليل حممد حسن الشماع وآخرون2
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كيفيــة تــدهور معــدل األربــاح الــذي يتمتــع بــه ا�ــدد يف جمــال صــناعي أثنــاء مرحلــة   )6.2(املتقــدم، ويوضــح الشــكل

  .     ندما يتزاحم ويتهافت املقلدون يف الصناعة أثناء مرحلة النمواملهد، وذلك ع
   

  .كيفية التنافس حول أرباح املؤسسة املبتكرة: )6.2(الشكل
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .360.ص .شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق: املصدر

حتميــــة حــــدوث احملاكــــاة والتقليــــد، يكــــون املوضــــوع الرئيســــي بالنســــبة للمؤسســــة املبتكــــرة يف ا�ــــال  ومــــع

علــى املــدى  ةالصــناعي، الــذي ميــر مبرحلــة املهــد متجســدا يف كيفيــة إســتغالل عمليــات التحــديث لبنــاء مزايــا تنافســي

  :ثالث خيارات من اإلسرتاتيجيات ويتوافر لدى املؤسسة. الطويل، ترتكز على التكلفة املنخفضة أو التمييز
  

  :تنمية أو تطوير تسويق اإلبتكار بنفسها. 1.5

 علـى تعتمـد أن جيـب التنافسـية ميز�ـا وقاعدة جناحها حمور هو االبتكار جعل إىل تسعى اليت املؤسسة إن  

 اخلاصـة يطرةأن احلكمـة املسـ إىلDrucker  أشـار  ولقـد. مالئمـة االسرتاتيجيات كأحسن االسرتاتيجي االبتكار
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 لإلسـرتاتيجية أمـا بالنسـبة .األكثـر أجـل مـن األحسـن، أجـل مـن تكـون أن ميكـن الناجحـة املؤسسـة بإسـرتاتيجية

 .املختلف إىل اجلديد، إىل :احلكمة فتكون االبتكارية

 أسـلوب التعامـل تغيـري يسـتوجب األشـياء إىل النظـر أسـلوب تغيـري أن واضـحا أصـبح املنطلـق، هـذا ومـن  

 مـن ثـالث أنـواع بـني التفريـق ؤسسـاتامل يف القـائمني علـى يتوجـب احلاجـات اخـتالف ومبقابـل . كـذلك معهـا

 :التسويق

 .على إشباعها والعمل املعلنة احلاجات لتحديد ويوجه:réactif  marketing املستجيب التسويق -

  .املستقبل القريب يف الزبائن حيتاجه أن ميكن مبا ويهتم : marketing anticipatifاملستبق  التسويق -

  يفكـر فيهـا مل حلـول حتقيـق علـى ويعمـل يتخيـل الـذي وهـو: marketing créatif اإلبتكـاري التسـويق -

  .املستهلك

 األفكــار بوضــع معــين أنــه القــول فــيمكن االبتكــاري التســويق مفهــوم علــى الضــوء وبتســليط  

 املنتـوج عنصـر علـى ينصـب وقـد . يةالتسـويق املمارسـات يف الفعلـي التطبيـق موضـع غـري التقليديـة اجلديـدة

 التوزيـع، عنصـر علـى أو الـرتويج، عنصـر علـى أو السـعر، عنصـر علـى أو خدمـة، أو كانـت سـلعة سـواء

 عناصـر إىل يوجـه االبتكـار مـن النـوع هـذا فـإن آخـر ومبعـىن . آن واحـد يف العناصـر كـل هـذه علـى أو

 .التسويق حبوث جمال يف االبتكار يكون وقد جمتمعة التسويقي املزيج

فاملؤسسـات الذكيـة  التفكـري، مـن جديـدة لطـرق ا�ـال القـدمي التسـويقي التفكـري أفسـح السـياق، نفس ويف  

 يف تصـميم التعـاون إىل العمـالء تـدعو فهـي اقتصـادياته، وفهـم بـه االرتبـاط وتقنيـات العميـل معرفـة تطـور الـيت هـي

 أدوات       توحيـد إىل باإلضـافة موجهـة إعـالم وسـائل تسـتعمل كمـا السـوق، يف مرنـة عـروض وتقـدمي املنتـوج

      بـأن القـول ميكـن سـبق، وممـا. عميـل بـأي االتصـال طريـق عـن ثابتـة رسـالة لتوصـيل التسـويقية اتصـاال�ا

وبالتـايل فـإن التسـويق اإلبتكـار يتسـم بعـدد مـن  .للعمـالء املسـتوى رفيعـة قيمـة لتوصـيل وسـائل وجـدت املؤسسـات

  :اخلصائص أمهها ما يلي

 ؛التطبيق العملي موضع الفكرة هذه وضع إىل ذلك يتعدى وإمنا الفكرة إجياد أو توليد حد إىل يقف ال أنه - 

 ؛للمؤسسة مفيدا يكون حىت بنجاح اجلديدة األفكار االبتكاري التسويق يستغل  أن جيب - 

 .تسويقية ممارسة وأ جمال ألي ميتد وإمنا  معني، تسويقي جمال على االبتكاري التسويق يقتصر ال - 

القـدرة  لديـه تتـوفر الـذي الشـخص ذلـك بـه ويقصـد التسـويقي املبتكـر هـو التسـويقي باالبتكـار القـائم إن

 أو علـى األفكـار هـذه حيـول أن ويسـتطيع ذلـك، يف الرغبـة ولديـه تقليديـة، وغـري جديـدة أفكـار إىل التوصـل علـى
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 يعمـل ألي شـخص ميكـن املعـىن و �ـذا. التسـويقية رسـاتاملما يف الفعلـي التطبيـق إىل حتويلهـا يف يسـاهم األقـل

   .1تسويقيا مبتكرا يكون باملؤسسة أن
     

  :تسويق اإلبتكار من خالل تحالف إستراتيجي. 2.5

التكنولوجيــة الــيت شــهدها العــامل يف اآلونــة األخــرية، و الــيت كانــت حمصــلة اســتثمارات ضــخمة يف   إن الثــورة  

ث و التطــوير، تعكــس أمهيــة التحــالف خاصــة يف ا�ــال التكنولــوجي بــدل التنــافس، و التكنولوجيــا املتقدمــة و البحــ

لقــد اســتطاعت العديــد مــن الــدول مــن خــالل دخوهلــا يف حتالفــات اســرتاتيجية مــن نقــل التكنولوجيــات املناســبة مــن 

ه الــدول مــن نقــل احملليــة يف هــذؤسســات مثــل اليابــان ، اهلنــد و ماليزيــا و ســنغافورة، كمــا اســتطاعت العديــد مــن امل

أمـــا علـــى . التكنولوجيـــا مـــن الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات خاصـــة علـــى مســـتوى صـــناعة الســـيارات و االلكرتونيـــات

مستوى البحث و التطوير، فإن التحالفات االسرتاتيجية قـد أدت بشـكل ملفـت إىل املشـاركة يف ميزانيـات البحـوث 

  .لوصول إىل نتائجو يف تبادل اخلربات، و كذا ختفيض املخاطر و تسريع ا

املتنافســـــة و غــــري املتنافســـــة ، أي بـــــني  ؤسســـــاتمتثــــل التحالفـــــات اإلســــرتاتيجية اتفاقيـــــات تعاونيـــــة بــــني امل  

و يكـون التحـالف يف رأس املـال،  . اليت تبحث عن فرص لالستثمار و التملك يف أقاليم أو مناطق معينة ؤسساتامل

و قد أصبحت التحالفات اإلسرتاتيجية ضـرورة . وير و غريهاطتكما قد يكون يف التكنولوجيا و أنشطة البحث و ال

ملحـــة للتغلـــب علـــى املشـــكالت الناجتـــة عـــن التحـــوالت العامليـــة يف البيئـــة االقتصـــادية و االجتماعيـــة و السياســـية و 

  . 2ملواجهة التحديات التكنولوجية و املالية
  

  :الترخيص باإلبتكار لآلخرين. 3.5

ف أشكاهلا أحـد الصـيغ الـيت راج اسـتخدامها يف الـدول الناميـة إبـان السـبعينات متثل عقود الرتاخيص مبختل  

، و الـــيت كانــــت مبثابــــة مــــدخل أساســــي يف جمــــال اكتســـاب التكنولوجيــــا، و تعتــــرب تــــراخيص اإلنتــــاج أو التصــــنيع أو 

ي بالدولـة األم مـن نقـل إنتاجهـا مـن النطـاق احمللـ املؤسسـاتاستخدام العالمات التجارية أحد األسـاليب الـيت متكـن 

اســتخدام بــراءة ب املؤسســة إىل األســواق الدوليــة ، دون احلاجــة إىل أي إنفــاق اســتثماري، تتعهــد مبقتضــاه بــالرتخيص 

و أســاليب الضــبط         االخــرتاع أو اخلــربة الفنيــة أو نتــائج األحبــاث اإلداريــة و اهلندســية و الصــناعية، و التــدريب 

  . و الرقابة على اجلودة و غريها
  

  . و تشمل عقود الرتاخيص أيضا على عقود تسليم املفتاح ، املنتج و السوق يف اليد 

 و      يـتم مبوجـب هـذا العقـد قيـام مؤسسـة بإقامـة مشـروع اسـتثماري   : )مفتـاح يف اليـد( عقد تسـليم املفتـاح  )1

يم املفتـاح غـري كـاف، و و يعـد عقـد تسـل. اإلشراف عليه حىت بدايـة االسـتغالل، أيـن يـتم تسـليمه للطـرف املسـتقبل

                                                 
-234، ص2008مـذكرة ماجسـتري، غـري منشـورة، جامعـة باتنـة، اجلزائـر، ، لصـناعة الـدواء فـي الجزائـر صـيدال التسـويق والمزايـا التنافسـية، دراسـة حالـة مجمـعحلـول سـامية،  1

236.  
 .193.، ص 2003، الطبعة األوىل، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن،  إدارة األعمال الدوليةعلي عباس،  2
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تكمــــن عــــدم كفايتــــه يف أنــــه ال ميثــــل نقــــال للتكنولوجيــــا بــــاملعىن املتعــــارف عليــــه بقــــدر مــــا ميثــــل نقــــال مللكيــــة الوحــــدة 

  .اإلنتاجية

 يعتــرب امتــدادا لعقــد تســليم املفتــاح يف اليــد، يلتــزم مبوجبــه املنشــئ عــالوة علــى إنشــاء :عقــد تســليم املنــتج يف اليــد )2

  . بضمان املساعدة الفنية خالل فرتة االستغالل إىل غاية احلصول على اإلنتاج الوحدات و إعدادها

 يعترب هذا العقد صيغة مكملة لعقد املنتج يف اليـد، يلتـزم فيهـا املنشـئ بإنشـاء الوحـدة: عقد تسليم سوق يف اليد )3

   .1الصناعية و تأمني اإلدارة األولية و كذا تأمني تسويق املنتج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إستراتیجیات التنافسیة في الصناعات التي تمر بمرحلة النضج .6

نتيجـــة لشـــدة املنافســـة يف مرحلـــة اإلنتقـــاء والغربلـــة يتحـــول ا�ـــال الصـــناعي إىل جمـــال مـــدمج، ولـــذا ختضـــع   

ورغـم أن الصـناعة يف مرحلـة النضـج قـد . الصناعة اليت متر مبرحلة النضج لسيطرة عدد صغري مـن املؤسسـات الكـربى

ي على الكثري من املؤسسات متوسـطة احلجـم، والكثـري مـن املؤسسـات الصـغرية املتخصصـة، إال أن املؤسسـات حتتو 

الكربى حتدد طبيعة املنافسة يف ا�ـال الصـناعي، حيـث أن تلـك املؤسسـات مبقـدورها التـأثري علـى العوامـل التنافسـية 

                                                 
  .191.مرجع سبق ذكره، ص  1



تحليل اإلستراتيجيات التنافسية: الفصل الثاني  
 

 - 68 -

أفضــل اإلسـرتاتيجيات العامــة علــى مســتوى  واحلقيقــة أن تلــك املؤسسـات هــي تلــك الــيت جنحـت يف تطــوير. اخلمسـة

   .الصناعة

وبنهايــة مرحلــة اإلنتقــاء والغربلــة تظهــر جمموعــة إســرتاتيجية مكونــة مــن املؤسســات الــيت تتبــىن إســرتاتيجيات   

تنافســية عامــة متشــا�ة يف نفــس ا�ــال الصــناعي، وتقــوم املؤسســات الــيت تنــدرج ضــمن جمــال صــناعي واحــد مبتابعــة 

فـــإن مـــا تتخـــذه مـــن  جيات التنافســـية لبعضـــها الـــبعض، وتعلـــم أ�ـــا إذا إجتهـــت لتغيـــري إســـرتاتيجيا�ا،وحتليـــل إســـرتاتي

ا الصدد قد يثري إستجابات تنافسية من منافسـيها يف جمموعتهـا اإلسـرتاتيجية، ومـن قبـل املؤسسـات ذإجراءات يف ه

  .يةضمن جمموعات أخرى، وقد تشعر بنوع من التهديد نتيجية لتغيري اإلسرتاتيج

ويف احلقيقــة أن املوضــوع الرئيســي الــذي يواجــه املؤسســات يف الصــناعة الــيت متــر مبرحلــة النضــج يتجســد يف   

تبــين إســرتاتيجية منافســة تســمح يف نفــس الوقــت لكــل مؤسســة حبمايــة مزاياهــا التنافســية مــع احلفــاظ علــى مســتوى 

توسط، إذا ما كانت العوامل التنافسية الـيت حتكـم ولن تولد أي إسرتاتيجية عامة رحبا يفوق املعدل امل. رحبية الصناعة

هـــذه الصــــناعة تتميـــز بــــالقوة، حبيـــث تبــــدو املؤسســــات وكأ�ـــا حتــــت رمحـــة الــــدخالء احملتملـــني، واملــــوردون األقويــــاء، 

ونتيجــة لــذلك جنــد أن اإلســرتاتيجية التنافســية يف الصــناعات الــيت متــر مبرحلــة النضــج تتمحــور ...والعمــالء األقويــاء 

فهم وإدراك كيفية قيام املؤسسات الكـربى مبحـاوالت مجاعيـة لتقلـيص قـوة العوامـل اخلمـس مـن أجـل احلفـاظ حول ت

  .1على معدالت الرحبية لكل مؤسسة وا�ال الصناعي ككل

وتســتطيع املؤسســات الـــيت تعتمــد علـــى بعضــها الـــبعض محايــة مزاياهــا التنافســـية وأرباحهــا مـــن خــالل تبـــين   

اتيجيات معينـة لتقلـيص حجـم التهديـد النـاتج عـن القـوى التنافسـية اخلمـس، ومـن بـني هــذه حتركـات تنافسـية، وإسـرت 

  :اإلسرتاتيجيات
  

  :إستراتيجيات إعاقة الدخول إلى الصناعة الناجحة. 1.6

مبقـــدور املؤسســـات إســـتخدام ثـــالث طـــرق رئيســـية إلعاقـــة الـــدخول مـــن قبـــل املنافســـني احملتملـــني، ومـــن مث   

اعة وزياد�ــا، وهــذه الطــرق هــي توســيع خــط املنــتج، وختفــيض الســعر، احملافظــة علــى الطاقــة احلفــاظ علــى رجبيــة الصــن

  .إنتاجية إضافية

  

  :توسيع خط اإلنتاج. 1.1.6 

خط املنتوجات بأنه عبـارة عـن جمموعـة مـن املنتوجـات املتشـا�ة والـيت تقـدم إىل شـرائح خمتلفـة  ميكن تعريف  

  :املتعلقة بتوسيع خط اإلنتاج وهي من السوق، وهناك عدة أنواع من القرارات

 :التوسع النازل )1
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وهو توسع يف خط املنتوجات عن طريق إضافة منتوجات أقل جودة وأقـل سـعرا مـن املنتوجـات احلاليـة، وهـذا        

  .ضمانا للبيع إىل خمتلف شرائح السواق اليت تبحث عن اجلودة األقل مقابل السعر األقل

 :التوسع الصاعد )2

ســع يف خــط املنتوجــات عــن طريــق إضــافة منتوجــات أعلــى جــودة وأعلــى ســعرا مــن املنتوجــات املقدمــة وهــو تو        

 .حاليا يف اخلط وهذا جلذب فئات السوق اليت ترغب يف ذلك

 :التوسع ذو اإلجتاهني )3

وهــو توســع يف خــط املنتوجــات عــن طريــق إضــافة منتوجــات أعلــى جــودة وأعلــى ســعرا مــن املنتوجــات احلاليــة       

 .1فة منتوجات أقل جودة وأقل سعرا من املنتوجات احلالية جلذب خمتلف شرائح السوق الراغبة بكال النوعنيوإضا

واملهـــم أن يـــؤدي قـــرار املؤسســـة يف توســـيع خـــط املنتجـــات يف مجيـــع احلـــاالت إىل زيـــادة املبيعـــات واألربـــاح   

ئق أمــام دخــول منافســون حمتملــون، الكليــة، وكــذلك تغطيــة جمموعــة واســعة مــن الشــرائح الســوقية بغــرض تكــوين عــا

  .حبيث جيد املنافسون احملتملون األمر أكثر صعوبة لدخول جمال صناعي ال يوجد به شرائح تسويقية غري مغطاة
       

  :تخفيض السعر. 2.1.6

بشـــكل عـــام عنـــد تقـــدمي منـــتج جديـــد للســـوق وأن اهلـــدف منهـــا هـــو التغلغـــل  تســـتخدم هـــذه اإلســـرتاتيجية  

واحلصـــول علـــى أكـــرب حصـــة ســـوقية ممكنـــة فيـــه بالشـــكل الـــذي يـــؤدي إىل زيـــادة الرحبيـــة يف األمـــد  والنمـــو يف الســـوق

الطويــل، وكــذا بغــرض احليلولــة دون دخــول املؤسســات األخــرى يف هــذا ا�ــال الصــناعي، وتكــون هــذه اإلســرتاتيجية 

  :مناسبة يف احلاالت التالية

  إذا كان السوق ذو حساسية عالية يف منو األسعار؛ - 

 مالئمة املنتج لإلنتاج وفق إقتصاديات احلجم؛ مدى - 

  .2عندما يكون السعر املنخفض عامال غري مشجع لظهور املنافسة الفعلية أو احملتملة - 

  

  

  :الحفاظ على الطاقة اإلنتاجية اإلضافية. 3.1.6

يـث حتـتفظ القائمـة علـى إقامـة طاقـة إنتاجيـة أكـرب مـن حجـم السـوق احلـايل حب ؤسسـةيف بعض احلاالت تقـدم امل   

  :جديدة ، وميكن توضيح هذه الفكرة بإستخدام الشكل التايل  مؤسسةبطاقة فائضة كعائق للدخول أي 
  

 .الطاقة الفائضة كعائق للدخول: )7.2(الشكل
  

                                                 
  .158.، ص2004، الطبعة األوىل،دار وائل للنشر، األردن، )الوظائف -األسس -المفاهيم(إستراتيجيات التسويق د ا�يد الربواري وآخرون، نزار عبد ا�يد عب  1
  .221.،  ص2004، دار احلامد للنشر، األردن، )مدخل كمي وتحليلي( إستراتيجيات التسويقحممود جاسم حممد الصميدعي،   2
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 .62.، مرجع سابق، صعبد القادر حممد عبد القادر عطية: املصدر           

  

 D = الطلب السوق للسلعة مامنحىن.  

LAC  =متوسط التكلفة يف األجل الطويل.   

Q  =  احلد األدىن للحجم األمثل.   

 LMC= التكلفة احلدية يف األجل الطويل.  

LAC  =متوسط التكلفة يف األجل الطويل.  

MR  =اإليراد احلدي يف األجل الطويل.  
    

غــري أ�ــا يف  Qوتقــيم طاقــة إنتاجيــة مقــدارها  عةصــناواحــدة تســيطر علــى ال مؤسســةفــإذا افرتضــنا أن هنــاك     

ففـي هــذه احلالـة تنــتج  ، MC=MR:حيـث يتحقــق شـرط تعظـيم األربــاح  Aالظـروف العاديـة تعمــل عنـد النقطــة 

 ؤسســـةوإذا مـــا شـــعرت امل ، Q1)،(Q، ومـــن مث حتـــتفظ بالطاقـــة الفائضـــة  P1وتبيعهـــا عنـــد الســـعر ، Q1الكميـــة 

احملتملــــة ترغــــب يف الــــدخول فإ�ــــا تبــــادر بتشــــغيل الطاقــــة الفائضــــة  ؤسســــةل املالقائمــــة بــــأن هنــــاك �ديــــدا مــــن قبــــ

Q1.Q)(  مؤديــة بــذلك إىل اخنفــاض يف ســعر الســوق مـــنP1  إىلP2  وهــو ســعر يســاوي أدىن مســتوى ملتوســـط

أرادت أي  فـإذا مـا. حمتملـة  مؤسسـةالقائمـة بـذلك قـد أغلقـت السـوق أمـام أي  ؤسسـةوتكـون امل. التكلفة الكلية 

 P2فــإن هــذا مــن شــأنه أن خيفــض مثــن مــن  )Q.Q2(لتبيــع أي كميــة ولــتكن  صــناعةجديــدة أن تــدخل ال سسـةمؤ 

  .1اجلديدة خسائر ؤسسةاألمر الذي من شأنه أن حتقق امل P3إىل مستوى أقل من أدىن تكلفة املتوسطة 
  

                                                 
  .63- 61.ص، السابقنفس املرجع   1
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  :إستراتيجيات لتقليل المنافسة داخل المجال الصناعي. 2.6

التنافسـية  ةدون دخول املنافسـني، تتطلـع املؤسسـات أيضـا إىل تطـوير اإلسـرتاتيجي من وراء السعي للحيلولة  

إلدارة إعتمادها التنافسي املتبادل وخفـض حـدة املنافسـة داخـل جماهلـا الصـناعي، وهنـاك تكتيكـات تنافسـية متعـددة 

: رز هـــذه التكتيكـــاتومـــن أبـــ. ومنـــاورات ميكـــن للمؤسســـات أن تتبناهـــا إلدارة العالقـــات اخلاصـــة با�ـــال الصـــناعي

  .الريادة السعرية، املنافسة غري السعرية، التحكم يف الطاقة اإلنتاجية
  

  :الريادة السعرية. 1.2.6

  الرتكيـز، خـالل مـن األوىل الطريقـة :بطـريقتني تأسيسـها ميكـن السـعرية الريـادة إسـرتاتيجية فـإن سـبق وممـا  

 حـواجز   ختلـق الـيت التكلفـة اختالفـات بسـبب سـوقال مـن حمـدد جـزء أو شـرحية الحتكـار ؤسسـةامل تسـعى حبيـث

 إسـرتاتيجية   علـى احلـديث ميكننـا األوضـاع هـذه مثل ويف . الشرحية لتلك املنافسني وصول أو دخول دون  حتول

  .السوقية الشرحية تلك يف التنافس غياب مبدى الريادة مستوى أو درجة فيها تتحدد  "مركزة سعرية ريادة"

  التبعيـة" إسـرتاجتية إتبـاع خـالل مـن هنـا املنافسـة إىل ننظـر أن هـي السعرية الريادة حتقيق يف الثانية والطريقة  

 أن على ؤسسةامل قدرة عدم على بناء الريادة حتقيق على هنا الرتكيز عدم ويأيت . السعرية يادةر ال من بدال "السعرية

 :مهاو  التابعة ؤسساتامل من نوعان حتديد وميكن . الريادة موقع تتبوأ

   الثـاين، النـوع أمـا خفضـها؛ تسـتطيع وال املنافسـني مـن أعلـى تكـاليف تواجـه الـيت ؤسسـاتامل ومتثلـه األول، النـوع

  التنافسـي  موقعهـا علـى ذلـك عواقـب ختشـى ولكـن املرتفعـة تكاليفهـا علـى تتغلـب أن ميكن اليت ؤسساتامل فتمثله

حيــدد صــانعوا الســيارات األمـــريكيني               : علــى ذلـــكوكمثــال  ،1اإلســرتاتيجية تبــين يف ترغــب ال جيعلهــا ممــا

أســـــعارهم، مث علـــــى ضـــــوء ذلـــــك يقـــــوم الصـــــناع اليابـــــانيون بتحديـــــد أســـــعار ســـــيارا�م، والشـــــك أن اليابـــــانيون هـــــم    

  .2ألن منتجا�م أقل تكلفة من األمريكيني ناملستفيدو 

  

   

  :المنافسة غير السعرية. 2.2.6

إن إســتخدام التكتيكــات واملنــاورات . ا إلدارة املنافســة داخــل ا�ــال الصــناعيجيــري اإلعتمــاد عليهــحيــث   

ـــة دون نشـــوب حـــرب األســـعار ال يعـــين منـــع املنافســـة  ـــة دون التخفـــيض املكلـــف لألســـعار واحليلول املختلفـــة للحيلول

الصــناعات تعــد مبثابــة  ويف احلقيقــة جنــد أن عمليــة متييــز املنــتج يف الكثــري مــن. واحليلولــة دو�ــا مــن خــالل متييــز املنــتج

التكتيك التنافسي األساسي الذي يستخدم ملنـع املنافسـني مـن الوصـول واإلسـتحواذ علـى عمـالء املؤسسـة ومهامجـة 

                                                 
 وآفاق الواقع) العريب الوطن يف التسويق :حول الدويل امللتقى يف ألقيت حماضرة (،يمقد لمفهوم جديد إطار، التنافسي التسويق إستراتيجيات العوض، اهللا عبد بن حممد  1

  .10.، ص2002، املتحدة العربية اإلمارات – الشارقة التطوير،

  .376 .ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  2



تحليل اإلستراتيجيات التنافسية: الفصل الثاني  
 

 - 72 -

مبعـىن آخـر تعتمـد املؤسسـات علـى متييـز املنـتج لـردع املنافسـني احملتملـني وإدارة املنافسـة . نصيبها من حصص السوق

متييــز املنــتج للمنافســني داخــل ا�ــال الصــناعي بشــن محــالت تنــافس علــى  وتســمح عمليــة. خــالل جماهلــا الصــناعي

  .1حصص السوق من خالل طرح منتجات ذات مسات خمتلفة أو متفوقة

املنــتج وأقســام الســوق املســتخدمة يف تعريــف أربــع إســرتاتيجيات للمنافســة أبعــاد  )8.2(ويوضــح الشــكل    

للتطبيــق يف شــرائح الســوق اجلديــدة، ولــيس لألســواق  ا النمــوذجهــذ يصــلح( غــري الســعرية، ترتكــز علــى متييــز املنــتج

         )اجلديدة 
    

  .غري السعرية األربعةالإسرتاتيجيات التنافسية : )8.2(الشكل                             
   

                                          املنتجات                                                                                      

  حاليـة                                 جديدة                                             

   

  حاليـة                        

          

  الشرائح السوقية   

  جديدة                        

  
         

: املصدر                                     

سعد غالب ياسني، مرجع سابق، 

  .110.ص
  

  :إسرتاتيجية إخرتاق السوق )1

إىل زيــــــــــــادة  وهنـــــا يعـــــين ســـــعي املؤسســـــة        

ديــــدة تتــــوفر فيهــــا فرصــــة أرباحهــــا أو مبيعا�ــــا أو حصــــتها الســــوقية عــــن طريــــق طــــرح منتجا�ــــا احلاليــــة يف أســــواق ج

  .2تسويقية، ونظرا لوجود حاجات ورغبات غري مشبعة لدى املستهلكني يف تلك األسواق

  :إسرتاتيجية تطوير السوق )2

                                                 
  .377، صلسابقنفس املرجع ا  1
، مذكرة املاجستري، غري منشورة، جامعة المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات: واقع اإلبتكار وتطوير المنتجات الجديدة في المؤسسة الصناعية دراسة حالةبلمختار ياسني،   2

  .120.، ص2007اجلزائر، 

  إخرتاق السوق

  

  تطوير املنتج

  

  تطوير السوق

  

 توسيع خط املنتج
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تطبــق هــذه اإلســرتاتيجية عنــد دفــع املنتجــات احلاليــة إىل أســواق جديــدة وتركيــز األنشــطة علــى الفــرص املتاحــة        

ل املؤسســــة تعــــديل خــــط املنـــتج احلــــايل مــــن خـــالل حتســــني نوعيتــــه أو تطــــوير وحتـــاو . يف الســـوق وأوضــــاع املنافســــني

  .1اإلستخدمات املتعددة له

  :إسرتاتيجية تطوير املنتج )3

تســــعى إســــرتاتيجية تطــــوير املنــــتج إىل زيــــادة املبيعــــات مــــن خــــالل حتســــني أو تعــــديل املنتجــــات أو اخلــــدمات        

  .2صيص ميزانية ضخمة للبحوث والتطوير عادة ما يتطلب تنمية وتطوير املنتج خت. احلالية

  :)التنويع( إسرتاتيجية توسيع خط اإلنتاج )4

ويعـــين ذلـــك إضـــافة خطـــوط جديـــدة إىل خطـــوط منتجا�ـــا احلاليـــة والـــيت ختتلـــف اســـتخداما�ا عـــن املنتجـــات        

ويع هنـا يعـين أن وهذا يعـين أن املؤسسـة تسـعى إىل تعميـق مـزيج املنتجـات، فـالتن. األخرى ولكن حتت نفس العالمة

املؤسسة تتوسع يف إعطاء الفرص لإلختيار أمام العميل وذلك عن طريق تقدمي جمموعـة مـن املنتجـات اجلديـدة وعـن 

  . 3طريق دخوهلا إىل أسواق جديدة من خالل إضافة خط أو عدة خطوط إنتاجية
  

  :التحكم في الطاقة اإلنتاجية. 3.2.6

الصـــناعات الـــيت متـــر مبرحلـــة النضـــج علـــى جتنـــب ختفـــيض األســـعار  رغـــم أن املنافســـة الغـــري الســـعرية تســـاعد  

إال أن هــذا حيــدث بصــفة عامــة . بشــكل كبــري األمــر الــذي يــؤدي إىل تقلــيص أربــاح املؤسســة وا�ــال الصــناعي ككــل

عنــدما يـــرتاكم حجـــم كبـــري مـــن فـــوائض اإلنتـــاج لـــدى جمــال صـــناعي معـــني، ويتحقـــق ذلـــك عنـــدما تقـــوم املؤسســـات 

. نتاج حجم كبـري مـن املخرجـات حـىت يصـبح خفـض األسـعار هـو الوسـيلة الوحيـدة للـتخلص منهـابشكل مجاعي بإ

وإذا مــا شــرعت إحــدى املؤسســات يف ختفــيض األســعار فســرعان مــا يتبعهــا بقيــة املؤسســات خشــية متكــن املؤسســة 

وتعتـرب . ملرغوبـة فيهـااليت خفضت األسعار من بيع كـل خمزو�ـا، ويبقـوا هـم، وبـني أيـديهم كـم كبـري مـن السـلع الغـري ا

إســرتاتيجية الـــتحكم يف الطاقـــة اإلنتاجيـــة آخـــر جمموعـــة مــن التكتيكـــات واملنـــاورات التنافســـية إلدارة املنافســـة داخـــل 

  . 4أحد جماالت الصناعية
       

  :األساليب التي تتبعها المؤسسة للسيطرة على الموردين والمشترين. 3.6

لعالقــات مــع املــورد واملــوزع أن حتــافظ علــى قــدر�ا يف تصــريف تســتطيع املؤسســة مــن خــالل حتكمهــا يف ا   

خمرجا�ــا أو إكتســاب مــدخالت بطريقــة فعالــة وموثــوق �ــا ويف توقيتهــا الصــحيح، لــذلك تتمتــع املؤسســة خبيــارات 

  :عديدة إلختيار الطريقة املناسبة لتوزيع منتجا�ا من أجل إكتساب مزايا تنافسية، ومن بني هذه اإلسرتاتيجيات
  

  :إستراتيجيات التأثير على المستهلك. 1.3.6

                                                 
  .110.سعد غالب ياسني، مرجع سابق، ص  1
  .92.مرجع سابق، ص، ة العارفنادي  2
  .199.حممود جاسم حممد الصميدعي، مرجع سابق، ص  3
  .382.ص. شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق  4
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  : إسرتاتيجية الدفع  )1

باســتخدام الوســطاء يف حتفيــز الطلــب وتســمى إســرتاتيجية الــدفع ألن املنــتج قــد دفــع بــاملنتوج مــن خــالل قنــاة         

ربح هــامش الــ: التوزيــع ليتــوىل الوســيط إغــراء املســتهلك بالشــراء، تقــوم املؤسســة بــإغراء الوســيط مــن خــالل منحــه

  اخل...عايل، منح جوائز لتشجيع البيع، املشاركة يف نفقات اإلعالن

  : إسرتاتيجية اجلذب  )2

وفيهــا يــتم التــأثري علــى املســتهلك مــن خــارج نظــام التوزيــع جبذبــه للشــراء مــن خــالل اإلعــالن وأســاليب الــرتويج       

  .1وتنشيط املبيعات كاجلوائز، وتشكيل والء للمنتوج
  

  :بناء عالقات جيدة مع الموردين إستراتيجية. 2.3.6

ــــيت تعــــزز اإلســــرتاتيجية العامــــة    ــــة تــــدعيم العالقــــات احلميميــــة مــــع املــــوردين مــــن التكتيكــــات ال ــــرب عملي تعت

  .2للمؤسسات، وال شك أن ذلك حيث املؤسسة على تطوير عالقات طويلة األجل مع املوردين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ي تمر بمرحلة التدهورإستراتیجیات التنافسیة في الصناعات الت. 7

                                                 
  .210.نزار عبد ا�يد عبد ا�يد الربواري وآخرون، مرجع سابق، ص  1
    .387.ص، شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق 2
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البـــد لكثـــري مـــن الصـــناعات مـــن الـــدخول إىل مرحلـــة التـــدهور، إمـــا آجـــال أو عـــاجال، حيـــث يبـــدأ حجـــم 

وتبدأ الصناعات يف التدهور لعدة أسباب مبا يف ذلك التغيريات التقنيـة، والنزعـات اإلجتماعيـة، . السوق يف التقلص

  :ربع إسرتاتيجيات رئيسية للتعامل مع التدهوروميكن للمؤسسات أن تتبىن أ. والتحوالت السكانية
  

  : إستراتيجية الريادة. 1.7

أي إمنــــاء  .حيــــث تســــعى املؤسســــة مــــن خالهلــــا إىل القيــــام بــــدور الالعــــب الرئيســــي يف الصــــناعة املتــــدهورة

 الصناعة املتدهورة من خالل اإلستحواذ عل احلصص السوق اخلاصة باملؤسسات اليت قررت هجر ا�ـال الصـناعي،

متتلــــك املؤسســــة مــــواطن القــــوة املتميــــزة الــــيت تســــمح هلــــا : وتكتســــب هــــذه اإلســــرتاتيجية بعــــدا ومعــــىن أعمــــق عنــــدما

  .باإلستحواذ على حصص السوق يف الصناعة املتدهورة
  

  :إستراتيجية الشريحة. 2.7

مبعــىن آخــر قــاع أبطــأ ممــا تتــدهور الصــناعة ككــل، والــيت تركــز علــى شــرحية الطلــب الــيت تأخــذ يف التــدهور بإي   

تركز هذه اإلسـرتاتيجية علـى جيـوب الطلـب داخـل ا�ـال الصـناعي، حيـث يتميـز الطلـب باإلسـتقرار أو التـدهور يف 

وتكتسـب هـذه اإلسـرتاتيجية بعـدا ومعـىن أعمـق عنـدما . شرحية معينة مبعدل أبطأ مـن معـدل التـدهور الصـناعة ككـل

  .لنسبة إىل تلك الشرائح حيث يبقى الطلب قويا بشكل نسيبمتتلك املؤسسة بعض النقاط ومواطن القوة املتفردة با
  

  :إستراتيجية الحصاد. 3.7

والــيت تركــز علــى تصــفية املؤسســة لضــمان تــدفق النقــدي، أي تعلــن املؤسســة إفالســها مث تصــفى األقســام  

املؤسســة يف  لتوليــد رأس مــال املطلــوب، وتعتــرب هــذه اإلســرتاتيجية اخليــار األفضــل عنــدما ترغــباملختلفــة للمؤسســة 

وتكتســـب هـــذه اإلســـرتاتيجية عمقـــا ومعـــىن أعمـــق عنـــدما تســـتطيع املؤسســـة رؤيـــة . اخلـــروج مـــن الصـــناعة املتـــدهورة

واستشــراف منحــدر التــدهور واملنافســة املســتقبلية احلــادة، أو عنــدما تفتقــر املؤسســة إىل مــواطن القــوة املرتبطــة بتواجــد 

  .يف ا�ال الصناعيجيوب باقية للطلب 
  

  : إستراتيجية التجرد. 4.7

ترتكـز هــذه اإلســرتاتيجية علــى فكـرة قيــام املؤسســة بتعظــيم مستخلصـا�ا اإلســتثمارية مــن النشــاط التجــاري 

بواسطة املبادرة إىل بيع هذا النشاط قبل بلوغ ا�ال الصناعي مرحلـة التـدهور، وتناسـب هـذه اإلسـرتاتيجية املؤسسـة 

ة املتعلقــة مبــا إذا كانــت جيــوب الطلــب مــن احملتمــل أن تبقــي داخــل عنــدما يكــون لــدى املؤسســة بعــض نــواحي القــو 

   .1ا�ال الصناعي

  :الثاني خالصة الفصل

                                                 
  .396- 392.نفس املرجع السابق، ص  1
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لقــــد تناولنــــا يف هــــذا الفصــــل اإلســــرتاتيجيات التنافســــية الــــيت ميكــــن للمؤسســــات أن تســــتخدمها يف البيئــــات 

ســــرتاتيجية التنافســــية عامــــة وإســـــرتاتيجية ويعتــــرب تطــــوير إ. الصــــناعية املختلفــــة حلمايــــة وتعزيــــز إســــرتاتيجيا�ا العامــــة

أمــا اخلطـــوة الثانيــة فتتجســـد يف إختيـــار . اســتثمارية مبثابـــة اخلطــوة األوىل علـــى الصــعيد إســـرتاتيجية مســتوى الصـــناعة

ويتعني على املؤسسات دائما أن تكون على أهبة اإلسـتعداد . التكتيكات التنافسية املناسبة، باإلضافة إىل املناورات

 .ت اليت تطرأ على الظروف داخل جماال�ا الصناعية وكذلك حيال السلوكيات التنافسية ملنافسيهاللتغيريا

   :ويشتمل هذا الفصل على النقاط الرئيسية التالية

 ميـزة علـى احلصـول إىل �ـدف إسـرتاتيجيات عـن عبـارة هـي اليت Porter ـل  للتنافس العامة اإلسرتاتيجيات - 

 .داخل الصناعة التنافسية الكثافة حدة من التخفيض عم البعيد املدى على  تنافسية

إلختيار اإلسرتاتيجية التنافسية جيب علـى املؤسسـة تقيـيم العوائـد احملتملـة مـن اإلسـرتاتيجية التنافسـية املتبنـاة ،     - 

املركـز : مهـا واختيار اإلسرتاتيجية يكون وفق عاملني أساسني. مقابل الكلفة لتطوير هلذه اإلسرتاتيجية يف هذا اإلجتاه

 .التنافسي للمؤسسة، ودورة حياة الصناعة

مـــن عـــدد كبـــري مـــن  تتـــألف تعتـــرب األشـــكال الرئيســـية لإلســـرتاتيجية التنافســـية يف جمـــال الصـــناعات ا�ـــزأة والـــيت - 

اإلنــدماج و   حــق اإلمتيــازو  التكامــل األمــامياملؤسســات الصــغرية واملتوســطة احلجــم هــي إعتمادهــا علــى إســرتاتيجية 

 ؛األفقي

تطـوير اإلسـرتاتيجية لإلسـتفادة مـن التحـديثات التقنيـة يف ا�ـاالت الصـناعية الـيت متـر مبرحلـة املهـد ومرحلـة يعد  - 

  :اإلختيار بني ثالث إسرتاتيجيات رئيسية هيوميكن للمؤسسة . النمو جانبا مهما من اإلسرتاتيجية التنافسية

الرتخيص باإلبتكـــــار ،مــــن خــــالل حتــــالف إســــرتاتيجيتســــويق اإلبتكــــار أو تطــــوير تســــويق اإلبتكــــار بنفسها، تنميــــة

  ؛لآلخرين

يتــألف ا�ــال الصــناعي الــذي ميــر مبرحلــة النضــج مــن عــدد قليــل مــن املؤسســات الكــربى الــيت تتســم إجراءا�ــا  - 

  ؛حيث يتوقف جناح إسرتاتيجية املؤسسة على إستجابات منافسيها. وتصرفا�ا باإلعتماد املتبادل

ـــيت متـــر إن التكتيكـــات والتحركـــات  -  التنافســـية األساســـية الـــيت تســـتخدمها املؤسســـات يف ا�ـــاالت الصـــناعية ال

مبرحلــة النضــج إلعاقــة دخــول املنافســـني تتجســد يف توســيع خــط اإلنتــاج، وختفـــيض الســعر، واحلفــاظ علــى فـــوائض 

 الطاقة اإلنتاجية؛

االت الصـناعية الـيت متـر مبرحلـة إن التكتيكات واملناورات التنافسية األساسية اليت تستخدمها املؤسسات يف ا� - 

 النضج إلدارة املنافسة، تنحصر يف الريادة السعرية، املنافسة الغري السعرية، التحكم يف الطاقة اإلنتاجية؛

أن أن  يف ا�االت الصناعية املتدهورة حيث ينهار الطلـب علـى املنتجـات يف األسـواق، جيـب علـى املؤسسـات - 

 .، والتجرديسية عند إ�يار الطلب، إسرتاتيجية الريادة، والشرحية، واحلصادإسرتاتيجيات رئ أربعختتار بني 
  



تحليل اإلستراتيجيات التنافسية: الفصل الثاني  
 

 - 77 -

، وكـذا  الصـناعة السـوق هيكـلتطرقنـا يف الفصـلني السـابقني ملفهـوم  ان عـدبالتـايل و  الفصـل خـالل مـن

صــناعة لــى ســنقوم يف هــذا الفصـــل مبحـــاولة إســقاط مــا جــاء يف اجلانــب النظـــري ع. التحليــل التنافســي وإســرتاتيجياته

، حيث يعترب قطــاعا جـذابا وذا مردوديـة ، األمـر الـذي أدى إىل تعـدد املخــابر احملليـة العاملـة بــــه، و الدواء يف اجلزائر

  . تعدد املستوردين لألدوية من املخابر العاملية اليت حتاول الدخول إىل هذه السوق ، و الظفر حبصص سوقية هامة

املؤسسـات مبـا يف ذلـك  اشتداد املنافسة بالسوق اجلزائريـة لألدويـة، ممـا حيـتم علـى وكل هذه األسباب أدت إىل      

تبين اسرتاتيجيات معينة للخروج من هذا الزحام التنافسي و احلفاظ علـى حصـته ، وبنـاء حصـص  صيدال إىل جممع

  .أخرى إن أمكن

  

  




