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تواجه كافة املؤسسات يف عصرنا الراهن حتديات كثرية نتيجة للتطورات العديدة اليت شهدها العامل يف السنوات      

األخرية أدت إىل تغيريات جذرية على كل املستويات، فباإلضافة إىل التغيريات على الصعيد السياسي، نشأت أوضاع 

اخلاص والتحول حنو اقتصاديات  دولية وتأكيد أمهية دور القطاعاقتصادية جديدة تدور حول مفاهيم حترير التجارة ال

السوق يف كثري من دول العامل، وانتشار استعمال مصطلح املنافسة، كما أنه على الصعيد التقين والعلمي شهد العامل 

ات، مما أدى إىل حتوالت هائلة، أمهها التطور التكنولوجي اهلائل وظهور اإلنرتنت كقاعدة أساسية للحصول على املعلوم

  .اختصار املسافات الثقافية واجلغرافية بني الدول

الصناعية البحث عن اإلسرتاتيجية املناسبة ملواجهة ففي ظل هذه التطورات أصبح من الضروري بالنسبة للمـؤسسـات      

وذلك ، هـا يف الصناعةدائها واحلفـاظ على مكـانتحتسني أالعديد من األهداف وأمهها حتقيق من أجل التنافس الشديد 

يتطلب معرفة دقيقة بالتغريات اخلارجية وكذا توقع التغريات املستقبلية، كما جيب تقييم األداء الفعلي ومقارنته باألداء 

مث العمل على تصحيح  ، باإلضافة إىل مقارنته بأداء املؤسسات املثيلة اليت متارس نفس النشاطمسبقا لهاملخطط 

لذلك يستدعي البحث عن هذه اإلسرتاتيجية االستناد توى األداء الذي توصلت إليه املؤسسة، االحنرافات لتحديد مس

واليت  الذي يقوم على حتليل العالقات بني هيكل الصناعة - املتبع يف االقتصاد الصناعي - إىل منهج التحليل االقتصادي 

ثرها على مستوى أدائها، أي البحث عن والسلوك االسرتاتيجي للمؤسسات وأ هي مبثابة احمليط اخلارجي للمؤسسة

إىل ترقية أدائها  متكنها من احتالل موقع تنافسي قوي يؤهلها ، واليتالصناعة على خصائص هيكل االسرتاتيجيات بناء

  .وأن تتفوق على منافسيها ضمن الصناعة اليت تنشط فيها

البدائل اإلسرتاتيجية اليت ميكن أن تتبناها لتحقيق هذا اهلدف، وارتأينا  وأمام املؤسسات الصناعية حجم واسع من     

اليت حتتل مكانة هامة يف بعض أشكال الصناعة يف هذه األطروحة أن نسلط الضوء على االسرتاتيجيات العامة للتنافس 

  .ثرها على أداءها يف الصناعةأو  اليت تتسم باحتكار القلة أو املنافسة االحتكارية كسلوك اسرتاتيجي تتبناه املؤسسة،

القاعدية  اهلياكل منالقطاعات ذات األمهية الكربى، على اعتبار أنه  منقطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر  يعد     

هذه  باستفادة وذلك خاصة، بصفة األخرى احليوية القطاعات وتنمية عامة، بصفة االقتصاد وتطور لتنمية الضرورية

وبدون  بسرعة واإلدارات األفراد بني والتواصل املعلومات سهولة االتصال ونقل من اهلواتف النقالةتتيحه  مما األخرية

منو  من يشهده ملا ،يكون جماال مناسبا لدراستنا بأن جدير باجلزائر اهلاتف النقال قطاع فإن لذلك حمددة، بأماكن ارتباط

والنجاح الذي حققه  واملردوديات العوائد أحسن لتحقيق مالءمته جانب إىل فيه، ناعةالص منو درجة تسارع بفعل خاطف

 للمتعاملني دخول من مكنته شهدها وما اليت اإلصالحات بفعل األجنبية املنافسة على تفتحه مع خصوصا هذا القطاع
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وكذا توسع املؤسسات العاملة يف القطاع بشكل متزايد يف تقدمي منتجات متنوعة ومتعددة للمشرتكني اعتمادا  ،األجانب

  .على اجلودة، واألسعار التنافسية

قيادة ال إسرتاتيجية(اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس  بينلفحص مدى ت بناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة     

دراسة مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر، و من طرف ) الرتكيز وإسرتاتيجيةالتمييز،  إسرتاتيجيةالتكلفة املنخفضة، ب

، وذلك من خالل إجراء دراسة عملية تقوم على مجع املعلومات اخلاصة الصناعة املؤسسات يف أثر هذا التبين على أداء

  . صة بأهداف هذه الدراسةبالبحث من خالل استخدام استمارة استبيان تتضمن األبعاد اخلا

  : إشكالية الدراسة

يعتمد حتسني وتنمية أداء املؤسسة يف الصناعة على تطبيق جمموعة من عناصر النجاح، وتبين االسرتاتيجيات العامة 

بعد اإلطالع على إطار هذا البحث، ميكن طرح إشكالية للتنافس يقف يف رأس قائمة هذه العناصر، ويف هذا السياق و 

   :ليت سنحاول تناوهلا وفق سياق نظري وتطبيقي حتليلي من خالل اإلجابة على السؤال الرئيسي اآليتحبثنا ا

  ؟كيف يؤثر تبني االستراتيجيات العامة للتنافس على أداء المؤسسات الصناعية

  :ويندرج أسفل هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية    

   املختلفة وما هي شروط ذلك؟للتنافس كيف يتم تبين االسرتاتيجيات العامة   - 1

رئيسي تسعى املؤسسات إىل حتقيقه، وما هي أبعاد األداء والعوامل املؤثرة عليه،  يعترب حتسني األداء هدفهل  - 2

 ؟وكيف يتم تقييمه

النموذج الذهين  مستوى أداء املؤسسة يف ظلهل ميكن اعتبار االسرتاتيجيات العامة للتنافس مصدر أساسي لرفع  - 3

     مدى مسامهة كل نوع من هذه االسرتاتيجيات يف أداء املؤسسة؟ما و  القتصاد الصناعي؟ل

يف مؤسسات ) قيادة التكلفة املنخفضة، التمييز، والرتكيز(ما العالقة بني واقع تطبيق االسرتاتيجيات العامة للتنافس  - 4

   اجلزائر، وأداء تلك املؤسسات يف ظل تطبيقها هلذه االسرتاتيجيات؟قطاع اهلاتف النقال يف 

   :فرضيات الدراسة 

اختبار صحة جمموعة من واإلجابة على التساؤالت املطروحة يف هذا البحث  يتطلب حتليل اإلشكالية حمل الدراسة     

  :، ارتأينا أن نصوغها فيما يليالفرضيات

  . أداء مؤسسات قطاع اهلاتف النقال باجلزائر يؤثر علىاالسرتاتيجيات العامة للتنافس تبين : الفرضية الرئيسية
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   :الفرضيات الفرعية

التكلفة املنخفضة، بقيادة ال(االسرتاتيجيات العامة للتنافس املختلفة  مؤسسات قطاع اهلاتف النقال باجلزائرتعتمد  - 1

 ).التمييز، والرتكيز

يعترب حتسني األداء هدف تسعى املؤسسة لتحقيقه، تؤثر فيه عدة عوامل وله أنواع خمتلفة، يتم تقييمه باالعتماد على  - 2

  . عدة مؤشرات

يتأثر بتبين االسرتاتيجيات العامة  املؤسسات الصناعيةميكن القول أن أداء قتصاد الصناعي نموذج الذهين لاليف ظل ال - 3

  . يزة هلاللتنافس بسبب اخلصائص املم

ذات داللة إحصائية بني تطبيق االسرتاتيجيات العامة للتنافس يف مؤسسات قطاع اهلاتف  ةتوجد عالقة ارتباطي - 4

  .النقال يف اجلزائر، وأداء تلك املؤسسات

  :اختيار الموضوع أسباب

 :فيما يلي وضوعميكن إجياز أهم املربرات اليت دفعتنا الختيار هذا امل     

الشخصي بقيمة وأمهية املوضوع والذي ينسجم مع ختصصنا االقتصاد الصناعي الذي حيتل مكانة هامة يف يقيننا  - 1

على اعتبار  العامل ملا يقدمه من مناذج وأدوات تسمح للمؤسسات باالختيار األمثل السرتاتيجيا�ا ملواجهة منافسيها،

  .بة لألداء فهو نتيجة هلذا السلوكاالسرتاتيجيات العامة للتنافس سلوك تنتهجه املؤسسات، وبالنس

رغبتنا يف إكمال والتعمق يف املوضوع الذي تناولناه ضمن مذكرة املاجستري والذي متحور حول دور اسرتاتيجيات  - 2

  . التمييز يف تنمية احلصة السوقية للمؤسسة الصناعية وذلك باعتبار اسرتاتيجيات التمييز إحدى االسرتاتيجيات العامة

بحوث حول االسرتاتيجيات العامة للتنافس من جـوانب خمتلفـة وقلتهـا حول دراسـة أثر االسرتاتيجيات العامة كثرة ال - 3

رغبة يف معرفة مدى تبين مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف مما منى للتنافس على األداء خاصة الدراسات التطبيقية، 

  .ومدى تأثري ذلك على أدائها للتنافس اجلزائر االسرتاتيجيات العامة

، أو وحماولة منا لتقدمي مرجع للمكتبة اجلزائرية يضم كل جوانب املوضوعالرغبة يف تشجيع هذا النوع من البحوث،  - 4

  .على األقل إتاحة مقاربات نظرية ميكن لباحثني آخرين اختبار مدى صحتها وجناعتها

  :أهـداف الدراسة

  :فيمـا يلييتمثل أمهها نسعى من خالل قيامنا �ذه الدراسة العلمية إىل حتقيق مجلة من األهداف      

وتعريف خمتلف أنواعها مع االشارة إىل  تسليط الضوء على خمتلف املفاهيم املتعلقة باالسرتاتيجيات العامة للتنافس، - 1

   .ذه االسرتاتيجياتالفوائد اليت حتققها واألخطار اليت تواجهها املؤسسة بفعل ه
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تأصيل منهجي منظم ملختلف الرؤى والتوجهات والنماذج املقدمة من طرف العديد من الباحثني يف حماولة القيام ب - 2

أداء حيث سنحاول عرض مفهوم األداء، ومفهوم تقييم األداء إىل جانب عرض أهم مؤشرات تقييم ، األداء وضوعم

   .يف الصناعة املؤسسة

اح مقاربة نظرية تفرتض أن حتقيق املؤسسة ألحسن أداء مرتبط بشكل رئيسي بتطبيقها لالسرتاتيجيات حماولة اقرت  - 3

  .العامة للتنافس

مؤسسات قطاع اهلاتف  أداء علىتطبيق االسرتاتيجيات العامة للتنافس �دف إىل معرفة أثر اجناز دراسة تطبيقية  - 4

  .العملي امليدان إىل للجامعة الداخلي احمليط من العلمي البحث إخراج يف ، وبذلك املسامهةيف اجلزائر النقال

 :أهميـة الدراسة

  :ضمن ا�االت التالية ة الدراسةتربز أمهي     

أمهية اإلسرتاجتيات العامة للتنافس يف زيادة فرص املؤسسة يف البقاء والنجاح والتقدم، كما أ�ا تنمي قدرة املؤسسة  - 1

التفوق على بقية املؤسسات يف الصناعة، وبذلك هي تؤثر على أداء املؤسسة، لذا وجب االهتمام على املنافسة وعلى 

   .�ذا األثر عند القيام بعملية التخطيط

القائمة يف باعتبار أن املؤسسات ار أنه من قطاعات البنية التحتية، و على اعتبيف اجلزائر قطاع اهلاتف النقال  أمهية - 2

 على املنافسة على قادرة مبوجبها تصبح مكانة احتالل مؤسسة أي تضمن تنافسي حمض، ولكي قطاعة تعمل يف الصناع

  . أداء أحسن لتحقيق مناسبة تنافسية إسرتاتيجية تتبىن أن هلا الضروري من فإنه البعيد، أو املدى القريب

حتليل هيكل صناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر وكذلك االسرتاتيجيات العامة للتنافس املطبقة من طرف  دراسة و أمهيـة  - 3

ومل تكتف الدراسة �ذا اجلانب فقط بل دعمت باستمارة كل مؤسسة مع الوقوف على مستوى أدائها يف الصناعة، 

ر هذه االسرتاتيجيات على األداء والتأكد أثحتديد املؤسسات يف عدة واليات، اهلدف منها  وإطاراتوزعت على مدراء 

  .من أن مستويات األداء احملققة راجعة فعال إىل االسرتاتيجيات العامة للتنافس

ميكن هلذه الدراسة أن تساهم يف زيادة االهتمام العلمي باالسرتاتيجيات العامة للتنافس، باعتبارها حمدد أساسي  - 4

 وضمانالصناعة  يف االسرتاتيجي التموقع حتقيق ترغب يف لكل مؤسسة وتطبيقيا نظريا مرجعا ربتعتكما ألداء املؤسسة،  

  .من األداء يف ظل تبين االسرتاتيجيات العامة للتنافس متفوقة مستويات خلق يف االستمرارية

   :المنهـج المتبـع في الدراسة

والوصول إىل إثبات  ه الدراسةاملنشودة من هذحتقيق األهداف و  ،قصد الوصول إىل معرفة دقيقة لعناصر إشكاليتنا     

ألننا بصدد مجع وتلخيص احلقائق  املنهج الوصفي التحليلياخرتنـا املوضوع،  طبيعة مع نفيها، ومتاشيا الفرضيات أو
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األداء، ، وذلك يف وصف وحتليل االسرتاتيجيات العامة للتنافس وكذلك يف حتديد ماهية النظرية املرتبطة مبوضوع الدراسة

كما استخدمناه يف معرفة اآلثار . أبعاده، العوامل املؤثرة فيه، باإلضافة إىل وصف وحتليل كيفية تقييمه وأهم مؤشراته

  .يصناعاالقتصاد المنهج ظل على أدائها يف سة الصناعية هلذه االسرتاتيجيات املرتتبة عن تبين املؤس

تبـار مجلـة من املعـايـري على مستوى مـؤسسـات قطاع اهلاتف النقال يف لى أسلوب دراسـة حالـة الخوكذا االعتماد ع     

، إضافة إىل كيفية اهتمامها باالسرتاتيجيات العامة للتنافس ألجل حتسني للمؤسساتحتليل الوضع العام  حيث متاجلزائر، 

  .أداءها للحصول على موقع تنافسي يف الصناعة

من خالل اعتمدنا على أسلوب االستقصاء  أبعاده وكشف املوضوع جوانب خمتلف وفهم الدراسة يف التعمق قصدو      

وتوزيعها على عينة البحث، ومن مث قمنا  االستبيانتصميم استمارة مجع املعلومات والبيانات عن الوضع الراهن عن طريق 

، للتمكن من تقدمي SPSSة بتحليل البيانات باستخدام برنامج حزمة الربامج اإلحصائية اجلاهزة للعلوم االجتماعي

  .بعض التوصيات واملقرتحات اليت قد تكون مفيدة يف هذا ا�ال

:حدود الدراسة  

�دف التحكم يف إطار التحليل واالقرتاب من املوضوعية والوصول إىل استنتاجات منطقية، قمنا باجناز هذه الدراسة      

:ضمن احلدود وا�االت التالية  

 2000قبل االصالحات اليت شهدها سنة  بعد االشارة إىل وضع قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر :ا�ال الزمين - 1

جذري يف شكل هيكل  تغريأدى ذلك إىل ، "أوريدو"ومؤسسة " جيزي"وبعدها واليت أدت إىل دخول كل من مؤسسة 

مت لذلك ، املقدمة املنتجات جودة وحتسني الفضل يف حتريك عجلة املنافسة كان هلا  ،كماقطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر

  .كفرتة دراسة 2016إىل غاية سنة  2003اختيار الفرتة املمتدة من سنة 

النظرية اليت �دف إىل اكتساب معارف هلا عالقة بالسلوك  الدراسة ضمن الدراساتصنف ت :ا�ال النظري - 2

اإلسرتاتيجي واألداء، وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية املقدمة، واختبار الفرضيات من أجل التأكيد على أن 

  .لالسرتاتيجيات العامة للتنافس دور يف حتسني أداء املؤسسة

عديدة كاإلسرتاجتيات العامة للتنافس، األداء، تقييم األداء، مؤشرات األداء، تناول مفاهيم تم سي :ا�ال املفاهيمي - 3

 .، من أجل اإلجابة على اإلشكالية املطروحةون ومتطلبات الدراسةاليت مت توظيفها حبسب املضم

 يقي يرجع إىلمؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر، وهذا الطرح التطب اقتصرت هذه الدراسة على  :ا�ال املكاين - 4

  .يف اجلزائر ه هذه الصناعة بالنسبة إىل باقي الصناعاتمستوى التطور والتقدم الذي تشهد
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  :الدراسات السابقة

  :لقد مت اإلطالع على العديد من الدراسات، واليت هلا عالقة وإن جزئيا مبوضوع الدراسة، ومن أمهها ما يلي

حالة صناعة  -المؤسسة االقتصادية بين هيكل الصناعة واألداء إستراتيجية  ،)2016(دراسة فواز واضح  - 1

الدور الذي يلعبه  إبراز�دف إىل  ،أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة بسكرة -خدمة الهاتف النقال في الجزائر

الصناعة واسرتاتيجيات املؤسسات العاملة يف  هيكل الصناعة وخمتلف قوى املنافسة يف التأثري سلبا أو إجيابا على مردودية

وتوصل إىل حتديد االسرتاتيجيات املعتمدة من طرف املؤسسات القائمة يف عالقتها مع . قطاع خدمة اهلاتف النقال

متغريات الصناعة ومؤشرات األداء فيها، حيث تبني وجود فرص كبرية ونوع من احلماية احلكومية للمؤسسات القائمة 

جاذبية هذه الصناعة حسب مؤشرات األداء، األمر الذي أدى إىل وجود مؤسسات كبرية ترغب يف دخول  بالرغم من

  . الصناعة، كما مل تقصر املؤسسات القائمة يف وضع اسرتاتيجيات مانعة لدخول منافسني جدد

ة المصرفية في حالة الصناع -تحليل العالقة بين هيكل الصناعة واألداء  ،)2016(دراسة حممد رضا بوسنة  - 2

�دف هذه الدراسة إىل حتليل العالقة بني  ،أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة بسكرة -)2004/2014(الجزائر 

 Berger، معتمدا على منوذج 2014-2004هيكل الصناعة واألداء يف الصناعة املصرفية يف اجلزائر خالل الفرتة 

ام منوذج املعادالت اآلنية من خالل االعتماد على طريقة املربعات ، ومت تقدير النموذج باستخد1995الذي طوره سنة 

الصغرى على مرحلتني، وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر موجب ومعنوي للحصة السوقية للبنوك على مؤشرات العائد هلا، 

رة تتم عرب تأثري احلصة هي عالقة مباش الصناعة واألداء يف الصناعة املصرفية يف اجلزائرهيكل وبالتايل فإن العالقة بني 

  .السوقية على مؤشرات األداء �ا

تأثير متغيرات البيئة الخارجية على أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية ، )2014(دراسة اهلامشي بن واضح  - 3

 أطروحة دكتوراه غري منشورة جامعة سطيف، -)2011-2008(حالة قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر  -

حاول الباحث معرفة أثر متغريات البيئة اخلارجية على أداء مؤسسات اهلاتف النقال يف اجلزائر باعتبار أن اهلدف النهائي 

من تقييم املؤسسة لبيئتها اخلارجية هو معرفة ما يواجهها من فرص و�ديدات، ومن مجلة ما توصل إليه هو انتقال قطاع 

) أوريدو حاليا(االحتكار الثنائي ومنه إىل احتكار القلة بعد دخول مؤسسة جنمة  اهلاتف النقال من مرحلة االحتكار إىل

خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، ووجود اختالف وتباين يف موارد واسرتاتيجيات التنافس بني املؤسسات الثالثة، باإلضافة 

وجود بيئة مالية مناسبة هلذه املؤسسات، وكذلك إىل قدر�ا على التمويل الذايت نظرا ملا حتققه من أرباح وهو ما يدل على 

من أهم النتائج املتوصل إليها ريادة مؤسسة جيزي خالل فرتة الدراسة باستحواذها على أكرب حصة سوقية أمام مؤسستني 

  .السعرية وإسرتاتيجية اجلودة اإلسرتاتيجيةمتحديتني موبيليس وأوريدو الستطاعتها حتقيق أفضل عالقة بني 
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مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية     الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين ، )2008(ة أمحد باليل دراس - 4

جامعة اجلزائر، حيث حاول الباحث  أطروحة دكتوراه غري منشورة -حالة مؤسسات قطاع الهاتفية النقالة بالجزائر -

زة التنافسية وعالقتها بالبيئة اخلارجية مع األخذ بعني االعتبار من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية املتعلقة باملي

، ومن بني أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث أن ع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائراملوارد اخلاصة لكل متعاملي قطا 

اجلزائري بأحدث اخلدمات وأن هذا التطور صاحبه تطور نوعي عكس اهتمامات الزبون  القطاع شهد تطورا كميا كبريا

اليت توفرها التكنولوجيا، وأن هناك دورا حموريا للموارد اخلاصة باملؤسسة على اعتبارها املصادر اليت تتولد عنها امليزة 

فس التنافسية وهو ما يفسر النتائج احملققة بني خمتلف املتعاملني، وأن حتقيق امليزة التنافسية املستدامة مير عرب إسرتاتيجية تنا

   .ترتكز على املوارد اإلسرتاتيجية للمؤسسة وتأخذ بعني االعتبار تأثريات هيكل الصناعة

عالقات خمتلفة بني  جمال حبثنا، وقد عاجلت الدراسات ث الدراسات يفتعترب الدراسات السابقة عينة من بني أحد     

اتف النقال يف اجلزائر إال دراسة بوسنة كانت يف صناعة اهل )أداء - سلوك - هيكل(من متغريات النموذج  متغريين أو أكثر

غري أن ما مييز  ،صلة ولو جزئيا مبتغريات دراستنا دراسة حالة الصناعة املصرفية يف اجلزائر، وهلذا جند أن هلذه الدراسات

  :هذه األخرية عن الدراسات املذكورة يكمن يف اآليت

 على املستوى تحليلدت بذلك أغلب الدراسات الواعتمالصناعة ككل  مجيع الدراسات السابقة تناولت لقد - 

يف حني أن دراستنا كانت حول كل مؤسسة من مؤسسات اهلاتف النقال على حدى أي اعتمدنا قطاعي ال

 . اجلزئيعلى املستوى  التحليل 

 تربط الدراسات السابقة بني االسرتاتيجيات العامة للتنافس وأداء املؤسسة، وكيفية تأثري تبين هذه مل - 

من  أيضا فختالاالسرتاتيجيات من طرف مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر على أدائها، مما جعل اال

   .وكذا النتائج املتوصل إليهاالتحليل  وأسلوب وفرت�ا ويف طريقةحيث طبيعة الدراسة 

  :خطة الدراسة

تشكل يف جمملها اإلجابة على س ،على ثالثـة فصـول نظـريـة وفصـل تطبيـقي على توزيع حمتويات هذه الدراسة سنعمل     

نوجز فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها، وبعض  امتةملقدمة العامة وسننهي دراستنا خبتساؤالتنا السابقة، وسنبدأ بالطبع با

   :وذلك على النحو التايل ،دراجهاإاالقرتاحات اليت ميكن 

اإلسرتاتيجيات مدخل إىل سنتنـاول فيه  "اإلطار المفاهيمي لالستراتيجيات العامة للتنـــافس" بعنوان: الفصـل األول

لننتقل  مفاهيم حول اإلسرتاتيجية، إىل املنافسة والتنافسية وامليزة التنافسيةنظرة يف بدءا من  العامة للتنافس يف الصناعة

 مفهوم إسرتاتيجية التكلفةسنتطرق إىل يف هذا السياق و االسرتاتيجيات العامة للتنافس يف الصناعة، للحديث عن 
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خصائص اإلسرتاتيجيات السالفة وكذا  وأنواع وأشكال كل إسرتاتيجيةاملنخفضة، إسرتاتيجية التمييز، إسرتاتيجية الرتكيز، 

  .اتيجية من االسرتاتيجياتالذكر من خالل متطلبات جناح، فوائد وخماطر تطبيق كل إسرت 

سيشمل الفصل الثاين من هذه الدراسة  "األسس النظرية لتحليل أداء المؤسسة الصناعية" حتت عنـوان: الفصـل الثـاين

حتديـد مفهـوم  إىل األولاملبحث  نتعرض يفس حيث، إىل دراسة األداء من خمتلف الزوايامن خالهلا  �دفثالث مباحث 

م بني هذه الغمـوض القـائ ها من األداء مع حمـاولـة إزالـة كلإىل املفـاهيم املختلفـة اليت تقرتب يف مضمـونـق األداء مع التطـر 

املؤسسة  املؤثرة يف أداءإىل أهـم العـوامـل  ، باإلضافةتطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إىل النظرة احلديثة ،املفـاهيم

إىل مفهوم تقييم األداء  الثاين تطرق من خالل املبحثسن .األداء يف املؤسسات الصناعيةأنواع إىل خمتلف و الصناعية 

املتبعة للقيام اخلطوات األساسية وسننتقل بعد ذلك إىل حتديد  ،مقومات عملية تقييــم األداء ،لتقييمهاألسس العامة و 

عربة اليت حنسبها مو مؤشرات تقييم األداء  أهمالفصل مبحاولة حتديـد  لنختم، لعملية تقييم األداءالعوامـل احملـددة و بالتقييم 

  .املؤسسة يف الصناعة أداءعن  فعـال

نموذج الذهني تحليل أثر االستراتيجيات العامة للتنافس على األداء في ظل ال"بعنـوان  واملوسوم: الفصـل الثـالث

 موضوع االقتصاد الصناعي خصص األول لتقدميسن ،مبـاحثوسنقسم هـذا الفصل إىل ثالثـة  "قتصاد الصناعيلال

ا الثـاين أمحيث سنتطرق إىل مفهوم االقتصاد الصناعي، اخللفية التارخيية لالقتصاد الصناعي، والنموذج الذهين له، 

فاهيم األساسية هليكل الصناعة، حتليل حمـددات من خالل عرض امل دراسة وحتليل هيكل الصناعة فسيتمحور حول

السلوك االسرتاتيجي حتليل أثر على ، بينمـا اشتمل املبحث األخري أشكال هيكل الصناعةهيكـل الصناعة ودراسة 

والوقوف  ،املؤسسة أداء إسرتاتيجية التكلفة املنخفضة على ها يف الصناعة من خالل إبراز أثر تطبيقئعلى أدا للمؤسسات

  .لى نتائج تطبيق إسرتاتيجية التمييز على أداء املؤسسةع

يتم من خاللـه س، إذ "الدراسة التطبيقية لمؤسسات قطاع الهاتف النقال في الجزائر" بــــــ وهو خـاص: الفصـل الـرابع

لتقدمي عام لصناعة املبحث األول منه ص خصنسمؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر، إسقـاط الـدراسة النظـريـة على 

كما سنحاول تقدمي  ،تطور قطاع االتصاالت واهلاتف النقال يف اجلزائرل ، سنتعرض من خاللهاهلاتف النقال يف اجلزائر

تحليل قطاع اهلاتف ب مث سنقومتشكيلة منتجات كل مؤسسة، قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر و  مؤسسات عرض عام عن

، حيث من خالل التحليل املفصل ملكونات النموذجاملبحث الثاين يف  االقتصاد الصناعيالنقال يف اجلزائر وفق منوذج 

اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس املعتمدة من حتليل هيكل صناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر باستخدام منوذج بورتر، سنحاول 

، لنختم هذا الفصل بإبـراز أثر تبين رحتليل أداء مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائو  ،طرف مؤسسات القطاع

 .االسرتاتيجيات العامة للتنافس على أداء مؤسسات القطاع
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  افســـالستراتيجيات العامة للتنل اإلطار المفاهيمي: الفصل األول

    تمهيد

منتجا�ا ، وتؤدي إىل تفضيل يظهر من خالل امليزة التنافسية اليت حتصل عليها على املنافسنياملؤسسة تفوق أصبح      

أمهها االسرتاتيجيات عتمدها لميزة التنافسية مصادر ميكن للمؤسسة أن تلو  عن منتجات املؤسسات املنافسة،يف الصناعة 

سلوك اسرتاتيجي فعال ختتاره وتتبناه املؤسسة الصناعية من بني البدائل اإلسرتاتيجية األخرى يف تعترب واليت العامة للتنافس 

رى فيه سبيال ممكنا لتحقيق أهدافها وجمارات منافسيها وطريقة هامة ظل تواجدها يف شكل معني من أشكال الصناعة وت

مدخل إىل  من خالل اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس عندأكثر الوقوف يف هذا الفصل سنحاول ذا هل، و لتحسني أدائها

   .اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس يف الصناعة كمبحث أول

، ناعةـــــة يف الصــمن أجل مواجهة املنافساليت ميكن للمؤسسة أن تتبناها وألمهية أنواع االسرتاتيجيات العامة للتنافس      

 فصنة لالسرتاتيجيات العامة للتنافس حيث أفردنا لكل املختلف التطرق إىل التصنيفاتسنحاول وتعددها واختالفها 

  .الرتكيز إسرتاتيجيةالتمييز،  إسرتاتيجيةالتكلفة املنخفضة، بقيادة ال إسرتاتيجيةيف أساسا مبحث، واملتمثلة 
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  اإلستراتيجيات العامة للتنافس في الصناعةمدخل إلى  :المبحث األول

أو  املدى القريب على املنافسة على قادرة مبوجبها تصبح مكانة يف الصناعة مؤسسة صناعية احتالل أي تضمن لكي     

 نتطرق يف هذا املبحث لذلك سوف ،أداء أحسن لتحقيق مناسبة تنافسية إسرتاتيجية تتبىن أن الضروري من فإنه البعيد،

 سنحاول التعرف على اإلسرتاتيجية، كما يف املطلب األول وامليزة التنافسية والتنافسية مفهوم كل من املنافسة توضيح إىل

  .يف املطلب الثالثوصوال إىل االسرتاتيجيات العامة للتنافس  يف املطلب الثاين،

  والميزة التنافسية  التنافسيةو  المنافسة فينظرة : األولالمطلب 

 فيستعمل املنافسة مرادفني، يعتربمها البعض أن حىت التنافسيةمفهوم  وبني بينه شديدا املنافسة تداخال مفهوم عرفي     

التعرف و  يف هذا املطلب تناول اجلوانب األساسية املتعلقة باملنافسة والتنافسية سنحاول لذلك العكس، أو التنافسية حمل

  .يف الصناعة على امليزة التنافسية

  مفهوم المنافسة: الفرع األول

فشل املؤسسات الصناعية يف الصناعة بطريقة غري مسبوقة خاصة يف سية حتدد جناح أو أصبحت املنافسة حقيقة أسا     

  :   ظل انفتاح األسواق، وهذا ما يقودنا إىل التعرف على مصطلح املنافسة من خالل العناصر التالية

  تعريف المنافسة -1

 اخللق بداية إىل تارخيها يعود للبشر، الكونية الفطرة سنن من وهي الفرد مع تنشأ التفوق حب غريزة املنافسة تعترب     

 النشاط الزمت أ�ا غري. كانت طبيعتها أيا واألنشطة األعمال جماالت يف التفوق غايتها لإلنسان، طبيعي كحق

 االجتماعية الظواهر عن ينتج حدث فهي الحرتافه، الشروط الالزمة أحد بكو�ا اتصفت حىت اخلصوص على االقتصادي

  .ا�تمع أفراد بني املشرتكة احلياة ظل يف إال تقوم ال واليت جمتمعة سيةوالسيا والقانونية واالقتصادية

الصراع التنافسي ينب املؤسسات يف صناعة ما للفوز حبصة سوقية، ميكن هلذا الصراع " مفهوم املنافسة إىليشري      

   )1("...واإلعالن، خدمات ما بعد البيع التنافسي أن يتم باستخدام السعر أو الرتكيز على التصميم، اإلنفاق على الرتويج 

وكل  ،نظام من العالقات االقتصادية ينطوي حتته عدد كبري من البائعني واملشرتين" ا�على أ أمني عبد العزيزيعرفها      

 املمكنة فهو الوسط الذي تتم فيه مراقبة األسعار واجلودة منهم يتصرف مستقال عن اآلخر لبلوغ أقصى حد من الرحبية،

   .)2("عن طريق السوق الذي يتصف بدرجة عالية من تشابه السلع واخلدمات

                                                 

، اجلزء األول، دار املريخ للنشر، )مدخل متكامل(اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال،  )1( 

  .116، ص 2001 ،)الرياض( العربية السعوديةاململكة 
   .20، ص 2001، )اإلسكندرية(، دار القباء، مصر ، إستراتيجيات التسويقأمني عبد العزيز حسن) 2(
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على أساليب خمتلفة كاألسعار واجلودة  د املسوقني وتنافسهم لكسب العميل باالعتمادتعد" وهناك من يرى بأ�ا     

  )1("وغريها خدمة ما بعد البيع وكسب الوالء السلعيوتوقيت البيع وأسلوب التوزيع و  واملواصفات

املختلفة للوصول إىل نفس الزبائن  املؤسسات بنيتلك العملية املتفاعلة اليت حتدث يف السوق "وتعرف أيضا بأ�ا      

  )2(."وحماولة إقناعهم �دف زيادة املبيعات من مث زيادة احلصة البيعية وحتقيق مستوى الربح املنشود

 تظهر يف املنافسة أن البعض يرى الصناعة واملؤسسة، حيث أو الدولةسواء  مستويات عدة املنافسة ملفهوم إن     

 فعال املؤسسات القائمة بني تظهر كما أن املنافسة املنتجات، خالل من أيضا ولكن السعر خالل فقط من ليسصناعة ال

 ومع ومورديها زبائنها مع حمتملة أو حقيقية منافسة عالقة هلا مؤسسة كل إىل أ�ا متتد ذلك من الصناعة، واألكثر داخل

 توليد صناعات على والقادرة البديلة للمنتجات املنافسة واملنتجات الصناعة، دخوهلا إىل أخرى حمتمل مؤسسات

أي أن املنافسة داخل الصناعة تتحدد عن طريق هيكلها اخلاص الذايت، ويشري هيكل الصناعة إىل العالقات . )3(أخرى

   .ملختلفة اليت حتفز السلوك التنافسي للمؤسسات الصناعية داخل الصناعةاملتداخلة بني القوى التنافسية ا

ناعة واليت تنتج منتجات ـــالص يف ساتـــاملؤس قاءـــب �دد رةــــظاه سةــــــاملنافابقة نستخلص بأن ـــمن التعاريف الس     

 املنافسة املؤسسات مواجهة سبيل يف اإلسرتاتيجياتالوسائل وتتبىن جمموعة من  من عددا املؤسسة تستخدم ، لذلكلةــبدي

  .وحتقيق أهدافها

   أنواع المنافسة -2

    )4(:مباشرة وغري مباشرةنوعني  إىل تنقسم املنافسة     

تتمثل يف املنافسة والصراع القائم بني املؤسسات يف بلد ما أو جمتمع ما من أجل الفوز : المنافسة غير المباشرة -

، فاملؤسسات من خالل حبثها عن املردودية، الرحبية والتفوق على منافسيها تسعى إىل الفوز يف البيئة املتاحةوكسب املوارد 

من هذه املوارد وبأحسن الظروف، وذلك من ناحية اجلودة والتكلفة، مما يسمح هلا بتعظيم األرباح يف  بالنصيب األكرب

ملباشرة تتمثل يف تلك الصراعات اليت حتدث بني خمتلف املؤسسات املنافسة، وعليه نستنتج بأن املنافسة غري احدة ظل 

  .من أجل احلصول على املوارد املتاحة يف البيئة بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة

                                                 
  .20، ص 2000، )اإلسكندرية(مصر ، مؤسسة شباب اجلامعة، آليات الشركات لتحسين المراكز التنافسية: المنافسة والترويج التطبيقيفريد النجار،  )1(
  .67ص  ، 2005 ،)اإلسكندرية(والتوزيع، مصر  للنشر الدولية حورس مؤسسة ،التسويق مبادئ الصرييف، حممد )2(

(3  ) Jean Claude Tarondeau, Stratégie Industrielle, éd. Vuibert, France, 1993, PP 29,30.  
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العـلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العولمة االقتصادية مؤشرات تنافسية المؤسسـات االقتصادية في ظلغول فرحات، ) 4(

  .72، 71، ص ص 2005جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
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 الصناعة واليت تنشط يف نفسبني مؤسستني أو أكثر تتمثل أساسا يف تلك املنافسة القائمة بني  :المنافسة المباشرة -

اعة معينة أو زيادة مبيعات مؤسسة موجودة ـمنتجات بديلة وهذا يعين أن دخول أي مؤسسة جديدة يف صنوتقوم بإنتاج 

يدفع  األمر الذي. ا يولد املنافسة بني املؤسساتمممسبقا يكون على حساب باقي املؤسسات املتعاملة يف نفس الصناعة، 

ن الزبائن مما يؤدي �ذه املؤسسات إىل التنافس على بكل منافس إىل إتباع إسرتاتيجية متكن من جذب القدر املمكن م

  . أساس السعر واجلودة واخلدمة ومالمح املنتج والرتويج له

هذا النوع من املنافسة هو الذي يهم املؤسسات بصفة أكرب من النوع األول، والبد من اإلشارة إىل أن املنافسة ختتلف    

سة شديدة، وأخرى تعرف منافسة حمدودة، وذلك حسب عدد من سوق إىل آخر، حيث تعرف بعض األسواق مناف

  .املؤسسات املتدخلة يف السوق، وإمكانات املتدخلني

  مدخل إلى التنافسية : الفرع الثاني

يتداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى كما قلنا سابقا، وهذا ما يصعب حتديد تعريف دقيق ومضبوط      

فهناك من يرى أن التنافسية فكرة ، مهم أال وهو ديناميكية التغري املستمر ملفهوم التنافسية للتنافسية، إضافة إىل عامل

ضيقا يرتكز على  عريضة تضم اإلنتاجية الكلية ومستويات املعيشة والنمو االقتصادي، وفريق آخر يستعمل مفهوما

ة، عن قطاع، أو عن مؤسسوخيتلف مفهوم التنافسية باختالف حمل احلديث فيما إذا كان عن  ،التجارةتنافسية السعر و 

 .يف هذا الفرعإليه تطرق حاول السن وهذا ما .)1(دولة

  تعريف التنافسية -1

ومنو القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف من رحبية "ا �بأ تنافسية المؤسسة فريد النجار عرف     

 )2("واستقرار وتوسع وابتكار وجتديد

القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من املنافسني " بأ�ا يوسف مسعداوي هاكما عرف     

د العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية ـاآلخرين يف السوق احمللية والدولية، مما يعين جناحا مستمرا للمؤسسة على الصعي

العمل، رأس املال، (ة ـة اإلنتاجيــخدمة يف العمليــاج املستـــة عوامل اإلنتــــــمن قبل احلكومة، ويتم ذلك من خالل رفع إنتاجي

   )3("...)اــالتكنولوجي

                                                 
املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات "، امللتقى الوطين األول حول تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائريةكمال رزيق، فارس مسـدور،  )1(

  .201، ص 2003أفريل  23-22كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة، اجلزائر، " املناخ االقتصادي اجلديد
  .11فريد النجار، مرجع سابق، ص ) 2(
، امللتقى العلمي الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسـامهتها يف تكوين التنافسـية في ظل تحديات العولمـةإشكالية القدرات يوسف مسعداوي،  )3(

  .05 ، ص2007نوفمرب  28-27املزايا التنافسية للبلدان العربية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف، 
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املؤسسة على إنتاج منتجات بالنوعية اجليدة والسعر املناسب ويف الوقت  ةقدر نستخلص أن تنافسية املؤسسة هي      

 الزبائن، وهذا يعين تلبية حاجات حتقيق النجاح والتفوقو  اليت تسمح هلا بالصمود وجما�ة املنافسني يف الصناعةو  املناسب،

ور حموأن  ،التنافسي ألطول فرتة ممكنةوتطوير موقعها  احملافظة علىنعكس مما ي بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى

  .الزبوناهتمام التنافس هو 

 على ما دولة يف معني صناعي مؤسسات قطاع قدرة" يقصد �اف ،)الصناعة تنافسية( تنافسية القطاعل بالنسبة أما     

وتقاس تنافسية صناعة معينة من  احلكومية واحلماية الدعم على داالعتما دونالدولية  األسواق يف مستمر جناح حتقيق

خالل الرحبية الكلية للقطاع وميزانه التجاري وحمصلة االستثمار األجنيب املباشر الداخل واخلارج، إضافة إىل مقاييس 

   .)1(".متعلقة بالكلفة واجلودة للمنتجات على مستوى الصناعة

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

 وكفاءة التغيري إىل حاجة السوق وتلبية التصدير على القدرة مثل املؤشرات من العديد على القائمة املؤسسة تنافسية

  )2(.الزمن على التطوير يف والقدرة بالزمن وارتباطها اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج يف املوارد استخدام

، "على توليد املوارد الالزمة ملواجهة احلاجات الوطنية ة الدولةقدر "ا بأ� Aldington اهاري ف تنافسية الدولة أما     

قدرته على خلق وإنتاج "وهو أن التنافسية لبلد ما هي   and Lodge   Scott وهذا التعريف مكافئ لتعريف تبناه

   )3(".وتوزيع املنتجات أو اخلدمات يف التجارة الدولية بينما يكسب عوائد متزايدة ملوارده

قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفراده، ففي حني تقتضي امليزة النسبية "وتعرف على أ�ا      

التنافسية تقتضي حتسني اإلنتاجية للمنافسة يف نشاطات اقتصادية ذات أجور املنافسة على أجور منخفضة، فإن امليزة 

   )4( ".مرتفعة، األمر الذي يضمن حتقيق معدل منو مرتفع ومستمر لدخل الفرد

ذا كان مفهوم التنافسية خيتلف حسب اختالف املستوى الذي يتم فيه التحليل، فيما إومما سبق ميكن القول أن      

، إذ أنه ال ميكن الوصول إىل قطاع ويات الثالثاملستعالقة تكاملية بني هناك  وأن، دولة قطاع صناعي أوخيص مؤسسة، 

، يد الدويلـــالصععلى  تنافسي دون وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسية قادرة على قيادة القطاع الكتساب قدرة تنافسية

                                                 
   .06مرجع سابق، ص يوسف مسعداوي، ) 1(
، أطروحة دكتوراه، غري منشورة، جامعة باتنة، اجلزائر، مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائر: التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالةحلول سامية،  )2(

  .65، 64، ص ص 2008
سلسة دورية تعىن بقضايا التنمية يف األقطار العربية، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، العدد الرابع والعشرون،  ،القدرة التنافسية وقياسهاحممد عدنان وديع، ) 3(

  .05ص ، 2003
 .201كمال رزيق، فارس مسـدور، مرجع سابق، ص   )4(
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 ميكن الدولة كما أن  .بالضرورة إىل حيازة الدولة هلذه امليزةغري أن وجود قطاع أو مؤسسة ميلكان قدرة تنافسية ال يؤدي 

 الصناعات، يف كل تنافسية مبيزة تتمتع أن ميكن وال الصناعات من جمموعة أو معينة صناعة يف عامليا منافسة تكون أن

ويف املقابل فإن حتقيق الدولة  ،ذلك على القادرة هي فقط املؤسسات حيث صناعات تنافسية، خلق ميكنها ال فالدولة

ملعدل مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليال على أن النشاطات االقتصادية املختلفة متتلك يف جمملها ميزة تؤهلها 

  .للمنافسة على الصعيد الدويل

  أنواع التنافسية -2

  )1( :متيز الكثري من األدبيات بني أنواع التنافسية التالية     

مدى قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات بسـعر أقل من  السعرية تعكس تنافسيةالف :السعرية وغير السعرية تنافسيةال -

 األرخص التكاليف ذو فالبلد ،أسـعار املنافسني، بذات املنفعة اليت يسعى إىل حتقيقها املشرتى باقتناء تلك املنتجات

باعتبار أن سعرية الغري و  .الصرف سعر أثر هنا ويدخل أفضل بصورة اخلارجية األسواق إىل منتجاته تصدير من يتمكن

 يف السعرية غري املكونات عن يتكلمون الكتاب بعض فإن السعرية، غري العوامل من بالعديد معرفةحدود التنافسية 

 قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات مميزة مقارنة مع ما يقدمه املنافسني من حيث سرعة االستالم، ختفيضك التنافسية

  ...تكاليف االستعمال، اخلدمات املقدمة مع املنتج

مة ئتنافسية النوعية باإلضافة إىل النوعية اجليدة للمنتجات عنصري املالالتشمل  :تنافسية النوعية والتنافسية التقنيةال -

حيث جند أن البلد الذي تكون منتجاته مبتكرة وذات نوعية جيدة وأكثر مالئمة للزبائن، كما تتمتع مؤسساته  واالبتكار،

املصدرة بالسمعة احلسنة يف السوق، يتمكن من تصدير منتجاته حىت ولو كان سعر ها أعلى من أسعار منتجات 

  .عية يف صناعات عالية التقنيةتتنافس املؤسسات من خالل النو  بينما التنافسية التقنية .منافسيه

 تؤسساامل وعمليات األعمال ناخأو اجلارية تركز على م الظرفية التنافسية :مستدامةوالتنافسية ال ظرفيةتنافسية الال - 

ركز على ت ستدامةالتنافسية املبينما ...ة السوقيةواحلص نوعية،الالتكلفة، التزويد،  مثل عناصر على واسرتاتيجيا�ا وحتتوي

، وحتتوي على عناصر مثل التعليم ورأس املال البشري واإلنتاجية، مؤسسات البحث والفكري البشري املال ورأساالبتكار 

  .السوق وقوى املؤسسي، عوضال، بتكاريةالير والطاقة او والتط

  مفاهيم حول الميزة التنافسية :الفرع الثالث

 .حمددا�اأهم من خالل تعريفها ودراسة مفهوم للميزة التنافسية،  سنحاول فيما يلي تقدمي     

  

                                                 
  )بتصرف. (07ص مرجع سابق، حممد وديع عدنان، ) 1(
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  تعريف الميزة التنافسية -1

النوعية املميزة  ذات تنافسية هي اليت ميكنها أن تقدم املنتجات اليت هلا ميزة أن املؤسسةترى جلنة الرئاسة األمريكية      

وبتكلفة منخفضة باملقارنة مع منافسيها احملليني والدوليني ومبا يضمن حتقيق املؤسسة للربح طويل املدى وقدر�ا على 

تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل  porterوحسب بورتر ، )1(ملالكيها دعائ تعويض العاملني �ا وتوفري

تكون أكثر فعالية من تلك الـمستعملة من طرف املنافسني اآلخرين، إذ أنه يكون مبقدورها  اكتشاف طرق جديدة،

امليزة التنافسية تأيت من خالل تطبيق املؤسسة لإلسرتاتيجيات التنافسية،  ويقول أيضا أن جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا،

   .)2(مبعىن أن امليزة التنافسية تعترب اهلدف املنتظر من اإلسرتاتيجيات

وميكن تعريف امليزة التنافسية بأ�ا جمموع اخلصائص أو الصفات اليت يتصف �ا املنتج واليت يتم حتقيقها يف حالة      

  .إتباعها إسرتاتيجية معينة للتنافس، وتتفوق املؤسسة بذلك على منافسيها يف السوق

  )3(:امليزة تكون أن يف الشروط، تتمثل بعض إىل االستناد يتم أن جيب فعالة التنافسية امليزة تكون وحىت     

  .املنافس على والتفوق األسبقية تعطي أي :حاسمة -

  .الزمن خالل تستمر أن ميكن مبعىن :باالستمرارية تتميز -

 .إلغاءها أو حماكا�ا املنافس على يصعب أي :عنها الدفاع إمكانية -

حيث شرط احلسم مقرون بشرط . نافسية، ألن كل شرط مرهون باألخرالشروط جمتمعة فعالية امليزة التتضمن هذه      

  . االستمرارية وهذا األخري مقرون بشرط إمكانية الدفاع

ومن خالل ما سبق، ميكن القول أن امليزة التنافسية ترتكز على إمكانية خلق قيمة متفوقة أفضل مما تفعله املؤسسات      

  .علها حتتل مكانة هامة يف السوقاملنافسة، وحتقق من وراء ذلك مكاسب جت

  محددات الميزة التنافسية -2 

  )4(:بعدين هامني مهامن خالل تتحدد امليزة التنافسية للمؤسسة      

منتجات، فإن للميزة التنافسية دورة حياة هي األخرى، تبدأ مبرحلة لل مثلما هو احلال بالنسبة :حجم الميزة التنافسية -

وق ــدها وحماكا�ا وحماولة التفــــات املنافسة بتقليـــيف حالة قيام املؤسس تقليدة التبين، فمرحلة الــــمرحلها ـــالتقدمي، مث تلي

                                                 
  . 249، ص 2007، جامعة بسكرة، اجلزائر، 11، جملة العلوم اإلنسانية، العدداإلدارة اإلستراتيجيةالميزة التنافسية ونموذج أمحد باليل، (1) 

(2) Michael Porter, L’Avantage concurrentiel, éd. Inter Edition, Paris, 1986, p 08. 
(3) Gérard Garibaldi, Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, les Editions d’organisation, 

Paris, 1994, pp 95, 96. 
 .88-85ص ص ، 1996، الدار اجلامعية، مصر، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  )4(
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م ميزة متيز ـــــض التكلفة وتدعيـــــــي جديد من أجل ختفيـــــر تظهر مرحلة الضرورة إىل تقدمي تكنولوجــــعليها، ويف األخي

وهذا . يف جتديد وحتسني امليزة احلالية أو تقدمي ميزة تنافسية جديدة حتقق قيمة أكرب للزبون املنتج، ومن هنا تبدأ الـمؤسسة

  :ما يبينه الشكل التايل

  دورة حياة الميزة التنافسية ): 1.1(الشكل رقم 

   .أو سعر مرتفع/امليزة يف شكل تكلفة نسبية أقل و (*)

      
  .86، ص 1996مصر،  ، الدار اجلامعية،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  :المصدر

لذلك ميكن القول أن بإمكان املؤسسة احلصول على ميزة تنافسية مستمرة بتتبع دورة حيا�ا، ومعرفة الزمن املناسب      

وذلك ما يعكس حجم امليزة التنافسية الذي يكون بإمكان املؤسسة إلجراء التحسني والتطوير أو إنشاء ميزة جديدة، 

  .مقاومة املنافسة الشديدةحتقيقه، ومدى قدر�ا على 

يعرب النطاق عن مدى اتساع أنشطة وعمليات املؤسسة بغرض حتقيق مزايا تنافسية، فنطاق النشاط  :نطاق التنافس -

على مدى واسع ميكن أن حيقق وفورات يف التكلفة عن املؤسسات املنافسة، ومن جانب آخر ميكن للنطاق الضيق حتقيق 

هناك أربعة أبعاد لرتكيز على قطاع سوق معني وخدمته بأقل تكلفة أو إبداع منتج مميز له، و امليزة التنافسية من خالل ا

  :لنطاق التنافس من شأ�ا التأثري على امليزة التنافسية وهي

وهنا يتم االختيار ما . يعكس مدى تنوع خمرجات املؤسسة، وكذا تنوع الزبائن الذينَ يتم خدمتهم: القطاع السوقي_ 1

 .يز على قطاع معني من السوق أو خدمة كل السوقبني الرتك

یة
س

اف
تن

 ال
زة

می
 ال

جم
ح

 
(*

)
 

 التقدیم                         التبني                       التقلید                الضرورة              المرحلة  
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فالتكامل . ة أو خارجيةاء املؤسسـة ألنشطتهـا، سواء أكـانت داخليــر إىل درجـة أدييش: التكامل األمامي درجة_ 2

 .األمامي املرتفع مقارنة باملنافس قد حيقق مزايا التكلفة األقل أو التمييز

هذا البعد من حتقيق مزايا  ويسمح. ميثل عدد املناطق اجلغرافية أو الدول اليت تنافس فيها املؤسسة: البعد اجلغرايف_ 3

وتربز أمهية هذه امليزة . تنافسية من خالل تقدمي نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق جغرافية خمتلفة

 .بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل على نطاق عاملي، حيث تقدم منتجا�ا يف كل أحناء العامل

فوجود روابط بني األنشطة . صناعات اليت تعمل يف ظلها املؤسسةيعرب عن مدى الرتابط بني ال: قطاع النشاط_ 4

 د ميكن استخدام نفس التسهيالت أوفق. املختلفة عرب عدة صناعات، من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة

  .التكنولوجيا أو األفراد واخلربات عرب الصناعات املختلفة اليت تنتمي إليها املؤسسة

  اإلستراتيجية  مفاهيم حول :المطلب الثاني

لقد تعددت التعاريف اخلاصة باإلسرتاتيجية نظرا لتعدد تصورات واجتاهات الباحثني واملتخصصني يف الشؤون      

اليت تنشط ) صناعةال(سلوك املؤسسة جتاه احمليط، السيما منه احمليط املباشر أي  أ�ا على اتفاق هناك اإلسرتاتيجية، لكن

  .خطوات صياغتهامستويا�ا و  تعريفها، إىل سنتعرض اإلطار هذا ويف، اضمنه

  تعريف اإلستراتيجية: الفرع األول

حيث يستخدم القادة  ،"فن احلرب"وتعين  "Strategia"تعود جذور مصطلح اإلسرتاتيجية إىل األصل اإلغريقي     

أن  اإلسرتاتيجية، واملنطق األساسي يف اإلنساينعرب سنوات التاريخ يف التعامل مع خصومهم  اإلسرتاتيجيةالعسكريون 

أحد اخلصوم ميكن أن يهزم منافسه حىت إذا كان األكرب واألكثر قوة إذا استطاع أن يناور بذكاء يف املعركة، أو يشتبك 

املؤسسات، وكانت أول ، وقد انتقل هذا املفهوم إىل جمال األعمال و )1(على أرض مواتية إلمكانياته ومهاراته الذاتية

 Kennethبالواليات املتحدة األمريكية، حيث احتل العمل الرائد لـ  1965 - 1961خالل الفرتة ه طبيقات لالت

R-Andrews  يف كتابه"The concept of corprate strategy  " مكانة بارزة يف تشكيل حقل اإلدارة

أي حتديد عناصر القوة (عمله اإلسرتاتيجية على أ�ا مماثلة بني ما تستطيع املؤسسة عرف اإلسرتاتيجية، حيث 

  ).الفرص والتهديدات البيئية(، وما جيب أن تفعله )والضعف

                                                 
، 2008 ،)القاهرة(مصر  دار الفجر للنشر والتوزيع، ،)بناء الميزة التنافسية(اإلدارة اإلستراتيجية يل، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، . ديفيد - بتس. أ.روبرت) 1(

  .27 ص
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اإلسرتاتيجية يف أ�ا االختيار الذي تتبناه املؤسسة بشأن وضعيتها يف احمليط التنافسي املكون  Porter كما عرف     

إذن . افع عنها باألفضلية التنافسية اليت تتميز �امن القوى اخلمس اليت حتدد هيكل الصناعة، هذه الوضعية اليت تبنيها وتد

  .)1(هي فن التوفيق االقتصادي بني قوى املؤسسة لتمكينها من بلوغ األهداف احملددة يف إطار السياسة العامة

من خالل وضع أهداف طويلة األجل وإعداد  للمؤسسة أن تكون فعالة يف حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية تسمحو      

 على أحدث املعلوماتمتكن املؤسسة من أن تكون أكثر اطالعا برامج التصرف وختصيص املوارد وترتيب األولويات، و 

  .)2(لتحقيق ميزة تنافسية تغريات البيئةملوأكثر تكيفا واستجابة 

التنافسية وملواجهة �ديدات أو فرص بيئية والذي يأخذ يف أسلوب التحرك لتحقيق امليزة هي  اإلسرتاتيجيةوبذلك      

  )3(.احلسبان نقاط القوة والضعف الداخلية للمؤسسة سعيا لتحقيق رسالة ورؤية وأهداف املؤسسة

  .)4(موارد، خطة، هدف: أن لإلسرتاتيجية ثالثة أبعاد أو عناصر أساسية هي ومن خالل هذه التعاريف يتضح     

اإلسرتاتيجية يف أ�ا أكثر من ضرورة بالنسبة للمؤسسة ألن غيا�ا يعين رمي املؤسسة حنو املستقبل  تتجلى أمهية     

مع حتديد منط التعامل مع  ،تتصل اإلسرتاتيجية بعملية حتديد الوسائل املناسبة وختصيص املوارد الالزمةإذ  ،ا�هول

خاصة و  أهداف املؤسسة سعيا لتحقيق التعامل مع املنافسني منطحتديد والظروف االقتصادية املتغرية، و  ةالظروف املستجد

  .، لتحقيق امليزة التنافسية يف الصناعةهداف طويلة املدىاأل

 مستويات اإلستراتيجية :الفرع الثاني

على هذا االختيار  إىل  تتوزع اإلسرتاتيجيات يف املؤسسة من حيث عالقتها باختيار البدائل اإلسرتاتيجية واملسؤول     

 :عدة مستويات كما سنوضحه يف اآليت

  اإلستراتيجية العليا: المستوى األول

ويطلق عليها االسرتاتيجيات الكلية، وتوضع بواسطة جملس اإلدارة من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة       

ؤسسة، من منتجات وعمليات وأسواق ككل، وعليه تتأثر املؤسسة �ا، وعادة ما تنصب على طبيعة عمل امل

ومستهلكني، كما تنصب على عمليات توزيع املوارد بصفة عامة على هذه ا�االت، وعلى التكامل بني إدارات املشروع 

والتغري يف شكل التنظيم، والذي يهدف إىل إجناز أهداف املؤسسة، وبطبيعة احلال تكون غالبية هذه االسرتاتيجيات 

                                                 
    .41ص  ، مرجع سابق، اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات عبد املليك مزهودة، )1(
  . 109، ص 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، إدارة التسويقعلي فالح الزعيب،  )2(
  .20، ص 2007، )اإلسكندرية(الدار اجلامعية،  مصر  الدليل العملي للمديرين في اإلدارة اإلستراتيجية،أمحد ماهر،  )3(
 10. ، ص2008، )قسنطينة(، دار �اء الدين للنشر والتوزيع، اجلزائر إستراتيجية المؤسسةرحيم حسني،  )4(
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 هذا املستوى ميكن اإلشارة إىل وجود جمموعة من البدائل اإلسرتاتيجية اليت ميكن اعتمادها مثل ويف .)1(طويلة األجل

   )2(.)املختلطة(اسرتاتيجيات التشكيلية اسرتاتيجيات االنكماش، ، اسرتاتيجيات االستقرار، اسرتاتيجيات النمو

  في الصناعة وحدة النشاطإستراتيجية : المستوى الثاني

وهي املسؤولة عن ترمجة مهمة املؤسسة ككل وأهدافها العامة إىل  عليها أيضا اإلسرتاتيجية التنافسية،ويطلق      

بواسطة رؤسـاء  سرتاتيجياتاإل صياغة هذه وتتم،)3(إسرتاتيجيات حمددة للتنافس لكل وحدة من وحدات النشاط

  : وتدور حول النقاط التالية .نتاجأو رؤساء وحدات النشاط أو مديري خطوط اإل/قطاعـات النشاط الرئيسية و

  .كيفية املنافسة يف الصناعة ونوعية املنتجات اليت ينبغي تقدميها  - 

  ).على مستوى الوحدة(طبيعة املستهلكني الذين ينبغي خدمتهم  - 

  .ؤسسةألهداف امل...) تسويق، موارد بشرية ومالية، حبث وتطوير(طريقة حتقيق الوظائف املختلفة  - 

  اإلستراتيجية الوظيفية: الثالث المستوى

كز على ا�االت الوظيفية يف املؤسسة حىت ميكن أن تساهم يف حتقيق أهداف ير  يقصد �ا هذا املدخل الذي    

املستخدمة، و�تم بتنمية  املوارد إنتاجيةالتابعة من خالل تعظيم  )النشاط(األعمال واسرتاتيجيات املؤسسة ووحدات 

تم صياغة هذه االسرتاتيجيات من تو  ،)4(وتغذية جماالت القوة أو اجلدارة لتزويد املؤسسة أو وحدة األعمال مبيزة تنافسية

  .طرف رؤساء ا�االت الوظيفية أو رؤساء اإلدارات الوظيفية  الرئيسية

أو مستوى /واملهم على هذا املستوى هو امتالك القدرة على تنفيذ االسرتاتيجيات املتخذة على صعيد املؤسسة و     

وخلق حالة التكامل بني ...). األفراد، التمويل، اإلنتاج، التسويق،(وحدات األعمال، تطوير االسرتاتيجيات الوظيفية 

  )5(.املهام واألعمال داخل الوظيفة الواحدة

  .التايل التوضيحي الشكل وضعميكن ن كل ما سبق وم     
  

  

  

                                                 
  .30أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  )1(
  . 176، ص 2000، دار وائل للنشر، عمان، )مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرة( اإلدارة اإلستراتيجية فالح حسن عداي احلسيين، )2(
  .35نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص ) 3(
، ص 2015، )اإلسكندرية(الدار اجلامعية، مصر ، )مفاهيم ونماذج تطبيقية(اإلدارة اإلستراتيجية  ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد املرسي، )4(

316.  
  .38 ، ص2005دار اليازوري العلمية، األردن، ، )مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية(اإلدارة اإلستراتيجية زكريا مطلك الدوري،  )5(
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  مستويات اإلستراتيجية: )2.1( رقم الشكل

  

، اجلزء )مدخل متكامل(اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال، : المصدر

    .37، ص 2001 ،)الرياض( اململكة العربية السعودية األول، دار املريخ للنشر،

 خطوات صياغة اإلستراتيجية :الفرع الثالث

  : متر عملية صياغة اإلسرتاتيجية وحتديدها مبجموعة من اخلطوات نوجزها فيما يلي     

  تحديد الرسالة والرؤية اإلستراتيجية -1

أن تأخذ املؤسسة حتديد وصياغة الرسالة والرؤية اإلسرتاتيجية مأخذ اجلد واالهتمام، وذلك لتأثريها على  ملهممن ا     

فكر وتصرف أعضائها من جهة، وانعكاسها على إدراك األطراف اخلارجية ذات املصلحة عن اإلمكانيات والطموحات 

تها اليت متيزها تتحدد هوياملؤسسة رسالة صياغة لى حتديد و بناء عو  .بلية للمؤسسة من جهة ثانيةوالتوجهات احلالية واملستق

خالل خطط وبرامج  منالتفكري ومسارات التحرك لتحقيق هذه الرسالة  توجهاتات، وتتحدد املؤسس عن غريها من

  .)1(م صياغتها مجيعا مبا خيدم رسالة املؤسسة أو غايتها النهائيةتتوسياسات وقواعد عمل 

األطراف املستفيدة من  العامة اليت تعرب عن توقعات وأهدافها ا�ال الذي تعمل فيه املؤسسة،ىل إالرسالة  شريتو      

   )2(.وغرض املؤسسة من كل ذلك وظائفها وأنشطتها السياسية والطريقة اليت ستؤديها �ا،، و املؤسسة

                                                 
   .282، ص 2010، )اإلسكندرية(الدار اجلامعية، مصر  االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية،المرجع في التفكير مصطفى حممود أبو بكر،  )1(

  .71أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  )2(

 املركز الرئيسي

أقسم  بقسم   جقسم  

 نشاط وظيفي نشاط وظيفي نشاط وظيفي

سوق 

أمستهدف   

سوق 

 ب مستهدف

سوق 

 جمستهدف 

  الصناعةمستوى النشاط 

مديري األقسام، واهليئة املعاونة  

  التشغيليالمستوى الوظيفي 

مديري الوظائف  

  مستوى اإلدارة العليا

الرئيس التنفيذي، جملس اإلدارة، اهليئة املعاونة 
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املؤسسة النظر إىل املسار املستقبلي  ومبا أن السوق الذي تنشط فيه املؤسسات يتسم بالتغري الدائم فإنه حيتم على     

الذي حيّقق اهلدف الرئيسي الذي أنشئت ألجله املؤسسة، للمؤسسة الذي حيدد الوجهة اليت ترغب يف الوصول إليها، و 

وهذا ما يسمى ). املسامهني، الزبائن، العمال، الشركـاء، وا�تمع ككل(والذي يشرتك يف حتقيقه كل األطـراف اآلخذة 

تتضمن هذه األخرية أيضا القيم، املهام، الطموحات، األهداف املستقبلية، قواعد اللعب،  اإلسرتاتيجية، كمابالرؤية 

والتطورات املنشودة، وكذا سبل حتقيقها، فهي مبثـابـة قوانني وقـواعد متكن من حـل املشاكل الصعبة مهما اختلفت 

   )1(.طبيعتها

رسالة �تم بالتوجه احلايل للمؤسسة أي حاضر املؤسسة أما الرؤية اإلسرتاتيجية ومن التعريفني السابقني يتبني أن ال     

  .فتخص التوجه املستقبلي تبعا للتغريات اليت قد حتدث

  تحديد األهداف والغايات -2

وفق ذلك فإن . الرسالة والرؤية اإلسرتاتيجية إىل مستويات مرغوبة لألداء يساعد وضع األهداف والغايات يف حتويل     

الغايات واألهداف متثل شكال من أشكال التعهد وااللتزام اإلداري بتحقيق نتائج حمددة، أو الوصول إىل مستويات معينة 

إىل واقع عملي، وتتسم األهداف  من اإلجنازات، واألهداف هي النتائج املطلوب حتقيقها لرتمجة مهام املؤسسة ورسالتها

يرى العديد من الكتاب أن الغايات تعد مبثابة أهداف عامة و ، )2(بالتحديد الدقيق وإمكانية القياس وامليل إىل التفصيل

وشاملة تعكس ما ترمي املؤسسة إىل حتقيقه يف املدى البعيد، ويتم وصفها عادة بصورة جمردة مثل تعظيم الربح، النمو 

  . واملسؤولية االجتماعية، وهلذا فإ�ا ترتبط ارتباطا وثيقا باإلسرتاتيجيةوالتوسع، 

  )3(:وتساعد عملية حتديد األهداف والغايات يف حتقيق اجلوانب اآلتية

  .حتديد بيئة املؤسسة وشرعيتها القانونية وأسباب وجودها - 

 .حتديد رسالة املؤسسة - 

 .التنسيق بني مراكز اختاذ القرارات - 

األداء، حيث توفر األسس واملعايري اخلاصة بقياسه على مستوى املؤسسة ككل، وعلى مستوى الوحدات، وعلى  تقييم - 

  .مستوى ميدان األعمال الذي تنتمي إليه املؤسسة

 

                                                 
(1) Jean Brilman, Les meilleures pratiques du Management au cœur des entreprises , 3ème 

édition, Editions d’Organisatios, Paris, 2000, p 27. 
  .123ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص  )2(
  .56ص ، فالح حسن عداي احلسيين، مرجع سابق )3(
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  دراسة وتحليل األداء الداخلي لتحديد نقاط القوة والضعف -3

ديد إسرتاتيجية املؤسسة وذلك من خالل التعرف على عملية دراسة وحتليل األداء الداخلي دورا يف عملية حتتلعب     

نقاط القوة والضعف داخل املؤسسة، وقد حدد العديد من الباحثني واملتخصصني يف العمليات اإلسرتاتيجية ملؤسسات 

ارد، وكذا األعمال بأن املتغريات احلاكمة ملضامني وأطر احمليط الداخلي إمنا تتمثل قي حتديد كل من اهليكل التنظيمي، املو 

  .الثقافة التنظيمية

  تحديد البدائل اإلستراتيجية المتاحةو دراسة وتحليل السوق  -4

 والتهديدات ااستغالهلو لتحديد الفرص  ،نشط فيه ومعرفة هيكله وشكلهدراسة وحتليل السوق الذي ت على املؤسسة     

بعد دراسة وحتليل املؤسسة لبيئتها جتد أمامها عددا كبريا من البدائل اإلسرتاتيجية املتاحة، عليها حتديد و  ها،جتنبحماولة و 

  . من بني هذه البدائل ما يتماشى والظروف احمليطة �ا، واإلمكانيات املتاحة هلا، من أجل حتقيق أهدافها

  اختيار البديل االستراتيجي المناسب -5

لبدائل اإلسرتاتيجية املناسبة يف املستويات املختلفة تأيت مرحلة تقييم هذه البدائل الختيار أفضلها، بعد أن يتم وضع ا     

ووضعه موضع التنفيذ، وعادة ما تتمخض عملية اختيار البديل االسرتاتيجي على أكثر من بديل واحد مناسب، وهنا 

  )1(.بني  البدائل اإلسرتاتيجية املناسبة البد من اختيار البديل االسرتاتيجي األنسب الذي سيتم تبنيه من

املمكنة على هذا  اإلسرتاتيجية، والبدائل سرتاتيجيات على مستوى وحدة النشاطهو اإل طروحةاأل هيف هذ يهمناوما      

  .العامة وكيف أ�ا متكن املؤسسة من املنافسة وحتقيق أفصل أداءالتنافس اسرتاتيجيات يف أساسا املستوى، واملتمثلة 

      في الصناعة االستراتيجيات العامة للتنافس: لثالثا المطلب

 اإلمكانات الداخلية للمؤسسة(كما رأينا سابقا جيري توليد جمموعة من البدائل املمكنة يف ضوء املتغريات القائمة      

واملتمثل يف تلك  )اإلسرتاتيجي السلوك( وذلك حىت جتري عملية التقومي هلا مث اختيار أفضلها) والظروف احمليطة �ا

تتبناها املؤسسة واليت تبحث عن وضع تنافسي أفضل للمؤسسة ضمن الصناعة املوجودة فيها، اإلسرتاتيجيات اليت 

    .)2(لتحقيق أهداف املؤسسة

اليت وضعها بورتر  )االسرتاتيجيات العامة للتنافس(العامة الثالث  التنافسية االسرتاتيجياتومن أهم تلك البدائل جند      

Porter التطرق إىل  وسيتم. للتعامل مع القوى التنافسية املختلفة، ويتم تطبيقها على مستوى املؤسسة يف الصناعة

 تعريفوذلك من خالل يف الصناعة بعدما تعرفنا يف املطلب السابق على اإلسرتاتيجية كنقطة بداية، مفهومها 

                                                 
  .127، ص 2002، )عمان(األردن  ،دار جمدالوي ،)حاالت ونماذج التطبيق(اإلدارة اإلستراتجية  أمحد قطامني،)  1(
 .   162حسن عداي احلسيين، مرجع سابق، ص  فالح )2(
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يف  االسرتاتيجيات العامة للتنافستصنيف وكذا  ،هااختيار االعتبارات املساعدة يف ا و مكونا� ،إسرتاتيجيات التنافس

  .ةالصناع

   للمؤسسة الصناعية إستراتيجيات التنافس تعريف :الفرع األول

حتقيق ملؤسسة الداخلية وهيكل الصناعة إىل إسرتاتيجية التنافس اليت تنطلق من التوفيق ما بني إمكانات ا�دف      

وهنا تكمن أمهية اخليار  ،أعلى من متوسط نتائج القطاع على املدى الطويل أي حتقيق ميزة تنافسية مستدامةنتائج 

 طويلة خطط أ�ا على التنافس إسرتاتيجية فيتعر ومن هذا ميكن  ،االسرتاتيجي الناجح ومدى مالءمته لتحقيق األهداف

 تعرف كما. األهداف حتقيق على املؤسسة وقدرة التنافسية ةالبيئ بني التوافق واالنسجام بتحقيق تتعلق وشاملة األجل

 أن وميكن فيه، الذي تعمل السوق ضمن للمؤسسة التنافسية امليزة ودميومة خبلق �تم اليت اإلسرتاتيجية أ�ا على أيضا

 وهذا معني، مستهلك أو حمددة سوقية منفعة خدمات، منتجات، أعمال، قطاع على الرتكيز خالل من ذلك يتحقق

الذي عرفها على أ�ا بناء وإقامة دفاعات ضد القوى التنافسية، أو  Porter نظر وجهة مع جوهري بشكل يتفق اإلطار

 قبلها املستخدمة من األهداف من خليط متثل واليت شاملة، تنافسية إسرتاتيجية مؤسسة لكل أين الصناعة يفإجياد موقع 

 عن ومستمرة متواصلة ميزة إىل حتقيق تؤدي اليت التصرفات من جمموعة أ�ا وعلى. األهداف هذه لتحقيق ووسائلها

  . املنافسني

مسيت و للتعبري عن اخليارات اإلسرتاتيجية املتاحة للمؤسسة، " االسرتاتيجيات العامة للتنافس"مصطلح  Porter قدم     

بغض النظر عن كو�ا تعمل يف جمال التصنيع أو  تتبناها أن ميكنها املؤسسات كل أن إىل نظراهذه االسرتاتيجيات بالعامة 

   )1(.اخلدمة أو مؤسسات �دف إىل الربح، أو مؤسسات ال �دف إىل الربح

اعتبار اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس جمموعة متكاملة من التصرفات تسلكها املؤسسة سبق ميكن  ومن كل ما     

  .عن املنافسني يف الصناعة الصناعية تؤدي إىل حتقيق ميزة متواصلة ومستمرة

 )2( :أساسية عوامل أربعة التنافسية اإلسرتاتيجية صياغة وتشمل عملية     

 .املؤسسة والضعف لدى القوة نقاط - 

 .الرئيسية املسريين حاجات املؤسسة ملسريي الشخصية القيم - 

 .والتهديدات الفرص  -

  .االجتماعي والوعي الدولة بسياسة وتتأثر املؤسسة من ا�تمع يطلبه مااالجتماعية  التوقعات - 

  :ذلك يبني اآليت والشكل 

                                                 
  .250زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص   )1(
  .18، 17، ص صفالح حسن عداي احلسيين، مرجع سابق )2( 
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  اإلستراتيجية التنافسية): 3.1( رقم الشكل

          
، )مدخل متكامل(اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال،  :المصدر      

           .17ص ، 2001 ،)الرياض( اململكة العربية السعوديةاجلزء األول، دار املريخ للنشر، 

  اختيارها على المؤثرة الرئيسية والعوامل التنافس ةإستراتيجيمكونات : الفرع الثاني

  . تؤثر على اختيارها، سنحاول تناوهلا فيما يليرئيسية إلسرتاتيجية التنافس مكونات أساسية حتددها، وعوامل      

  إستراتيجية التنافسمكونات  -1 

حلقة وصل وتعترب التنافسية تركز على حتديد كيفية وطرق تنفيذ مهمة إسرتاتيجية معينة،  ةالقول أن اإلسرتاتيجي ميكن     

 األسئلةإذ �تم بالرد على  بني صياغة اإلسرتاتيجية وتنفيذها فكثريا ما حتول اإلسرتاتيجية التنافسية إىل خمطط عمل فعلي،

كونات املعليها تربز  اإلجابة خالل منو تنافس؟، مىت تنافس؟،  كيفعالم تنافس؟، تنافس؟، أين ،من تنافس؟ :التالية

  :وهيإلسرتاتيجية التنافس  ساسيةاأل

، فاهلجومي حيدث عادة اسرتاتيجيا�ا التنافسية بشكل هجومي أو دفاعي أن متارس ميكن للمؤسسة :التنافس طريقة -

   )1(.احلايل اخلاص باملؤسسةيف موقع سوق املنافس، والدفاعي يف وضع السوق 

مكان التنافس إىل مدى اتساع السوق، والذي سيكون ) التنافس حلبة( يشري النطاق التنافسي للسوق :التنافس حلبة -

   )2(.، وهناك سوق ضيق وسوق واسعمع املؤسسات األخرى

ألصول واملهارات الصحيحة اليت تعمل مبثابة عوائق أو حواجز أمام املنافسني حيث ال ختتار املؤسسة ا :أساس التنافس -

يعرب األصل عن شيء ما حتوزه املؤسسة مثل  ،ميكنهم تقليدها أو مواجهتها ومن مث ميكن استمراريتها على مدار الزمن

                                                 
  .266ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص  )1(
  .250أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  )2(

 نقاط القوة والضعف فرص و�ديدات

التوقعات 

 االجتماعية

القيم الشخصية 

 للمدراء

اإلستراتيجية 

 التنافسية
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ما تقوم املؤسسة بأدائه عنصر هي فاملهارة أما  ،اسم العالمة أو الوالء للعالمة أو املوقع ويتصف بالتميز عن املنافسني

  .والشكل التايل يوضح ذلك )1(.عاليةودة التصنيع جب كفاءة أوبإلعالن أو التصنيع مثل ابشكل أفضل من املنافسني 

  مكونات إستراتيجية التنافس): 4.1(رقم الشكل 

               
، اجلزء )مدخل متكامل( اإلدارة اإلستراتيجيةشارلز وجاريث جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال،  :المصدر

     .14 ص، 2001 ،)الرياض( اململكة العربية السعوديةاألول، دار املريخ للنشر، 

 العامة للتنافس اإلستراتيجية اختيار على المؤثرة الرئيسية العوامل -2

مقارنة  القطاع يف املؤسسة موقع قوة العامة املناسبة يتمثالن يف اختيار اإلسرتاتيجية يف حامسان عامالن هناك     

  .املؤسسة فيه تتنافس الذي القطاع حياة دورة ومرحلة مبنافسيها،

 وهناك .معني نشاط جمال يف مبنافسيها مقارنة للمؤسسة النوعية أو الكمية القوة مقدار به ويقصد: التنافسي المركز -

 املؤسسة يف حصة التنافسي، وتتمثالن مركزها إىل بالنسبة املؤسسة يف القوة مواطن لتحديد استخدامها ميكن خاصيتان

 األقوى الكفاءات على وتسيطر السوق من األكرب احلصة تتناول اليت املؤسسة فإن وعموما )2(.التفرد عوامل، و السوق من

 .البعض بعضهما تدعمان اخلاصيتان التنافسية، وهاتان مزاياها وتوسيع لبناء أفضل وضع يف تكون

                                                 
  .103فرحات، مرجع سابق، ص  غول )1(
  .533 سابق، ص مرجع جونز، وجاريث هل شارلز )2(

 الطريقة التي تنافس بهـا:

 إسرتاتيجية املنتج.  

 إسرتاتيجية املوقع.  

 إسرتاتيجية مصادر التوزيع.  

 إسرتاتيجية التسعري. 

 أين تنـافس:

  اختيار السوق .  

  اختيار املنافس. 

ميزة تنافسية 

 متواصلة

 أساس التنافس: األصول واملهارات.



  افســـالستراتيجيات العامة للتنل لمفاهيميااإلطار                                   الفصـل األول                               

19 
 

 املرتبطة االستثمار جاذبية على املؤثر الثاين الرئيسي العامل القطاع، حياة دورة مراحل متثل :القطاع حياة دورة آثار -

 متاحة فرصا عنها ينشأ معينة ببنية ترتبط اليت احلياة دورة من مرحلة كل أن حيث .العامة التنافسية باإلسرتاتيجية

 تتميز حيث التنافسية، املزايا لتحقيق املطلوبة االستثمار ملوارد خمتلفة تطبيقات مرحلة لكل فإن لذا. حمتملة و�ديدات

 مرحلة يف حدة أقل تكون حني يف السوق، من الضعيفة اتؤسسامل خروج عند أي االنتقاء مرحلة يف بالشدة املنافسة

 عوائق بوضع املخاطرة حجم يف االختالف أن حيث اإلسرتاتيجية، تنفيذ أو تبين عن النامجة املخاطر تتغري وبالتايل .املهد

  .منافس يعتمد على مرحلة دورة احلياة اسرتاتيجي جمال يف احملتملة االستثمار

  االستراتيجيات العامة للتنافستصنيف  :الفرع الثالث

إسرتاتيجية رئيسية إذ ال يوجد أمام املؤسسة  بني ثالثة خيارات زـــمن إسرتاتيجية التنافس أن منيميكننا ض     

كل ويتطلب   .يارات، واليت تقع يف إطارها خمتلف قرارات املؤسسة وحركا�ا اإلسرتاتيجيةإال هذه اخل "Porter"حسب

منتج معني، سوق معني أو (االسرتاتيجيات خطوات خمتلفة عن اآلخر حبسب املستوى الذي تبىن عليه امليزة نوع من هذه 

  .هذه امليزة وكذا اهلدف االسرتاتيجي الذي على أساسه تسعى املؤسسة لتحقيق) قطاع معني

  التكلفة المنخفضةبقيادة الإستراتيجية  -1  

فاملؤسسة قد تعمل على االستفادة من التفوق يف جمال التكاليف فتفرض تنافسيتها يف السوق من حيث األسعار،      

وبالتايل تركز جل جهودها على بعد ضغط التكاليف واستغالل الطاقات اإلنتاجية املمكنة إىل أبعد حد، مث تناور بتبين 

  .اتيجيةاليت متكنها من تنفيذ خططها اإلسرت  املنخفضة األسعار

  إستراتيجية التمييز -2  

تتبىن املؤسسة التمييز، فتختار النوعية اليت تفرقها عن غريها من املنافسني وجتعل من هذه النوعية املميزة العامل      

بالنوعية الرئيسي يف إنشاء األفضلية التنافسية، وغالبا ما يكون اهتمام املؤسسة هنا بالتكاليف ثانويا باملقارنة مع اهتمامها 

  .ألن أصل السوق املستهدفة ترتب السعر يف املرتبة الثانية

أن اإلسرتاتيجيتان السابقتان تتطلبان إمكانيات مالية معتربة سواء لالستثمار يف احلجم أو لتطوير  األمر حقيقةويف      

إىل كبديل عنهما تلجأ املؤسسات البحث عن النوعية املميزة، ومها اخلياران اللذان ال يكونان متاحني لكل املؤسسات، و 

  .إسرتاتيجية الرتكيز
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  إستراتيجية التركيز -3 

غطى باإلسرتاتيجيتني الرتكيز على جانب معني ويف سوق حمددة، أي تبحث املؤسسة عن اجلزء من السوق غري املأي      

    )1(.تركز جل جهودها ومناورا�ا اإلسرتاتيجية على هذا اجلزءالسابقتني و 

وإجياد  اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها وتطبيقها، يف سبيل حتقيق ميزة تنافسيةاإلسرتاتيجيات  هذه لخصميكن أن نو      

  :ل التايلدو اجليف موقع ضمن الصناعة 

  االستراتيجيات العامة للتنافس: )1.1( رقم الجدول

  التركيز  التمييز  قيادة التكلفة  

  )السعر أو التفرد(من الواطئ إىل العايل   )مبدئيا عن طريق التفرد( عايل  )طريق السعرمبدئيا عن ( واطئ  تمييز اإلنتاج

  جزء أو القليل من أجزاء السوق  العديد من أجزاء السوق  السوق الواسع  حجم السوق

  أي نوع من الكفاءة املميزة  البحث والتطوير، البيع والتسويق  التصنيع واملواد اخلام إدارة  الكفاءة المميزة

للنشر  صفاءدار  ،)نظريات، مداخل، أمثلة، وقضايا معاصرة(اإلدارة اإلستراتيجية ، فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي :المصدر

  .275 ، ص2014 ،)عمان( األردن والتوزيع،

إسرتاتيجية من اخليارات املناسبة لكل ، و جمال احلقل التنافسي، اإلسرتاتيجيات العامة للتنافسل السابق دو يوضح اجل     

  : جند أنه يوجد أمام املؤسسة خيارين أساسيني. االسرتاتيجيات

  .   توجه اجلهود حنو السوق بكامله والعمل على السيطرة بالتكاليف - 

  .توجيه اجلهود حنو منتج وحيد تتميز به املؤسسة - 

 نطلق أن ميكن فإنه ،)ضيق مستهدف سوقأو (السوق  يف صغري قطاع على نياإلسرتاتيجيت نيهات تركز وعندما   

  2) (.التمييز على والرتكيز التكلفة على عليهما الرتكيز

تتنافس  ة وأنظمة حوافز خمتلفة، وعادة ماتنطوي هذه االسرتاتيجيات على ترتيبات تنظيمية وإجراءات رقابي     

بينما تتنافس املؤسسات الصغرية على أو التمييز، /املؤسسات الكبرية ذات املوارد الضخمة على أساس القيادة بالتكلفة و

 من وذلك صناعة أي يف مؤسسة ألي اإلجباري املمرالثالث  اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس تعتربو  .)3(أساس الرتكيز

   .للعرض املفصل فصلهذا المن  املباحث املواليةمت ختصيص أكثر  ل التعرف عليهاألجو  .التنافسية املزايا حتقيق أجل

  

                                                 
  .132عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق، ص  )1(
  .255 ص سابق، مرجعثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، ) 2(
  .76، ص 2002/2003، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر والعولمةالتخطيط االستراتيجي نادية العارف،  )3(
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  التكلفة المنخفضةبقيادة الإستراتيجية : الثانيالمبحث 

تبين املؤسسات إسرتاتيجية تنافسية ترمي إىل ختفيض تكاليف منتجا�ا ضرورة أدى فتح األسواق واشتداد املنافسة إىل      

 دراسة سنحاولذا هل، و مع مراعاة معايري اجلودة، ويعترب ذلك سالحا تنافسيا مهما حيقق هلا مركز الصدارة يف الصناعة

   .من خالل املطالب التالية التكلفة املنخفضةبقيادة الإسرتاتيجية  حتليلو 

  التكلفة المنخفضةبقيادة المفهوم إستراتيجية : المطلب األول

التكلفة املنخفضة وطرق بقيادة السنحاول اإلملام �ذا املفهوم بتناول خمتلف التعاريف املقدمة ملصطلح إسرتاتيجية      

  . حتقيقها

  التكلفة المنخفضةبقيادة التعريف إستراتيجية : الفرع األول

  . سنحاول باختصار تعريف التكلفة التكلفة املنخفضةبقيادة القبل تعريف إسرتاتيجية      

منتجات أو خدمة أو جمموعة جمموع األعباء املتعلقة مبرحلة معينة أو مبنتج مادي معني، أو جمموعة " التكلفة هي     

  .  )1( "خدمات، مقدمة يف مرحلة معينة قبل املرحلة النهائية أي قبل وصوهلا إىل البيع

دة حبو ) نالاألولية أو اإلعاملواد ك(اس املورد املضحى به لغرض حتقيق هدف حمدد، وتق"تعرف التكلفة بأ�ا كما      

  :وهناك عدة تقسيمات للتكاليف أمهها، )2("اخلدماتنقدية جيب دفعها للحصول على السلع أو 

  .تكاليف الشراء، تكاليف اإلنتاج، تكاليف التوزيع: حسب مرحلة اإلنتاج - 

  …التقسيم حسب الوظائف أو حسب أقسام املسؤوليات أو الطلبات: حسب حقل النشاط- 

  ).املباشرة، املتغرية، اهلامشية(الكاملة واجلزئية : حسب حمتواها - 

  .احملققة فعال والتقديرية: حسب الزمن - 

قيادة التكلفة املنخفضة فإن املؤسسة تستطيع أن حتقق ميزة تنافسية إذا استطاعت أن  أما فيما خيص إسرتاتيجية     

ختفض من تكلفتها حبيث ميكنها بيع منتجا�ا عند سعر أقل من ذلك السعر اخلاص باملنافسني وحتقيق قدر كبري من 

، حتديدا وحتليال لكافة )دون املساس مبستوى اجلودة املستهدف(تطلب التنافس من خالل خفض التكلفة ي ،)3(الربح

عناصر التكلفة واملراحل املؤثرة يف مستوى أو قيمة التكلفة، هذا فضال عن زرع وتنمية روح ترشيد التكلفة لدى كافة 

يد التكلفة، جتنب مسببات املخزون الراكد واستنباط املستويات والتخصصات املوجودة يف املؤسسة، ويدخل يف جهود ترش

                                                 
   .14، ص 1999، دار احملمدية، اجلزائر، 1، ج)دروس وتمارين(المحاسبة التحليلية ناصر دادي عدون،  )1(

(2) Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, George Foster, Cost Accounting, A Managerial 

Emphasis, 12th ed, Pearson Prentice Hall, U.S.A, 2006, p 27 
  .224، ص 2000، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر تطبيقيةاإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وحاالت إمساعيل حممد السيد، ) 3(
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أساليب التخلص منه دون تأخري، وال ننسى تشجيع العاملني على تقدمي أفكار مبتكرة لرتشيد التكلفة وتقييمها وفقا 

  )1(.ملعايري موضوعية، ومكافأ�م عليها

 وأدوات أساليب وتتطلب كبرية أسواق إىل وموجهة املنخفضة التكلفة على تعتمد تنافسية لذا تعرف بأ�ا إسرتاتيجية     

 صارمة ورقابة خفضها، بغرض للتكلفة وحمكمة مستمرة ومالحقة العالية، الكفاءة ذات البيعية بالتسهيالت تتعلق حمكمة

  )2(.، وخفض لتكاليف بعض ا�االت مثل البحوث والتطوير، اخلدمة، اإلعالن والرتويج وغريهاالربح هامش وعلى عليها

معناها قدرة املؤسسة على تصميم، تصنيع، وتسويق منتج أقل تكلفة باملقارنة مع املؤسسات املنافسة ومبا يؤدى يف      

النهاية إىل حتقيق عوائد أكرب، ولتحقيق هذه امليزة، فإنه البد من فهم األنشطة اليت تعترب مصدرا هاما لتحقيق ميزة 

  )3( .املؤسسة التكلفة املنخفضة، بالنسبة جلميع أنشطة

رئيسي  هدف حنو املؤسسة جهود كل توجيه أولويا�ا قائمة رأس على تضع اليت اإلسرتاتيجية تلك هي آخر ومبعىن     

واملالية  اإلدارية التكاليف إىل باإلضافة والتوزيع والتسويق اإلنتاج تكاليف مثل الكلية التكاليف ختفيض هو وجوهري

هذه اإلسرتاتيجية أن حتدد املؤسسة أسعارا أقل من املنافسة للحصول على حصة  من فالفكرة املنتج، تصميم وتكاليف

 ومن أمثلة املؤسسات اليت قد استخدمت قيادة التكلفة املنخفضة. سوق أكرب، وطرد املنافسة متاما من الصناعة

  )4(:بنجاح

  .ة ذات الكرة املتحركةلصناعة األقالم اجلاف)  BIC(شركة  - 

 . لصناعة الغساالت وا�ففات)  whirl pool(شركة  - 

   .يف شبكة املواصالت)  Intel(شركة  - 

هي أن تكون باستطاعة املؤسسة املنخفضة ومن كل ما سبق وباختصار ميكن القول أن إسرتاتيجية القيادة بالتكلفة      

فمثال منتجات مؤسسة (الصناعية ختفيض تكاليفها إىل أقل حد ممكن مع احلفاظ على مستوى جودة معني ال تتنازل عنه 

TOYOTA  ال ميكن مقارنتها مبنتجات مؤسسةSABA  ألن منتجات هذه األخرية صحيح أسعارها أقل لكن

ا إىل األسواق الواسعة سواء بنفس سعر املنافس وحتقق بذلك ربح أكرب من ، وتوجه املؤسسة منتجا�)جود�ا منخفضة

ربح منافسيها يف الصناعة وبذلك ميكنها استثمار الفارق يف جماالت أخرى، وإذا اشتدت حرب األسعار مع املنافسني 

                                                 
  . 23 ،22، ص ص 2003، )القاهرة(، دار الكتب، مصر التنافسية في القرن الحادي والعشرين مدخل إنتاجيأمحد سيد مصطفى،  )1(
  .255ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .85ل، مرجع سابق، ص نبيل مرسي خلي )3(

  .303 يل، مرجع سابق، ص. ديفيد -بتس. أ.روبرت(4) 
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 املنتج نفس يقدمون ة الذينأدىن من سعر منتجات املنافسني يف الصناع بسعر منتجا�ا بيع متكنها من فتكاليفها املتدنية

  .اجلودة ويف هذه احلالة حتقق نفس ربح املنافسني ولكن حبصة سوقية أكرب وبنفس

واهلدف من إتباع هذه اإلسرتاتيجية يتوقف على ما تريده املؤسسة من وراء ذلك، فقد تطمح إىل حتقيق عائد أكرب 

القيادي يف الصناعة، أو تسعى ألن تكون قائدة التكلفة بتحطيم الستثماره يف جمال البحث والتطوير لالحتفاظ مبركزها 

  .أسعار الصناعة وجلب أكرب عدد من الزبائن واالستحواذ على أكرب حصة سوقية ممكنة

 طرق تحقيق إستراتيجية قيادة التكلفة المنخفضة: الفرع الثاني

 )1(:يليمتعددة تتجسد فيما  القيادة بالتكلفة بوسائل حتقيق للمؤسسة ميكن   

  للمنتج بالنسبة -1

 متييز من منخفض مستوى اختيار إىل ة املنخفضةلفالتك قيادة املؤسسة الصناعية املتبنية إلسرتاتيجية العادة يف تتجه     

 ،)منطية وقياسية املنتجات أي تنتج كما ترغب املؤسسة وتوجه متجا�ا للسوق ككل وليس كما يرغب كل زبون(املنتج 

 معدالت ترتفع وبالتايل موارد إضافية، إنفاق املؤسسة من تتطلب املنتجات متييز عملية أن حيث مكلف التمييز ألن نظرا

وثانيا ألن منطية املنتجات  .التمييز فقط من الضروري املستوى حنو تتجه التكلفة يف الرائدة فاملؤسسة لذلك .تكاليفها

وبساطة النظام اإلنتاجي تتحقق من حتقيق اقتصاديات احلجم واالستفادة من أثر اخلربة، إذ تستلهم هذه اإلسرتاتيجية 

فكر�ا من ظاهرة منحىن التعلم والذي يقضي بأن تكاليف العمل املكرر تتناقص بنسبة مئوية ثابتة كلما تضاعف حجم 

لذا فإنه من املالئم أن تنتج املؤسسة كميات كبرية، وتعتمد على شبكات توزيع مالئمة منخفضة اإلنتاج املرتاكم، 

براءة (التكاليف، مع ختفيض تكاليف البحث والتطوير باالعتماد على جتربة املؤسسة ذا�ا الن االعتماد على جتربة الغري

 .ح تضمن هلا السيطرة والريادة بالتكاليفيكون يف الغالب مكلف، وهذا لتتمكن من حتقيق هوامش رب) االخرتاع

   للسوق بالنسبة -2

بذلك الزبون  املختلفة وتستهدف السوق قيادة التكلفة املنخفضة شرائح تتجاهل املؤسسة الصناعية املتبنية إلسرتاتيجية   

طلبات خاصة من أجزاء اليت جيري تصميمها وإنتاجها وفق  املنتجات تكلفة الرتفاع نظرا االختيار هذا ويرجع العادي،

 تلقى ال املؤسسة أن منتجات هذه ولو حىت السوق، شرائح من حمدود بنطاق هذه املؤسسة ترتبط ما خاصة، وغالبا

 جذب عامل تشكل املؤسسة مقارنة مبنافسيها املنخفضة ملنتجات األسعار أن إال املواصفات، حيث من كبريا رواجا

هذه اإلسرتاتيجية جندها تبحث عن تغطية أسواق واسعة جدا جغرافيا تصل حىت إىل للزبائن، كما أن املؤسسة اليت تتبىن 

  .عوملتها

                                                 
(1) M. Porter, Op. Cit., p( بتصرف(  
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  المتميزة للكفاءات بالنسبة -3

 الكفاءة معدالت رفع على الرتكيز قيادة التكلفة املنخفضة هو األمسى للمؤسسة املطبقة إلسرتاتيجية اهلدف أن جند    

 .مبنافسيها يف الصناعة مقارنة تكاليفها معدالت لديها وخفض

 األقسام وعلى .اهلدف هذا لتحقيق وحموريا هاما عنصرا والتموين اإلنتاج جمال يف املتميزة الكفاءات تطوير وتعترب عملية

  .والتسويق اإلنتاج تنمي احتياجات لتلبية املتميزة كفاءا�ا تشكيل األخرى

  المنخفضةالتكلفة بقيادة التقنيات إستراتيجية : المطلب الثاني

هنالك عدة تقنيات للتكلفة على املؤسسات فهمها بشكل مناسب وصحيح، لكي حتصل على مزايا ختفيض      

  )1(:يما يليفأساسا  وتتمثلكلفة، الت

 اإلنتاج؛ من كبري حجم على الثابتة التكاليف توزيع خالل من احلجم اقتصاديات وفورات  -

 املكلفة؛ األخطاء واخنفاض أكرب بكفاءة العمل تأدية خالل من واخلربة التعلم ىنمنح وفورات  -

 مرتفعة؛ بنسب الطاقة استغالل  -

 بعضها؛ مع املرتابطة األنشطة تكاليف ختفيض  -

 كفاءة؛ أكثر أل�ا املتاحة الفرص استغالل يف أخرى نشاط وحدات مشاركة درجة  -

 ؛التكلفة يف وفورات حتقيق لغرض السوق يف األول املتحرك ميزة حالة يف الزمن عنصر استغالل  -

  ؛)العمودي( الرأسي التكامل من املنخفضة التكلفة وفورات  -

 النقل؛ تكاليف وعمليات الفروع لتقليل واملخازن واملكاتب املصانع مواقع اختيار خالل من التكلفة وفورات  -

 البيع بعد ما اخلدمات من واحلد املعروضة املنتجات عدد ختفيض مثل أخرى تشغيلية وقرارات إسرتاتيجية اختيارات  -

  .اإلضافية العاملني ومزايا املرتبات وخفض

  :وسنحاول شرح تأثري بعض العوامل السابقة على قدرة املؤسسة يف خفض التكاليف فيما يلي     

   التعلم والتجربة ىنحنوماقتصاديات الحجم  :الفرع األول

اخنفاض تكلفة الوحدة بسبب التوسع الكبري يف حجم الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، أي أن إن اقتصاديات احلجم هي      

القدرة على نشر التكلفة الثابتة على الكميات الكبرية من اإلنتاج، وأن املصدر اآلخر هو قدرة  وأحد مصادرها ه

ي له أثر اجيايب على اإلنتاجية  املؤسسات على اإلنتاج بكميات كبرية لغرض حتقيق تقسيم عال للعمالة والتخصص والذ

                                                 
  . 117ص  سابق، مرجع نبيل مرسي خليل،) 1(
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القتصاديات احلجم وأثر اخلربة أمهية كبرية إذن . )1(كونه يساعد العاملني أن يصبحوا ماهرين جدا الجناز مهما�م احملددة

  .خفض تكاليف املؤسسة دون مستوى تكاليف املؤسسات املنافسة يف الصناعة يف

   اقتصاديات الحجم -1

تميز بتكاليف إنتاج تبأن املؤسسة الصناعية اليت  ،االقتصادية  الباحثني ويف العديد من األنشطةلقد تبني للكثري من      

منخفضة، تتمتع يف الواقع برتاكم معترب لإلنتاج، أي توزيع التكاليف الثابتة على عدد أكرب من الوحدات املنتجة، مما 

جهة أخرى، فإن اإلنتاج بكميات كبرية يسمح للمؤسسة يؤدي إىل اخنفاض متوسط التكاليف الثابتة للوحدة املنتجة ومن 

ونوعية  منخفضة أيضا بتحسني قدرا�ا التفاوضية مع املوردين للحصول على وسائل اإلنتاج أو املواد األولية بأسعار

تعمل يف م تؤدي إىل حتسني قدرا�ا التنافسية مقارنة باملؤسسات اليت جوكل هذه العناصر اليت يتيحها اقتصاد احل .جيدة

 Samsungو IBM مثل ات كبريةمؤسستع احلية على اقتصاديات احلجــــم متومن األمثلة  .)2(نفس القطاع

متناهية الصغر، شرائح اتصال، هذه امليزة يف التكاليف تردع معظم متقدمة باقتصاديات حجم جوهرية يف إنتاج مشغـــالت 

   )3(.الشرائحات األخرى عن الدخول إىل صناعة هذه ؤسسامل

  تجربةوال أثر التعلم -2

بعد احلرب العاملية الثانية، يف صناعة الطريان، بأن التكاليف املباشرة لليد العاملة " E.J.Andress"لقد الحظ      

رجع ذلك االخنفاض يف أ، عندما تتضاعف كمية اإلنتاج وقد )ساعات عملبعنها  امعرب % (  20تنخفض بنسبة 

فتكرار مهمة، . )processus d’apprentissage  ")4  " إنتاجية العمل املرتبطة بأثر التعلم يف التكاليف إىل حتسن

وظيفية أو عملية معينة، جيعل الفرد، الورشة أو املصلحة املختصة تتحكم أكثر يف عملية اإلنتاج ومن مث حتسني كفاء�ا، 

لتدريب تساهم يف إدخال حتسينات اكما أن عملية   وختفيض الوقت الضروري إلجناز املهام وبالتايل ختفيض التكاليف،

يرتبط م بالرغم من أن أثر التعلو . على تصميم املنتج بغرض تبسيط عملية إنتاجه مما يؤدي إىل ختفيض التكاليف ككل

 شهورةبعض الدراسات امل هكشفتما   ذلك مثالو  عادة بعمليات التصنيع إال أن هناك دراسات ربطته بالصناعات اخلدمية،

  . )5(التعلم يف جمال الرعاية الصحية حول أثر

                                                 
 ،)عمان(األردن  دار صفاء للنشر والتوزيع، ،)نظريات، مداخل، أمثلة، وقضايا معاصرة(اإلدارة اإلستراتيجية فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي،  )1(

  .225، ص 2014
  .243شارل وجاريت جونز، مرجع سابق، ص  )2(
  .     141روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص) 3(

(4) François Blanc, Marketing industriel, Vuibert, Paris, 1988, p 99. 
 .244شارل وجاريت جونز، مرجع سابق، ص  )5(
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يف عدد من الصناعات،  1966 - 1965ببعض الدراسات خالل سنيت »   B.C.G  «قام باحثون من  كما     

 وخاصة الصناعات اإللكرتونية والكيماوية، وقد الحظوا بأن تكاليف إنتاج منتج معني مقاسة بوحدات نقدية ثابتة،

التكاليف : "وقد مسحت هلم هذه الدراسات بتقدمي القانون التايل). أثر التجربة(تنخفض بداللة حجم اإلنتاج املرتاكم 

أي أن هناك  ) 1("يف كل مرة يتضاعف فيها اإلنتاج املرتاكم%  30إىل  20بنسبة ترتاوح ما بني  الكلية تنخفض عموما

  .وسنحاول التوضيح أكثر من خالل الشكل .التكاليف بنسبة معينةنتاج و اإلعالقة عكسية بني تكرار عملية 

  نتاجاإلأثر التجربة على تكاليف ): 5.1(رقم الشكـل 

  

  

  

  

  

   

     

 

Source: François Blanc, Marketing industriel, Vuibert, Paris, 1988, p 102. 

تقـدر  8000وتكلفـة الوحـدة  وحـدات نقديـة 10ـ ـــــــــــتقـدر ب 4000بأن تكلفة الوحـدة  )5.1( يالحظ من الشكل     

   .ذلك إىل اخنفاض تكلفة الوحدة املنتجةأدى ه كلما تكررت عملية اإلنتاج وحدة نقدية، وهذا يشري إىل أن 7.5 ــــــــبـ

  )العمودي( التكامل الرأسي :الثاني الفرع

أو املشــرتين ) عمليــات املنبــع(التكامــل الرأســي مفهــوم اقتصــادي يشــري إىل درجــة ســيطرة املؤسســة علــى مصــدر التوريــد      

 سـيطرة يف ويتمثـل للخلـف عمـودي تكامـل، العمـودي التكامـل مـن نينـوع دو وجـمما سبق يتجلـى و  .)2()عمليات املصب(

 ذلـك مثـال احلـايل، الوقـت يف إنتاجـه تتـوىل الـذي الرئيسـي للمنـتج الزمـة مـدخالت تنـتج إنتاجية عمليات على ما مؤسسة

                                                 
(1) François Blanc, Op.cit., p 100. 

  .     306 روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص )2( 

  n∑ 

 

 تكلفة الوحدة المنتجة

 
 

   

4000 8000 

    

 دالة التكاليف الكلية

  اإلنتاج المتراكم

10 

7.5 
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 مـا مؤسسـة قيـام يف لألمـام العمـودي التكامـل ويتمثـل ،للقطـن مزرعـة بإقامـة أو للغـزل مصـنع بإقامـة نسـيجمؤسسـة  قيـام

 للمالبـس مصـانع بإقامـة نسـيجمؤسسـة  قيـام ذلـك مثـال احلاليـة، منتجا�ـا تسـويق إىل �ـدف إنتاجيـة عمليـات بتملـك

  .كما أن للتكامل عدة دالئل ميكن إجيازها يف اجلدول التايل  ،)1(السوق يف منتجا�ا لتوزيع اكزر م أو اجلاهزة

  دالئل التكامل العمودي): 2.1(جدول رقم ال

  الدالئل اإلستراتيجية  التقنية والتكنولوجيةالدالئل   الدالئل المالية

ربح مرتفعة من على هوامش  ةياز احل -

  .طرف املمونني والزبائن

يف تكاليف الرقابة والتنسيق  اخنفاض -

  .الداخلي

ختفيض التكاليف من جراء إدخال  -

 -  .قبل املعامالت اليت كانت خارجة من

  .اخنفاض يف تكاليف املخزونات املتوسطة

  .عدد العمليات التقنية ختفيض -

  .رقابة عالية يف اجلودة -

السيطرة التكنولوجية حنو األعلى أو  -

  .األسفل

  .تراكم السلطة يف األسواق -

  .رفع حواجز الدخول -

  .ضمانات يف التموين واملنافذ -

مطابقة أحسن بني استعدادات  -

املؤسسة وعوامل النجاح والسيما يف 

  .األسواق حنو األسفل

  .188ص  ، 2000اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان ،المؤسسة وتسيير اقتصاد ،عبد الرزاق بن حبيب :المصدر

 تسـاعد حبيـث منخفضـة، بتكـاليف اإلنتـاج مـن متكنهـا العمـودي للتكامـل املختلفـة املنـاهج أن املؤسسـات جتـد قـد     

 اخلـام املـواد لتحويـل الالزمـة واملعـدات التوريـدات املـدخالت، كـل علـى السـيطرة علـى املرتفعـة العمودي التكامل مستويات

 مـن واخلـربة النطـاق بتأثريات باالرتقاء العمودي التكامل من العالية الدرجات تسمح كثرية حاالت يف ائية،� منتجات إىل

 والصـلب احلديـد الـورق، الـنفط، تكريـر صـناعات يف جـدا بـارزايكـون  العمـودي التكامـل املثـال سـبيل علـى آخـر إىل نشـاط

 تهاأنشـط لكـل التكـاليف إمجـايل ختفـيض واحتمـال التكـاليف علـى السـيطرة على أفضل بصورة قادرة ةؤسسامل تكون حيث

 فـإن اتذه املؤسسـهلـ بالنسـبةباإلضـافة إىل ذلـك و  الـداخل، يف التحويـل أو اإلنتـاج أنشـطة مـن الكثـري إىل اللجوء طريق عن

 تـوفريات غالبـا عنهـا يرتتـب والـيت منهـا الـتخلص يـتم اخلـارجني واملشـرتين املـوردين مـن العديـد مـع التعامـل صـفقات تكـاليف

  .اإلنتاج يف أكرب وكفاءة التوريدات يف أعلى توقع التكاليف، يف ضخمة

 ختتار عندما جدا، قليال الرأسي تكاملها يكون عندما قوية تكاليفية ميزة حتقيق املؤسسات تستطيع أخرى مواقف ويف     

 والـيت الثابتـة، والتكـاليف التشـغيل يف الشـروع تكـاليف املؤسسة تتفادى حبيث داخليا معينة أنشطة أداء قصد عن املؤسسة

 شـراء خـالل مـن التكـاليف ختفـيض إىل السـعي املؤسسـات تسـتطيع لـذلك املرتفـع، الرأسـي التكامـل غالبـا تصـاحب

                                                 
  .81ص ، 1997الدار اجلامعية، مصر، ، االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعطية،  القادر عبد حممد القادر عبد )1(
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 األسـوار خـارج مـن املسـتلزمات شـراء عامـة بصـفة املـنهج هـذا علـى ويطلـق إنتاجهـا مـن األكثـر اإلنتـاج مسـتلزمات

Outsourcing شـركةل ثـوتناسـب املؤسسـات الـيت تعمـل يف صـناعات سـريعة التطـور م Dell الكمبيـوتر صـناعة يف 

 وتوزيـع جتميـع علـى جهودهـاDell  ركـزت عنـدما جيـد، بشـكل املـنخفض العمـودي التكامـلخـدمها  حيـث، الشخصـي

 املختلفـة املـوردة اتؤسسـامل مـن عـدد مـن األساسـية الكمبيـوتر أجـزاء املؤسسـة تشـرتي ، حيـثالشخصـي الكمبيـوتر أجهـزة

 منهجهـا يف التحـرك يف احليويـةالكفـاءة و ب تتمتـعممـا جعلهـا  .هاتصـنيعبـدال مـن واإلنتـاج  التخـزين تكـاليف مـن حتـد لكـي

  .)1(املاضية السنوات مدى على الشخصي الكمبيوتر إنتاج يف ،باستمرار ورشاقة رحبية أكثر أصبحتو  اإلنتاجي

  األنشطة موقع: الفرع الثالث

 للمؤسسـة، تكاليفيـة ميـزة حتديـد يف للتكـاليف مهمـا باعثـا يكـون قد للقيمة املضيف النشاط أداء فيه يتم الذي املوقع     

 يف يتمثـل التكـاليف علـى قائمـة تنافسـية ميـزة لبنـاء املوقـع اسـتخدام يف اإلبـداع كيفيـة حـول األمثلـة أهـم وأحـد

 جـودة وعلـى األدىن، حـدها يف التكـاليف إلبقـاء السـيارات، صـناعة يف مورديهـا مـع للتعامـل  TOYOTAإسـرتاتيجية

، �اسـيارا جتميـع مصـانع مـن بـالقرب ا�ـمكونا مصـانع لبناء األساسيني املوردين مع تويوتا تعمل ،األقصى حدها يف األجزاء

 يف" مـنهج خـالل مـن ا�خماز  إدارة تطبيق ميكنها تويوتا فإن ا�سيارا جتميع خطوط من قريبة املوردين مصانع تكون وعندما

 االحتفـاظ تكلفـة دون احلـال يف تقريبـا إليهـا حتتـاج الـيت األجـزاء اسـتالم تسـتطيع تويوتـا أن هـذا يعـين "بالضـبط التوقيـت

 مورديهـا وال تويوتـا ال ألنـه اإلنتـاج جـودة معـايري أعلـى يف املكونـات كـل تكـون أن جيـب ذلـك إىل باإلضـافة .بـاملخزون

 إىل الداخلـة والتمـوين اإلمـدادفهـي بـذلك ختفـض مـن تكـاليف  أجـزاء، فقـد أو عيـوب بسبب اإلنتاج عن التوقف تستطيع

 عاليـة بكفـاءة التشـغيل عمليـات تـدار ذلـك إىل باإلضـافة جـدا، قليـل ا�مسـتودعا يف املخـزون حيـث كبـري حـد إىل تويوتـا

 )2(.ضعيفة جودة ذات أجزاء أو مكونات أو خمططة غري توصيالت بسبب توقف حلاالت التعرض النادر ومن

  قيادة التكلفة المنخفضة خصائص إستراتيجية: المطلب الثالث

، جيب عليها اإلسرتاتيجيةوالتبين الناجح هلذه  تكاليف املنافسني مادون إىل هاتكاليف فيضختاملؤسسة  تستطيع لكي     

إال أ�ا  )فوائد(مزايا  عدة حيمل قيادة التكلفة املنخفضة رغم أن تبين املؤسسة إسرتاتيجية، و واملالتحكم اجليد يف عدة ع

  .اول التطرق إليه فيما يليحماطة جبملة من املخاطر وهذا ما سنح

  التكلفة المنخفضة بقيادة المتطلبات نجاح إستراتيجية : الفرع األول

  :يلي فيما التكلفة املنخفضةبقيادة السرتاتيجية املطبقة إل املؤسسة يف توفرها الواجب الشروط أهم نوجز     

  

                                                 
  .     309، 308روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص ص  )1(
   .     310روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص  )2(
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  تعدد مصادر بناء الميزة التنافسية -1

ساهم يف خلق امليزة التنافسية، واليت تشمل طريقة اإلنتاج، الرتكيب، يفكل نشاط من أنشطة املؤسسة ميكن أن      

فكلما تعددت املصادر كانت امليزة املكتسبة على املدى الطويل . ...توزيععلى قنوات الالتموين، اإلمداد، السيطرة 

  .والعكس صحيح

  وعمال واعيين استثمارات كبيرة -2

خفيض تطلبه تطبيق سياسة اقتصاديات احلجم لتيوهو ما ع حجم اإلنتاج ا ارتف تؤدي االستثمارات الكبرية إىل     

حيث تعمل املؤسسة على االستفادة من اقتصاديات  ،)1(مرتفعة الستغالل الطاقة نسبالتكاليف، إذ البد من توفر 

وعلى  .اخنفضت التكلفة الثابتة للوحدة وبالتايل احلصول على أكرب حصة سوقيةارتفع حجم اإلنتاج احلجم فكلما 

دور يف  ملا هلا من لدى األفراد التجربةو  االستفادة من أثر اخلربةو  نشر ثقافة التكاليف بني املتعاملني يف املؤسسة املؤسسة

  .ختفيض تكاليف العمل وبالتايل الرفع من إنتاجية املؤسسة مقارنة مبنافسيها

   البحث عن أحسن مصادر التموين -3

 وذلك. مواصفات أقل دون املساس جبودة املنتج بشكل واضح ذات حماولة استخدام بعض املواد األولية زهيدة الثمن     

ة، فهو بذلك ميثل مصدرا لألفضلية يف الصناعنظرا ألن تكاليف املادة األولية تلعب دورا كبريا يف حتديد سعر املنتج 

   )2(.التنافسية وعلى املؤسسة أن تعمل على استغالله من أجل ختفيض التكاليف

   أنظمة توزيع متطابقة -4

االعتماد على قنوات ب زبونحماولة البيع مباشرة إىل الو  ،التكاليفواليت تتالءم وسياسة احلجم الكبري من أجل تدنية      

    .تكلفةالواالستغناء عن بعض الوسطاء يف عمليات التوزيع لتقليل  التوزيع التابعة للمؤسسة

  منتجات نمطيةتقديم  -5

عدد قليل أي  ،تكلفة إنتاجهحماولة تقدمي منتج أساسي دون أي نوع من الكماليات اإلضافية واليت تؤدي إىل زيادة      

ال تتحمل املؤسسة تكاليف إضافية هي يف غىن  كي  تبسيط أسلوب اإلنتاجو  .من النماذج وخصائص حمدودة للتشكيلة

 عدم .)3(فكلما كان أسلوب اإلنتاج بسيط كلما متكنت املؤسسة من التحكم فيه وبالتايل التحكم يف التكاليف عنها

                                                 
  .110نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص ) 1(

(2  ) Gerry Johnson, Kevan Scholes, Frédéric Fréry, Stratégique, éditions Publi-Union, Paris, 2000, p 

304. 
(3) G. Johnson, K. Scholes, F. Fréry, Op.cit., p 305. 
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، مع مراعاة احتياجات الزبائن الزبائن لكل بالنسبة املنتج الستخدام واحدة طريقة وجودو  املنتج لتمييز كثرية طرق وجود

   . لكي تبقى منتجا�ا مقبولة يف الصناعة

  المراقبة المستمرة لتكاليف كل األنشطة المنتجة للقيمة في المؤسسة -6

 )1(:عدة نواحي أمهها داخل املؤسسة الصناعية على املراقبةرتكز ت   

 أن جيب حيث احلجم اقتصاديات عن البحث عملية يف التوازن شرط على احملافظة املؤسسة على يتعني :الحجم مراقبة

 .األخرى األنشطة يف تدهور حيدث ال

 .سواء حد على واملسريين املستخدمني طرف من واملتواصلة املبذولة اجلهود حمصلة هو التعلم إن :التعلم مراقبة

 جهة من واستغالهلا جهة من للقيمة املنتجة األنشطة بني املوجودة الروابط إدراك من املؤسسة متكن إن :الروابط مراقبة

 .التنافسية قدر�ا ويعزز التكاليف جمال يف املؤسسة موقع من حيسن أخرى،

 أو املشرتكة، اإلمكانات استغالل للقيمة �دف واملنتجة املهمة األنشطة بعض جتميع إما بذلك ويقصد :اإللحاق مراقبة

 .مماثلة أنشطة متارس إسرتاتيجية وحدات إىل للقيمة منتج نشاط تسيري يف املكتسبة اخلربة نقل

 يف إجيابا تساهم ال اليت اإلجراءات بعض تغيري أو إلغاء ضرورة عن التكاليف حتليل يكشف قد :اإلجراءات مراقبة

 .األقل التكلفة ميزة حتقيق

 تأثريا له فإن الزبائن واملوردين، خيص أو بينها، فيما األنشطة خيص التموضع هذا كان سواء :األنشطة تموضع مراقبة

  .املوردين إىل الوصول وسهولة اإلمداد، فعالية األجور، بينها مستوى من عناصر عدة على

صارمة، وذلك من تتطلب سياسة تنظيمية  ة املنخفضةفلبالتكقيادة إسرتاتيجية الميكن القول أن  ومن كل ما سبق     

باإلضافة إىل املراجعة . خالل تطبيق مراقبة التسيري من أجل التحقق واملقارنة بني اختيارات املؤسسة لألعباء واملصاريف

  .أو االستغناء عنها تعديل األنشطة والعمليات ذات التكاليف العاليةوالعمل على  املتكررة واملفصلة

ة فلبالتكقيادة ال تنافسية املبنية على إسرتاتيجية متابعة املنافسة ألن امليزة الاالستمرار يفكما أنه على املؤسسة      

 ،يف الصناعة السعر مرن اجتاه طلبوجود البد من ، ومع كل هذا ميكن أن تتعرض للتقليد من طرف املنافسني املنخفضة

 قبل من املشرتاة الكميات يف ارتفاع سعر املنتجات مع احملافظة على اجلودة، يف ختفيض كل يقابل أن جيب حيث

  .)2(الزبائن

 

                                                 
(1  ) M. Porter, Op.cit., pp 129-136. 

  
  .116مرسي خليل، مرجع سابق، ص  نبيل )2(



  افســـالستراتيجيات العامة للتنل لمفاهيميااإلطار                                   الفصـل األول                               

31 
 

  التكلفة المنخفضةبقيادة ال تبني إستراتيجية فوائد: ثانيالفرع ال

   :إن إتباع هذه اإلسرتاتيجية حيقق عدة مزايا للمؤسسة الصناعية اليت تقدم منتجا بأقل تكلفة، وتتمثل يف التايل     

  تفادي المخاطر بواسطة الزبائن -1

وذلك ألن املشرتين الذين هم على ألفة مبنتجات املؤسسة القائدة بالتكاليف املنخفضة من غري احملتمل أن يتحولوا       

إىل عالمة جتارية منافسة من نفس املنتج، ما مل تكن تلك العالمة التجارية تقدم شيئا مميزا ومنفردا، غالبا يفضل الزبائن 

مهيمنة، أل�م يشعرون أن هذه املؤسسات تستمر قائمة لفرتة طويلة بعد  الشراء من مؤسسات مشهورة ذات حصة سوقية

شرائهم، هذا املنطلق صحيح بصفة خاصة بالنسبة للمنتجات عالية التكاليف أو تتطلب خدمات ما بعد البيع مثل 

ال ميكنهم املساومة كما تتمتع املؤسسة حبصانة ضد الزبائن األقوياء، حيث   .)1(أجهزة الكمبيوتر األجهزة الكهرومنزلية

   . على ختفيض األسعار، كما أ�ا توفر هلم أرخص منتج جبودة جيدة

  القدرة على المنافسة -2

احتالل املؤسسة موقعا متميزا بني املتنافسني من حيث املنافسة على أساس السعر واحلفاظ على مستوى عال من      

 تستمر املؤسسة فسوف ألسعار منتجا�ا، مشا�ة أسعار فرض إىلالصناعة  يف القائمة املؤسسات عمدت فإذا. األرباح

املنخفضة، كما جيعلها ذلك  التكلفة مزايا من به تتمتع ملا نظرا منافيسها من أعلى أرباح حتقيق يف التكاليف يف الرائدة

عار ملواجهة هؤالء تتمتع بقدرة عالية على مواجهة املنافسني اجلدد أو املنتجات البديلة، باستخدامها ختفيض األس

    )2(.املنافسني أو تلك املنتجات

  الحضور القوي في الصناعة -3

على إقناع منافسيها بعدم بداية حروب أحيانا قادرة املطبقة إلسرتاتيجية القيادة بالتكلفة املنخفضة ؤسسات املتكون       

الصناعة، يف املقابل تظل األسعار مستقرة بدرجة  أسعار داخل الصناعة، أي ميكنها أن تعد املسرح لضبط التسعري يف 

كافية مبضي الوقت لضمان أن كل املؤسسات حتقق مستوى معقول إىل حد ما من الرحبية، ومع ذلك أصبح هذا النوع 

حتتل موقع أفضل من حيث استخدامها بالرغم من هذا تبقى املؤسسة و  )3(.من االنضباط صعب يف معظم الصناعات

  .إنتاجية مرتفعة لكل عاملنظرا ألثر منحىن اخلربة، كما حتقق  كسالح هجومي أو دفاعيخلفض السعر  

  

 

                                                 
   .     316روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص ) 1(
  .251زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص  )2(
   .     317روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص )3(
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  عائق دخول أمام المؤسسات الكامنة -4

املطلقة مبقدرة املؤسسة القائمة على إنتاج أي مستوى من اإلنتاج بتكلفة أقل عما تستطيعه  تتصف العوائق التكاليفية     

  . املؤسسات الراغبة يف الدخول، ولن تستطيع هذه األخرية الدخول عند سعر املؤسسة القائمة، ألنه ال يغطي تكاليفها

 حيث تواجه .للدخول عوائق إرساء على تساعد التكلفة جمال يف الرائدة املؤسسة �ا حتظى اليت املزايا أن القول وميكن   

 أو التكاليف حيث من املؤسسة القائمة جمارات ميكنها أل�ا ال السوق دخول يف صعوبات )الكامنة(األخرى  املؤسسات

املنافس  اجهة أي هجوم منفاملؤسسة املنتجة بتكلفة أقل حتتل موقعا تنافسيا ممتازا ميكنها من ختفيض السعر ومو  ،األسعار

كما أن هذا املنافس يتحمل تكاليف دخول كبرية والسعر املنخفض يف الصناعة ال يغطي تلك التكاليف وبذلك .اجلديد

  .يصبح هذا السوق غري جذاب بالنسبة إليه

  الحماية من الموردين -5

هؤالء املوردين فهي تعترب زبون الشراء بكميات كبرية من  بعمليات تقوم ، أل�اتكون يف مأمن من املوردين األقوياء     

كما ألن للمؤسسات  .الذين تتعامل معهم املوردين مواجهة يف التفاوضية للقوة دعما ميثل مما مهم ال ميكن االستغناء عنه

اليت ) أسعار املكونات أو األجزاء املستخدمة يف منتجا�ا(ذات التكاليف املنخفضة ميزة القدرة على حتمل زيادة األسعار 

 )1(.مبستويات تكاليف أكثر كفاءة اإلنتاجيةعندما تشغل طاقتها ميررها إليها موردوها، 

 التكلفة املنخفضةبقيادة الة عامة ومن خالل ما سبق فإن إسرتاتيجية وبصفحمتملة  �ديدات مبثابة اخلمسة القوى تعترب 

  .ضد هذه القوى باإلضافة إىل زيادة مقدر�ا على حتديد سعر الصناعة توفر قدرا من احلماية للمؤسسة املطبقة هلا

  التكلفة المنخفضةبقيادة المخاطر تطبيق إستراتيجية : لثالفرع الثا

حماولة املؤسسة للوصول إىل مركز قيادي يف التكاليف ليس من األمور السهلة حيث تواجه املؤسسة ويف الواقع أن       

 املؤسسات على عيوب جيب، وقد تعترب يف نفس الوقت الراغبة يف حتقيق هذه اإلسرتاتيجية العديد من املشكالت

  :اآلتية النقاط يف أو املخاطر نوجزها العيوب ذهه األقل، وأهم التكلفة حتقيق من تتمكن حىت وتفاديها هلا الصناعية التنبه

  للتكاليف متناقصة تخفيضات -1

 من السوق لالستفادة حصص اقتحام يف جتتهد فهي متناقصة بطرق التكاليف ختفيض أحيانا املؤسسات حتاول قد     

 من تستفيد حىت السوق من مبقربة وتقيم النماذج، مضاعفة على مواردها �در الوقت نفس ويف احلجم، اقتصاديات مزايا

 �دف العمليات ما غالبا .اجلديدة املنتجات تطور دورة تقليص حتاول نفسه الوقت يف ولكن النقل، مصاريف يف وفرات

                                                 
   )     بتصرف. (318روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص  )1(
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 باحلصول تسمح جديدة وسائل عن البحث عوض وهامشية، متواضعة حتسينات إجراء إىل التكاليف لتخفيض املتعددة

  .التكاليف تطور لعوامل اخلاطئ الفهمأي  جديد تكاليف جمال على

  المباشرة غير األنشطة إهمال -2

 وال العاملة اليد تكلفة مثل معتربة تكاليفها تكون اليت األنشطة علىالتكاليف  لتخفيف املؤسسات أغلب تركز      

 فقد ذلك من العكس وعلى ثانويا نشاطا التموين العتبار متيل فهي املشرتاة، اإلنتاج وسائل بتكاليف اهتماما تبدي

على جانب  زأو جند أن املؤسسة ترك .معتربة وفرات من االستفادة الشراء تطبيقات يف بسيطة تغريات إحداث يسمح

 الكثرية، املوارد يستهلك نظرهم يف اإلنتاج ألن) اإلنتاج تكاليف(الصنع  تكاليف على زيرتككال  واحد من جوانب التكلفة

 من هامة نسبية تكاليف متثل واليت األساسية والبنية التكنولوجي التطور كالبيع، اخلدمات، أنشطة هناك أن حني يف

   .الكلية التكلفة

  سهولة تقليد طرق تخفيض التكاليف -3

إتباع هذه  بتكاليف أقل، حيث بتكاليف مماثلة أو منتجات إلنتاج ووسائل طرق إجياد على تقليد أو املنافسني قدرة      

اإلسرتاتيجية قد يؤدى إىل ظهور منافسة شرسة من قبل املنافسني اآلخرين يف سبيل تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية أيضا، وبالتايل 

 أساليب املنافسة املؤسسات ، كأن تطبقهذا يؤدي إىل احتمال عدم حتقيق العوائد املنتظرة من هذه اإلسرتاتيجية

 يف التوفري خالل الصناعة، أو من يف اخنفاضا األكثر هو يكون قد التكاليف من مستوى بتحقيق تسمح تكنولوجية

ن ذلك يؤدي بكل واحدة إىل ختفيض السعر أكثر إبظهور منافسني يتبنون نفس اإلسرتاتيجية فو  .)1(...العمالة تكلفة

، وبالتايل البيع بأدىن األسعار مما اخنفاض املردودية وهذا ميكن أن يؤدي )ظهور حرب األسعار( فأكثر من سعر املنافسني

 )2(.بدوره إىل عدم القدرة على البقاء واالستمرار يف السوق وبالتايل اخلروج من الصناعة أو اإلفالس

  العبء المالي الكبير  -4

يتمثل هذا اخلطر يف املستوى املرتفع يف االلتزام باألصول واألنشطة ذات الكثافة الرأمسالية، اليت تصاحب غالبا هذه      

لكي تنتج أو توصل منتجات بأسعار منخفضة تستثمر املؤسسات غالبا مبالغ كبرية يف أصول جامدة وغري . اإلسرتاتيجية

                                                 
(1) Abdurrahman Al-Juboori, Taher Mansoor, strategic Management, Dar Wael publishing, 2005,  

P 107.  
(2  ) Gérard Garibaldi, L’Analyse Stratégique, 3ème édition, Editions d'Organisation Groupe Eyrolles, 

Paris, 2007, pp 100, 101. 
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ن الصعب حتويلها إىل منتجات أو استخدامات أخرى لذلك جتد املؤسسات مرنة ويف تكنولوجيات إنتاج أو توزيع واليت م

  ) 1(.نفسها مقيدة داخل أسوار عملية أو تكنولوجيا حمددة واليت ميكن أن تصبح متقادمة بسرعة

  نوأذواق الزبائ التكنولوجيا تغير -5

املنتجات ذات أثر التجربة إىل مرحلة االحنطاط تظهر منتجات جديدة بديلة فإذا كانت تلك املنتجات  فبوصول     

وأحسن مثال الساعات امليكانيكية  ذات تكنولوجية جديدة وعالية فإ�ا تستطيع أن تلغي أثر التجربة للمنتجات املوجودة

 )2(.واإللكرتونية

حتاول التقليل من األشكال واألنواع واملالمح املختلفة للمنتج سعيا وراء ختفيض قد تقع املؤسسة يف مشكلة عندما      

التكاليف والذي قد يؤدي إىل عدم وجود عناصر ميكن للمؤسسة أن تبين عليها متيز املنتج يف الصناعة الذي قد يؤدي 

فرض على املؤسسة إنتاج نفس املنتج تبين إسرتاتيجية السيطرة بالتكاليف ي ألن وذلك ،)3(إىل عدم القدرة على املنافسة

 أخرى أساسية عناصر إمهال إىل يؤدي قد الذي التكاليف، األمر ختفيض على الشديد الرتكيز ملدة طويلة باإلضافة إىل

  . الزبائن وخاصة فئة الشباب منهم أذواق على تطرأ اليت التغريات مالحظة مثل

 

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .     318روبرت ـ بتس ـ ديفيدـ يل، مرجع سابق، ص  )1(

(2) Christian Marmuse, Politique Générale, Edition Economica, Paris,1996, pp 320, 321. 
  . 202إمساعيل حممد السيد، مرجع سابق، ص  )3(
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  إستراتيجية التمييز : لثالمبحث الثا

ملؤسسة الصناعية يف املطلب األول، والتطرق إىل خمتلف أساليب يف اتمييز المفهوم إسرتاتيجية  سنحاول التعرف على     

وفوائد التمييز  ةإسرتاتيجيويف املطلب الثالث سنقوم بإبراز شروط جناح التمييز يف املؤسسات الصناعية يف املطلب الثاين، 

 .الصناعةوخماطر تبنيها من طرف املؤسسة يف 

  إستراتيجية التمييز  مفهوم :المطلب األول

  .   وطرق حتقيقها يف املؤسسات الصناعية إسرتاتيجية التمييزسنحاول يف هذا املطلب تعريف   

  إستراتيجية التمييز تعريف  :الفرع األول

ولن يف الصناعة، تؤدي نفس الغرض  واليت تعين إسرتاتيجية التمييز خلق منتجات مميزة وخمتلفة عن منتجات املنافسني

     .)1(صناعةيكون هذا االختالف متييزا إال إذا لوحظ يف ال

تبدو  اليت األشياء بعض خلق إىل �دف اليت املؤسسة، طرف املقدم من متييز املنتج على التمييز إسرتاتيجية ترتكز     

 بكثرة الزبائن يقدرها اليت ببعض املقاييس، االنفراد إىل املؤسسة تسعى أخرى، بعبارة أو الصناعة مستوى على وحيدة

 تصبح وضعية لنفسها جتد مث .أمهية ذات بأ�ا الزبائن من يدرك العديد اليت اخلصائص من جمموعة أو خاصية ختتار حيث

دركة خمتلفة عن منتجات  ،(2)احلاجات الوحيد هلذه املشبع خالهلا من
ُ
  .)3(املنافسنيأي تقدمي منتج تكون فيه القيمة امل

ف إسرتاتيجية التمييز أيضا بأ�ا إعطاء املنتج خصائص متمّيزة ومهمة بالنسبة للزبون، واليت متّيز منتج املؤسسة وتعر      

إذن املؤسسة تبحث عن إنشاء وضعية منافسة احتكارية متلك من خالهلا حصة يف السوق نتيجة . عن املنتجات املنافسة

  .)4(العامل املمّيز

 شرائه عند الزبون منها يستفيد اليت امللموسة وغري امللموسة األشياء كل هو املنتج معىن أن ندرك أن املهم منو      

 املطعم وديكورات اخلدمة مستوى إىل باإلضافة الوجبة جبودة يهتم العميل فإن مسك مطعم حالة يف فمثال .للمنتج

 وفاكهة ومشروبات حلويات من التكميلية واألطعمة الوجبة تقدمي وسرعة واملناضد الكراسي بني اخلالية واملساحة

لذلك ارتأينا استعمال لفظ منتج ألنه أكثر مشوال من لفظ سلعة . املطعم ومكان العاملني وهيئة املكان ونظافة وسلطات

                                                 
(1) G. Garibaldi, Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, Op.cit., p 101. 
(2) M  . Porter, Op.cit., p 26. 
(3) G. Johnson, K. Scholes, F. Fréry, Op.cit., p 306. 
(4) Jean-Jacques Lambin et Ruber Chumpitaz, Marketing stratégique et opérationnel, 5e édition, 

Dunod, Paris, 2002, p 266. 
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 تفكرينا حنصر أال فعلينا. )1(اليت ترتبط باجلوانب الظاهرة أو اخلارجية امللموسة، قد يكون املنتج سلعة أو فكرة أو خدمة

 .عند الزبون قيمة له ما كل يف نفكر بل الرئيسي املنتج يف

ومما سبق ميكن القول أن املؤسسة املعتمدة على إسرتاتيجية التمييز ميكن أن متيز منتجا�ا عن منتجات أخرى من      

د املنتجات ولكن ال تتخلى عن ما نفس النوع وتطوير العمق بإضافة منتجات جديدة على خط املنتجات أي يزيد عد

هو موجود من منتجات سابقا واليت تعمل ضمن نفس الصناعة، ونستطيع القول أن عملية إضافة منتجات جديدة إىل 

  )2(:الصناعة يكون بإحدى الطرق التالية

  ...اهلاتف النقال، الفيديو ، مثل)مكتشفة ألول مرة(منتجات خمرتعة ومبتكرة مل يكن هلا وجود أصال يف الصناعة  - 

طورة وهي منتجات موجودة أصال يف الصناعة ولكن أجريت عليها تعديالت لتلبية رغبات الزبائن، ومثال املنتجات امل - 

  ...على ذلك التلفاز األسود واألبيض مت تطويره ليصبح ملون

  ...مثل غسالة الصحونوفة لدى الزبائن، أ�ا معر  منتجات جديدة على الصناعة أي تدخل إىل الصناعة ألول مرة إال - 

منتجات مقلدة واليت تكون جديدة بالنسبة للمؤسسة املنتجة وليس بالنسبة للصناعة اليت تنشط فيها، كأن يكمن  - 

     .االختالف الوحيد يف العالمة التجارية

 Rolexشركة ،للحاسبات IBMشركة  :التمييز بنجاح  نذكر إسرتاتيجيةالعاملية اليت تتبىن  الشركات أمثلة ومن     

   ...للسيارات Mercedes شركة للساعات،

  طرق تحقيق إستراتيجية التمييز : الفرع الثاني

التمييز  إسرتاتيجيةالتمييز، ميكن حتقيق  إسرتاتيجيةميثل أي مصدر حمتمل إلضافة قيمة للزبون فرصة ملمارسة      

  :باستخدام ثالث طرق أساسية

  الزبونتخفيض تكلفة  -1

الوسيلة األكثر أمهية لتخفيض تكلفة الزبون عند استخدام املنتج لتحقيق التمييز تأيت من خالل تصميم املنتجات      

املؤسسات اليت ختدم زبائن . اليت تتطلب وقتا أقل للطاقة، أو تكاليف مادية أخرى، انفعالية، أو مالية من جانب الزبون

فعلى سبيل . طرق لتخفيض التكاليف ملستخدمي خدما�ا، مكونا�ا أو أجزائها صناعيني آخرين، تبحث باستمرار عن

يف اليابان آالت تصوير ميكن االعتماد عليها إىل حد كبري، كما أ�ا   Canon ,Ricoh, Sharpاملثال قد أنشأت

صميم، باستخدام مكونات أفضل من حيث الت. منتجات معمرة، وال تتطلب وقت توقف طويل أو مكلف لإلصالح

يف الواليات املتحدة   Xeroxومن حيث اجلودة أحدثت شركات آالت التصوير اليابانية هجوما كاسحا داخل سوق

                                                 
  .85 ، ص2000، )عمان(األردن ، دار صفا للنشر والتوزيع، مبادئ التسويق الحديثحممد الباشا وآخرون،  )1( 
   .106حممد الباشا وآخرون، مرجع سابق، ص  )2( 
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قادرة  Canonلقد كانت . األمريكية، مكنت هذه اآلالت الزبائن من توفري مبالغ طائلة يف اإلصالح وتكاليف التوقف

تكنولوجيا التصوير باأللوان ذات امليزة الفاصلة، وطابعات  إىل ميزة هلا بتقدمي  Xeroxبصفة خاصة على حتويل ضعف

يف تقوية  Canon، قد استمرت 2004منذ عام . من السهل خدمتها وقابلة لتوسيع قدر�ا حبسب رغبة املستخدم

   .)1(مكاسب حصتها السوقية يف خطها األحدث إلنتاج آالت التصوير الرقمية، ومنتجات مكتبية إلكرتونية أخرى

 )2(:طريق وميكن للمؤسسة ختفيض تكاليف الزبون عن     

  .التمويل أو التجهيزات أو البضائع تسليم تكاليف ختفيض  -

 .للمنتج اخلارجي باملظهر عالقة هلا تكون أن بدون للقيمة خالقة أخرى نشاطات يف التكاليف ختفيض  -

 .للقيمة اخلالقة األخرى النشاطات على املنتجات آثار أو املنتجات الستعمال مباشرة الغري التكاليف ختفيض  -

 ...الصيانة الطاقة، العاملة، اليد تكاليف مثل املنتج، الستعمال املباشرة التكاليف ختفيض  -

  نزيادة رضا الزبو  -2

وحتسني األداء التمييز، تأيت من زيادة رضا الزبون عن املنتج باستمرار، واليت تعين زيادة  الطريقة األخرى لتحقيق     

 الصناعيني، الزبائن أداء فتحسني يريده، ما فهم من البد الزبون، أداء لتحسني. وخصائص وجودة املنتج مقارنة باملنافسني

 هي مع زبائنها عالقا�ا يف ختلقها سوف اليت التمييز عوامل وعلى نفسها املؤسسة على أو املؤسسني، يتوقف التجار

 تستطيع ما له، فمؤسسة بيعها ملرادا للقيمة حتليل وإقامة الزبون ومتطلبات احتياجات فهم من البد وبالتايل األخرى،

    مؤسسة فمثال. الشهرة أو والصورة املرتبة مثل اقتصادية الغري أهدافهم حتقيق يف مساعد�م طريق عن زبائنها أداء حتسني

kenworth  شاحنا�ا يف مدهش متييز إحداث إىل وصلت Paccar  التصنيع جودة بواسطة الثقيل، الوزن جماليف 

 قد  kenworth شاحنات أن يدركون هؤالء من الكثري حيث. أصحا�ا خلصوصيات الشاحنات هذه تكييف ومدى

 أداء حتسني يتمثل املستهلكة، املنتجات حالة يف أما .لشاحنا�م اخلارجي الشكل عن طريق صور�م حتسني يف ساعد�م

  )3.(واحتياجاته رغبته إشباع عند الزبون

  زيادة القيمة المدركة للزبون -3

هذه املهمة شديدة الدقة، ألنه على املؤسسة . قد جتد املؤسسات فرص للتمييز بزيادة قيمة املنتجات املدركة للزبون     

التمييز القائمة فقط على القيمة املدركة تعترب يف غاية الصعوبة يف  ةإسرتاتيجي. أن حتاول إدارة كيف يدرك الزبائن منتجا�ا

ْدرَكة من خالل حتسني ستة عناصر موجودة يف الشكل التايل. التطبيق
ُ
  :وميكن للمؤسسة زيادة القيمة امل

                                                 
  . 331 يل، مرجع سابق، ص. ديفيد -بتس. أ.روبرت(1) 

(2) M. Porter, Op.cit., p 170. 
(3) M. Porter, Op.cit., p 173. 
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القيمة المدركة من طرف الزبون): 6.1(شكل رقم ال  

 

 

 

قيمة مرتبطة باملنتج                                             

             

 

                                       

موردين/قيمة مرتبطة بالعالقة مع الزبائن                        

Source  : Marie- Camille Debourg, Joël Clavelin et Olive Perrier, Pratique du 

marketing, Berti édition, 2éme édition, Alger, 2004, p 107. )بتصرف(  

ترتبط القيمة املدركة غالبا بنقص أو عدم اكتمال املعلومات لدى الزبائن، حيث يكون الزبائن يف البداية  بدون معرفة       

كافية حول منتج املؤسسة أو املنتجات املنافسة ومبضي الوقت يصبحون أكثر ذكاء، ولذلك إدراك القيمة فقط من غري 

ل املثال األفراد الذين يبيعون التحف األثرية، يواجهون غالبا درجة واسعة على سبي. احملتمل أن يدعم عالوة مرتفعة للسعر

التمييز القائمة على الزيادة يف  ةإسرتاتيجي onlineمن تباين وقبول السعر، وذلك قبل ظهور اإلنرتنت ونظم املزادات 

ة مسايرة، وحىت التفوق على ما تقوم إدراك القيمة ال تزود املؤسسة مبيزة تنافسية معمرة، ألن املنافسون يستطيعون بسهول

  .به املؤسسة من حماوالت

البد على املؤسسة أن تعطي قيمة سعرية لالختالفات املوجودة بني خمتلف العروض يف السوق، واليت تربر الزيادة يف    

  .(1) عند احلصول على املنتج املميز، ألن الزبون يف احلقيقة مطالب بدفع تكلفة التمييز سعر البيع املطالب به

 األوىل بالدرجة تعود املؤسسة، تطلبها الزيادة السعرية اليت وإن حقيقتها، كانت مهما يراها، ال قيمة يشرتي ال إن الزبون  

  .الزبون يراها اليت هي األخرية القيمة، وهذه إشارات عرب تبينها اليت على وليس ختلقها، اليت القيمة على

متميزة حقيقة واليت تسمح بتخفيض تكاليف الزبون ) سلع أو خدمات(بالطبع املؤسسات القادرة على إنتاج منتجات    

  . وحتسني أداء املنتج يكون لديها فسحة أسهل وأكرب لزيادة القيمة املدركة

 

                                                 
(1) G. Garibaldi, Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, Op.cit., p 102. 

 أداء المنتج 
 زبائنأداء خدمة ال  
 صورة العالمة 

 سعر المنتج 
 إمكانیة وصول المنتج  

  الظروف 

القیــمة المدركـة     
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  معايير وأشكال إستراتيجية التمييز في المؤسسات الصناعية : المطلب الثاني

جتدر اإلشارة إىل أن تبين املؤسسة لنوع معني من التمييز إمنا و  ميكن تقسيم التمييز إىل متييز فيزيائي وآخر انطباعي،     

وينبغي أن نشري إىل  .حياته طبيعة املنتج الذي تقوم بإنتاجه ودورةنشاطها ومن مث يتوقف على طبيعة السوق وكذا طبيعة 

أن املؤسسات عادة ما تستخدم خليطا من األسلوبني السابقني �دف حتقيق إسرتاتيجية متييز املنتج، فليس من الغريب أن 

منتج يتميز بصفات وخصائص فريدة، مث تقوم باإلعالن عنه �دف خلق الصورة جند إحدى املؤسسات تقوم خبلق 

  . )1(الذهنية اجليدة

     فيزيائيالتمييز ال: الفرع األول

ينص التمييز الفيزيائي والذي يعرف أيضا بالتمييز املوضوعي على إدخال تعديالت مميزة على املنتج بتثمني جهود      

 ومن املنتج لتمييز املداخل من العديد هناك، و )2(مصلحة البحث والتنمية والتصميم وتعبئة القدرات اإلبداعية للمؤسسة

  )3(:ما يلي بينها

 التقين التفوق أساس على التمييز. 

 اجلودة أساس على التمييز. 

 للزبون قبل، أثناء وبعد البيع أكرب مساعدة خدمات تقدمي أساس على التمييز.   

 فيه املدفوع املبلغ نظري أكرب قيمة املنتج تقدمي أساس على التمييز. 

الغالف وظروف البيع، شبكة التوزيع والعالقة املباشرة مع الزبون، االهتمام جبمالية املنتج وشكله،  باإلضافة إىل     

أو  العالمة واآلليات املوظفة ملعرفة املنتج وملس خصوصيته، واإلبداع التكنولوجي يف املنتج أو يف كيفية التعامل مع الزبون

  .)4(حىت يف طرق التسيري

مت التوصل إىل ) Peter et Waterman(دراسة مشهورة أجريت يف الثمانينات من القرن العشرين من قبل  حسب

  .)5(نتيجة مفادها أن املؤسسات األكثر متيزا وجناحا هي اليت تركز على مدخل اجلودة أكثر من غريها

  التمييز على أساس الجودة -1

من أهم عناصر املنتج جند اجلودة اليت تعترب حمفز أساسي يف اختاذ الزبون قرار الشراء، ونتيجة هلذا أصبح حتسني      

املنتجات يأخذ األولوية بالنسبة لكل املؤسسات ألن أغلب الزبائن أصبحوا ال يقبلون املستوى املتوسط من اجلودة، حيث 
                                                 

  .57، ص 2001، )القاهرة(اإلشعاع الفنية، مصر  ، مكتبة ومطبعة"وجهة نظر معاصرة"التسويق عبد السالم أبو قحف،  )1(
   .135ص  ،2005/2006 اجلزائر،، الديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية، اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات عبد املليك مزهودة،) 2(

  .119 ،118 مرجع سابق، ص ص خليل، مرسي نبيل(3) 
   .137ص ، مرجع سابق، اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسساتعبد املليك مزهودة، ) 4(

  .252، مرجع سابق، ص الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجيةأمحد باليل، (5) 
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اجلودة هي أفضل مصدر لوفاء الزبائن، فهي الوسيلة  ، أنGeneral Electric مؤسسة، مدير Welchيرى 

مبا ميكنها من تنمية حصتها السوقية ) 1(األساسية ملواجهة املنافسني والعنصر الوحيد الذي يضمن منو املؤسسة ومردوديتها

وأداء االستعمال، وهناك عدد كبري من اخلصائص ميكن من خالهلا متييز املنتج منها األداء التقين . أو حىت احملافظة عليها

، وكذلك إمكانية استمرار املنتج يف االشتغال دون )مثل ألعاب األطفال(سهولة االستخدام، األمان عند االستعمال 

أي مدة حياة ) Durabilité(وجند أيضا دميومة املنتج ) Réparation(أعطال ملدة معينة، إمكانية تصليح املنتج 

، حيث جند أن الزبون يقبل بدفع سعر مرتفع للمنتج الذي يستمر ملدة أطول، كما املنتج يف الظروف العادية لالستعمال

جند يف جمال برامج اإلعالم اآليل فإن تسارع اإلبداع التكنولوجي أدى إىل ختفيض دورة حياة املنتجات إىل سنوات قليلة 

  .أو حىت أشهر، وبالتايل يظهر اإلبداع التكنولوجي عنصر أساسي يف متييز املنتج

ويوجد نوعان من  ،وتصميمه املنتج منوذج خالل منتجات املؤسسة من متييز ميكن ومساته، املنتج جودة إىل باإلضافة  

  ).رأسي(التمييز خبصائص املنتجات أحدمها أفقي واآلخر عمودي 

القدر من املـوارد حيث تتطلب بعض املنتجات نفس . يرتكز على اقرتاح نفس املنتج مبظاهر خمتلفة :التمييز األفقي - 

لصناعتها، ولكنها ختتلف يف التصميم نفسه، كمثال لذلك جمموعة السيارات والغسـاالت، ذات نفس احلجم والطاقة، 

  )2(...ولكن يوجد بكل تصميم ميزة تؤدي وظيفة خمتلفة أو تشبع ذوقا خمتلفا، مثل اللون

ويف . )3(ت تصنف وفقا ملستويات معينة من النوعية واجلودةيف حالة هذا النوع من التمييز باملنتجا: التمييز العمودي - 

على سبيل املثال جمموعة من املنتجات من . النوعية األفضل مستخدما لقدر أكرب من املوارد وهذه احلالة يكون املنتج ذ

  ...نفس النوع مرتبة رأسيا من حيث معيار معني كالصالبة، األمان، السعة

  الغالفتمييز المنتج عن طريق  -2

�تم املؤسسات يف الوقت احلاضر بغالف املنتجات الكتشافهم أن للغالف باإلضافة إىل محاية املنتج من التلف أو      

وتظهر أمهية التغليف تبينا أن تكاليف التغليف . الكسر أو التحلل، له دور هام يف عملية الرتويج للمنتجات يف الصناعة

كذلك تظهر هذه األمهية إذا علمنا . السعر الذي يدفعه الزبون عند شرائه للمنتج من% 15تصل يف املتوسط إىل حوايل 

                                                 
(1) Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing management, Pearson édition, 11emeédition, Paris, 

2003, p 89.  
  .67عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص  )2( 

(3) Kim Huynh, Damien Besancenot , Economie Industrielle, Bréal, Paris, 2004, p 117.                                       
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أن كثريا من املؤسسات الكبرية ختصص قسم مستقل يف اهليكل التنظيمي للمشروع لتخطيط سياسة التغليف، وعمل 

 . )1(البحوث اخلاصة بتغليف املنتجات اليت تقوم املؤسسة بإنتاجها

 .مستويات ووظائف التعبئة والتغليف) 7.1(رقم ويبني لنا الشكل      

  مستويات ووظائف التعبئة والتغليف ):7.1( مالشكل رق 

 
Source: Claude Demeure, Aide mémoire-Marketing, Sirey, Paris, 1997, P 98.  

  تمييز المنتج عن طريق العالمة -3

ميكن للمؤسسة حتقيق ميزة تنافسية معتربة بواسطة العالمة، فعندما تكون املنتجات متشا�ة من حيث اخلصائص       

حىت وال جيد الزبون اختالفا بينها، فإن العالمة تبقى عامل التمييز الوحيد الذي ال ميكن تقليده، فاملؤسسات تعمل كثريا 

تصل إىل إنشاء عالمة تتيح هلا التمّيز وسط املنافسني باعتبارها أداة أساسية وهامة لتمييز املؤسسة ومتثل ضمان هلا من 

وتعرف على أ�ا . وجيب أن تكون العالمة تعبريا عن مزايا املنتج وعن املوقع الذي حتتله املؤسسة يف الصناعة. )2(املنافسني

      .)3(ميم أو تركيبة منها مجيعا، تلجأ إليها املؤسسة �دف متييز منتجا�ااسم أو مصطلح أو رمز أو تص

                                                 
 . 166، ص 2001، )الرياض( ، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعوديةمبادئ التسويقنسيم حنا،  )1( 

(2) Frédéric Leroy, Les stratégies d'entreprise, Dunod, Paris, 2001, p 41.  
  . 98حممد الباشا وآخرون، مرجع سابق، ص  )3( 

 الغالف

 العبوة

 الحمایة

األخذ بعین االعتبار قیود 

  النقل

  الحاویة األولى

  الحفاظ على سالمة المنتج

 

  سهولة االستعمال

 

 زبونالحمایة 

 

 أداة اتصال

 أداة تموقع

 أداة تقسیم

 أداة بیع

  أداة تجزئة المنَتج         

 دعم إعالمي

 التكفل بالمنَتج

  الوظائف الخاصة بالغالف

  الوظائف الخاصة بالعبوة

  الوظائف المشتركة بین الغالف والعبوة
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  )1(:لكي حتقق العالمة التمييز للمؤسسة جيب مراعاة األسس التالية يف اختيارها   

  .جيب أن يكون االسم أو العالمة قصريا وسهل الفهم واللفظ ليكون سهل التذكر من قبل الزبائن - 

  .تعكس العالمة بعض مواصفات املنتج ومنافعها - 

تكون العالمة مميزة حبيث متيز منتج املؤسسة عن باقي املنتجات األخرى يف نفس الصناعة، وال تكون من صور أو  - 

  .شعارات املؤسسات املنافسة

  العاملين التمييز عن طريق األفراد -4

 همدريبوت فكري، وتعيني عاملني حيسن اختيارهم لعلى النظر للعاملني كرأس ما ملؤسسةوذلك من خالل حرص ا     

بالنفس ومن مث األداء السريع والدقيق، ويتشربون ثقافة اجلودة،  ثـقةوال ملعرفة واملهارةاستوى عال من مب، يتميزون وحتفيزهم

، ومن مث يكونوا قادرين على االستجابة نائالزباحرتام و  ودماثة اخللق ولطف املعاملةواإلقناع  ويتحلون مبهارة االتصال

ويبدو ذلك هاما للغاية بشكل خاص يف . السريعة والسليمة لطلبات وشكاوي الزبائن فيصبحوا أهال لكسب ثقتهم

  )2(.الفنادق، املطاعم والبنوكمؤسسات اخلدمات مثل 

  التمييز عن طريق شبكة التوزيع -5

املؤسسة أن تتميز من خالل التوزيع وخاصة مدى تغطيتها اجلغرافية ووصوهلا ألكرب عدد من الزبائن،  تستطيع     

 .ومستوى اخلربة لرجال البيع وأداء كل نقاط البيع

فمن حيث العالقة مع الزبون قد تستخدم املؤسسة طرق كثرية ومتعددة لتوزيع منتجا�ا وتوصيلها إىل الزبون النهائي،    

  .ن يكون التوزيع مباشر أو غري مباشرفيمكن أ

ذلك باتصاله مباشرة جاته دون االعتماد على الوسطاء و بتوزيع منت) املؤسسة(يقصد به قيام املنتج  :التوزيع المباشر -

 :منها، وهناك العديد من األسباب اليت تربر استخدام التوزيع املباشر )3(مع املستهلكني النهائيني أو املشرتين الصناعيني

  .ضمان احلصول على الربح دون مشاركة الوسطاء وبالتايل إمكانية ختفيض سعر البيع - 

  .رغبة املنتج يف الرقابة على السوق ورقابة اجلهود البيعية لضمان فعاليتها - 

 .ةاحلصول على املعلومات املتعلقة بالسوق وأمناط سلوك املستهلكني ومعرفة ردود فعلهم من السلعة بصورة سريع - 

ويقصد به االستعانة بالوسطاء كحلقة وصل بني املنتج والزبون ولقد ظهرت أمهية استخدام : التوزيع غير المباشر - 

  :وهلذه الطريقة مزايا من بينها .ع األسواقتسا الوسطاء يف تصريف املنتجات نتيجة ال

                                                 
  .99حممد الباشا وآخرون، مرجع سابق، ص  )1( 
  .30أمحد سيد مصطفى، مرجع سابق، ص  )2(
  . 208نسيم حنا، مرجع سابق، ص ) 3(
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  . عدد أقل من املعامالت كون عملية استخدام الوسطاء تؤدي إىل ختفيض التكاليف - 

  . القرب من األسواق ومتركز الوسطاء بالقرب من املستهلكني - 

  ...اجتاهات الطلب اعتبار الوسطاء مركز للمعلومات من خالل ترصد أذواق املستهلكني، - 

املستهلك والسلع املعروضة من خالل معرفة األنواع اليت ال يقبل عليها ميكن للوسطاء من حتقيق حماكاة بني احتياجات  - 

  .وأسباب عدم إقباله عليها مما جيعله حيسن من مزجيه السلعي

  :اجلدول التايل الطرق يف نلخص أهممن حيث مدى التغطية السوقية ويف عالقتها بطبيعة املنتج  و      

  استراتيجيات التوزيع: )3.1( الجدول رقم

، 2002دار الكتب املصرية، مصر،  ،)21 القرن تحديات تواجه كيف( الفعال التسويق احلميد، عبد أسعد طلعت: المصدر

  . 438ص

متاح يتوقع أن يذهب إليه الزبون يف املنطقة، وبالتايل حيقق ) قناة(يعين استغالل واستخدام كل منفذ : الشامل التوزيع -

اخلبز،  عة االنتشار مثل املياه الغازية،التغطية الواسعة للسوق، وتناسب هذه اإلسرتاتيجية غالبية السلع امليسرة واس

 ...اجلرائد

، أي الرتكيز على بعض )القنوات(وتتضمن هذه اإلسرتاتيجية استخدام عدد حمدود من املنافذ : االنتقائي التوزيع -

الوسطاء والذين حيققون للمؤسسة حجم مبيعات كبري، وتناسب هذه اإلسرتاتيجية معظم سلع التسوق، وبعض السلع 

  . اخلاصة، حيث تزيد درجة تفضيل ووالء الزبون السم جتاري معني

  الوحيد  االنتقائي  الشامل  إستراتيجية التوزيع  

  وحيد           حمدودة  أعلى تغطية  التغطية

اختيار من ميكن        وجود املنتجات يف كل مكان  عوامل القوة

  التعامل معهم

  تكلفة أقل، منفذ التوزيع حمدد 

  حتديد السوق املرتقبةو      

  تكلفة عالية  عوامل الضعف

  للمؤسسةعدم دعم املتاجر 

  خماطر االعتماد على موزع  واحد        صعوبة يف تتبع املنافسة  

كافة املتاجر يف منطقة جغرافية         عدد المنافذ

  واحدة

عدد حمدود من      

           األشخاص

شخص واحد يف منطقة جغرافية       

  واحدة

                       ماذا يناسب من     

  االستهالكيةلمنتجات ا

  والمنتجات المصنعة

  املياه الغازية(املنتجات امليسرة 

  ...)مواد البقالة

األدوات ( منتجات التسويق

  ...)الكهربائية املنزلية

الساعات، (املنتجات اخلاصة      

  ...)السيارات

  اآلالت واملعدات  مهمات صنع  أدوات مكتبية
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يقوم املنتجون باختيار أحد الوسطاء فقط ليتوىل توزيع مجيع منتجا�م يف منطقة معينة، أو يف سوق : حيدالتوزيع الو  -

  )1(.معني، وتستخدم هذه اإلسرتاتيجية يف توزيع العديد من السلع اخلاصة، مثل األجهزة الكهربائية، واألدوات الرياضية

أن عملية اختيار املؤسسة إلسرتاتيجية معينة من بني هذه اإلسرتاتيجيات يرتبط باإلسرتاتيجية  وجتدر اإلشارة إىل     

   .)2(التسويقية العامة اليت ختتارها املؤسسة

  المنتج عن طريق الخدمة المرتبطة بالمنتج تمييز -6

ميكن للمؤسسة أيضا حتقيق ميزة تنافسية عن طريق اخلدمات املقدمة للزبون، وهناك العديد من العناصر يف هذا      

 : ا�ال نذكر منها

 .سهولة الطلب، وتطابق املنتج املسلم متاما طلب الزبون - 

 .سرعة تقدمي اخلدمة واحرتام آجال التسليم  - 

 . التصليحو  ضمان عملية النقل والرتكيب - 

وقد متيز املؤسسات عروضها بتقدمي خدمات يف جمال تكوين وتعليم الزبائن كيفية االستعمال، أو بتقدمي النصائح      

  .)3(واإلرشادات اليت حيتاجها الزبون

  التمييز االنطباعي : الفرع الثاني

على محلة تسويقية تروجيية ملنتجا�ا، تقوم املؤسسة يف هذا النوع واملعروف بالتمييز االنطباعي أو الذايت باالعتماد      

قادر على إظهار متييز منتجا�ا عن باقي املنتجات  )عنصر من عناصر املزيج التسويقي(وذلك بوضع مزيج تروجي 

كما فعلته مؤسسة . األخرى يف الصناعة، وأن منتجها يستجيب بشكل أفضل لتطلعات الزبائن مما يقدمه املنافسون

Levi’s وباإلضافة إىل هذا البعد األساسي هناك أبعاد أخرى للتمييز االنطباعي للمنتج منها )4(بسيف صناعة املال ،

وتعمل على ... البعد األخالقي للمؤسسة كأن تتعامل بالرشوة، أو مع نظام ديكتاتوري، أو عدم احرتامها لقوانني البيئة

  . عدم معرفة الزبون بكل هذا

اإلعالن، النشر، البيع الشخصي، ترويج  :التاليةساسية األعناصر باالعتماد على ال التمييزوميكن للمؤسسة القيام ب     

  :نتطرق إىل هذه العناصر فيما يليسو  ،املبيعات، والعالقات العامة، تشرتك يف حتقيق األهداف الرتوجيية

  

                                                 
 .457، 436ص ص  ،2002دار الكتب املصرية، مصر،  ،)21كيف تواجه تحديات القرن (التسويق الفعال طلعت أسعد عبد احلميد، ) 1(
 .439 ص طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع سابق، )2(

(3)  Philip Kotler et Bernard Dubois, Op.cit., pp 335, 338.  
   .136، ص عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق) 4(
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  اإلعالن -1

الكبـرية العـدد، ويـتم إعـداد الوسـائل اإلعالنيـة ويـتم اإلعالن هو وسيلة اتصال تقوم �ا املؤسسة للوصـول إىل اجلمـاهري      

ويقــوم املعلــن بشــراء املســاحة أو الوقــت  (Miss Media)تســليمها للزبــائن مــن خــالل وســائل النشــر واســعة االنتشــار

اإلعــالين، وقــد تعــد املؤسســـة إعال�ــا بنفســها أو قـــد تلجــأ إىل إحــدى الوكــاالت املتخصصـــة يف تصــميم اإلعــالن وإعـــداده 

ويعترب اإلعالن من أهم وسائل تنفيذ إسرتاتيجية التمييز وذلك ألنـه خيلـق االعتقـاد لـدى الزبـائن بتمييـز املنتجـات  .)1(رللنش

   ...سواء من حيث نوعيتها أو استخدامها أو مظهرها أو صيانتها

  :نلخصها يف اجلدول التايلاإلعالن إىل ثالث أنواع  Kotlerقسم      

  اإلعالن أنواع: )4.1( الجدول رقم

    أهداف اإلعالن                           أهم مميزات اإلعالن                    نوع اإلعالن

    إعالمي   

 

 

 

 

حيتل هذا النوع من اإلعالن مكانة خاصة عند طرح املنتجات 

.اجلديدة  

إعالم اجلمهور بوجود منتجات جديدة وتقليل  -

.خماوف الزبائن من استعماهلا  

.اقرتاح استعماالت جديدة للمنتجات احلالية -  

اإلعالم حبدوث تغيري يف العرض من حيث  -

.اخلصائص واملميزات  

إقناعي     حيتل مكانة خاصة عند اشتداد املنافسة، وميكن أن يتجسد يف  

إعالن مقارن ويظهر تفوق عالمات املؤسسة عن  شكل

.عالمات املنافسني  

.خلق تفضيل للعالمة -  

.الوفاء للمؤسسة تشجيع -  

مواجهة املنافسة من حيث  تكثيف األنشطة الرتوجيية  -

.وتوجيه الرسائل االتصالية  

تذكيري    ويستعمل اإلعالن التذكريي خاصة يف مرحلة تشبع السوق   

كإسرتاتيجية تعمل على احلفاظ على حجم الطلب على 

 منتجات املؤسسة

يف التذكري مبميزات املؤسسة من حيث مكانتها  -

 السوق ومركز منتجا�ا

املؤسسةطمأنة الزبائن حبسن اختيارهم التعامل مع  -  

.ومنتجا�ا  

ومدى متيزها ،باملؤسسة التذكري بالعالمات اخلاصة -  

.وكذا بالعروض املقبلة، ومكان تواجد منتجا�ا   

Source: Philip Kotler et Bernard Dubois, Marketing management, Pearson édition, 

11emeédition, Paris, 2003, p 621. )بتصرف(   

                                                 
 .481 ص سابق،طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع  (1)



  افســـالستراتيجيات العامة للتنل لمفاهيميااإلطار                                   الفصـل األول                               

46 
 

اختيار الوسيلة اإلعالنية على شراء الوقت أو املساحة الالزمة لنقل أو توصيل الرسالة اإلعالنية إىل اجلمهور  ينطوي     

املستهدف، ويتم اختيار الوسيلة املناسبة بعد دراسة وافية خلصائص ومميزات كل وسيلة ومدى مالءمتها لإلعالن 

  )1(:تقسم وسائل اإلعالن إىل. املطلوب

   .، الدوريات والنشراتالصحف، ا�التاالستعانة ب خاللمن  يةاإلعالن يتم عرض الرسائل: وسائل مقروءة -

   .اإلذاعةيف تتمثل الوسائل املسموعة  :مسموعةوسائل  -

  .كوسيلة إعالنية مرئية  السينما، األنرتنات، التلفزيونيتم استخدام  :مرئيةوسائل  -

  النشر -2

إىل حد كبري ولكن النشر بدون دفع أجر وبالتايل ال يتحكم املعلن فيما ينشر من وهو النشاط املشابه لإلعالن      

حيث احلجم واملساحة وال يوقع عليه، ويتم ذلك بصفة خاصة عندما تكون املنتجات ذات أمهية خاصة يف إشباع 

نتجا�ا وقد يكون حجات أفراد ا�تمع، وللنشر وجهان أحدمها إجيايب واآلخر سليب قد يكون يف صاحل املؤسسة وم

وحىت تتجنب املؤسسة اجلوانب السلبية للنشر وجتين مثار النواحي االجيابية فإ�ا جيب أن ترتبط ارتباطا وثيقا . ضدها

  .)2(بوسائل النشر املتاحة، وأن تدعم البيانات املنشورة عنها باألدلة والرباهني وحتسن اختيار املتحدثني بامسها

  البيع الشخصي -3 

عرف البيع الشخصي على أنه عملية تقدمي شفوية من خالل حمادثة شخصية مع مشرتي حمتمل أو أكثر، �دف وي     

، أي أنه اتصال شخصي بني رجل البيع والزبون �دف تعريفه خبصائص املنتج وإقناعه بشرائه، بالتايل )3(إمتام عملية البيع

نوعية املعلومات اليت يتبادهلا رجل البيع مع الزبون وتعديلها حىت  خيتلف اختالفا كبريا عن اإلعالن يف إمكانية التحكم يف

فيمكن لرجل البيع مثال مالحظة رد فعل الزبون للمنهج البيعي املستخدم، فإن الحظ استمرار . توافق ظروف موقف البيع

تعترب بذلك و  .ئمة ظروف الزبوناهتمام الزبون مبا يقال أمكنه االستمرار يف هذا املنهج، وإال أصبح لزاما عليه تغيريه ملال

وسيلة البيع الشخصي من الوسائل الشخصية، مبعىن أ�ا �تم بالرتكيز على فرد معني أو عدد قليل من األفراد، للوصول 

إىل هدف اإلقناع بالشراء، وذلك خبالف طرق الرتويج األخرى اليت �دف إىل االتصال بعدد كبري من الزبائن، كاإلعالن 

  .)4(واليت يصعب عند استخدامها إتاحة االهتمام بزبون معنيمثال، 

 

                                                 
 )بتصرف. (507 ص حممد الصرييف، مرجع سابق،  (1)
  .481طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع سابق، ص   (2)

 . 21إمساعيل حممد السيد، مرجع سابق، ص  (3) 
    .269نسيم حنا، مرجع سابق، ص  (4)
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  ترويج المبيعات -4

على أ�ا جمموعة من التقنيات املوجهة لدفع وتشجيع الطلب  Kotlerوتعرف أيضا بتنشيط املبيعات، عرفها كوتلر      

، أي أ�ا وظيفة جتمع بني البيع )1(على املدى القصري وذلك بواسطة زيادة حجم الشراء ملنتج ما من طرف الزبائن

الشخصي واإلعالن، حيث تضمن األنشطة اخلاصة بإدارة نوافذ العرض واملعارض واحلوافز السعرية واملسابقات فضال عن 

تقدمي اهلدايا الشخصية والعينات ا�انية مع إمكانية جتربة املنتج لفرتات معينة، وتستخدم أدوات ترويج املبيعات بشكل  

  .املؤسسة وتعمل جنبا إىل جنب مع الوسائل األخرى منتجاتاملتعاملني لدعم جتارة التجزئة ودعم الطلب على كبري مع 

  العالقات العامة -5

يتضمن نشاط العالقات العامة عالقات املؤسسة جبماهريها املختلفة، حيث يتضمن جبانب العمالء املشرتين      

عامة من خالل طريق ذو جانبني أوهلما يعين التعرف على مشاكل اجلماهري الصناعيني والوسطاء، وتتعامل العالقات ال

املختلفة ومعرفة مدى الوالء ملنتجا�ا واجلانب اآلخر يعين مشاركة املؤسسة هلذه اجلماهري يف مشاعرها واإلحساس 

ي أيضا، كما أ�ا تساعد ، و�دف بذلك إىل توطيد وحتسني العالقة بني املؤسسة وبني مجهورها اخلارجي والداخلبوجودها

   .)2(يف حتسني الصورة الذهنية عن املؤسسة واملنتجات اليت تقدمها

وجيب التأكيد يف هذا ا�ال على أنه ال يشرتط أن يتكون املزيج الرتوجيي من كل هذه العناصر يف مجيع احلاالت أو      

وفعالية كل من هذه العناصر من موقف إىل آخر يف الرتويج جلميع املنتجات، حيث أنه من الطبيعي أن خيتلف دور 

ويرجع ذلك إىل طبيعية املنتج وظروف املنافسة وطبيعة الطلب واملرحلة اليت مير �ا املنتج من مراحل دورة حياته ودرجة 

 األخرى، كذلك يرجع االختالف إىل اإلمكانيات املالية املتاحة للمؤسسة وغري ذلك من متيزه عن غريه من املنتجات

  .)3(العوامل األخرى

  خصائص إستراتيجية التمييز: المطلب الثالث

  .وخماطر تطبيقها يف املؤسسات الصناعية فوائد سنحاول فيما يلي توضيح متطلبات إسرتاتيجية التمييز،     

  التمييز  إستراتيجية نجاح متطلبات: الفرع األول

 يف خاصة الزبائن، أعني يف املنتج انفرادية توضيح أجل من املتاحة املواد استغالل يف متييز املنتج ةإسرتاتيجي تتمثل    

   :أمهها ما يليجمموعة من الشروط  املؤسسةيف  تتوفر أن جيب وبالتايل ه،خصائص

 

                                                 
 (1) Philip Kotler et Bernard Dubois, Op.cit., p 609. 

  .515، مرجع سابق، ص "وجهة نظر معاصرة"التسويق عبد السالم أبو قحف،  )2(

 254.ص  ، مرجع سابق،د العزيز حسنأمني عب (3) 
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  الزبون تحليل احتياجات -1

اليت  القيمة ما هي احتياجات الزبون واليت ال تلبيها املنتجات املعروضة يف السوق وأن ندرس من املهم أن نعرف     

فردية  مقابالت شخصية ، وهذا يتم باستخدام حبوث التسويق فمثال ميكن عملذا املنتجمقابل ه ميكن أن يدفعها الزبون

املنتجات احلالية وعن طريقة استخدامهم هلذا  الشراء وما حيبونه ويفتقدونه يف مع الزبائن وسؤاهلم عن كيفية اختاذهم لقرار

  .)1(املنتج مرتبطة �ذا وعن أي احتياجات املنتج

  تمكين الزبون من معرفة القيمة اإلضافية للمنتج -2

ســـهل ) مصـــدر القيمـــة( مهمـــا كـــان مصـــدر التمييـــز فإنـــه جيـــب أن يقـــّدم قيمـــة للزبـــون، وجيـــب أن يكـــون عامـــل التمييـــز     

فــإ�م لـن يقبلــوا دفـع ســعر أعلــى  اإلدراك مـن طــرف الزبـائن أل�ــم إذا مل يـدركوا القيمــة املضـافة يف املنــتج مـن طــرف املؤسسـة

من أسعار املنافسني، وعليه بقدر ما على املؤسسة بذل جمهود لتجسيد التمييز عليها بذل جمهود مماثـل لتعريـف الزبـون �ـذا 

  .)2(التمييز وإقناعه به

  التركيز على التطوير واإلبداع -3

التطوير هو أن يتم  التطوير، واالجتاه احلديث لتنظيم عملية العديد من الوسائل اليت تساعد على جناح عملية يوجد    

التصنيع، احملاسبة،  التسويق، التصميم، البحوث، :املؤسسة يف التخصصات املختلفة تشكيل فريق من العاملني يف

 يتميز بأنهذا األسلوب . البداية إىل النهاية ويشرتك هؤالء يف تطوير املنتج من املشرتيات ورمبا ختصصات أخرى كذلك،

املختص بالتسويق سيكون لديه  البداية كما وأنه سيشعر باحتياجات الزبون، وكذلك املختص بالتصنيع سيبدي آراءه من

وحتتاج املؤسسة اليت تنافس عن طريق . وهكذا وعلى الرحبية البداية بتأثري بعض اإلضافات للمنتج على التكلفة علم من

  . اإلبداع لىأن تشجع العاملني ع منتجا�ا متييز

كافة  على) املؤسسة(يقدمها العاملون فيها  تغفل عن القيمة العظيمة لألفكار اليت ميكن أن كثري من املؤسسات

وكذا ضرورة معرفة خصوصيات املنافسني وإمكانيا�م التمييزية على اعتبار أن اإلبداع ال ميكن حده مبعيارية  .املستويات

، ويزداد األمر أمهية مع )3(الستمرار بتمييز منتجا�ا إال إذا كانت تتبىن سياسة اإلبداعمعينة، لذلك ال تستطيع املؤسسة ا

   .توجه األسواق أكثر حنو العوملة والشمولية

 

                                                 
  :على املوقع اإللكرتوين، أو خدمتك كيف تنافس مبنتجك  (1)

 https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627.vu le: 23/05/2014. 
   .136ص عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق، )2( 

(3) G. Garibaldi, Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, Op.cit., p 103. 
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  عالية قدرة تسويقية -4

باجلودة للعالمة التجارية  ألن وجود شهرة جيدة للعالمة التجارية أمر هام بناء مسعةيف حالة تبين إسرتاتيجية التمييز فإن 

هي شبه ضمان جلودة  مادي أعلى ألن العالمة التجارية املرتفعني جيعل الزبون على استعداد ألن يدفع مقابل واألداء

توضح هذا التمييز مثل ضمان املنتج ألن هذا يبني ثقة  إىل استخدام أساليب تسويقية التمييز اسرتاتيجيهحتتاج . املنتج

 أن كون البيع، كذا قوة التمييز، قيمة قنوات التوزيع املناسبة لتوضيح املؤسسة اختياروكذلك على  .)1(يف منتجها املؤسسة

  .خمتلف الزبائن مع مباشرة صلة على أل�ما املنتج، متييز قيمة وتشجيع سري يف كبريا دورا تلعبان األخريتني هاتني

 والتطوير والبحث التسويق بين التنسيق -5

 تنشأ التعاون هذا خالل من ألن التمييز، إسرتاتيجية يف مهم جد والتطوير والبحث التسويق وظيفيت بني التعاون يعترب    

 السوق، قطاع ودراسة السوق، يف بعد تشبع مل اليت املستهلكني حاجيات عن بالبحث يقوم فالتسويق التمييز، فكرة

 عليها حتصلت اليت النتائج كل يدرس أي عمل التسويق، بتكملة فيقوم والتطوير البحث أما... الشراء تصرفات وحتليل

 جيد وبالتايل كثرية التميز مصادر كانت كلما كبري الوظيفتني هاتني بني التعاون كان كلما أنه حيث التسويق، وظيفة

  .) 2(التمييز عوامل على للسيطرة مصاعب عدة املنافسون

  توظيف األفراد ذوي الصفات المناسبة لخلق التمييز  -6

املهـارات  وخلـق ةاإلسـرتاتيجي مـن النـوع هـذا وتطبيـق فهـم علـى والقـادرين الالزمـني األفـراد متلـك أن املؤسسـة علـى   

األساسية للمؤسسة، أل�ـا وحـدها القـادرة علـى إضـفاء التمييـز الفعلـي علـى املنـتج يف الصـناعة، التمييـز الـذي يصـعب علـى 

د وال للنقــل وال لإلحــالل، فهــي متجــذرة يف املؤسســة وحمميــة مــن كــل املنافســني تقليــده ألن هــذه املهــارات غــري قابلــة للتقليــ

  .انتقالية

 على كمية التكاليف ونوعية المنتج الرقابة -7

ضرورة ضغط املؤسسة على التكاليف نسبيا للمحافظة على التوازن بني التكلفة والسعر، ألن التمييز يكون يف أغلب      

 وسعر جهة من"التكاليف كمية"أي الكمية باحلسبان تأخذ اليت أهداف املؤسسة تضع أن األحسن فمن. األحيان مكلفا

أخرى، كما جيب أن حيقق التمييز إرادات للمؤسسة حىت تستطيع تغطية التكاليف اليت حتّملتها يف  جهة من املنتج ونوعية

  . )3(البحث والتطوير

                                                 
   . مرجع سابق ،أو خدمتك كيف تنافس مبنتجك(1)

(2) G. Garibaldi, Stratégie concurrentielle: choisir et gagner, Op.cit., p 103. 
(3) Jean-Jacques Lambin et  Ruber Chumpitaz, Op.cit., p 233. 
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جيب أن حيمي عامل التمييز املؤسسة عرب الزمن، أي يشكل هلا ضمان من املنافسني يف املدى املتوسط  وأخريا     

والطويل، وبالتايل فإن التمييز ال يصل إىل إنشاء ميزة تنافسية حقيقية إال إذا كان حيمي املؤسسة وبصفة دائمة من 

  .)1(املنافسني

 التمييز إستراتيجية تبني فوائد: ثانيالفرع ال

 أنواع من نوع يعترب وبالتايل املنافسني، لعروض بالنسبة املختلف العرض إال األساس يف هو ما للزبون الواضح التمييز إن   

  :على يساعد فهو ،)2(املنافسة مقاومة على القدرة

  المنافسة تجنب -1

تنتج املؤسسة منتجات عالية التمييز ومطلوبة بإحلاح من الزبائن، يسمح هلا برتك بصمة واضحة يف الصناعة وجتد  عندما 

قد كانت هذه احلالة يف صناعة وجبات الغذاء، حيث حتاول . نفسها غري منخرطة يف حروب أسعار مدمرة مع منافسيها

 . ى األسعار كل منهم مع اآلخر من خالل متييز منتجا�ااملؤسسات الكبرية تفادي املنافسة املباشرة القائمة عل

 والزبائن الموردين مع مختلفة عالقات -2

 جودة أن حيث املوزعني، أو املوردين مع التفاوض لقوة حساسية أقل تكون التمييز ةإسرتاتيجي ختتار اليت املؤسسات إن   

  . )3(للزبون بالنسبة التفاوضقوة  تقوي أل�ا بالتصدي للموزعني، للمؤسسة تسمح العرض

التمييز يف الصناعة تكون قوية إىل درجة الوالء هلا  إلسرتاتيجيةوكذلك عالقة الزبائن مبنتجات املؤسسات املتبنية      

 . وعدم تركها حبثا عن منتجات بديلة

 واكتساب قوة سوقية المردودية -3

 دفع على راض وقادر هذا األخري وبالتايل الصناعة، يف للزبون املنتج متييز قيمة توضيح على مبنية التمييز ةإسرتاتيجي إن   

املميزة، و�ذا يصبح الزبائن أقل حساسية لألسعار وأكثر  القيمة تلك على احلصول مقابل باهظا السعر حىت لو كان

 هامش على احلصول من للمؤسسة يسمح مما طلبا، أي أن املؤسسات تكون قادرة على مترير زيادات السعر إىل زبائنها،

أكرب يف األجل القصري وحصة سوقية مرتفعة يف األجل الطويل، مما جيعلها قادرة على التأثري يف الصناعة مبا حيقق  ربح

  .  أهدافها أي تكتسب قوة سوقية

  

                                                 
(1) Jean-Pierre Detrie, Stratégie (politique générale de l'entreprise), Dunod, Paris, 1997, pp 

87,89. 
(2) F. Bildault, Op.cit., p 139. 
(3) F. Bildault, Op.cit., p 140. 
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  وضع حواجز دخول مرتفعة -4

لى وضع حواجز دخول ضخمة أمام التمييز قدرة كبرية ع إلسرتاتيجية الصناعة واملتبنية للمؤسسات القائمة يف    

ألن املؤسسات القائمة متتلك السرعة واملهارة والشهرة أو أصول  املؤسسات الكامنة اليت تفكر يف الدخول إىل الصناعة،

 املتبنية املؤسسة مركز من االقرتاب أجل من التمييز، يف باهظة استثمارات اجلدد الداخلني على يستلزم مما... متخصصة

 .عزهلم وإبعادهم عن الصناعة فيكمن للزبائن واضحة الغري العروض ذوي املباشرين كما أن املنافسني. التمييز ةإلسرتاتيجي

  التمييز إستراتيجيةمخاطر تطبيق : لثالفرع الثا

التمييز الرئيسي هو تعزيز امليزة التنافسية واملوقف التنافسي للمؤسسة، إال أن  إسرتاتيجيةعلى الرغم من أن هدف    

تطبيقها يرتتب عليه بعض املخاطر اليت ميكن أن حتدث نتيجة سلبية على أداء املؤسسة، وفيما يلي عرض لبعض أهم 

  :هذه املخاطر

  سهولة تقليد منتجات المؤسسة -1

قدرة مؤسسات أخرى على توفري منتجات مماثلة أو أفضل من منتجات املؤسسة املتبنية إسرتاتيجية التمييز، لذلك      

التمييز فعالة يف خلق والء الزبائن، فإ�ا ال تغلق الباب متاما وبإحكام يف وجه الداخلني  إسرتاتيجيةعلى الرغم من أن 

ز من التصميم أو السمات الطبيعية للمنتج، تكون عملية التقليد واحملاكاة ونستطيع القول أنه عندما ينبثق التميي. اجلدد

ن سهلة وتتقلص على أثر ذلك أمهية التمييز عندما يصبح الزبائن أكثر حساسية جتاه السعر، أما عندما ينبثق التمييز م

بشكل أكرب، ومن الصعوبة  ، فيرتتب على ذلك تأمني وضع املؤسسة)أي مصدر معنوي( اجلودة أو اخلدمة أو املوثوقية

األرباح املرتبطة �ذه اإلسرتاتيجية يف ذلك ا�ال لفرتة طويلة املنتج املتميز أن جيين  مبكان حماكاة التمييز املعنوي، وبإمكان

  .من الزمن

  صعوبة استدامة عالوة السعر -2

يصبح املنتج ناضجا يكون مألوفا أكثر يف السوق، يصبح الزبائن أكثر معرفة عن املنتج، وأكثر ذكاء حول ما  عندما   

ميكن أن . يريدونه، وحول نوع وحجم القيمة األصلية، وما هم على استعداد لدفعه ويصبح تربير عالوة السعر صعبا

ة اليت متارس التمييز إحدى حاالت ضعفها، عندما تطرق يصبح اهليكل القائم على التكاليف العالية املقارنة للمؤسس

  .أبواب السوق تقليدات أو إحاالت للمنتج تكون منخفضة التكاليف

  تضييع جاذبية التمييز في نظر الزبون -3

يعرض التمييز املؤسسة إىل أن تصبح منتجا�ا أمورا مألوفة وشائعة، فعندما يدخل املنافسون اجلدد السوق، ويصبح    

زبائن أكثر معرفة مبا هو متاح مبضي الوقت، املؤسسات اليت مل تعد قادرة على استدامة مبادر�ا القيادية القائمة على ال
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التمييز، مع ابتكارات مستقبلية للمنتج، وتدعيمات للخدمة أو أوجه أخرى، سوف جتد نفسها يف حالة خطرية، من 

ىل املؤسسات اليت تستطيع إنتاج نفس املنتج بتكلفة أقل لذلك عيوب التكلفة عندما يتحول عدد كبري من الزبائن إ

يتطلب التمييز أن تبقي املؤسسة التجديد واجلودة اللذين يوفران امليزة الفاصلة لتسريع تطوير املنتج، لكي تبقى قريبة من 

  . )1(احتياجات الزبون، واجتاهات السوق

  قيمة ادوم له ليس االنفراد بميزات حقيقية أو انطباعية -4

 الزبون يدركها كان إذا إال هذا األخري إىل التصل فهي دوما التمييز تعادل ال طبيعته كانت مهما املؤسسة انفراد إن   

 صعبة مصادر من أو وقياسها للزبون إدراكها ميكن اليت القيمة مصادر عن دوما ينتج إقناعا األكثر فالتمييز .ويقدرها

 دائمة بصفة احلصول على قدر�ا يف تكمن املؤسسة أحسن مالحظة متييز أن كما جدا، مهمة تكون أ�ا غري القياس

 وضع ضرورة األحيان بعض يف املؤسسات جيدة، و�مل بصفة عليها مطلعني لزبائن منتجا�ا بيع عند فائض سعري على

 ألن مهمة، إشارات القيمة أن سىوتن للتمييز، احلقيقية أو الوحيدة القواعد هي االستعمال معايري أن اإلشارة، معتربة

 املنافسني هلجوم معرضة املؤسسة جيعل هذا ما. املتنافسني بني الفروق أو االختالفات أو مهيئني ملعرفة قادرين غري الزبائن

 .الزبون لدى للشراء أحسن مسار على حيتوي أنه غري أقل قيمة ذو منتجا الذين سيقدمون

 ستليب فإ�ا الزبائن، لدى سوقية قطاعات وجود تدرك املؤسسة مل وإذا الزبائن، حسب تتغري الشراء معايري كما أن   

 متييزها اسرتاتيجيات تبين أن عليها لذلك خمتلفة، سوقية قطاعات وجود إدراك حيث على املؤسسة سيئة، بصفة حاجا�م

 .)2(الزبائن من العديد على معايري مقسمة على

 فيه المبالغ التمييز -5

إذا مل تتمكن املؤسسة من استيعاب اآلليات اليت تؤثر بواسطتها على القيمة املنتجة أو املدركة من طرف الزبون، قد    

يؤدي ذلك إىل إفراط يف التمييز، فمثال إذا كانت جودة املنتج أو مستوى اخلدمة املقدمة يفوق حاجة الزبائن، تكون 

ت ذات اجلودة املناسبة والسعر األكثر اخنفاضا، ألن املبالغة يف التمييز املؤسسة يف موقع تنافسي سيئ بالنسبة للمنتجا

تؤدي إىل تآكل امليزة التنافسية ورحبية املؤسسات، حيث أن تكاليف التشغيل املتصاعدة تلتهم عالوة السعر اليت يدفعها 

 مل الزبون طرف من ن القيمة املدركةوهذا أل يؤدي إىل نتائج تفوق املتوسط باملؤسسة ال وبذلك التمييز .الزبائن طواعية

 هذا أن تفرتض فهي وحتديدها، التمييز إىل اليت تسعى النشاطات تكلفة عزل املؤسسات تنسى ما فعادة تكلفتها، تتجاوز

  .    )3(فتعمل على إنفاق مبالغ مالية ال ميكن تعويضها أو تعويض فرصة ختفيض التكاليف .مردودية ذو سيكون األخري

                                                 
   .341، 340يل، مرجع سابق، ص ص . ديفيد -بتس . أ.روبرت) 1(

(2) M. Porter, Op.cit., pp 198, 200. 
(3) Ibid., p 200. 
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 التركيز إستراتيجية: رابعالمبحث ال

علينا التفرقة بني الرتكز وإسرتاتيجية الرتكيز، الرتكز هو إىل أي مدى يرتكز اإلنتاج يف إحدى الصناعات أو األسواق      

يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات، أما عن إسرتاتيجية الرتكيز هو قيام املؤسسة بالرتكيز على جمموعة معينة من الزبائن 

اإلطار سنتناول وضمن هذا  .خط إنتاجي معني أو على سوق معني حبيث توضع كافة اإلمكانات يف خدمتهأو على 

  .خصائص إسرتاتيجية الرتكيز يف املؤسسات الصناعية، و أنواع إسرتاتيجية الرتكيز، إسرتاتيجية الرتكيزمفهوم 

  إستراتيجية التركيز فهومم: المطلب األول

وسنحاول التطرق إليها من خالل " porter"الرتكيز هي اإلسرتاتيجية التنافسية الثالثة املقدمة من طرف  إسرتاتيجية     

  .  كيفية تطبيقهاعرضنا لتعريفها و 

   إستراتيجية التركيزتعريف : الفرع األول

 اجاتالكبري حل اإلشباع خالل من السوق يف أفضل موقع وحتقيق تنافسية ميزة بناء إىل الرتكيز إسرتاتيجية �دف     

 ختصص هي اإلسرتاتيجية ومنه ميكن القول أن هذه. للمنتج معينة استخدامات على الرتكيز أو الزبائن، من معينة جمموعة

    )1(.وكفاءة فعالية بأكثر وخدمته ضيق سوق املؤسسة استهداف أي الكلي، السوق من معينة نسبة خدمة يف املؤسسة

إلتباع هذه اإلسرتاتيجية هو القدرة املتوقعة للمؤسسة على خدمة هذا السوق الصغري من عمل  إن املربر الرئيسي      

تكمن أمهية هذه اإلسرتاتيجية يف االعتقاد أن املؤسسة  ، حيث)2(املؤسسة بدال من تبديد اجلهود يف خدمة أسواق خمتلفة

اليت تركز جهودها، تكون أكثر قدرة على خدمة اجلزء املستهدف من السوق، بكفاءة أكرب من منافسيها الذين خيتارون 

   .خدمة أجزاء أوسع

 من السوق، أو منطقة تركز هذه اإلسرتاتيجية على خدمة جمموعة معينة من الزبائن دون غريهم، أو جزء معني     

جغرافية حمددة، حيث تعمل املؤسسة من خالل هذه اإلسرتاتيجيات على حتديد هدفها التسويقي بشكل دقيق وتقوم 

   .)3(على إرضاء حاجاته سواء كانت عن طريق قيادة التكلفة األدىن، أو عن طريق التمييز، أو كالمها معا

تعمل يف السوق ككل ولكن تتعامل مع جزء صغري من هذا السوق يسمى  ووفقا هلذه اإلسرتاتيجية فاملؤسسة ال     

السوق املستهدف أو القطاع، وتتميز هذه اإلسرتاتيجية بكو�ا جتعل املؤسسة قادرة على خدمة القطاع السوقي بطريقة 

لقطاع خطا املؤسسة موجهة خلدمة هذا القطاع وحده، فهي بذلك تستطيع أن تقدم هلذا ا أفضل، فكل موارد وجهود

                                                 
  121 ص سابق، مرجع خليل، مرسي نبيل )1(
  .119، 118أمحد قطامني، مرجع سابق، ص ص  )2(

   .137، ص عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق (3)
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متكامال من املنتجات، وتقدمي قدر عايل من اخلدمات للزبون، وكذلك القدرة العالية على االستجابة ألي تغيري قد يطرأ 

  . )1(على حاجات الزبائن

قد يرتبط خيار هذه اإلسرتاتيجية حبجم املؤسسة وإمكانيا�ا، كما ميكن أن يكون قرار اختياري من طرف املؤسسة      

يد العمل يف أسواق ال توجد �ا منافسة قوية متنح إمكانية السيطرة على أجزاء من السوق ذات معدالت منو عالية اليت تر 

وتناسب هذه اإلسرتاتيجية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ال تستطيع منافسة املؤسسات العمالقة  ،وتولد رحبية عالية

�دف  ال ختدمه هذه املؤسسات العمالقة أو تتجاهله، خاصة وأ�ا يف كل األسواق، فتقوم بذلك باختيار قطاع معني

األساسي الذي تقوم عليه إسرتاتيجية الرتكيز هو أن املؤسسة تستطيع جذب عدد متزايد  واالفرتاض. للربح بدال من النمو

  .من الزبائن اجلدد، ويساعد توسع املؤسسة وإمدادها إىل زبائن جدد على منحها رقعة أوسع لتقدمي منتجا�ا

تركز على صناعة لصناعة السيارات حيث  BMWومن املؤسسات اليت تتبع هذه اإلسرتاتيجية جند مؤسسة      

   .السيارات السياحية الفاخرة وال تتعامل مع باقي السيارات الرياضية أو العمومية أو الشاحنات مما أكسبها صفة الرتكيز

وميكن تلخيص كل ما سبق أن إسرتاتيجية الرتكيز هي إسرتاتيجية تنافسية موجهة إىل قطاع حمدود من السوق      

من التعامل مع السوق ككل، وتسعى املؤسسة اليت  ن دون غريهم، وذلك بدالزبائة من ال، أو إىل جمموعة معيناملستهدف

تتبع هذه اإلسرتاتيجية إىل االستفادة من ميزة تنافسية يف قطاع السوق املستهدف من خالل تقدمي منتجات ذات أسعار 

تميزة من حيث اجلودة أو املواصفات أقل من املنافسني بسبب الرتكيز على خفض التكلفة، أو من خالل تقدمي منتجات م

  .، أو كالمها معابسبب الرتكيز على التمييز أو خدمة الزبائن

  التركيز إستراتيجيةإتباع المؤسسة كيفية : الفرع الثاني

مبا دة سة أن توجه جهودها إىل منطقة حمدالرتكيز على املؤسسات غري القادرة على مواجهة املنافإسرتاتيجية فرض ت     

ا يف جمال معني وحمدد لتحقق فعالية أفضل مما �قو  ز مبين على مبدأ أن املؤسسة توجهفالرتكي. ا ومواردها�يتوافق وإمكانيا

 على املؤسسة املطبقة إلسرتاتيجية الرتكيز االعتماد على عدة خطوات تتمثل أساسالذلك  ،االت املبعثرة�عليه يف حالة ا

ومن مث اختيار السوق أو القطاعات السوقية اليت  تقسيم السوقيلل أساساختيار ، جتزئة السوق، يف حبوث التسويق

  .ثبيت صورة املنتجوأخريا ت )سوف يتم الرتكيز عليهذي ي الحتديد قطاعها السوق( تستطيع املؤسسة خدمتها بكفاءة

  التسويــق بحوث -1

مت واليت  على اختالف أنواعها وطبيعة نشاطهاأصبحت حبوث التسويق أحد السمات املميزة للمؤسسات الناجحة      

وحتليلها وحتديد النتائج وتوصيلها إىل ) حول حاجات الزبائن وأذواقهم، األسواق واملنافسني(مجع املعلومات  تعريفها بأ�ا

                                                 
  .228إمساعيل حممد السيد، مرجع سابق، ص  )1(
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 حيث تساهم حبوث ،)1(املسؤولني واليت متكنهم من اختاذ القرارات الرشيدة، وكذلك أي معوقات أخرى مرتبطة �ا

بأسلوب علمي ميكن اإلدارة من معرفتها يف الوقت ، التسويق يف حتديد املشكالت اليت تواجه املؤسسة يف جمال التسويق

هذا ما يدل على األمهية البالغة اليت حتظى �ا حبوث التسويق يف . )2(وحتديد أسلوب مواجهتها والتغلب عليها ،املناسب

  .يةعانصالاملؤسسة 

   )السوق تجزئة( قطاعاتتقسيم السوق إلى  -2

إال أن  ،بغية إشباع حاجا�مزبائن يتمثل الدور األساسي لبحوث التسويق يف الكشف عن الشرائح املختلفة لل     

هلذا  ،بسبب عدم جتانسهم ،بأكملهم بنفس الكفاءة زبائنو الأاملؤسسة يف أغلب األحيان ال ميكنها أن ختدم السوق 

، وذلك من أجل التوجيه احلسن وتركيز اجلهود قطاعات متجانسةإىل   (Segmentation)ظهرت فكرة جتزئة السوق

  )3(.التسويقية وتصميم السياسات والربامج اليت تتالءم وكل قطاع

 ،مع النظر إىل كل قطاع باعتباره هدف تسويقيقطاعات متجانسة  إىل تقسيم السوق"ويقصد بتجزئة السوق      

 اطبق احد على قطاع لكل املالئمة الربامج وتصميم وإعداد التسويقية اجلهود وتركيز توجيه حسن يف السوق جتزئة وتساعد

  )4("طرف املؤسسة من املسطرة األهداف جمموعة أو هدف لتحقيق فيه املنافسة ودرجة وأمهيته خلصائصه

املستهلكني جماميع معتمدة بذلك على الطريق الذي تقرر مبوجبه املؤسسة أن جتعل من "أي أن جتزئة السوق هو     

    )5(."االختالفات املهمة يف حاجا�م وتفضيال�م لغرض أن حتقق امليزة التنافسية

وجتدر اإلشارة إىل أن عملية تقسيم السوق إىل قطاعات ليست ثابتة بصفة دائمة، وهذا بسب التغريات اليت حتدث      

وبالتايل ميكن التوصل إىل نتيجة وهي أن تقسيم  .قسيم السوق إىل قطاعيف األسواق واليت يرتتب عنها تغريات يف ت

ضم  تو  ،ألن السوق يتسم بعدم التجانس متجانسة عبارة عن عملية جتزئته إىل جمموعات جزئيةمن طرف املؤسسة السوق 

       .معتمدة يف ذلك على عدة أسس ،جمموع املستهلكني الذين جتمعهم خصائص مشرتكة ةجزئي ةموعجمكل 

  قطاعات إلى األسواق تجزئة أسس -3

)6(:يلي كما بإجياز بعرضها وسنقوم خمتلفة قطاعات إىل املستهلكنيسوق  جتزئة عند متعددة أسس استخدام ميكن    
  

                                                 
   )بتصرف. (167، مرجع سابق، ص "وجهة نظر معاصرة"التسويق عبد السالم أبو قحف،  )1(
   .216طلعت أسعد عبد احلميد، مرجع سابق، ص  )2(
  .123مرسي خليل، مرجع سابق، ص  نبيل) 3(
  .367 ، مرجع سابق، ص"وجهة نظر معاصرة"التسويق عبد السالم أبو قحف، ) 4(
  .273فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، مرجع سابق، ص  )5(
  )بتصرف. (254-245حممد الصرييف، مرجع سابق، ص  )6(
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اليت متيز جمموعة حمددة من املستهلكني عن باقي أفراد السوق تركز على اخلصائص الدميوغرافية : األساس الديموغرافي -

  .حجم األسرة وغريها، التعليممستوى الدخل، املهنة،  ،اجلنس ،مثل العمر الكلي

وجوهر هذه اإلسرتاتيجية أن األفراد الذين يعيشون يف نفس املنطقة اجلغرافية لديهم نفس  :األساس الجغرافي -

، الكثافة املصادر الطبيعية ،السكان موقعلطقس، مثل اعند التجزئة وتركز على اخلصائص اجلغرافية احلاجات واملتطلبات، 

   ...التضاريس السكانية،

تشمل املتغريات االجتماعية والثقافية كال من الثقافة العامة، الثقافة الفرعية،  :أساس المتغيرات االجتماعية والثقافية -

  .، وعادة ما تستخدم تلك العناصر جنبا إىل جنب إلعطاء صورة أوضحوالطبقة االجتماعية

 وكيفية التجارية للعالمة ووالئهم م�اجتاها أساس على املستهلكني تقسيم :المتغيرات السلوكية والنفسية أساس -

  .أما املتغريات النفسية ميكن حصرها يف الشخصية ومنط احلياة. منتج، ومعدل ذلكلل استعماهلم

الرتكيز يف الصناعة  ةللمؤسسة املتبنية إلسرتاتيجي ميكنالسوق  أفراد عن أدقو  أفضل معلوماتوللحصول على      

  .السوق لتجزئة أساس من أكثر استخدام

  اع السوقي المستهدفطاختيار الق -4

اختيار القطاع السوقي أو جمموعة من القطاعات السوقية اليت بعد أن حتدد املؤسسة األساس األمثل للتجزئة عليها      

  )1(.السوق املستهدف به ما يقصدوهذا ، خالل املزيج التسويقي املقدمميكن الوصول إليها وخدمتها من 

تها طإىل التسويق املركز ويقصد به أن املؤسسة تقوم برتكيز أنش املتبنية إلسرتاتيجية الرتكيز وتتجه أغلب املؤسسة     

  .وجهودها التسويقية على قطاع واحد من السوق

  ) المركز السوقي(تثبيت صورة المنتج  -5

ركز املأن حتدد املوقع أو املركز الذي ترغب يف الوصول إليه داخل هذه القطاعات، ويقصد ب نبغي على كل مؤسسةي      

والطريقة اليت  يف ذهن املستهلك مقارنة مبنتجات املنافسني ،الصورة الذهنية اليت يشغلها املنتج واملؤسسة املنتجة له"السوقي

   )2(" السوقيتعرف �ا املستهلك على املنتج يف

ميكن أن حتقق املركز السوقي والتفوق املطلوب عن املنافسني من خالل حتديد جمموعة من املزايا التنافسية واليت و     

افع اليت تربر السعر املرتفع، واليت ميكن على نميكن حتقيقها من خالل تقدمي املنتج بسعر منخفض أو تقدمي جمموعة من امل

                                                 
  .72، ص  2000/2001، )اإلسكندرية(الدار اجلامعية، مصر ، "الثالثة إدارة األلفية"اإلدارة اإلستراتيجية نادية العارف،  )1(
  .   . 64نادية العارف، اإلدارة اإلسرتاتيجية، مرجع سابق، ص  )2(
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لذلك سنحاول يف املطلب املوايل  .خالل احلمالت الرتوجييةوالتأكيد عليها من  يف السوقأساسها بناء وضع معني 

  .الرتكيز أشكالتوضيح 

  أنواع إستراتيجية التركيز :المطلب الثاني

) جمموعة من املستهلكني، جمموعة منتجات(وفق هذه إسرتاتيجية الرتكيز تستهدف املؤسسة جزءا معينا من السوق      

عقب اختيار املؤسسة لشرحية السوق أي  ،)1(كاليف أو حتقيق درجة ما من التميزنفس الوقت السيطرة بالت لتحقيق يف

املستهدفة أو خط منتجات أو القطاع اجلغرايف الذي تريد خدمته، تسعى إىل إتباع إسرتاتيجية الرتكيز من خالل االعتماد 

لذلك فإن هناك شكلني من أشكال إسرتاتيجية الرتكيز، ، كما قلنا سابقا  على واحدة من امليزتني التنافسيتني السابقتني

 حيث تسعى املؤسسة إىل التمييزبأو الرتكيز  ميزة تكاليفية يف السوق املستهدففإما الرتكيز بالتكاليف للحصول على 

   .متييز منتجها يف السوق املستهدف

ويقار�ما مع إسرتاتيجية قيادة التكلفة املنخفضة  إسرتاتيجية الرتكيز والشكل املوايل يبني هذين النوعني املختلفني من     

  .وإسرتاتيجية التمييز

  تركيز بين التكلفة والتمييزال إستراتيجية: )8.1(رقم  الشكل

كلفة أدنى                                    تمييز                                                                                                                        

 السوق الكامل

 جزء معين من السوق

Source: M. Porter, L’Avantage concurrentiel, éd. Inter Edition, Paris, 1986, p 24.  

  إستراتيجية التركيز مع خفض التكلفة :الفرع األول

اسرتاتيجي  ك فمن الصعب إرضاؤهم مجيعا بسلوكقد خيتلف الزبائن يف ميوهلم ورغبا�م وكذلك خصائصهم لذل     

حيث تتماثل خصائص زبائن كل ، السوق إىل قطاعاتتقوم على تقسيم واحد، إسرتاتيجية الرتكيز مع خفض التكلفة 

تركز املؤسسة على قطاع واحد فقط تقدم له املنتج بأقل مبعىن  يتم خدمة وإشباع حاجات الزبائن فيه كقطاع صغريقطاع 

وال من املنافسني يف سوق حمدودة أو ملنتج معني،  أقلسعر  تقوم املؤسسة يف هذه اإلسرتاتيجية بتقدميحيث ، تكلفة

أخرى وإال اهتزت صورة ومسعة األخرى اليت يكون املنافسون أقل يف التكلفة يف منتجات ق اسو األ دخل املؤسسة يفت

   )2(.شرحية حمددة من الزبائن، وتقوم بالبحث املستمر عن أساليب ختفيض التكاليف وعادة ما ختاطب املؤسسة، املؤسسة

                                                 
  .137عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق، ص  )1(
  .256أمحد ماهر، مرجع سابق، ص ) 2(

التمييز     إستراتيجية      ةلفالتكبقيادة ال إستراتيجية  

كلفةتتركيز ال  تركيز التمييز    
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استخدمت املؤسسة أسلوب الرتكيز على التكلفة املنخفضة، فهي بذلك تدخل يف منافسة ومواجهة رائد التكلفة  إذا     

فمثال يف السوق احمللية للكتل اخلشبية أو أسواق اإلمسنت تتمتع املؤسسة . من خالل شرائح السوق اليت ترتبط مبزايا تكلفة

فضة مقارنة بالتكاليف املنخفضة للمؤسسة اليت تعمل على املستوى اليت تتبىن إسرتاتيجية الرتكيز بتكاليف نقل منخ

ومثل هذه املؤسسة قد تستحوذ أيضا على مزايا تكلفة نظرا أل�ا تنتج منتجات معقدة ال �يأ نفسها بسهولة . الكلي

ؤسسة اليت تتبىن وتركز امل. القتصاديات احلجم الكبري يف عملية اإلنتاج، لذلك متنح القليل من مزايا منحىن اخلربة

ل مبزايا التكلفة، وترتك السوق ذات إسرتاتيجية الرتكيز على حجم صغري من املنتجات التقليدية، حيث تتمتع يف هذا ا�ا

       )1(.كلفةتاحلجم اإلنتاجي الكبري لرائد ال

  )2(:ومن بني العوامل اليت تساعد على تبين هذه اإلسرتاتيجية ما يلي     

  مراقبة إمكانية إعادة جتزئة السوق خاصة يف ظل التطورات التكنولوجيا والتحوالت يف رغبات الزبائن املستهدفني؛  - 

  مشبعة؛ الصغرية والغري تركيز االستثمار على الرغبات  -

  إدماج فكرة القيادة بالتكاليف ضمن ثقافة املؤسسة؛ - 

  .احلاجات والرغبات من أجل تركيز التكاليف اختيار القطاع السوقي الذي يشمل الفئات الواضحة - 

 طرق السريعةال على املوجودة فنـادقالمثـل  املتخصـصة الفنادق من اإلسرتاتيجية جند سلسلة النوعهلذا  وأشهر مثال     

  .هي فئة رجال األعمالمن الزبائن  كز علـى فئـة معينةتر  اليت La quinta فنادق  أو املتحدة، الواليات يف

  إستراتيجية التركيز مع التمييز :الفرع الثاني

 يسمح السوق شرائح كل مع لتتناسب واسع نطاق على التمييز إسرتاتيجيةكما رأينا يف املبحث السابق أن        

 ارتفاع وبالتايل املؤسسة منتجات على الطلب ارتفاع إىل يؤدي ما وهذا. أفضل بشكل الزبائن حاجات بإشباع للمؤسسة

 بإحداث الصناعي الذي تنشط فيه املؤسسة أو إمكانيا�ا احملدودة القطاع أو املنتج طبيعة تسمح ال قد لكن األرباح،

 األفضلية حيث تتبىن املؤسسة لتحقيق كبرية فرصة السوق وجتزئة التمييز عمليات تشكل لذلك واسع، نطاق على التمييز

املوجهة إىل قطاع حمدود مستهدف من السوق وليس السوق ككل أو إىل  ز املنتجاتييإسرتاتيجية تنافسية تعتمد على مت

دون غريهم، سعيا منها إىل حتقيق ميزة تنافسية يف قطاع السوق  الضيق يف ذلك اجلزء الزبائن جمموعة خاصة من

   .املستهدف تعتمد على التمييز وخلق الوالء ملنتجا�ا

وإذا اجتهت املؤسسة إىل استخدام أسلوب الرتكيز على التمييز، فإنه يصبح يف متناوهلا كل وسائل التمييز املتاحة       

والالفت للنظر هنا أن املؤسسة اليت تتبىن مفهوم الرتكيز تنافس املنتج املتميز يف شرحية واحدة أو يف عدد . للمنتج املتميز

                                                 
(1) M. Porter, Op.cit., p 17-28.  
(2) G. Garibaldi, L’Analyse Stratégique, Op.cit., p 70. 
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من املؤسسات اليت تتبىن مفهوم الرتكيز، وهي تنافس جنرال موتورز يف شرحية  "بورش"فمثال تعترب . قليل من الشرائح

السيارات الرياضية يف سوق السيارات، ومتيل املؤسسات اليت تتبىن مفهوم الرتكيز إىل تطوير املنتجات ذات جودة متميزة 

  . )1(طقةبنجاح نظرا ملعرفتها وخرب�ا بالتجمعات االستهالكية الصغرية أو ملعرفتهم باملن

أ�ا حتتاج إىل الضيقة، إذ  اإلسرتاتيجيةيف حالة األهداف  التمييزوعادة ما تطبق إسرتاتيجية الرتكيز اليت تعتمد على      

 اإلسرتاتيجيةمعرفة حجم القطاع ورحبيته، مدى شدة وقوة املنافسة يف القطاع وأمهيته حتديد مدى جاذبية القطاع بناء على 

   .بالنسبة للمنافسني الرئيسيني، وأخريا مدى التوافق بني إمكانيات املؤسسة وحاجات القطاع السوقي

  )2(:فيعتمد أساسا على التمييزجناح إسرتاتيجية الرتكيز مع      

  .خاصة بواسطة االتصاالت التمييزمنتج ذا قيمة تربر سعر البيع، مع توضيح  تقدمي - 

  .للزبون بسهولة زالتمياختيار هدف ضيق من أجل إيصال قيمة  - 

  .كثرية لشدة حساسيته للتميزحيتوي على رغبات  ي الذ اهلدفمن األحسن اختيار  - 

  .الرتكيز على رغبات اهلدف املختار- 

  .القدرة اإلنتاجية حسب الرغباتو  هاتكييفو التكنولوجيا على  والسيطرةالقدرة على فهم جمموعة من الرغبات  - 

من خالل إنتاج منتج  Johnsonمع التمييز مؤسسة  رتكيزال ةإسرتاتيجي إتباع يف جنحتومن بني املؤسسات اليت      

رغبات الكبرية  لتجميلا مؤسسات جتاهلت حيث ،السوداء البـشرة ذوي نئازبلل مواد التجميـلو  لشعربا عنايةلل خاص

   )3(.لشرحيةاهذه 

   إستراتيجية التركيز في المؤسسات الصناعية خصائص: المطلب الثالث

يتوقف جناح هذه اإلسرتاتيجية على تالءم اجلزء املستهدف مع إمكانيات املؤسسة من ناحية، ومن ناحية أخرى على      

ميكن للمؤسسة و  ،وجود احتماالت لنمو السوق وازدهاره دون أن تعتربه املؤسسات املنافسة الرئيسية حيويا وجذابا

يجية الرتكيز، وهذا ال يعين بالضرورة أ�ا ال تواجه أية خماطر، لذلك الصناعية امتالك عدة مزايا نتيجة تبنيها إلسرتات

  .فوائدها وأبرز خماطرهامتطلبا�ا، سنحاول التطرق إىل أهم 

  التركيز ةإستراتيجينجاح  متطلبات: الفرع األول

 يالسـوقالقطـاع ودراسـة اختيـار  ذلـك يتطلـب نتائجهـا، وتعظـيم بنجـاح الرتكيـز إسـرتاتيجية تنفيـذ مـن املؤسسـة لتتمكن     

 :جيب على املؤسسة مراعاة ما يلي وألجل ذلكاملستهدف بعناية 

                                                 
  .324شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، ص  )1(

(2) G .Garibaldi, L’Analyse Stratégique, Op.cit., p 71.  
  .185فالح حسن عداي احلسيين، مرجع سابق، ص  )3(
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   القطاع جاذبيةتحديد  -1

، القطاع رحبيةحجم و أمهها مجلة من العوامل بعني االعتبار  ملؤسساتتأخذ  السوقي القطاع جاذبية حتديد خيص فيما     

 من جاذبية أكثر القطاعات بعض تكون اخلمسة التنافس قوى حدة تشتد عندماف( يف القطاع قوة القوى التنافسية ىمد

متابعة معدالت النمو يف القطاع السوقي املستهدف، فالسوق الذي ينمو بسرعة كبرية قد ال يكون سهل و ، )غريها

ري مريح الدخول بالنسبة للمنافسني اجلدد، أما السوق الذي ينخفض معدل منوه فإنه جيعل القطاع السوقي ذو حجم غ

   .)1(بالنسبة للمؤسسة عندما تعمل فيه

  للمنافسين بالنسبة للقطاع اإلستراتيجية األهمية تحديد -2

 معني يصعب على املؤسساتسوقي على خدمة قطاع  جهودهاتركز و إسرتاتيجية الرتكيز  اليت تتبىنتعمل املؤسسة      

بسبب تواجد أسواق أكرب حتقق هلا مداخيل  أمهيته بالنسبة إليهاالقة خدمته بكفاءة أو تتجاهله نظرا لصغره وعدم مالع

 ال عندما وراء تطبيقها هلذه اإلسرتاتيجيةتستطيع حتقيق امليزة التنافسية من خالل املزايا اليت جتنيها من أي أ�ا  ،أكثر

  )2(.املستهدف السوقي القطاع نفس يف التخصص آخر منافس أي حياول

قطاعات سوقية يعمل فيها بعض املنافسني الذين يتمتعون مبركز قوي يف هذا القطاع من جتنب الدخول إىل  وكذا 

  )3(.السوق

  السوقي القطاع وحاجات المؤسسة إمكانيات بين التوافق مدى -3

على  ة�ا�اا ال متتلك املوارد الكافية اليت تتيح هلا �حبيث تدرك هذه األخرية أ ،غالبا ما يرتبط حبجم املؤسسة      

اليت ال تستطيع منافسة  املؤسسات الصغرية واملتوسطة اإلسرتاتيجيةهذه  ناسبتقد  وعليه ،)4(ككل  صناعةمستوى ال

  .صناعةيف ال املؤسسات الكبرية

  :األخرى ض املتطلباتنذكر بعما سبق إىل  وباإلضافة     

وتعمل املؤسسة  .)5(للمنتج متعددة استخدامات أو خمتلفة حاجات هلم ممن نزبائال من ومتميزة خمتلفة جمموعات تواجد - 

 والرتوجييـة واإلعالنيـة اإلنتاجية اجلهود هيتوجمن خالل  نالزبائ تحاجاو  مميزاتـــة معرف علــى يةجاإلسرتاتي ذهـاملطبقة هل

 .ـةؤسسامل إلـى نزبائال جذب إىل ؤديي الــذيو  اماالهتم قيحتق رضلغ القطاع السوقي املستهدف لـتالئم

                                                 
  .229إمساعيل حممد السيد، مرجع سابق، ص  )1(
  115التأكد من الصفحة .ص ،مرجع سابقنبيل مرسي خليل،  )2(
  .257، 256زكريا مطلك الدوري، مرجع سابق، ص ص  )3(

(4) G. Garibaldi, Analyse Strategique, Op.cit., p 69. 
  121 .115التأكد من الصفحة .ص مرجع سابق، نبيل مرسي خليل، )5(
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تركيز املؤسسة على خلق ميزة تنافسية من خالل توفريها املهارات واملؤهالت املتميزة القادرة على محايتها من املزامحة  - 

 . بني املتنافسني للتوسع واليت تستطيع تزويد املستهلك مبنتج ال يستطيع هؤالء املنافسني تقدميه

والذي قد يؤدى إىل ختفيض  زبونة التكنولوجية، أو يف نوع الالبيئأن تكون املؤسسة على علم تام بأي تغيري حيدث يف  - 

  .احلاجة للمنتج الذي تقوم املؤسسة بتقدميه

تتطلب البحث عن فئة من الزبائن أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات غري مشبعة أو حاجات إضافية ال  - 

ود آلية لتحديد أي جمال يتم الرتكيز عليه من ا�االت تستطيع املؤسسات احلالية تلبيتها وإشباعها، وضرورة وج

  )1(.السابقة

  التركيز إستراتيجيةفوائد تبني : ثانيالفرع ال

 تبقى أن على قادرة عادة الرتكيزة إسرتاتيجي متارس اليت املؤسسات جيعل السوق يف صغرية فئة وخدمة اكتشاف     

 تبحث الرتكيز ةإسرتاتيجي متارس اليت املؤسسات .واسع نطاق على جذابة الصناعة تكون ال عندما حىت األرباح مرتفعة

 تعرضا أقل املؤسسة جيعل املنافسة ومواجهة للدفاع واجلهود املوارد تركيز عنها، االحنراف وتتفادى السوق يف متميزة فئة عن

  :الفوائد التالية الرتكيزإسرتاتيجية حتقق لذلك  .)2(يةالصناع التنافسية البيئة يف الكبرية للتغريات

   المنافسين من الحماية -1

 لقدر�ا نظرا املنافسني، من باحلماية املؤسسة هذه متتع يف الرتكيز إلسرتاتيجية املتبنية للمؤسسة التنافسية املزايا تتمثل     

حمددة من السوق وبذلك تبتعد عن  أجزاء، كما أن املؤسسة ختتار تقدميها املنافسون يستطيع ال منتجات تقدمي على

 )3(.املنافسني يف األجزاء األخرى

  حصن أمان في الصناعة -2

امليزة الكربى يف إسرتاتيجية الرتكيز أن املؤسسة تكون قادرة على إنشاء حصن أمان يف الصناعة يتمثل يف خدمة فئة       

على سبيل املثال آالت ( هلا اختيارها حصنا، حيث يوفر معينة ضد املؤسسات ذات خطوط إنتاج األكرب واألوسع

، ومن مث تعمق انعزاهلا عن اهتمام وجهود الالعبني الكبار على مستوى الصناعة الذين ال )موسيقية شرقية، صناعة يدوية

  )4(.يستطيعون خدمة هذه الفئة

 

                                                 
  ).بتصرف. (404مصطفى حممود أبو بكر، مرجع سابق، ص  )1(
  .349يل، مرجع سابق، ص . ديفيد -بتس . أ.روبرت )2(
  .291فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، مرجع سابق، ص ) 3(
  .349يل، مرجع سابق، ص . ديفيد -بتس . أ.روبرت) 4(
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   زبائنها قرب المؤسسة من -3

كما .املتغرية اجا�محأن تستجيب إىل و  من زبائنها قريبة البقاء من اليت تتبناها مؤسسةللإسرتاتيجية الرتكيز سمح ت     

ه الذي نفس الشيء على احلصول يستطيعون ال أل�م ،)مشرتين منتجا�ا( هازبائن على لتأثريعلى ا للمؤسسة القابلية أن

   )1(.غريها ىخر أ ؤسسةم أي من يريدونه 

  وضع حواجز دخول مرتفعة -4

 األ� يز قدرة كبرية على وضع حواجز دخول ضخمة أمام املؤسسات الكامنة،كالرت  إلسرتاتيجيةللمؤسسات املتبنية     

خدمتهم بشكل ال و  الزبائناالستجابة أحسن ملتطلبات على القدرة  وكذا، حتقيق التجديد واالبتكاريف متتلك السرعة 

أن يتغلبوا على هذا الوالء  اجلدد الداخلني على يستلزم مما ،يكسب املؤسسة والءهم مما حيصلون عليه من أي مصدر

  .دخوللل مرتفعة تنشئ عوائقوبذلك وذلك ليس بالشيء السهل ال سيما املؤسسات اليت بنت والءا جيدا 

 املتوسط الربح معدل فوق عوائد أن تكسب للرتكيز املتبنية ةمؤسسلل تسمح اخلمسة العوامل عن الناجتة احلماية إن 

  .السائد يف قطاعها

  إستراتيجية التركيز  طبيقمخاطر ت :لثالثا الفرع

مثالية وتضمن النجاح التام، فهي تنطوي على   رغم أن إسرتاتيجية الرتكيز قد أثبتت جناحها، إال أن هذا ال يعين أ�ا      

 أن تتأكد من قدر�ا على مواجهة هذه املخاطر  بعض املخاطر، فعلى املؤسسة اليت ترغب يف تطبيق هذه اإلسرتاتيجية

  : ونذكر منها ما يلي

  تقليدها على المنافسين ةقدر  -1

 )2(:التالية احلاالت يف وذلك م عدد كبري من املنافسني مبحاكاة إسرتاتيجية الرتكيز املتبعة من طرف املؤسسة،و قيقد      

 .الطلب تالشي أو هليكله التدرجيي التالشي بسبب هيكليا جذاب غري املستهدف السوق قطاع يصبح عندما  -

 من وغريه القطاع هذا بني الفروق لضاءت بسبب واسع نطاق وعلى القطاع هذا الكبار املنافسون يدخل عندما  -

 .الشامل التسويق مميزات وبسبب األخرى السوق قطاعات

  .السوقي القطاع أجزاء نفس على الرتكيز إسرتاتيجية تتبع جديدة أخرى مؤسسات ظهور  -

  )التركيز بالتكلفة أو بالتمييز(مشكلة اختيار إحدى الميزتين  -2

، )الرتكيز بالتكلفة أو بالتمييز(تواجه املؤسسات الصناعية املتبنية إلسرتاتيجية الرتكيز مشكلة اختيار واحد من امليزتني      

بالتكاليف نظرا للحجم الصغري القيادة ات املتبنية إلسرتاتيجية فإذا اختارت امليزة األوىل فإن املؤسسة تواجه خطر املؤسس
                                                 

  .290فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، مرجع سابق، ص  )1(
  .262ص مرجع سابق،  حممد املرسي،ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين ) 2(
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ا اختارت امليزة الثانية فإ�ا تواجه مشكلة ارتفاع التكاليف خاصة وأن التمييز يتطلب استثمارات  وإذ. الذي تقوم بإنتاجه

 وحىت عملية املزج بني اإلسرتاتيجيتني اليت قد يتطلبها القطاع .كبرية وهذا ما ال يتناسب مع حجم مواردها وإمكانيا�ا

  .يعترب صعبا الختالف متطلبات كل إسرتاتيجية املستهدف

  احتمال االختفاء المفاجئ لشريحتها السوقية - 3

 احلصن أن بسبب االختفاء املفاجئ لشرحيتها السوقية يف يتمثل الرتكيز إسرتاتيجية يواجه الذي العيوب أخطر من     

 واألكثر األوسع السوق خصائص إىل تدرجييا يتحولون قد زبائنال من خمتارة فئة إىل استنادا املؤسسة أقامته الذي احلصني

بسبب عدم قدر�ا  أو ،)2(حتول تفضيالت املستهلكني جتاه خصائص املنتج الذي يرغب فيه السوق ككلأي  .)1(عمومية

  .ولوجيا املتطورةملواكبة التكن

  ضعف قدرة التفاوض مع الموردين -4

حياهلم، نظرا للحجم  مزايا أي متلك ال املؤسسة نأل الئمة اجتاه املوردينمية هذا النوع من املؤسسات غري تعترب وضع     

املشرتين وهذا ما  حساب على أقوى وضعا املوردين مينح الذي األمر الصغري الذي يتم شرائه من طرف تلك املؤسسات،

 الذين زبائنال األسعار على يف الزيادة حتميل إىلأ تلج ما غالبا املؤسسة فإن ذلك ورغم .يضعف قدرة التفاوض معهم

  . كبرية مشكلة العيب هذا ال يشكل وبذلك. مؤسسةلل والء لديهم

  من السوق أخرى صعوبة التحول إلى أجزاء  -5

اليت تتبع إسرتاتيجية الرتكيز ضيق ال ميكن املؤسسة من  الصناعية املؤسسة من طرف كون القطاع املستهدف     

إذا ما قورنت بتكلفة املؤسسات املتبعة  االستفادة من اقتصاديات احلجم، فتصبح هذه اإلسرتاتيجية مكلفة جدا

من السوق  التحول إىل أجزاء أخرى يهايصعب عل ومن جهة أخرى. القيادة بالتكلفة املنخفضة، هذا من جهة إسرتاتيجية

خلصوصية مواردها وإمكانيا�ا  ،، كما تفعل املؤسسات الكبرية املتبعة إسرتاتيجية التمييزدعت الضرورة إىل ذلك اإذ

ثال أن املطعم املكسيكي جيد من أجزاء السوق، فعلى سبيل امل على واحدة أو عدد قليل جدا منأل�ا تركز و  اوكفاء�

   .)3(أذواق الزبائن وعزفوا عن منتجاته الصعوبة عليه أن يتحول إىل سلسلة أخرى من الغذاء إذا ما تغريت

  

  

  

                                                 
  .350يل، مرجع سابق، ص . ديفيد -بتس . أ.روبرت )1(
  .79نادية العارف، التخطيط االسرتاتيجي والعوملة، مرجع سابق، ص  )2(
  .292فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، مرجع سابق، ص ) 3(
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  ولالفصل األ خالصـة

 بعض إىل تهبداييف حيث مت التطرق ، افســـالسرتاتيجيات العامة للتنل املفاهيمي اإلطاروضع لجاء هذا الفصل      

املؤسسات  القائم بني فاملنافسة تعكس حالة من التحدي والصراع ،يف الصناعة بالتنافس املفاهيم األساسية اليت هلا عالقة

 وحتقيق موقع تنافسي جيد يف السوق �ا�ةباضمن قطاع النشاط، أما التنافسية فتتعلق بقدرات املؤسسة اليت تسمح هلا 

مفهوم  مث تطرقنا إىل .مات أو اخلصائص اليت توفر تنافسا قويا مدعما يف السوقتتمثل يف السامليزة التنافسية فا أم

    .االسرتاتيجيات العامة للتنافس خاصةعامة و اإلسرتاتيجية 

لى عحيث تعرفنا يف البداية . هاأنواع مت التطرق إىلاإلسرتاتيجيات العامة للتنافس يف الصناعة وقصد التوسع يف فهم      

ويف املبحث األخري وضحنا إسرتاتيجية  ،التمييز ةإسرتاتيجي ، مث تناولنايف الصناعةالتكلفة املنخفضة بقيادة الة إسرتاتيجي

 ستند على توفر مجلة من الشروطت السرتاتيجيات العامة للتنافسالتطبيق الناجح ل، لنصل إىل نتيجة مفادها أن الرتكيز

من آثار تنعكس  -كغريها من االسرتاتيجيات-  االسرتاتيجيات العامة للتنافسوال ختلوا  .إىل أخرى إسرتاتيجيةختتلف من 

ما هو سليب حتاول  املتبنية هلذه االسرتاتيجيات، منها ما هو إجيايب على املؤسسة استغالله ومنهاعلى تلك املؤسسة 

   .املؤسسة عدم الوقوع فيه

السوق ، ميكننا القول بأن كل إسرتاتيجية من االسرتاتيجيات السابقة تتطلب من املؤسسة القيام باختيار املنتج     

الثالثة والكفاءات واملهارات املتميزة لتحقيق امليزة التنافسية، ومبعىن آخر جيب على املؤسسة حتقيق تطابق بني املكونات 

الناجحة يف تبين  ؤسسةلإلسرتاتيجية، وان اختيار اإلسرتاتيجية تتضمن اهتمام جدي جلميع عناصر خطة التنافس، وامل

الداخلي ومتطلبا�ا، وكذلك على دراية بالظروف البيئية احمليطة  هاإسرتاتيجية تنافسية عامة على معرفة عالية مبوقف

  .باملؤسسة وبيئة التنافس كي تتمكن من اختيار اإلسرتاتيجية اليت حتقق امليزة التنافسية

قبل  منواملهم ليس فقط احلصول على امليزة حبد ذا�ا بل األهم هو احملافظة عليها خاصة يف حالة سهولة تقليدها      

  .وذلك كله بغرض حتقيق أحسن أداء والعمل على استمراره. نافسنيامل

 بالتفصيل ملؤسسة الصناعيةأداء ا سوف يتم التطرق إىل يف الصناعة،للتنافس  العامة سرتاتيجياتاإل بعد دراسةلذلك و    

 .الفصل املوايل يف
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األسس النظرية لتحليل أداء المؤسسة الصناعية: ينثاصـل اللفا  

 تمهيد

على اختالف مستويا�ا وإمكانيا�ا هو حتقيق مجيع  الصناعية إن اهلدف األساسي الذي تسعى إليه كل املؤسسات     

، وال ميكن للمؤسسة أن تستمر وحتافظ على بقائها لصناعةها البقاء واالستمرارية يف ااألهداف اليت قامت من أجلها وأمه

والبـاحثني مصطلح األداء من املفـاهيم اليت حظيت باهتمـام واسـع من قبل املفكـرين  ويعد .إال إذا متيزت بأداء جيد

س والغموض ناتج الختـالف اجتـاهـات املفكـرين، لذا أردنـا يف بداية ، ورغم ذلك يشوب تعريفـه بعض اللباالقتصاديني

  .وضع اإلطار املفاهيمي لألداءهذا املصطلح من خـالل  هذا الفصل تـوضيح

 الذي تنشط فيه من مقومات جناح صناعةاالسرتاتيجيات املالئمة ومراعاة هيكل ال املؤسسة الصناعية يعترب تبينكما      

حتديد الوضعية  يف مهيتهانظرا ألضرورية  عملية تقييم أداء املؤسسة تعتربإىل ذلك  باإلضافةاجليدة،  الصناعيةملؤسسات ا

 واالحنرافات املؤسسة أداء واقع ىلع قوفو لل امسبق املرسومةهداف باأل اهومقارنت احملققة النتائج قياساحلالية للمؤسسة و 

 يف املؤسسة أداء كفاءة ىلع مكلحل متستخد يةلالعم نفإ هيلوع ا،هملعاجلت الالزمة اخلطوات اختاذ �دف حتصل قد اليت

تقييم  حول مفاهيــم أســاسيــةاملعنون حث الثاين يف املب، وهذا ما سنقف عنده هدافهاأ حتقيق سبيل يف هاواردم لاستغال

  .األداء

باالستعانة ببعض وحىت تتمكن املؤسسة من إعطاء قياس صحيح وتقييم شامل ألدائها تلجأ إىل أسلوب القياس      

اليت أصبحت أكثر شيوعا يف هذا ا�ال، إذ تعد من أهم أدوات التحليل لتقييم واالقتصادية والكمية املالية املؤشرات 

ملؤسسة ا أداء مؤشراتذلك بإجراء املقارنات بني اس أدائها خالل فرتة معينة، و املركز اإلسرتاتيجي للمؤسسات وقي

ة مؤشرات تـقيـيـم أداء املؤسساول يف املبحث األخري من هذا الفصل تنسنوهلذا نفس الصناعة، واملؤسسات املنافسة ضمن 

   .الصناعية

  

  

  

  

  

 

  



  األسس النظرية لتحليل أداء المؤسسة الصناعية                                          الثاني                          الفصـل 

67 
 

  ي لألداءمفاهيمال اإلطار: المبحـث األول

من أكثـر املواضيع اليت يبحث فيها العديد من الباحثني يف  هيعترب مفهومنظرا ألمهية األداء يف املؤسسات الصناعية      

 ستخلصةاألداء وأهم املصطلحات امل ملفهومتعرض سن �ذا املصطلح لإلحاطةوكمحاولة ، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

  .أنواع األداء يف املؤسسات الصناعية، و داءاألالعـوامـل املؤثرة يف تطوره من النظرة التقليدية إىل النظرة احلديثة،  منه،

  به متعلقةوالمصطلحـات المفهـوم األداء : المطلـب األول

  .توضيح مفهوم األداء بدقـة والتفرقـة بينه وبني العديد من املصطلحـات اليت تتقـارب يف معنـاهـا من مفهومه سنحاول     

  تعريف األداء : الفـرع األول

ميكن القول أن األداء مفهوم شامل وهام بالنسبة جلميع املؤسسات على اختالف أنواعها وتباين أنشطتها، وعلى      

والدراسات اليت تناولت األداء وتقييمه، إال أنه مل يتم التوصل إىل إمجاع حول مفهوم حمدد لألداء،  الرغم من كثرة البحوث

ويعتقد البعض أن اخلالف حول ذلك، ينبع من اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد يف دراسة األداء وقياسه، كما يرى 

  )1(.دراسا�مجتاهات الباحثني يف أن هذا االختالف، إمنا يعود لتنوع أهداف وا اآلخرالبعض 

بالتعرض لتعريف األداء من   ، وذلكنقـوم بتناول خمتلف التعاريف املقدمة ملصطلح األداء بشيء من التفصيلس لذا     

   .من الناحية االصطالحية لغوية، مثالناحية ال

  ألداءاللغوي ل تعريفال -1

ْينَ  وأَدَّى .قَاَم به :الشيءَ  أدَّى" معناهو أدى الفعل من مشتقة أداء كلمة لغويـا      أقامها : الصالةَ  وأَدَّى. َقَضاهُ : الدَّ

   )2(."أَوصله ِإليه: إليه الشيءَ  وأَدَّى . أَدىل �ا: الشَّهاَدةَ  وأَدَّى .هاِلَوْقتِ 

والذي اشتق بدوره من الفرنسية ) to perform(هو من اإلجنليزية ) performance(أصل كلمة األداء      

  .)3()تنفيذ مهمةعمل، نشاط، ( ، أو إمتام شيء ماتعين إجناز، تأدية )(performerالقدمية 

عملية القيام بدور درامي، "مت استخدامه على أنه فإن األداء   Oxford English Dictionaryوحسب قاموس 

   )4(."أو مدى النجاح يف أداء مهمة أو عملية معينة. كما يشري إىل قدرات آلة أو مركبة معينة. أغنية أو قطعة موسيقية

  

                                                 
، ديسمرب 01، ا�لة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، العددأثر إدارة المعرفة على أداء المؤسسة االقتصاديةحممد زرقون واحلاج عرابة،  )1(

  .125، ص 2014
  .25/02/2016: تاريخ االطالع  ،http://www.almaany.comقاموس ومعجم املعاين متعدد اللغات وا�االت،  )2(

  .895، ص 2010،  دار اآلداب، بريوت، 31، ط المنهل قاموس فرنسي عربيسهيل إدريس،  )(3
(4) Oxford English Dictionary https://en.oxforddictionaries.com/definition/performance, vu 

le .2016/03/04   
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  ألداءل االصطالحي تعريفال -2 

واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة للموارد املادية والبشرية "بأنه  اصطالحااألداء  يعرف   

، ويركز هذا املفهوم لألداء على الطرق اليت حتقق للمؤسسة الصناعية أهدافها، من خالل )1("قادرة على حتقيق أهدافها

  .السبل اليت تعتمدها يف استغالل املوارد املتاحة، ومدى جناح املؤسسة يف هذا االستغالل

هذا التحقيق ميكن أن  مهما كانت طبيعة وتنوع هذه األخرية، ة،ؤسسأهداف امل حتقيق"يعرب عن األداء بكونه كما    

عن يف هذا التعريف ويعرب  ،)2()"عملال( أو باملفهوم الواسع للعملية اليت تؤدي للنتائج )النتائج(يفهم يف اجتاهه املباشر 

 .األداء من خالل مدى النجاح الذي حتققه املؤسسة يف  إجناز أهدافها

 تنـافسية يف السوق وفقـاأن تكون املؤسسة  ىعل هون أنحيث يعتبـر  ،يقرن بعض الباحثني األداء بإسرتاتيجية املؤسسةو    

 ل يفالتفوق اإلسرتاتيجي واملتمث"فون األداء بأنه متميز، وبعبارة أخرى فهم يعـر  حىت حتقق أداء رتاتيجيةالختيارا�ـا اإلس

  )3(."فقـة لرغبـات الزبائن، دون إمهـال وجـود منـافسني أساسيني يف السوقعـرض املؤسسة ملنتجـات وخدمـات موا

  :اآلتيني بعدينال خالل من األداء مفهوم فيعرض Ph. Lorino  أما    

 حتسني مبعىن تكلفة، -قيمة الثنائية حتسني من متكنا إذا إال املؤسسة أداء عن نتحدث أن ميكننا ال: "البعد األول      

 التعريف هذا فحسب .)4("بعضهما مبعزل عن التكاليف ختفيض أو القيمة رفع على نعمل بأنهذا  يعين وال الثروة، خلق

 منفعة على السوق يتبناه الذي يف احلكم القيمة تتمثل حيث تكلفة،– قيمة الثنائية مضمون على يرتكز املؤسسة أداء فإن

 صورة األرباح، السوق، حصة املباعة، الكميات لخال يتجسد من الذي احلكم هذا ة،ؤسسامل تعرضها اليت ملنتجاتا

 .إلنتاجيف ا..) بشرية مالية،( ةتعملاملس املوارد التكلفة فهي أما ...والسمعة العالمة

 يعين ما هوو . )5("اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق من متكنا إذا إال املؤسسة أداء عن نتحدث أن ميكننا ال" :البعد الثاني   

 يف مبنافسيها مقارنة إليها املتوصل بالنتائج واملعرب عنها املسطرة، األهداف حتقيق من تتمكن اليت هي الناجحة املؤسسة أن

  .بلوغها املؤسسة اختارت الرهانات اليت اإلسرتاتيجية األهداف تعترب حيث ،لصناعةا

                                                 
  .231حسن عداي احلسيين، مرجع سابق، ص  فالح) 1(

(2  ) Anne-Marie Fericelli, Bruno Sire, Performance et Ressources Humaines, Edition 

Economica, paris,1996, p20. 
(3) Castelnau Jacques et autres, Le pilotage stratégique, Editions d’Organisations, Paris, 1999, p 73. 
(4  ) Philippe Lorino, méthode et pratique de la performance, édition d’organisation, Paris, 2001, 

pp 19, 20. 
(5  ) Ph.Lorino, Op.cit., p 23. 
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أي حتقيق املؤسسة  ما جيب أن تنجز،مصطلح األداء يعين اجناز األعمال ك من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن     

ميثل ذلك  مفهوم واسع لذلك فإن األداء، النادرة نسبيا هااالقتصاد يف استخدام مواردأهدافها خالل مدة معينة مع 

مع ) أو فشلها وانكماشها(النشاط الشمويل املستمر الذي يعكس جناح املؤسسة واستمراريتها وقدر�ا على التكيف 

تضعها  ، وفق أسس ومعايري حمـددة)ا تنشط ضمنهيتال صناعةظروف ال(متغريات البيئة الداخلية واخلارجية   خمتلف

  .أو تكتيكية إسرتاتيجيةسواء كانت  أهـدافها املسطرة واملرجوةمتطلبات نشاطها، وعلى ضوء  املؤسسة حسب

  المفاهيم القـريبـة منه  بعض عن األداء تمييز :ثانيالفرع ال

ى إىل وجـود التبـاس بينهـا وبني مفهوم األداء، وهذا ما أد من قريبة داللة ذات تعترب العديد من املصطلحـات توجد    

  :املصطلحـات جندهذه  أهمهذا املصطلح، ومن 

  الكفـاءة  -1

قدرة على احلصول ال" تعريفها بأ�ا وميكن املتاحة، املوارد استخدام حسن على للداللة يستخدم مصطلح هي الكفاءة    

 )2(."إجناز األعمال بالطريقة الصحيحة"أ�ا ب وتعرف، )1("تاحةاملاملدخالت  من خالل املخرجاتمن  على أكرب قدر

 عليها حيصل احلقيقية اليت واملنفعة جهة، من معني نشاط يف املستخدمة العامة واملوارد اجلهد بني العالقة متثل" كما أ�ا

  .)3( "أخرى جهة من استعمال قيمة شكل يف املؤسسة أعوان

املوارد  ( تكلفة أقل أو كمية أقل استخدام نظري) النتائج(املخرجات  من كمية أكرب على احلصول" تعين كما     

 يربط مفهوم فالكفاءة لذلك القصوى، حدودها يف والنتائج الدنيا حدودها يف التكاليف أخرى إبقاء بعبارة ،")والوسائل

  .)4(ذات كفاءة بأ�ا املؤسسة على احلكم مت املدخالت من أكرب املخرجات كانت فكلما واملدخالت، بني املخرجات

القدرة على "ا حيث يعـرف الكفـاءة على أ� Mintzberg  .Hمهف هو مقـارب للتعـريف الذي قـدوهذا التعري    

 تعين الوصول إىل األعظمية يف أيالكفاءة  نأي أ يات املتوفرة،اختيـار السبيل الذي حيقق أحسن نتيجـة، بتطبيق اإلمكان

                                                 
  .201ص  ،2004، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية للنشر، مصر إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،  )1(
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، على أداء المؤسسة العمومية االقتصاديةأثر البيئة علي عبد اهللا،  )2(

   .06 ، ص1999اجلزائر، 
(3  ) Jacques Barraux, Entreprise et Performance Globale: outils, évaluation et pilotage, 

Economica, Paris, 2000, p33. 
(4  ) Michel Gervais, Contrôle de gestion, édition économica, Paris, 7ème édition, 2000, p 14. 
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عامة ميكن قياس وبصفة  .)1("هـدف تسعى إليه املؤسسة، كما يقصد �ا كذلك حتقيق أكرب ربح مقـابل تكلفـة معطـاة

  املـدخـالت) كمية أو قيمة/ (املخرجـات ) كمية أو قيمة= (الكفـاءة      )2(:يتالكفاءة كاآل

املؤسسة أي العالقة بني  أهداف حتقيق أجل من املختلفة الطبيعة ذات املستخدمة باملوارد يرتبط الكفاءة فمفهوم إذن     

  .الكفـاءة هي عنصـر من األداء يـدل على أنوهذا واملخرجات، ) عناصر اإلنتاج(املدخالت 

  الفعالية -2

أهدافها  حتقق عندما بالفعالية تتميز أ�ا مؤسسة على يركز مفهوم الفعالية على خمرجات أو نتائج األداء، إذن نقول     

  .، وهنـاك شبه إمجـاع من طـرف البـاحثني واملفكرين االقتصاديني حول مفهومها)منها تقرتب أو(

حمصلة تفاعل مكونات األداء الكلي للمؤسسة مبا حتتويه من أنشطة إدارية وما يؤثر فيه من "عرفها سعد حبريي بأ�ا      

  )3(."متغريات داخلية وخارجية

 املؤسسة واألهداف قبل من احملققة النتائج بني العالقة" بأ�ا de Boislandelle .M .H فهاعر  كما     

 عن التعبري بإمكاننا نإذ فعالة، املؤسسة كانت كلما املسطرة األهداف من قريبة النتائج كانت كلما أنه حيث ،"املسطرة

  )4(.معينة أداء مؤسسة لوصف الفعالية درجة

 يف اإلمكانيات املستخدمة كانت مهما وذلك املسطرة األهداف بلوغ على القدرة" بأ�ا الفعالية تعريف وميكن     

  .)6(احملددة اآلجالاحلقيقية هي اليت ينظر إليها من زاوية حتقيق األهداف يف كما أن الفعالية . )5("كذل

  دداحمل جنازاال/ احملققجناز اال    :التالية بالعالقةوتقاس الفعالية      

خالل فرتة ) بعد االختيار اجليد هلا(سطرة امل األهدافعلى حتقيق املؤسسة  هي قدرة الفعـالية أنومما سبق ميكن القول     

    .ا تتضمنهافعـالية أوسع من الكفـاءة، بل إ�ال و�ذا املفهـوم فإن ،املستنفـذة املوارد عن بغض النظر زمنية معينة

فقد  مرتادفان بل متكامالن، أ�ما يعين ال وهذا ه هناك ارتباط قوي بني الكفـاءة والفعـالية،نستنتج أنذلك ومن خالل     

 غري من فإنه ورغم ذلك أنه إال مواردها، استخدام يف بالكفاءة تتسم أن دون األهداف حتقيق يف بالفعالية املؤسسة تتميز

                                                 
(1) Henry Mintzberg, Le management  : Voyage au centre des organisations, Editions 

d’Organisations, Paris, 1998, p 480. 
  .06علي عبد اهللا، مرجع سابق، ص  )2(
   .201ص  ،مرجع سابقسعد صادق حبريي، ) 3(

(4  ) Henri Mahé de Boislandelle, Gestion des Ressources humaines dans les PME, 2eme éd, 

Economica, Paris, 1998, p39. 
  .26 ص مرجع سابق، حبيب، بن الرزاق عبد) 5(

(6) Jean Richard, Analyse Financière et audit des performances, 2eme édition, LA 

VILLGUERIN, paris, 1993 , p11. 
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 ملواردها، والعقالين الرشيد غري ظل االستعمال يف واالستمرارية البقاء على وحتافظ أهدافها املؤسسة حتقق أن املنطقي

 العناصر أحد تعترب الكفاءة فإن اإلسرتاتيجية، فهااأهد حتقيق يف املؤسسة جناح درجة أ�ا على الفعالية إىل نظرنا إذا لذلك

د بفعل عدد من يتحد تابع رها متغريالفعـالية باعتبا نظر إىلت اليت الدراسـات هما أثبتت أيضاالفعالية، وهذا  حتقيق يف اهلامة

  .)1( دةاملوارد لتحقيق األهـداف احملـد استخدامت هي كفاءة اات املستقلة، وإحدى هذه املتغري املتغري 

 من الكفاءة والفعالية نياجليد يستلزم على املؤسسة أن حتقق مستوى معأن األداء ا وعلى هذا األساس يتضح جليـ     

 الفعالية = األداء × الكفاءة     )2(:التالية بالعالقة األداء عن التعبري ميكن ، لذامعـا

 :الطرح يف الشكل اآليتوميكن تلخيص هذا 

  األداء من منظور الكفاءة والفعالية): 1.2( الشكل رقم

  

  

، جامعة 2001إلنسانية، العدد األول، نوفمرب ، جملة العلوم ااألداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييمعبد املليك مزهودة،  :لمصدرا

   .88ص  اجلزائر، بسكرة،

رأس املال، (يف احلصول على لمن أجل حتقيق الكفاءة يف املؤسسة جيب تدنية تكاخالل الشكل أنه  نالحظ من     

اإلنتاج، الربح، القيمة (الفعالية جيب تعظيم كل من تحقيق ل، أما )العمل، املواد األولية، املعلومات، الثقافة، التكنولوجيا

  .والفعالية يف املؤسسة يعطيها االستمرارية والنمو ، وحتقيق الكفاءة)املضافة، رقم األعمال، عائد السهم، املكانة يف السوق

  

                                                 
  .08علي عبد اهللا، مرجع سابق، ص  )1(
 .09، ص 2001 ،)القاهرة( العريب، مصر الفكر دار ،البشرية الموارد وإدارة العولمة خطاب، عايدة )2(

  مــــــــــــتعظي

  اإلنتاج

 الربح

 القيمة املضافة

 رقم األعمال

 عائد األسهم

ة يف السوقكانامل  

ةـــــــــــــــتدني  

 رأس املال

 العمل

د األوليةااملو   

 املعلومات

 الثقافة

 التكنولوجيا

 الكفاءة                 األداء  الفعالية

الستمرارية والنموا  
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  اإلنتـاجيـة -3

وسنحاول التعرض ألهم التعاريف اليت تعرب عن خمتلف وجهات النظر، يعرف  اإلنتاجيةاختلف الباحثون يف تعريف      

أو خدمة  املستخدمة يف العملية اإلنتاجية إلنتاج سلعة) املدخالت(العالقة بني املوارد "أ�ا  على اإلنتاجيةعلي السلمي 

  )1(.")املخرجات(وبني النتائج من تلك العملية 

املوارد ) كمية/قيمة(و السلع أو اخلدمات العالقة بني قيمة أو كمية"رفها نعيمة بارك يف نفس السياق بأ�ا تعو      

 وعوامل اإلنتاج )املخرجات( ، أي أ�ا تقوم على العالقة بني النواتج)2("إنتاج تلك السلع أو اخلدماتاملستخدمة يف 

أو  مع ثبات املوارد املستخدمة) كمية اإلنتاج(عند حدوث ارتفاع يف الناتج ) حتسني اإلنتاجية(، وحتدث )املدخالت(

مقرتن بارتفاع ارتفاع يف الناتج  أو مع اخنفاض املوارد املستخدمةالناتج ارتفاع  أو ،عندما ينتج الناتج ذاته بعوامل إنتاج أقل

ستمر يف كفاءة املؤسسة الناتج عن االستعمال الكفء املتحسن ال"هي اإلنتاجيةكما أن  .)3(أقل تناسبا يف عوامل اإلنتاج

   )4(".للموارد والعمل واآلالت املتاحة

در من املخرجـات مقـابل أدىن حـد من ن أعظـم قـتعـريف اإلنتـاجية املتضم ج أننستنت ه التعـاريفمن خالل هذ     

لى ما هو كثيـر نظيـر الكفـاءة تعين احلصول ع املتمثل يف أنو وم الكفـاءة املـذكور سابقـا من مفهـاملدخـالت يتقـارب كثيـرا 

   .إذن فبهذا املفهـوم اإلنتاجيـة تعين الكفـاءة ما هو أقـل

مؤشر اقتصادي يستخـدم لقيـاس فعـالية املؤسسة يف إدارة النشاط اإلنتاجي ويعرب "يعرفهـا كاسر املنصور بأ�ا  بينمـا     

املتحصل يف النشـاط اإلنتـاجي وعنـاصر اإلنتـاج ) املخرجـات(عنها بنسبة مئوية وهي تشري إىل العالقـة ما بني اإلنتـاج 

  )5()".تاملدخـال(املتخـذة للحصـول على اإلنتـاج 

قيـاس مدى جـودة جتميع املوارد يف املؤسسات واستغالهلـا لتحقيق جمموعـة من النتـائج، وهي "ـا أيضا بأ� تعرفكما      

  )6(".من إنفـاق املـوارد قـدرٍ  تسعى للوصول إىل أعلى مستوى لألداء بأقـل

  

                                                 
  .20، ص 1994، )القاهرة(، مكتبة اإلدارة اجلديدة، مصر اإلدارة اإلنتاجيةعلي السلمي،  )1(
، 07واقتصاديات مشال إفريقيا، العدد ، جملة خمرب العوملة تنمية الموارد البشرية وأهميتها في تحسين اإلنتاجية وتحقيق الميزة التنافسيةنعيمة بارك،  )2(

  .279، ص 2009اجلزائر،  ،جامعة الشلف
  )بتصرف. (01، ص 2008، جنيف، سويسرا، مهارات من أجل تحسين اإلنتاجية ونمو العمالة: التقرير الخامسمكتب العمل الدويل،  )3( 
، الرباط، 09التنمية الصناعية العربية، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، العدد  ، جملةالكفاية اإلنتاجية في الصناعة العربيةإبراهيم عبد احلكيم،  )4( 

  .22، ص 1990املغرب، 
  .36، ص 2009، )عمان(، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن إدارة العمليات اإلنتاجيةكاسر نصر املنصور،  )5(
  .09خطاب، مرجع سابق، ص عايدة )6(
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املوارد  األهداف والكفاءة يف حسن استخداماإلنتاجية تربط بني الفعالية للوصول إىل أن Paul Mali  ويقول     

          )1(.فوعناصر اإلنتاج املتاحة بغية بلوغ هذه األهدا

خدام املوارد اليت تساهم است على النتائج أو املخرجات، وكفاءة�ا احلصول إلنتاجية تشمل الفعالية اليت يتم أي أن ا     

ري عن اإلنتاجية من خالل وميكن التعب. تتطلب كل من الفعالية والكفاءةالنتائج، أي أن اإلنتاجية املرتفعة  هذه يف حتق

  )املدخـالت(املـوارد املستخدمـة ) / املخرجـات(اإلنتـاج = اإلنتـاجية        )2(:التالية ةالعالق

�ذا الشكل غري قابلة للقياس نظرا لعدم جتانس منتجات املؤسسة فضال عن عوامل اإلنتاج، لذا ال بد من  العالقة     

   .أال وهو استخدام القيم النقدية ،)البسط واملقام(إجياد املقياس الذي ميكن من حساب جمموع كل طرف يف العالقة 

إنتاجية أحد عوامل (لية لعوامل اإلنتاج، اإلنتاجية اجلزئية أنواع خمتلفة لإلنتاجية تتمثل يف اإلنتاجية الك توجد     

، )يف املدخالت التغري ومقدار املخرجات يف التغري مقدار بني العالقة( جية املتوسطة، واإلنتاجية احلدية، اإلنتا)اإلنتاج

  .سنحاول التعرض إىل أمهها يف املبحث الثالث

اإلنتاجية بني الفعالية والكفاءة، حيث تكون اإلنتاجية يف مستوى منخفض تربط : لفعالية والكفاءةبااإلنتاجية عالقة 

، أما اإلنتاجية املرتفعة هما معاوالفعالية، وقد تكون يف مستوى متوسط يف حالة اخنفاض فاض كل من الكفاءةعن اخن

  :يبينه اجلدول التايل وهو ما فتتطلب كفاءة وفعالية مرتفعتني أي حتقيق األهداف املسطرة باستخدام أفضل للموارد،

  العالقة بين الكفاءة والفعالية واإلنتاجية ): 1.2(الجدول 

  اإلنتاجية

  إنتاجية مرتفعة

  حتقيق األهداف  -

  استخدام أمثل املوارد -     

  :إنتاجية متوسطة

  حتقيق األهداف  -         

  إفراط يف استخدام املوارد -    

  فعالية مرتفعة

  إنتاجية متوسطة

  عدم حتقيق األهداف -

  .استعمال أمثل املوارد -

  :إنتاجية منخفضة

  عدم حتقيق األهداف -

  .سوء استخدام املوارد -

  فعالية منخفضة

  فعالية/ كفاءة   كفاءة منخفضة  كفاءة مرتفعة

  .127، ص 2000، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد وتسيير المؤسسة عبد الرزاق بن حبيب، :المصدر

                                                 
(1  ) Michel Garvais, Op.Cit., P 15. 

  .36كاسر نصر املنصور، مرجع سابق، ص   )2(
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، أي كيفية استخدام رياداء سواء كان العمل فنيا أو إدااإلنتاجية تعكس درجة الرشد يف األولذلك ميكن القول أن      

أساليب وطرق اإلنتاج املؤدية للنتائج، وهي من املعايري يف قياس األداء، وهذا ما يعطيها صفة املوضوعية والدقة يف احلكم 

  .على األداء

  المـردوديـة -4

تعرب عن حصيلة "أ�ا  علىلمردودية ل العام فهوماملعطاء إا ميكن املالينياالقتصاديني و  حملليلنيعن تضارب آراء بعيدا      

ميكن أن  هذا التعريف منوانطالقا  )1(."الوضع املايلالسيولة و فيما خيص  ؤسسةا املذ�ختا النتائج السياسية والقرارات اليت

  .الزمنية احملددة للنشاط نستخلص أن املردودية تعاجل النشاط املايل خالل الفرتة

ف، والنمو يف إطـار حميط تنـافسي دائـم التغري أن تكون قادرة ، والتكياالستمرارعلى كـل مؤسسة صناعية ترغب يف ف     

املسامهني احلـاليني أو احملتمليـن بأي مؤسسة يهتمون  إضافـة إىل أن .على حتقيق النتـائج املرجوة، وهذا ما يسمى باملـردوديـة

على مستوى املـردوديـة اليت  ففأربـاحهم تتـوق. فيها االستثمارأو ينوون ديـة هذه املؤسسة اليت استثمروا باخلصوص مبـردو 

  .قهـا املؤسسةحتق

املستويـات، بينما  يتضمن التفوق والتميز على كلشـامل  ن مفهوم األداء هو مفهومأ ميكن القولمن كل ما سبق      

ـال ن حتقيق التفوق يف ا�زء من األداء، فاملـردوديـة تتضمجـ لقـريبة من مصطلح األداء فهي ختصاملصطلحات األخرى ا

اختيـار السبيل على املؤسسة الصناعية  قدرةهي الكفـاءة  ن التفوق يف النشاط اإلنتاجي، بينمااملـايل، واإلنتـاجية تتضم

لذلك كانت املصطلحات . املرجوة أهدفها حتقيقمن  املؤسسة متكن درجة تعين الفعاليةو  الذي حيقق أحسن نتيجـة،

الكفـاءة، الفعـالية، اإلنتاجية، املردودية مبثابـة أبعـاد لألداء جيب توفرهـا حىت حتظى املؤسسة مبستوى أداء مرتفع : التالية

  .وشـامل لكل وظـائفها

 تطور مفهوم األداء من النظرة التقليدية إلى النظرة الحديثة : الثانيالمطلب 

يف حمتواها املعريف، حيث عرف تطورا من بداية  تتسم بالديناميكية وعدم السكون يعترب األداء من املفاهيم اليت   

اليت ميزت حركية ا�تمعات البشرية، واليت كان هذا جيعل التطورات االقتصادية وغريها إىل وقتنا احلايل، و  استعماالته األوىل

  .بدورها دافعا قويا يف بروز إسهامات الباحثني يف هذا احلقل من املعرفة

ميكن النظر إىل املؤسسة باعتبارها حتالف لعدد من األطراف حيث يسعى كل طرف من هذه األطراف إىل حتقيق    

ذه املؤسسة، ويعترب كل هدف أو جمموعة من أهداف أطراف هدف أو جمموعة من األهداف من خالل تعامله مع ه

اليت تربط  مهية هو الزبون، عن طريق العالقةالتعامل مبثابة التزام على املؤسسة الوفاء به، ومن بني أكثر أطراف التعامل أ

                                                 
  .65، ص 1982، )اإلسكندرية(، دار اجلامعات املصرية، مصر أدوات التحليل والتخطيط في اإلدارة  الماليةصاحل حممد احلناوي،  )1(
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تطور مفهوم سبة ل، ويف ظل املعطيات اجلديدة ومن هذا املنطلق لدينا بالن)االحتياجات(مع الطلب ) منتجا�ا(عرضها 

  .حناول توضيح التطور احلاصل يف كل مرحلة على حدى ألداء ثالث مراحل كرونولوجيةا

  تفضيل الطلب على العرض : األولالفرع 

  :ميكن تقسيم هذه املرحلة،  أين كان الطلب مفضل على العرض، إىل مرحلتني

  "أنتج ثم أبيع"مرحلة  -1

اإلنتاج  مها ظيفتني أساسيتنيمرحلة ذات منو قوي، نشاط املؤسسة وزع على و هي و يف سنوات اخلمسينات انت كو      

مدد اإلنتاج هي عامة من شروط الزبون الذي نستطيع  كلي لطاقات اآلالت،  هتالكإاإلنتاج مسري من منظور  ،والبيع

التسوية بني تكاليف التخزين الكميات املنتجة حمددة ليس عن طريق االحتياجات احلقيقية وإمنا عن طريق  التأثري عليه،

   .والتكاليف الوحدوية لإلنتاج

، حمقق بفضل وسائل حسابية كما أن تقييمه مايللإلنتاجية وعليه ميكن القول أن األداء يف هذه املرحلة مرادف      

  1.داخل املؤسسة اجلزئية األنشطة داءداء الكلي هو التجميع البسيط ألاقتصادية، وآليات حتسني األداء مسيطر عليها، األ

  "أنتج ما سوف يباع"مرحلة  -2

 إنشاء ، تنوع املنتجات،منو حجم اإلنتاج، ر جمتمع مستهلكنيو ظهعدة تطورات متثلت يف  1965ة سن عرفت     

 أداءأكثر الصناعية املؤسسة  بالنظر إىل التحوالت اجلديدة أصبحتو  .علوماتيةاملوسائل ال عا واخرت ، ورشات متخصصة

  .إىل الوظيفة التجارية فقط وامتد باإلنتاجيةاألداء مرتبطا ل ظورغم كل هذا  ،ةوحمافظ

  التوازن بين العرض والطلب :الثاني فرعال

رحلة بالتحديد خالل الثمانينيات من القرن املاضي، أين أصبح ظهرت هذه املهي مرحلة إنتاج وبيع باستحقاق،      

واملنافسة، أين أصبحت  "الزبون املستهلك"حل حمل  "الزبون امللك"أن وأخذ مظهر كلي نتيجة ر تعقيدا مفهوم األداء أكث

معايري اختيار :"وذلك من خالل اهتمامها بــ ،املؤسسات تبحث عن محاية حلصتها يف السوق وكذلك اجيابيا�ا التنافسية

جديد أال وهو املرونة، باإلضافة إىل تطورات ظهر مصطلح كما   ،..."الزبائن، الشكل، التسويق، اإلعالن، التجديد

أدت من  هذه التكنولوجيا،"ا على اخلرباء اسبية واملوازنة اليت كانت حكر املعلوماتية اليت بسطت من استعمال التقنيات احمل

ناحية إىل خلق استخدامات جديدة للمنتجات وفتح العديد من األسواق، ومن ناحية أخرى إىل تقادم الكثري من 

الوظائف وأصبحت مفاهيم التدفق  ، وبذلك احتلت النظرة عن طريق العمليات للمؤسسة حمل النظرة عن طريق"نتجاتامل

                                                 
أطروحة  حالة قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر،:االقتصادية الجزائريةتأثير متغيرات البيئة الخارجية على أداء المؤسسات اهلامشي بن واضح،  )1(

  .84، ص 2014دكتوراه غري منشورة، ختصص  العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، 
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 .والتغيري حيتاج لإلدارة يف وقت واحد العمليات عناصر أساسية لإلدارة والتسيري واملراقبة اليت حتتاج بصفة عامة للتغيري،و 

موازين إىل ما هو حمقق فعال، وبذلك اجتهت املؤسسات حنو  خمطط أو ة ما هوويف نفس اإلطار، أصبح تقييم األداء مقارن

التقنيات الكمية للتسيري وصارت تنتج لكي تضمن نتيجة اجيابية يف �اية املوازنة احملاسبية وقد احتل املورد البشري دور 

  )1(.مهم كمحدد ألداء املؤسسة يف هذه املرحلة

  الطلبأفضلية العرض على  :الثالث فرعال

  :إىل مرحلتني أساسيتنيأيضا وميكن تقسيم هذه املرحلة      

  "أنتج ما هو أصال مباع" مرحلة -1

أصبحت العوامل املفروضة من السوق جتعل التقديرات املوضوعة من طرف حيث  سنوات التسعينياتهذه املرحلة يف      

در�ا يف وحدود كل إسرتاجتية إنتاج تقيم يف ق عشوائيا،وتوقع االستهالكات أصبح تقريبا  املؤسسة ليست هلا مصداقية،

واألداء يقاس على نوعية هذا الرباعي حيث التنظيم يف املؤسسة أصبح أقل  .التكلفة النوعية، ،اآلجال التحكم يف احلجم،

إىل ظهور فلسفات ا أدى مم اليت تعمل بطريقة أكثر ترابط، ل الوسائل املعلوماتية املتوفرةباستعما حواجز وأكثر اتصال،

  .مث التسيري باملشاريع كوسائل لتحسني األداء تسيري املشاريع، :جديدة

  "مناسبفي الوقت ال أنتج"مرحلة  -2

املؤسسة ، وذلك ألن تقلبات السوقل لالستجابةأقدم خدمة يف الوقت احلقيقي أو أنتج عرفت هذه املرحلة مبرحلة      

أين احلدود  خاصة عدم استقرار البيئة، تتعرض دائما لنفس ضغوط العشرية السابقة،ال تزال  األلفية الثالثة الصناعية خالل

حيث انصب االهتمام بتحسني األداء  ،)2("املؤسسة املمتدة" إىل بروز تنظيم جديد يسمى ىدأا اجلغرافية تتالشى هذا م

إعادة هندسة العمليات، أين جيب التحقق من  هو وهذا ما أدى إىل ظهور مفهوم جديدمن ناحية اإلسرتاجتية واملنافسة 

مالئمة العمليات قبل البحث عن تعظيم وحتسني التسيري مع زيادة االهتمام برضا الزبائن واجلودة والقيمة مع احملافظة على 

  .لكرتوينباإلضافة إىل بناء حتالفات إسرتاجتية وشبكات أعمال واالندماجات واالهتمام بالتسويق اال عالقة طويلة األجل،

حيث ظهر أسلوب جديد  عقد أيضا،امل ا مضى بالتقلبات املفاجئة للسوقيتعلق أكثر مم ا ألنهديعقأصبح أكثر تاألداء ف  

مؤشرات ا يفسر األداء الكلي للمؤسسة، عن طريقهيد و حتدد األداء اجل ألداء هو وضع جمموعة من املؤشراتلتحسني ا

تفسر األداء الكلي، وحنو مؤشرات العملية مفسرا الطريقة اليت �ا األداء سيحقق األداء متيل حنو مؤشرات النتيجة اليت 

  :والشكل التايل يوضح ذلك اك نظام للمؤشرات يف هذه املرحلةبذلك أصبح هنو  و�ذا املؤشرات تغطي كل املؤسسة،

                                                 
  .85، ص مرجع سابقاهلامشي بن واضح،  )1(

(2) Lamia Berrah, l’indicateur de performance, concepts et application, lepadués éditions, paris, 

2002, p 18. 
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  تطور مبادئ اإلنتاج وتقييم األداء ):2.2( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Source: Lamia Berrah, l’indicateur de performance, concepts et application, 

lepadués éditions, paris, 2002, p 20. 

واختلف من مرحلة ألخرى وارتبط بعوامل بدورها تارخييا ، أن مفهوم األداء تطور يتبني من الشكلو  سبق مما يظهر     

اليت تقدمها ) النوعية، اخلدمات( خالل  إنشاء القيمة للزبون منتوسع إىل حيث  .وتتداخل فيما بينها ختتلف وتتنوع

لى عامل ختفيض التكاليف، ومن هنا نرى أن األداء ع) النظرة التقليدية(ة للزبائن، بعدما اقتصر لفرتة من الزمن ؤسسامل

ظرة احلديثة لألداء وسعت هذا اقتصر لفرتة من الزمن على املردودية احلالية واالقتصادية الراجعة إىل املسامهني، ولكن الن

   ....).املسامهني، املوردين، العمال،(األخرى  خذةاآلخذ يف احلسبان مصاحل األطراف املفهوم إىل األ

   المؤسسة الصناعية أداءي ف المؤثرةالعـوامـل  :الثالثالمطلب 

منها ما هو داخلي ميكن للمؤسسة أن  أداء املؤسسة مبجموعة من العناصر هلا تـأثري سليب أو إجيـايب عليه،يتعلق      

تتحكم فيه، ومنها ما هو خارجي يصعب على املؤسسة التحكم فيه، لذلك عليها أن تتكيف معه، وحتديد هذه العوامل 

حصر أهم العـوامل وتصنيفها تبعا  طلبخيتلف من مفكر آلخر ومن فرتة تارخيية ألخرى، وعليه سنحـاول ضمن هـذا امل

العنصر البشري، اإلدارة،  :فنجد أن العوامل الداخلية تتمثل يف .)1(ثني إىل عوامل داخلية وخارجيةاحلتصنيف بعض الب

                                                 
   .27علي عبد اهللا، مرجع سابق، ص ) 1( 
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 العوامل املؤثرة على األداء

 العوامل الداخلية         العوامل اخلارجية         

، البيئة االقتصادية، البيئة ارجية فتثمل يف البيئة السياسيةوبالنسبة للعوامل اخل. التقنيات املستعملة وثقافة املؤسسةالتنظيم، 

  :وميكن متثيلها يف الشكل اآليت .التكنولوجيةالعوامل  االجتماعية،

 العوامل المؤثرة في األداء): 3.2( الشكل رقم

                                                

  

           

   

  .           العنصر البشري - .                                                   البيئية العوامل -                  

  .اإلدارة -                                       .            البيئة السياسية -                  

  .اهليكل التنظيمي -               .                                   البيئة االقتصادية -                  

  .التقنيات املستعملة - .                                                البيئة االجتماعية -                  

.                                                                                     ثقافة املؤسسة -                                               .العوامل التكنولوجية -                  

غري  دكتوراه ةأطروح ،أثر البيئة على أداء المؤسسات العمومية االقتصادية: من إعداد الطالبة باالعتماد على علي عبد اهللا :صدرالم

  .27 ص، 1999 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،منشورة

  الخارجية العوامل: ولالفرع األ

 فيه تتفاعل متكامل، نظام من جزء جمرد فهي تعمل فيه، الذي احمليط ظل يف إال معىن أي املؤسسة لنشاط ليس    

 فيما املتعاملني جمموع تربط العالقات هذه أخرى، جهة من والعالقات االجتماعية جهة، من واملالية االقتصادية العالقات

متثل هذه العوامل حميط املؤسسة مبختلف أبعاده والذي يعرب عنه بأنه كل ما هو خارج املؤسسة، وتكون آثار هذه م بينه

ا تؤثـر سلبـا على املؤسسـة وبالتايل العوامل إما على شكل فرص يسمح استغالهلا بتحسني أداء املؤسسة أو قـد تكون خطر 

 التكيف حتاول واليت الطبيعي للمؤسسة، وحىت السياسي واالقتصادي واالجتماعي باحمليط ، واملرتبطة أساسا)1(على أدائها

   :العوامل ما يلي هذه أهم بني ومن أدائها، رفع أجل من معها

  العوامـل البيئيـة -1

واإلسرتاتيجي وا�ـال الذي تتحـرك فيه املؤسسـة من أهم العوامل البيئية تأثريا على أداء املؤسسة، يعترب املوقـع اجلغرايف      

 وفق املتاحة بني البدائل الصائب االختيار بغية وافية وأحباث بدراسات نشاطها موقع اختيار قبل املؤسسة لذلك تقوم

                                                 
 .91، ص  2001، جملة العلوم اإلنسانية، العدد األول، جامعة حممد خيضر بسكرة، نوفمرباألداء بين الكفاءة والفعاليةعبد املليك مزهودة، ) 1(
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 عن وينجم  ...الضريبية من اإلعفاءات االستفادة والتشغيل، اإلنشاء تكاليف تقليل إىل �دف أساسا اقتصادي، منظور

 والسوق الطاقة مصادر األولية، املواد مصادر إمكانية البعد عن إىل باإلضافة املشاكل من العديد الصائب غري االختيار

 .جوفية �ا مياه أرض أو منزلقة أرض على تقام قد فإنه

  االجتماعية العوامل -2

 قوانني والتقاليد، املناخ الثقايف، كالعادات با�تمع أساسا واملرتبطة املؤسسة، نشاط على تؤثر اليت العوامل كل هي     

 تعمل ومدى توافق مصاحل املؤسسـة وا�تمـع حيث ...مستـوى األخالق والقيـم والسلوك العـام األذواق اجتاهات العمل،

  .األحسن األداء إىل والوصول اإلسرتاتيجية أهدافها حتقيق حنو مراعاة الظروف مع مواردها توجيه على

  السياسية العوامل -3

، واليت تعرب عن  معينة فرتة وطبيعـة النظـام السياسي يف الدولـة يف السائدة والقوانني التشريعات جممل يف أساسا تتمثل     

  .أداء املؤسسة على بطريقة غري مباشرة تؤثر واليت، )1(كيفية ومدى تدخل الدولة يف نشاط املؤسسات باختالف أنواعها

  العوامل االقتصادية -4

أن لالقتصاد احمللـي واإلقليمي والعاملـي  ، كمادولةال سلطات تفرضها اليت والنقدية املالية السياسة تتجسد من خالل     

 )2(.أثر على أداء املؤسسة، باإلضافة إىل مـواردها االقتصادية

  العوامل التكنولوجية -5

 املكرسة لدراسة ،يف الصناعة املستخدمة واألساليب واألدوات التقنياتو  العلمية املعارف جمموع التكنولوجيا متثل     

 ويؤثر عامة، وبصفة خمتلف صناعا�ا، يف تستعملها تكنولوجية ذمة مؤسسة كل متتلك حيث ،املنتجات وتسويق وإنتاج

  .املنتجات جودة ورفع ختفيضها خالل من التكاليف تركيبة يف التكنولوجي التطور

 كما ونوعا اإلنتاج حتسني خالل من املؤسسة أداء حسن بضمان الكفيل هو التكنولوجيا يف اجليد التحكم إن     

 التكنولوجيا نوع خيتار هو من املدير ألن ذلك املؤسسة إدارة أداء ستوىوم بكفاءة ويرتبط، والتكاليف اجلهد يف واقتصاد

ها يف منافسيعن و  املؤسسة عن( يف املعلومات حتكمه ملدى طبقا وكذا املؤسسة، نشاط ومتطلبات ظروف حسب

                                                 

، أطروحة دكتوراه غري )2004/2014(، دراسة حالة الصناعة المصرفية في الجزائر الصناعة واألداءتحليل العالقة بين هيكل حممد رضا بوسنة،  )1( 

  .57، ص 2015/2016منشورة، كلية العـلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
(2  ) P. Conso et O. Boukhezar, la gestion financière adaptée au contexte algerien, Dunod, paris, 

1984, p5. 
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مـدى مواكبة التقـدم  ،املؤسسة توسيع أو )جديدة أنشطة إدخال أو تغيري عند أو اإلنشاء عند سواء وهذا. )الصناعة

  )1(.احلديثـة على املؤسسـةمـدى توفر التقنية احلديثـة يف السـوق، وأثـر التقنية ، التقنـي

  للمؤسسة الداخلية العوامل: ثانيالفرع ال

خـالف ا�موعة السابقة من العوامـل اليت تتميـز بصدورها من عناصر تقـع يف حميط املؤسسة فإن هذه العوامـل  على     

وعلى الرغـم من صعوبة . تنتج عن تفاعـل خمتلف العناصر الداخليـة، لذلك فهي ختضع إىل حـد ما لتحكـم املؤسسة

   :تصنيف هذه ا�موعة إال أنه ميكن حصرها فيما يلي

  العنصر البشري -1

 اإلنتاجية، إن للقيام بالعملية الالزمة العمليات تنفيذ وكذا املؤسسات، إدارة يف الفعال العنصر البشري العنصر ميثل     

 التنظيمي اهليكل على مستوى هلا مديريات تنشئ -ألمهيتها منها إدراكا-  املؤسسات من جعلت البشرية املوارد أمهية

 .لنجاحها أساسيا عامال وأصبحت

 من يتعلق مبستخدميها فيما واضحة سياسة تبين عليها األداء، من عال مستوى إىل للوصول تسعى اليت ؤسسةفامل    

 االستغالل قصد العلمية وقدرا�م ومستويا�م تتالءم مناصب منح وكذا التأهيل التكوين، التوظيف، عمليات حيث

 التأهيل عدمعن  أو التوظيف سوء عن نامجا ذلك كان سواء البشرية املوارد إدارة سوء أن إذ ،)2(البشرية للموارد األمثل

 حالة يف للعامل الفين املستوى إضعاف خالل من املؤسسة أداء على السليب التأثري شأ�ا من التحفيز، وغياب والتكوين

  .واملتابعة الرقابة غياب حال يف �اونا وحىت املؤسسة داخل التحفيز يف بريوقراطية ألسباب منه اقتناعا وإما مستواه، تدين

باختصار العوامل البشرية هي خمتلف القوى واملتغريات اليت تؤثر على استخدام املورد البشري يف املؤسسة وتضم و       

  )3( :ما يلي على اخلصوص

  .الرتكيبة البشرية من حيث السن واجلنس - 

  .يشغلو�ا والتكنولوجيا املستخدمةالتوافـق بني مؤهالت العمال واملناصب اليت  - 

  .مستوى تأهيل األفراد - 

  . اجلو السائد بني العمال والعالقة السائدة بني املشرفني واملنفذين - 

  

                                                 
 .84ص  ،1984، )بريوت(العربية، لبنان  النهضة دار ،اإلنتاج وإدارة الصناعي التنظيم حسن، عادل) 1(

(2  ) Mokhtar Belaiboud, gestion stratégique de l'entreprise publique algérienne, OPU, 1986, 

pp 233, 234. 
 .93، مرجع سابق، ص الكفاءة والفعاليةاألداء بين عبد املليك مزهودة ،  )3(
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  التنظيمي الهيكل -2

 خالله من حيث يتم حجمها وكذا اإلسرتاتيجية األهداف على بناء مؤسسة أية يف التنظيمي اهليكل تصميم يتم      

 خمتلف يف بني املستخدمني العالقات جممل وكذا العليا، اإلدارة ذلك يف مبا املستخدمني ومسؤوليات مهام حتديد

 .املسطرة والعملية اإلسرتاتيجية األهداف حتقيق بغية املستويات

 خمتلف بني يف املؤسسة االتصاالت تفعيل يف بالنتيجة املتمثلة التنظيمي اهليكل أجلها من املرسوم األهداف حتقيق إن   

 اهليكل بنجاعة يسمى ما أو األداء التنظيمي من معني مستوى بلوغ شأنه من املصاحل، خمتلف بني وكذا املستويات

 .التنظيمي

 تداخل من خالل اإلنتاجية، للموارد األمثل استغالل من باحلد املؤسسة أداء على سليب بشكل التنظيمي اهليكل ويؤثر   

 فإنه ذلك أجل ومن التنظيم، احرتام هرم عدم وبالتايل املعلومات حركة سوء من وكذا واملسؤولني، املديرين بني السلطات

 بني الكامل التنسيق خالل من احملكم يسمح بالتسيري تنظيمي هيكل تبين متميز، أداء حتقيق تريد مؤسسة كل على

 )1(.فعال معلومات نظام وبناء املسؤوليات وحتديد املختلفة األنشطة

  المسيرة اإلدارة -3

اجلهاز الذي بدونه ال تتمكن أي   هياإلدارة ف ،اهل املسرية على أداء اإلدارة فشلها أو املؤسسات جناحيتوقف      

، وهي تنفيذها على واإلشراف القرارات طريق اختاذ عن املؤسسة يف ياةاحل تبعث أ�ا إذمؤسسة من القيام بأي نشاط 

مجيع الظروف املالئمة الستخدام  �يئة، ألن مهمتها هي أو العجز عن حتقيقها املرسومة األهدافحتقيق احلد الفاصل بني 

  .)2(املوضوعة املوارد املتاحة من بشرية ومادية وتكنولوجية وحتويلها إىل أدوات فعالة يف الوصول إىل األهداف

 أقصى جمهودا�م بذل إىل العاملني ويدفع وتوسيعها، املؤسسة ومنو تنمية يضمن مهامها يف املسرية اإلدارة حتكم إن     

 إىل يؤدي الذي األمر ،وخربة كبريةواسعة  ودراية عالية كفاءة اتذ كونت أن املؤسسة إدارة على جيب إذ مبهامهم، للقيام

 .األداء أعلى مستويات إىل املؤسسة وصول

  التقنيـات المستعملة -4

  :خمتلف القـوى واملتغريات اليت ترتبط باجلانب التقنـي يف املؤسسة وتضم على اخلصوص ما يلي عبارة عن   

  .نـوع التكنولوجيـا سـواء املستخدمـة يف الوظائـف الفعلية أو املستخدمة يف معاجلة املعلومات - 

  .نسبـة االعتمـاد على اآلالت باملقارنـة مع عـدد العمـال - 

                                                 
 .124  ص ، 1980سوريا، واملطبوعات، الكتب مديرية ،األعمال إدارة إلى المدخل الناشد، حممد )1(
 .284، 283، ص ص 1970، )بريوت(لبنان  العربية، النهضة دار ،األعمال اقتصاديات في دراسات الشنواين، صالح )2(
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  .ومـدى مناسبة التغليف لـه نوعيـة املنتج شكلـه - 

  .التوافق بني منتجات املؤسسة ورغبات طالبيها - 

 يف هلا الداخلي احمليط حركتها ضمن تتم إذ الصناعية، املؤسسة شطةنأ وتقومي متابعة يف مهما دورا املعلومات تلعب   

 مستويات من املعلومات نقل سرعة خالل �ا من تضطلع اليت والوظائف األنشطة جممل مع يتفاعل بذاته، قائم نظام

 .بالعكس والعكس القرار مستويات إىل التنفيذ

 الكفيل القرار يف اختاذ منها يستفاد معلومات إىل وحتويلها البيانات وتقومي وتصنيف جبمع املعمقة والدراية التحكم إن   

 نظام اعتمادهذا اهلدف جيب على املؤسسة  بلوغ، ولاألداء مستوى رفع على العمل أجل من اإلختالالت بتصحيح

  .فعال معلومات

 مصلحة أو ختص قسما اليت البيانات مبعاجلة منها كل خيتص الفرعية، األنظمة من جمموعة املعلومات نظام ويتضمن     

 ما وهو املؤسسة أداء على احلكم اليت بإمكا�ا املمكنة املقارنات وإجراء املختلفة التقارير إعداد يف استخدامها يتم معينة،

   .األداء تقومي قرارات اختاذ من املؤسسة ميكن

  ثقـافـة المـؤسسـة  -5

فـات األفـراد داخـل املؤسسة من أذهـا�م، أي نتيجة لثقـافتهم، إّن مفهوم ثقـافـة املؤسسة تنبع أغلب نشاطات وتصر      

داخل املؤسسة، ميّيزها عن باقي " جّو املنزل"خلق  ليس حديث النشأة، فمنذ زمن طويل ورؤساء املؤسسات يبحثون عن

واملؤسسة هي يف الواقع منطقة نـزاعات واضطرابات بني عّدة ثقافات مهنية، جهوية، وحىت وطنية، . املؤسسات األخرى

ـراد وهذا التجمع حباجة إىل تنسيق حىت يعمل بصفة مثلى، وثقافة املؤسسة هي اليت تساهم يف وضع رؤية موحدة لكافة أف

  .املؤسسة

سرتاتيجية لوحدة ر قواعد العمل واالختيارات اإلا جمموعة من العناصر اليت تفس�وميكن تعريف ثقافـة املؤسسة على أ     

   )1(:ن مننة، وتتكـو معي

   .متثل األفكار واملعتقـدات الرئيسية، األخـالق، الديانـات، وهي حتّدد التصرفـات املقبولـة واملسموح �ا واليت :القيم -

املؤسسة تسعى جـاهدة  رتكة، ومن أمثلة ذلك التوظيف فإنوهي تلك التطبيقـات املستمدة من القيم املش :التقاليد -

   .القتناء والبحث عن األفـراد ال تتناسب مؤهال�م واملنصب فحسب، بل حىت ثقـافتهم مع ثقافـة املؤسسة

                                                 
(1) Durand.Chritophe, www.Culture-entreprise.fr, p 04-08, vu le:13/11/2014. 
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م القيم وهي تقوي وتدع والنجاحاتباإلجنـازات  وهي تلك الروايـات عن مـاضي املؤسسة الـزاخـر :تـاريخ المؤسسة -

، قه من إجنـازاتوما حق ل يف اخلصوص يف مؤسس املؤسسةروايات بشخصية معّينة تتمثلاملشرتكة، وغـالبـا ما ترتبط هذه ا

   .هـا احلافـل بالتفوقـاتلتحافظ على سجل) Phillipsو  BMW(بعض املؤسسات أنشأت لذلك متاحفـاً  حىت أن

املؤسسة، حّىت متّكن من يقصد �ا اإلشارات اليت يستشف من خالهلا عن الثقافـة السائدة يف  :الدالئل الثقافية -

عن  تظهر اللغة الرمز األكثر تعبرياالبدلة، البطاقة املهنية، و : التمييز وبدقة أعضاء املؤسسة عن باقي األفراد اآلخرين منها

إىل اليت يتقامسها األفـراد املنتمون ) د للمعلومات واالتصال واختـاذ القراراجلي باالنتقالتوحيد اللغة يسمح  الثقافة، إذ أن

  .نفس املؤسسة الصناعية

مما سبق يتضح أن األداء يتأثر مبجموعة من العوامل املختلفة واملتداخلة، ختتلف يف شدة وطريقة التأثري، ومن هذه      

العوامل ما له تأثري مباشر، ومنها ما له تأثري غري مباشر، ونتيجة ذلك فإن العوامل احملددة لألداء جماهلا يبقى واسعا، 

مة غري قابلة للضبط، كل مؤسسة هلا قائمة ختتلف عن األخرى حتدد أداءها وطرق حتسينه ألن كل عامل أو جمموعة والقائ

  .عوامل هلا تأثري خمتلف يف ظل ظروف خمتلفة

ولعل املالحظ أن مجيع العوامل داخلية كانت أو خارجية السابقة الذكر تعمل جمتمعة على وضع واختيار عامل واحد      

، ظهر كعامل أساسي وحمدد صناعةللمؤسسة يف الالسلوك االستراتيجي حلضور والتأثري على أداء املؤسسة إنه دائم ا

السلوك  أثر لألداء وعامل ال يتحقق األداء إال عن طريقه، وبذلك فإن احلديث عن األداء يقودنا بالضرورة للتحدث عن

يف  بشيء من التفصيل نحاول التطرق إليهوهذا ما س املعتمد من طرف املؤسسة الصناعية على أدائها، االسرتاتيجي

  .فصول القادمةال

  في المؤسسات الصناعيةأنواع األداء : رابعالمطلب ال

خر حسب معايري آإن اختالف الباحثني يف حتديد مفهوم مصطلح األداء جعل حتديد أنواعه خيتلف من باحث إىل      

معينة وحسب ما �دف إليه الدراسة، وميكن التطرق إىل بعض املعايري اليت تناوهلا الباحثون يف حتديد أنواع األداء وأسـس 

  :وهي كالتايل

 المصدر حسب معيار : الفرع األول

وأصبح مل يعد أحادي البعد، و  تغريتطور و األداء حىت فرتة قريبة جدا كان يعترب ذا بعد داخلي فقط، لكن املصطلح      

  .)1("ارجياألداء اخلو  أو الذايت داخلياألداء ال"حسب هذا املعيار لألداء نوعان، 

  

                                                 
  .125حممد زرقون واحلاج عرابة، مرجع سابق، ص ) 1(
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  األداء الداخلي -1

 العمل يف واملرؤوسون ،اإلداريون ،القادة يبذهلا اليت اجلهود بفعل جمموعها، يف ةؤسسامل أداء يف الداخلي األداء يتمثل     

ج توليفة من األداءات هو نتا و  يتعلق بكل ما ميكن للمؤسسة التحكم فيه والتأثري عليهأي أنه  املؤسسة، موارد واستغالل

  :ةالتاليـ

قيادات عليا، (يتمثل األداء البشري يف أداء العاملني باملؤسسة مهما كان موقعهم ومستواهم الوظيفي : البشري األداء -

  .مصادر األداء، وهو من أهم ) إدارة وسطى، مشرفني، منفذين

يفها، وتعترب نسب التحليل يصف األداء املايل مدى فعالية وكفاءة املؤسسة يف تعبئة املوارد املالية وتوظ: األداء المالي -

  .، ومؤشر التوازنات املالية من أبرز مؤشرات األداء املايلاملايل

 يف(االستثمارات) اإلنتاج جتهيزات واستغالل استخدام على املؤسسة قدرة يف التقين األداء يتمثل :التقني األداء -

 التقين األداء أبرز مؤشرات من اإلنتاجية الطاقة استخدام نسبة اإلنتاج، كمية وتعترب صيانتها، وكذلك اإلنتاجية العملية

  .املؤسسة يف

  األداء الخارجي -2

 ال ميكن للمؤسسة التحكم فيه،و ، ملؤسسةا افيه تنشط الصناعة اليتو  اخلارجية األداء الناتج عن تغريات البيئة وهو      

ميكن أن يشكل  ألنهة قياس وحتليل هذا األداء، ؤسسسلبا وبالتايل جيب على امل أو إجياباأن التغريات قد تنعكس حيث 

   .�ديدا هلا

 هايطحمللفرص املتاحة يف إدراكها واستغالهلا قد يظهر هذا األداء يف نتائج جيدة تتحصل عليها املؤسسة، بسبب و      

أسواق جديدة واعدة، أسعار تنازل مغرية  انفتاح ،حتسن يف األوضاع االقتصادية( من هذه الفرص نذكر، و اخلارجي

أزمات تعاين منها مؤسسات منافسة،  ،حتفيزية من طرف الدولة إعاناتيتم استثمارها،  اخرتاعملؤسسات أخرى، براءات 

لمؤسسة ألنه ليس لداخلي الداء ألهذه الفرص أساسا ل مع أنه ال ميكن إسناد، و .)..ظهور قوانني حكومية مدعمة

 باكتشاف هذه الفرص بادرة املؤسسةم إال أن، أو ظاهري للمؤسسة دور يف خلقها، وهلذا يطلق عليه أداء خارجي

   .واستغالهلا يدل على أداء داخلي

بفعل العمل الذي  داخلييدل على أداء ات اليت تظهر يف احمليط اخلارجي قدرة املؤسسة على جتنب التهديد أن ماك     

 :ةح بعض مصادر األداء املختلفـــي يوضالتال والشكل. تقوم به املؤسسة ملواجهة هذه التهديدات
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  مصادر األداء :)4.2( الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

Source  : B.Martory et D.Crozet, gestion des ressources humainees "pilotage 

social et performance", édition dunod, Paris, 5éme édition, 2002, p 16. 

ة إضافة إىل التفاعل بني مالي ،سسة سواء كانت بشرية، تقنيةالشكل نالحظ أن التفاعل بني موارد املؤ  من خالل     

مصدره  سواء كانو�ديدات هو ما يعطينا يف النهاية الزيادة الكلية يف األداء  من فرص وحميطها اخلارجي وما فيه املؤسسة

 هيلع احلفاظ على ملقدر�ا فعال وبدرجة أساسية عن أداء املؤسسة وإن كان األداء الداخلي هو املعرب. داخليا أو خارجيا

ن الفرق ويكم متاحة، فرصا ميثل نكا بعدما مؤسسةلل ديدا� ميثلن أ نميك الذي اخلارجي األداء عكس ىلع ،وتطويره

  .اهأدائ وتطوير اهمصاحل اجتاه إىل الصناعة متغريات حتويل ىلع املؤسسات قدرة يف الصناعة يف القائمة املؤسسات بني

  حسب معيار الشمولية: الفرع الثاني 

  )1(:أداء كلي وجزئي كاآليت إىلميكن تقسيم األداء حسب هذا املعيار      

  األداء الكلي  -1

و عنصر أ ئييتجسد يف االجنازات اليت سامهت مجيع العناصر وكل الوظائف يف املؤسسة يف حتقيقها دون انفراد جز      

مسامهة العناصر األخرى يف حتقيقه ويعين هذا النوع من األداء قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها الرئيسية لوحده  دون 

ـة، ومن سيع املصاحل الفرعية للمؤسبل تتطلب تضافر مج) هذه األهداف(بأدىن التكاليف املمكنة اليت ال ميكن أن تقسم 

  . ة وبلوغها ألهدافها العامة كاالستمرارية والنمو والرحبيةملؤسسي ميكن احلكم على مدى حتقيق اخالل األداء الكل

  

 

                                                 
 .89، مرجع سابق، ص األداء بين الكفاءة والفعاليةعبد املليك مزهودة، ) 1(

  الفائض اإلجمالي   

 

 

 

 

 

 

 

أداء مقاس       

 

 المحیط
 

 األداء الخارجي
 

 األداء المالي 

 األداء البشري

 األداء التقني

 أداء المؤسسة
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  األداء الجزئي  -2

ويقصد به األداء الذي يتحقق على مستوى نظام فرعي من املؤسسة والذي غالبا ما يكون إحدى وظائفها      

ومن خالل حتقيق كل نظام  صة بدال من أهداف األنظمة األخرىالتنظيمية، فالنظام التحيت يسعى إىل حتقيق أهدافه اخلا

  .ـاداف ويتحقق األداء الكلي هلـفرعي يف املؤسسة ألهدافه ينتج التكامل والتسلسل بني األه

 حسب المعيار الوظيفي  :الفرع الثالث

  )1(:ليفيما يكن تقسيم األداء حسب الوظائف األساسية اليت متارسها املؤسسة واليت ميكن حصرها مي     

  الماليةأداء الوظيفة  -1

وبناء  ملؤسسة على حتقيق التوازن املايليتجسد هذا األداء يف قدرة او ة ؤسسهم وظائف املأحد أ الوظيفة املالية تعترب      

جيد وتعظيم العائد على االستثمار ، وحتقيق معدل مردودية وتوفري السيولة الالزمة لتسديد ما عليها هيكل مايل فعال

  . وتكاليف منخفضة

  وظيفة اإلنتاجأداء  -2

ويتحقق أداء هذه الوظيفة عندما تتمكن املؤسسة من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة باملؤسسات األخرى      

  .منتجات جبودة عالية وبتكاليف أقل تسمح هلا باملنافسة إنتاجمن خالل 

  أداء وظيفة التسويق -3

أهدافها بأقل التكاليف، يتحدد هذا األداء من خالل جمموعة من املؤشرات يتمثل يف قدرة وظيفة التسويق على بلوغ      

ن زبائمة ومدى متوقعها يف ذهن الاملتعلقة بوظيفة التسويق منها حجم املبيعات، احلصة السوقية، رضا العمالء، شهرة العال

  .إىل غري ذلك

  وظيفة العالقات العامةو  أداء وظيفة األفراد -4

البشرية ذات أمهية كبرية بالنسبة للمؤسسة فتحسني مردوديتها مرتبط بتحسني قدرة وكفاءة مواردها تعترب املوارد      

 و�دف .البشرية، لذلك أصبح االستثمار يف هذا املورد اإلسرتاتيجي أحد العناصر األساسية لبقاء  وجناح املؤسسات

  .زبائنها وحتسني صور�ا ومسعتها يف أذها�مإىل تنمية العالقة الوطيدة بني املؤسسة و  العالقات العامة وظيفة

  

  

                                                 
مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة  لقياس فعالية األداء التسويقي بالمؤسسة االقتصادية،الحصة السوقية كمؤشر حممد سليماين، ) 1(

 ) بتصرف. (118، ص2009يف ظل التنمية املستدامة ،جامعة بوضياف باملسيلة، اجلزائر، 
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  أداء وظيفة التموين -5

القدرة على حتقيق درجة عالية من االستقاللية عن و  ،يد ألماكن التخزيناجلستغالل اال يتحقق أداء هذه الوظيفة يف     

  . دفع مرضية احملددة وبشروطاملوردين واحلصول على التجهيزات جبودة عالية يف اآلجال 

   ةر الطبيعــاحسب معيـ :الفرع الرابع

  :ميكن تقسيم أداء املؤسسات حسب هذا املعيار تبعا لألهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها واليت تنقسم إىل   

  والسياسي األداء االقتصادي -1

يعترب اهلدف األساسي و  االقتصادي اليت حتققها املؤسسة من خالل نشاطها الفوائضيف  األداء االقتصادي ويتمثل     

، حيث يتم االعتماد على مقاييس الرحبية بأنواعها املختلفة وتتمثل أدوات قياسه يف استخدام التحليل املايلة، للمؤسس

   )1(.والنسب املالية، انطالقا من سجالت ودفاتر املؤسسة، وكذا القوائم والتقارير اليت تعدها

ت مالحلة كتمويل ايبعض املؤسسات لتسطري األهداف السياس يسعيتجلى األداء السياسي من خالل كما      

 .حتقيق أهدافها األخرىتضمن هلا  كوسائل تعترب اليتو  االمتيازاتاالنتخابية من أجل حتقيق بعض 

  الثقـــــافيو  االجتماعياألداء  -2

حميطها يف سواء  غرسهاو املسطرة للمؤسسة من أجل إجنازها والثقافية  االجتماعيةويتجسد يف تلك األهداف      

قبل ذلك قيود أو فروض  - األهداف االجتماعية-اليت كانت و ، )�تمعا(أو حميطها اخلارجي  )العاملني ألفرادا(الداخلي 

مع حتقيق األهداف وحتقيق هذه األهداف جبب أن يتزامن  فرضها عليها أفراد املؤسسة أوال وأفراد ا�تمع اخلارجي ثانيا،

       )2(.األخرى وخاصة االقتصادية منها، ويف بعض احلاالت ال يتحقق األداء االقتصادي إال بتحقيق األداء االجتماعي

  األداء التنافسي -3

اجلانب التنافسي لألداء، حيث ميكن احلكم على جناح املؤسسة وفقا ملا إذا كان سيتم احلصول  لقد أضاف بورتر     

على قواعد لعبة املنافسة يف القطاع، فهو يربز يف منوذجه ثالث مستويات من اإلجراءات اإلسرتاتيجية وفقا لطبيعة النظام 

ها الدفاعي، اللعب وفق قواعد اللعبة، وبناء قواعد جديدة التنافسي، واملتمثلة يف تعزيز الكفاءات األساسية ومحاية موقف

  )3(.توافق التغريات يف هذه الصناعة، وذلك خللق ميزة تنافسية يف املستقبل بصورة أسرع من املنافسني

     

                                                 

مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول رأس املال الفكري يف منظمات ، دور التعلم التنظيمي في تحسين األداء التنافسي لمنظمات األعمالوفاء رايس،  )1( 

  . 14، ص  2011ديسمرب  13/14األعمال العربية يف االقتصاديات احلديثة، جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف، 
  .87ص ، مرجع سابق، األداء بين الكفاءة والفعاليةعبد املليك مزهودة، ) 2(
   .15وفاء رايس، مرجع سابق، ص  )3(
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  األداء االستراتيجي -4

نتائج الولذلك فهو عبارة عن  ،من خمتلف اجلوانب املؤسسة املرآة اليت تعكس وضعك االسرتاتيجياألداء يعترب      

 األجل يفعلى حتقيق أهدافها ؤسسة ت واليت تعكس قدرة املالاملخرجات اليت يتم احلصول عليها من العمليات واملدخو 

 مدى قدرة املؤسسةأي تعكس  ،وفق املعايري واملقاييس احملددة ضمن رسالتها لتحقيق مسري�ا حنو التقدم والنمو الطويل

  .ستجابة السريعة للتغريات غري املتوقعةعلى االقدر�ا و  فعلية، إىل نتائج اإلسرتاتيجيةعلى ترمجة اخلطط 

. بتقييم أدائها باالعتماد على عدة مؤشرات هايتجلى إال بقيامالقول أن أداء املؤسسة ال  ومن خالل ما سبق ميكن      

  . وهذا ما سنعرضه يف املبحثني التاليني
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  األداءتقييم  حول مفاهيــم أســاسيــة: الثاني المبحث

ن األداء هو الناتج النهائي ألعمال أ ومت الوصول إىل ،املؤسسات يف الصناعةداء املفاهيمي أل اإلطارعد أن عرضنا ب     

وحتديد مدى استغالهلا ملواردها  ،أهدافها بكفاءة وفعالية عاليةمجيع ة كافة والذي يعكس مدى قدر�ا على حتقيق ؤسسامل

 والذي، داءاألتقييم من معرفة يف مرحلة موالية البد  ،البقاء واالستمراريف حتقيق غايتها املتمثلة يف سبيل املادية والبشرية 

سنتناول يف هذا املبحث  ذلكل، واقع أداء املؤسسة واالحنرافات اليت قد حتدث والعمل على تعديلها بالوقوف على يسمح

تقييــم األداء، باإلضافة  عملية من خالل التطرق إىل مفهوم تقييم األداء بالنسبة للمؤسسة، مع إبراز مقومات داءاألتقييم 

   .مليةذه العهلالعوامـل احملـددة و  اخلطواتإىل أهم 

  األداء مفهوم تقييم  :المطلب األول

تقييم األداء، البد من أن نشري ملفهوم قياس األداء كمحاولة للتفرقة بني املصطلحني، حيث  قبل أن نتطرق ملفهوم     

تؤثر على رحبية املؤسسة، وذلك من خالل جمموعة من عملية اكتشاف وحتسني تلك األنشطة اليت "يعترب هذا األخري بأنه 

حتقيق املؤسسة ألهدافها احملددة يف الوقت املؤشرات ترتبط بأداء املؤسسة يف املاضي واملستقبل �دف تقييم مدى 

  .)2("متفق عليهمعروف و مبقارنته مبعيار  ما حتديد قيمة شيء"أي أن القياس هو  )1(".احلاضر

فحص حتليلي انتقادي شامل خلطط وأهداف وطرق التشغيل " فهوكما عرفه عقيل جاسم عبد اهللا أما تقييم األداء     

التحقق من كفاءة واقتصادية املوارد واستخدامها أفضل استخدام وأعلى كفاءة، حبيث  واستخدام املوارد البشرية �دف

  )3(".يؤدي ذلك إىل حتقيق األهداف واخلطط املرسوم هلا

القياس عبارة عن مجع معلومات ومالحظات كمية عن املوضوع املراد قياسه، وهو تقدير األشياء واملستويات  إذن     

أما التقييم فهو عملية منظمة ينتج عنها معلومات تفيد يف اختاذ قرار أو . تقديرا كميا وفق إطار معني من املقاييس املدرجة

م إىل معرفة مدى النجاح أو الفشل يف حتقيق األهداف وكذلك نقاط إصدار حكم على قيمة معينة، وترمي عملية التقيي

   .وبذلك فالقياس وسيلة للتقييم القوة أو الضعف حىت ميكن حتقيق األهداف املنشودة بأحسن صورة ممكنة

طرق الت من خالل يف هذا املطلبوالذي سنحاول التعرف عليه أكثر " تقييم األداء"مصطلح لذلك ارتأينا استخدام      

  .ترتكز عليها عملية التقييماألسس اليت  ، وتوضيحإىل تعريف تقييم األداء

  

                                                 
(1  ) Robert N. Anthony and Vijay Govindarajan, Management Control Systems, 9th Edition, 

McGraw-Hill/Irwin, New York, 1998, p 461. 
.259ص  ،مرجع سابق ،سعد صادق حبريي ) 2)  

  .18، ص 1999، دار حامد للنشر، األردن ،مدخل في تقييم المشروعاتعقيل جاسم عبد اهللا،  )3(
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     األداء تقييم  تعريف :الفرع األول

بيل، الذي عرف تقييم  العاملني فقط عند بعض االقتصاديني من بينهم أرثر أداء مستوى ارتبط تقييم األداء بتقييم     

 يف ميارسو�ا اليت والسلوكيات العاملون يبذهلا واليت اجلهود يف والضعف القوة نقاط قياس هدفها دورية عملية"األداء بأنه 

   )1("سابقا املؤسسة له خططت معني موقف

التعرف على اجلوانب االجيابية واجلوانب  الهلاخ اليت يتم منعملية ال"فإن تقييم األداء هو  خمالفة ملا سبقوبصورة      

  )2(".األهداف واجناز معدالت األداء املستهدفةالسلبية اخلاصة بتحقيق 

كونه مجيع العمليات والدراسات اليت ترمي لتحديد مستوى العالقة اليت تربط بني املوارد "كما ينظر إىل تقييم األداء      

مع دراسة العالقة املذكورة خالل فرتات زمنية متتابعة أو فرتة زمنية  املتاحة وكفاءة استخدامها من قبل الوحدة االقتصادية

)3(".حمددة عن طريق إجراء املقارنات بني املستهدف واملتحقق من األهداف باالستناد إىل مقاييس ومعايري معينة
  

ت يف ضوء تفاعلها مع اإلطار املتكامل لنتائج وخمرجات أنشطة املؤسسا ميثلاألداء  ولكن هناك من يرى أن تقييم     

عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية كما أن اجلهة اليت تقوم �ذا التقييم عادة ما تكون جهة من جهات اإلشراف والرقابة 

اليت يكون هلا سلطة تقييم هذا األداء لرتشيد بعض القرارات املرتبطة مبستوى استمرار أو تطوير أداء هذه املؤسسة 

  .)4(مستقبال 

عملية إدارية خمططة حتتاج إىل دراسة وختطيط وتعتمد على حتديد وقياس "باإلضافة إىل ذلك فإن تقييم األداء هو    

األداء يف فرتة زمنية حمددة، كما �دف هذه العملية إىل تطوير األداء للوصول إىل األهداف املرجوة، وتسعى إىل التعرف 

  .)5("من جديد ض تقوميها  وتصميمهار على نواحي القوى والضعف يف املؤسسة وذلك بغ

باملعايري املوضوعة مسبقا والقيام بعملية حتليل االحنرافات إن ) اإلجنازات اليت متت( مقارنة األداء الفعلي يعرف بأنه كما  

   )6(.ةلقة األخرية يف العملية اإلداريوجدت بني األداء الفعلي واملعايري املوضوعة، وبالتايل يشكل تقييم األداء احل

                                                 
  .177ص  ، 2001 ،)القاهرة( الفاروق، مصر ، داراألفراد إدارة وآخرون، العامري خالد ترمجة بيل، آرثر )1(
  .51، ص 2009، حقوق النشر والطبع حمفوظة للمؤلف، مصر، إستراتيجيات تطوير وتحسين األداءسيد حممد جاد الرب،  )2(    
  .31، ص 2007، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، النسب المالية تقويم األداء باستخدامجميد حممود الكرخي،  )3(    
  .104، ص 2005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية القاهرة، البعد االستراتيجي لتقييم األداء المتوازنحممد حممود يوسف،  )4(
  .204، ص 2002، دار وائل للنشر، األردن، التنظيم وإجراءات العملموسى اللوزي، ) 5(
 .15، ص 2001، )القاهرة(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر كيف تقيم أداء الشركات والعاملينزهري ثابت،  )6(
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طيط عملية فحص وقياس األداء من خالل دراسة ومقارنة ما يتم التخ األداء تقييمومن كل التعاريف السابقة ميكن اعتبار 

ة وأدائها، وحتديد نقاط قو�ا والبناء عليها وحتديد ؤسسه، ويهدف إىل زيادة املعرفة بوضع املإليوما مت اجنازه والوصول  له

 :تقييم األداء لذلك ميكن اعتبار ،جتاوزها ا أونقاط ضعفها ملعاجلته

  .مسبقا مخططة عملية -

   .إىل معاجلتهاأيضا تسعى كشف العيوب فقط وإمنا �تم بنقاط القوة و أل�ا ال  إيجابيةعملية  -

 .تالزم املؤسسة طول فرتة نشاطها مستمرةعملية  -

األعداد والقياس فيه ، فاملنهج الكمي تكون الكمي والنوعي: األمهيةعلى نفس القدر من وجد منهجني للتقييم ي     

املمثلة يف و النتائج أو األرقام أو اإلحصاءات الواردة يف اجلداول  ما تنطوي علىا هي األساليب الشائعة فيه، واليت غالب

الناحية  منو  ،شرح وإثراء البيانات الكمية والعكس بالعكسعلى يساعد فأما املنهج النوعي  ،...البيانيةوالرسوم األشكال 

  .يف التحليل كال املنهجني يتم استخدامما عادة فالعملية 

   األسس العامة لتقييم األداء :الفرع الثاني

  :ترتكز عملية تقييم األداء على جمموعة من األسس العامة أمهها     

   هاوضع الخطط التفصيلية لتحقيقو  تحديد أهداف المؤسسة -1

مؤسسة هي حتقيق هدف رئيسي ومجلة من األهداف الثانوية األخرى، وملا كانت إحدى إن الغاية األساسية ألي      

وظائف دراسة كفاءة األداء هي التعرف على إمكانيات حتديد تلك األهداف اليت يفرتض أن تكون حمدودة وواضحة 

مهم، ألنه من  ك األهداف أمرلكافة العاملني باملؤسسة، فإن االعتماد على املؤشرات العلمية والعملية يف دقة حتديد تل

  )1(.الرئيسية يف املؤسسة الضروري تقسيم املؤسسة إىل عدد من األهداف اجلزئية اليت ختص الوحدات واألقسام

وضع خطة أو أكثر لكل  ويقصد باخلطط التفصيلية ،ضرورة وضع خطط تفصيلية لكل جمال من جماالت النشاط مع

   .لتحديد طرق تنفيذ األهداف احملددة يف جمال معني، ويف الفرتة احملددة لهجمال من جماالت النشاط يف املشروع 

   ءدااألمعايير و  تحديد مراكز المسؤولية -2

تتطلب عملية تقييم األداء ضرورة حتديد مراكز املسؤولية املختلفة واليت تتمثل يف الوحدات التنظيمية املختصة بأداء      

الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط ويف حدود املوارد اإلنتاجية املوضوعة حتت تصرفها وتتطلب  نشاط معني، وهلا اختاذ القرارات

عملية تقييم األداء إيضاح اختصاصات كل مراكز املسؤولية، ونوع العالقات التنظيمية اليت تربط هذه املراكز ببعضها 

   .البعض، ومدى تأثري نشاط كل مركز على أنشطة املراكز األخرى

                                                 
  .194عقيل جاسم عبد اهللا، مرجع سابق، ص  )1( 
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تعترب خطوة حتديد املعايري اليت على أساسها تقييم أداء املؤسسة بأكملها، أو تقييم األداء على مستوى مراكز  كما     

املسؤولية فيها من أهم اجلوانب يف عملية التقييم، وبالتايل تتعدد املعايري واملؤشرات املتاحة لذا جيب انتقاء املعايري 

  )1(.واملؤشرات املناسبة ملستوى األداء

   جهاز مناسب للرقابة على التنفيذالمعلومات و توفر  -3

التغذية  التغذية العادية؛(ت يف اجتاهيها ناإىل انسياب املعلومات والبيايؤدي  تصميم نظام معلوماتعلى املؤسسة     

كمدخالت البيانات املتعلقة بنتائج التنفيذ الفعلي حىت ميكن استخدامها   وحصريعمل على جتميع كما  ،)العكسية

تتطلب كما  .للدراسة والتحليل لغرض الوصول إىل النتائج املتعلقة بتقييم أعمال املؤسسة وإدارة التقرير اخلاص بذلك

تسجيل النتائج الستخدامها يف األغراض الفعلي و مراقبة التنفيذ ابة خيتص مبتابعة و عملية تقييم األداء وجود جهاز للرق

    .أمهيته من االرتباط الوثيق بني فعالية الرقابة ومدى دقة البيانات املسجلةاإلدارية ويستمد جهاز الرقابة 

  تقييــم األداء مقومات عملية: المطلب الثاني

وعليه  .سبل جناحه، واملعوقات اليت حتول دون هذا النجاحأهدافه، ، بأمهيته اإلحاطةداء تتطلب عملية تقييم األ   

  :من خالل العناصر التالية املقوماتىل هذه إسنحاول التطرق يف هذا املطلب 

  أهميــة تقييــم األداء: األولالفرع 

  )2(:فيما يلي زهاإجيا حناوللتقييم األداء أمهية كبرية يف مجيع املؤسسات،      

 ادوري األداء تقييم مقاييس تعتمد ةاملؤسس نوأ سيما البشرية املوارد ختطيط يف واضح بشكل هميسا مالتقيي يةلفاع نإ - 

 .األسواق يف البشرية قوىلل يةلالفع اهوحاجت اهلدي املتاحة للموارد املستقبلية احلاجة مدى لتحديد اسنوي أو

 ادر األف لدى والضعف القوة نقاطل ةاملؤسس وحتديد عرفةم من خالل وتطويره األداء حتسنيساهم بشكل فعال يف ي - 

 .ةؤسسامل يف األداء وتطوير حتسني اهبليتط اليت التدريبية مجاالرب و  االحتياجات حتديد وبذلك نيلالعام

 الثواب بشكل ةؤسسامل سفةلوف طبيعة وفق اهمن احلرمان أو املكافآت أو احلوافز إعطاء يف عادل نظام بوضع همساي - 

  .هاستخدام وأسباب والعقاب

 أو الفائض مبعرفة مالتقيي هميسا نأ القدرتو  تاار هامل حيث نم اهلدي نيلالعام دااألفر  حقيقة عرفةمب ؤسسةامل يساعد  -

 كزا ومر  قعاملو  يةللعماو  ميةلالع الكفاءات ذوي نيالعامل املوظفني ترقية أو بنقل اإلدارة نميككما  البشرية، باملوارد النقص

  .األداء يف املتدنية الكفاءات ذو نيلالعام نع واالستغناء األداء، يف مقدر� مع منسجت وظيفية

                                                 

، ص 2009، )الشارقة(اإلمارات العربية املتحدة ، لتحسين جودة األداء المؤسسيقياس وتقييم األداء كمدخل املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  )1( 

125.  
  )بتصرف. (152، ص  2011األردن،الطبعة الثانية، دار املسرية، ، إدارة الموارد البشريةخضرية كاظم حممود، ياسني كاسب اخلرشة،  )2( 
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 والسياسات وائحلال يف الضعف أو للاخل نكاممعرفة مو  لالعم ومشاكل معوقاتكشف  يف األداء متقيي هميسا - 

  . اآلالتو  زةهاألجو  املعدات يف أيضا الضعف ومعرفة العمل يف املطبقة ...تيمالوالتع تواإلجراءا جوالربام

 حتسني نم ةؤسسملا نميك وبالتايل اإلنتاجية، العناصر مجيع يف عموما الضعفو  القوة نمكام يكشف مالتقيي نأ أي     

 واملؤرخات تواإلجراءا والسياسات مجاالرب  فلمبخت وبةلاملط تاوالتغري  التحسني ءاتاإجر  خالل نم راداألف ؤالءه تار قد

ومن . ، هذا من جهةعالية وكفاءة يةلبفاع نيلالعام اجناز حتقيق يف فعاال فداار  نتكو  نأ نميك اليت باتلاملتط نم اهوغري 

  : يف اآليتتقييم األداء  أمهيةتتجلى جهة أخرى 

تقييم األداء درجة املوائمة يعكس كما .يعترب مقياسا ملدى جناح املؤسسة، وبالتايل إمكانية استمرارها وبقائها يف العمل - 

اكتشاف االحنرافات و . التنافسية للمؤسسةواالنسجام بني األهداف واإلسرتاتيجيات املعتمدة لتفنيدها وعالقا�ا بالبيئة 

 .ومعرفة أسبا�ا، لكي تتخذ اإلجراءات التصحيحية منعا لتكرارها

التأكد من حتقيق التنسيق بني خمتلف أوجه نشاطها املتمثلة يف اإلنتاج و ، متابعة كيفية استخدام املؤسسة ملواردها املتاحة - 

األهداف املرسومة من خالل االستغالل حتقق ومدى  وفورات االقتصاديةمانا لتحقيق الوالتسويق والتمويل واألفراد ض

  .لتاليف الضياع االقتصادي واإلسراف املايل عن طريق ترشيد اإلنفاق األمثل للموارد االقتصادية املتاحة

األقسام والوحدات اإلدارية  ة يف عمل تقييمات ذاتية جلميع العمليات والنشاطات اليت تقوم �امساعدة املؤسس - 

مفهوم  وتطوير ،، وحتديد نقاط القوى لتعزيزها، ونقاط الضعف ملعاجلتهااملنشودة اإلسرتاتيجيةاملختلفة، لتحقيق األهداف 

هذا بدوره يدفع واإلدارات واملؤسسات املختلفة، و نوع من املنافسة بني األقسام  خلقيساعد على وهذا  .الرقابة الذاتية

  .لتحسني مستوى أدائها املؤسسة

ة حبيث تعترب هذه املعلومات أساسا لتغيري وبناء املعلومات يف مجيع مستويات املؤسسجزء من نظام  اعتبار نتائج التقييم - 

   .اإلسرتاتيجيةاخلطط 

اآلليات بالتايل حتدد يوضح تقييم األداء املركز اإلسرتاتيجي للمؤسسات ضمن إطار الصناعة اليت تعمل فيها، و  - 

حاالت التغيري املطلوبة لتحسني مركزها التنافسي، كما يظهر مدى إسهام املؤسسة يف عملية التنمية االقتصادية و 

واالجتماعية من خالل حتقيق أكرب قدر من اإلنتاج بأقل التكاليف، مما يؤدي إىل خفض أسعار املنتجات، ومن مث 

  )1(.القدرة الشرائية وزيادة الدخل الوطينتنشيط 

  

  

                                                 
  .233صاحلسيين، مرجع سابق،  عداي حسنفالح   )1(
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  األداء تقييمأهداف : الفرع الثاني

مما جيعل املؤسسة تتساءل عن ماذا تريد تقييمه؟ هل تريد أن تقيم جناح  ال يكون هدف التقييم نفسه بديهياقد      

واملادية ، واملوارد البشرية املؤسسة قييم حتدد حسب حاجةما أن أهداف التك .نشاط ما، أو تريد تقييم أثر النشاط؟

 وبشكل عام جيب أن تكون أهداف التقييم ،ية اليت جيب أن يتم فيها التقييمإضافة إىل عامل الوقت أو الفرتة الزمن املتاحة

مبعىن أن تكون معروفة بدقة وميكن ( محددة، )مبعىن أن املقوم يعرف حق املعرفة الشيء الذي يبحث عنه( واضحة

  . دى وسائل التقييمإحب قياسها ميكن، و )ترمجتها يف امليدان بكيفية عملية

    )1(:بني أهداف التقييم نذكر ما يلي ومن     

  . قياس األداء الفعلي وتتبع مدى حتقيق األهداف املوضوعة - 

   متكني اإلدارة من اختاذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية يف أوقا�ا املناسبة -

  .التعرف على نقاط القوة والضعف والتحسني املستمر -

  .املوظفني على العمل اجلماعي ضمن اإلطار املؤسسيحتفيز  - 

   .حتسني وتطوير األداء وسرعة اختاذ القرارات يف املؤسسة -

  . زيادة رضا متلقي اخلدمة عن مستوى اخلدمات املقدمة - 

  .األداءعلى نتائج تقييم  ءاع العادل للمكافآت واحلوافز بناالتوزي -

  .باإلجنازاتمقارنة التكاليف  -

  هاتقعو وم متطلبات نجاح تقييم األداء: ثالثال الفرع

من أجل أن تتمكن عملية تقييم األداء من حتقيق األهداف املسطرة ولكي تؤدي دورها بنجاح جيب أن تتوفر أو      

وهذا ما سنحاول عرضه يف . ة من الشروط، وكأي عملية اقتصادية حتيط �ا عدة مشاكل وصعوباتفيها جمموع تتحقق

  .املواليةالفقرات 

   متطلبات نجاح تقييم األداء -1

ية، تتطلب تـوفر بعـض الشـروط األساسية اليت من شأ�ا عانقصد ضمان جناح عملية تقييم األداء يف املؤسسة الص     

الوصول بدرجة التقييم إىل مستوى مقبول من الدقة، الذي يساعد على اختـاذ القرارات السليمة يف تصحيح االحنرافات، 

  )2(:املرغوبة، ومن هذه الشروط ما يلي وحتديد املسؤوليات وكذا االرتقاء بالنتائج إىل املسـتويات

                                                 
(1) http://www.ssc.gov.jo/uploads/performance 

 .42جميد حممود الكرخي، مرجع سابق، ص ) 2(
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واضحا تتحدد فيه دقـة املسـؤوليات والصـالحيات لكل مدير ومشرف بدون أي مؤسسة أن يكون اهليكل التنظيمي لل - 

  ؛تداخل بينهم

  ؛للتنفيذ بكل سهولة وضوح وواقعية أهداف اخلطة اإلنتاجية قصد قابليتها - 

وجود نظام حوافز فعال سواء كانت هذه احلوافز مادية أو معنوية، ألن غياب مثل هـذا النظـام يضعف من قوة وجدية  -

  ؛القرارات املتخذة بشأن تصحيح املسار يف العملية اإلنتاجية واالرتفاع �ا إلـى املستوى املرسوم

لتقيـيم األداء، حبيث تكون انسيابية ة البيانات والتقارير الالزمـ للمعلومات و ة نظاما فعاال متكامالمؤسسأن يتوفر لل-  

املعلومات سريعة ومنتظمة، تساعد املسؤولني على اختالف مسـتويا�م اإلدارية من اختاذ القرار السليم والسريع ويف الوقت 

  .املناسب، لتصحيح األخطاء وتفادي اخلسائر فـي العملية اإلنتاجية

  )1(:الشروط ميكن أن نوجزها على النحو التايلاملنظمة العربية للتنمية اإلدارية أوردت جمموعة من ن ا أمك

املرؤوسني قيق ومفهوم حيث يستطيع الرؤساء و حتديد العناصر والصفات اليت سيتم بناءا عليها التقييم بشكل واضح ود  -

  فهمها بشكل سهل وجيد؛ 

وضوح األمهية النسبية لعناصر تقييم األداء لكل وظيفة مع مراعاة بعض العناصر املشرتكة، يف تقييم عدد من  جيب - 

  الوظائف تتفاوت قيمتها النسبية من وظيفة ألخرى؛

كانت ، كلما  اإلدارة العليا لعملية تقييم األداء فكلما كانت اجتاهات اإلدارة اجيابية حنو عملية التقييم ضرورة تأييد -  

  حتقيق أهدافها أكثر؛ فرصة جناحها و 

على اإلدارة العليا أن تتأكد من أن املشرف كان مرؤوسني قائما على أسس موضوعية و جيب أن يكون تقييم املشرفني لل -

  موضوعا يف تقييمه ملرؤوسيه وأنه مل يكن متحيزا لواحد أو أكثر من العاملني؛ 

ا من أجل �دراسة أسباتد إىل حتليل و ف االحنرافات فقط بل جيب أن ميأن ال يقتصر هدف تقييم األداء على كش -

   .اقرتاح وسائل التصحيح املناسبة

ا ملا فقو ، )2(يف اختيار املؤشرات املناسبة وترتيبها حسب أمهيتها أيضا وجتدر اإلشارة إىل أن جناح مهمة التقييم تكمن

  .املؤسسةأهداف تقتضيه طبيعة 

  

  

                                                 
  .131املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  )1(
  .250ص  ،2005، األردن دار وائل للنشر، ،الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، الصناعياالقتصاد مدحت القريشي، ) 2(
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  تقييم األداء اتقعو م -2

اليت حتول بينها وبني التقييم الدقيق، وعموما تتمثل فيما  تواجه عملية تقييم األداء كثريا من املشاكل واملعوقات     

  )1(:يلي

  الصعوبة يف حتديد منوذج متكامل واضح على درجة من الدقة واملوضوعية لتقييم األداء؛  -  

  الصعوبة يف حتديد املتغريات املرغوب قياسها والعالقات اليت بينها؛  -

  تقييمه؛  �دفالصعوبة يف حتديد بداية عمليات تشخيص ودراسة وحتليل االجناز  -

  صعوبة تطوير معايري كمية ونوعية لقياس املخرجات الكمية والنوعية لقياس أداء املؤسسة؛   - 

ات ربة للقيام بقياس األداء وتقييمه حيث تتطلب هذه العملية درجة عالية من اخلرب النقص يف الكوادر البشرية املد - 

  .والكفاءات واملهارات الالزمة

باإلضافة إىل أن التقييم يف كثري من املؤسسات خاصة احلكومية منها يتم سنويا، مبا يسمح برتاكم األخطاء،      

  )2(.وظروف العمل والصحيح أنه جيب أن يتم دوريا أو يوميا حسب حاالت

  لعملية تقييم األداء العوامـل المحـددة و الخطوات األساسية : الثالث المطلب

 .لعملية تقييم األداءتقييـم، باإلضافة إىل أهم العوامـل احملـددة اللعمليـة اخلطوات األساسية سنتناول يف هذا املطلب      

  األداءلعمليـة تقييـم الخطوات األساسية : الفرع األول

لكي تتمكن املؤسسة من تأدية أنشطتها ومهامها بشكل فعال يف جمال تقييم األداء، هناك جمموعة من اخلطوات اليت    

  :جيب إتباعها حنددها فيما يلي

  أهداف المؤسسة وكذاتحديد المجاالت الخاصة بالتقييم  -1

أهداف تتسم بالبساطة  حتديدعلى املؤسسة حنوها، وعليه فاألهداف متثل النهاية العامة املرغوبة واليت توجه اجلهود      

والوضوح يف صياغتها، كما تقسم من حيث تأثريها إىل أهداف عامة وأهداف إدارات وأهداف أقسام، حيث تساعد 

األهداف يف تقييم األداء حيث توفر له األسس واملعايري اخلاصة بقياسه على مستوى املؤسسة، وعلى مستوى الوحدات 

ى مستوى األعمال اليت تنتمي إليه املؤسسة، كما أ�ا املرشد يف البحث عن هذه املعايري، وعلى صعيد ا�االت وعل

، املوارد املالية والطبيعية، االبتكار ،املركز التسويقي :)3(الرئيسية لألهداف فإ�ا متعددة، وميكن أن حندد بعض ا�االت

  .النمو والتوسع ،املسؤولية ،اإلنتاجية الكلية ،األداء اإلداري والتطوير، الرحبية

                                                 
  .212موسى اللوزي، مرجع سابق، ص  )1(
  .58سيد حممد جاد الرب، مرجع سابق، ص  )2(
   .57فالح حسن عداي احلسيين، مرجع سابق، ص  )3(
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  جهاز خاص بتقييم األداء وضع -2

تتطلب عملية تقييم األداء وجود جهاز مالئم، يسمح بتخطيط ومتابعة ومراقبة نشاط املؤسسة يف مجيع  حيث     

مستوياته، وهذا ما يتطلب كذلك وجود وتطوير جهاز اتصال داخل املؤسسة يسمح مبرور ووصول املعلومات إىل خمتلف 

  .األطراف املعنية بكل وضوح ودقة

  ات اإلحصائيةجمع وتحليل البيانات والمعلوم -3

حيث تتطلب عملية تقييم األداء توفري البيانات واملعلومات والتقارير واملؤشرات الالزمة حلساب النسب واملعايري      

املطلوبة لعملية عن نشاط املؤسسة، واليت ميكن احلصول عليها من حسابات اإلنتاج واألرباح واخلسائر وامليزانية العمومية 

  .وغري ذلك

حتليلها للوقوف على مدى دقتها وصالحيتها حلساب املعايري والنسب واملؤشرات الالزمة لعملية التقييم، وقد  والعمل على

  .يتم االستعانة ببعض الطرق اإلحصائية لتحديد مدى املوثوقية �ذه البيانات

  إجراء عملية التقييم -4

سسة الصناعية على أن تشمل عملية التقييم النشاط باستخدام املعايري والنسب املالئمة للنشاط الذي متارسه املؤ      

  )1(.العام للمؤسسة أي مجيع أنشطة مراكز املسؤولية فيها �دف التوصل إىل حكم موضوعي ودقيق ميكن االعتماد عليه

  مقارنة األداء الفعلي باألداء المخطط  -5

كان األداء متطابقا مع املعايري اليت مت  ما إذايف كون نشاط املؤسسة املنفذ كان ضمن األهداف املخططة، يف حالة      

وتنتهي بذلك خطوات تقييم أداء املؤسسات الصناعية، أما يف حالة كون األداء  ،إجراءوضعها فإن املؤسسة ال تتخذ أي 

  .غري متطابق أو متناسق مع املعايري اليت مت وضعها فعلى املؤسسة بالقيام باخلطوة التالية

   المسؤوليات ومتابعة العمليات التصحيحية لالنحرافاتتحديد  -6 

وتزويد اإلدارات التخطيطية واجلهات املسؤولة عن املتابعة باملعلومات والبيانات اليت نتجت عن عملية التقييم      

لنشاط قد حصرت وإن االحنرافات اليت حصلت يف ا. لالستفادة منها يف رسم اخلطة القادمة وزيادة فعالية املتابعة والرقابة

مجيعها، وأن احللول الالزمة ملعاجلة هذه االحنرافات قد اختذت وأن اخلطط قد وضعت للسري بنشاط الوحدة حنو األفضل 

  .يف املستقبل

ال تقتصر عملية تقييم األداء على معرفة مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها، بل يتعدى ذلك إىل تفسري االحنرافات اليت      

ة اإلنتاجية وحتليلها وتشخيص أسبا�ا ومن مث ردها إىل اجلهات املسؤولة عنها، مما يستدعي تقسيم حدثت يف اخلط

                                                 
 .39جميد حممود الكرخي، مرجع سابق، ص ) 1(
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املؤسسة إىل مراكز مسؤولية وحتديدها بوضوح فمركز املسؤولية هو اجلهة املختصة بالقيام بنشاط معني، وهلا سلطة اختاذ 

اجية املوضوعة حتت تصرفها، وميكن أن نعرف مراكز املسؤولية الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط يف حدود املوارد اإلنت

اهليكلة العملية األساسية اليت جيب أن تساهم يف فعالية العمليات، واليت من أجلها جيب أن يوضع نظام للقياس "بأ�ا

زنية هلا بدالالت مساهم يف األداء الكلي، عليه فمركز املسؤولية هي اإلطار املرجعي لتجميع الوسائل واملراقبة املوا

باملستوى والكفاءة املطلوبة ، لكي يتم ربط االحنرافات باجلهات املسؤولة اليت أخفقت يف اإلجناز )1(."املسامهات املتوقعة

  .منها، لتعمل على وضع احللول العلمية الناجحة للتغلب عليها أو احلد منها للحفاظ على اهلدف املخطط

  . والشكل التايل يوضح خطوات تقييم األداء   

  .خطوات عملية تقييم األداء): 5.2( الشكل رقم

  )6( اخلطوة)            5(اخلطوة )           4( اخلطوة)         3(اخلطوة )            2( اخلطوة)          1( اخلطوة

           

  

  

  

  

  

                                                                            

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على الطرح السابق :المصدر

اجلزء من التقييم املتداخل مع اخلامسة والسادسة لها عملية التقييم، بينما املرحلتني كاألوىل   ةيالحظ أن املراحل األربع     

إذن تقييم األداء هي عملية التقييم والتقرير املنتظم  جعل من عملية التقييم عملية تقومي وإصالح، مماالتخطيط والربجمة، 

ج تقييم األداء واملستمر للمؤسسة بالنسبة إلجناز املؤسسة يف البيئة وتوقعات تنميته وتطويره يف املستقبل، و�دف برام

   .ذلك بإتباع خطوات معينة أساسية ومتتالية، و )2( تحسني مستوى أداء املؤسسةلبشكل عام 

                                                 
(1  ) Denis Malho et Fernandez Poisson, La Performance globale de l’entreprise, les édition 

d’organisations , paris, 2003, p94.  
   .125، ص 1997، )بريوت(لبنان ، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، إدارة الموارد البشرية وكفاءة األداء التنظيميكمال بربر، ) 2(
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وجود عدم اختاذ اإلجراءات التصحيحية يف حالة 

واألداء املخطط تطابق بني األداء الفعلي و  

 

إجراء 

عملية 

 التقييم
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  )1(:السياق جند عدة أنواع لتقييم األداء أمهها هذا ويف     

وجود معدالت ويعتمد على مقارنة النتائج الفعلية باملعدالت املوضوعية، ويتطلب هذا النوع من التقييم : النوع األول - 

معيارية وذلك �دف حتديد االحنرافات عن هذه املعدالت وحتليلها، وحتديد أسبا�ا وبالتايل حتديد املسؤولية عنها واختاذ 

  .وسائل العالج الالزمة

املقارنة ويعتمد على مقارنة نتائج التنفيذ الفعلي بعضها ببعض، ويتم هذا النوع من التقييم على أساس : النوع الثاني - 

  .الزمانية أو املقارنة املكانية ويهدف إىل اكتشاف االحنرافات وحتليلها

  العوامـل المحـددة لعمليـة تقييـم األداء: نيالفرع الثا

  : يوجد يف الواقع عدة أنظمة للتقييم ختتلف من مؤسسة إىل أخرى، وهذا راجع لعدة عوامل أمهها     

    تاريـخ وثقافـة المؤسـسة -1

ء يف حد ة جزءا من ثقافتها، كما أن األداؤسستبع فيها، إذ يعترب تاريخ املة تأثري على نظام التقييم املؤسسلتاريخ امل     

الذي ال يأخذ بعني االعتبار ثقافة وتاريخ املؤسسة هو نظام معرض لعدم الفهم ة، ونظام التقييم ؤسسذاته مرتبط بثقافة امل

  )2(.أعضاء املؤسسةواملقاومة وعدم التجاوب من طرف 

  حجـم وقطـاع المؤسسـة -2

يعترب هذان العامالن أكثر موضوعية مقارنة بالعاملني السابقني، ألنه ميس مباشرة نظام التقييم املطبق يف املؤسسة،      

نشر  حيث كانت املؤسسات الكربى يف القطاعات األكثر تنافسية السباقة إىل تطوير أنظمة لقياس وتقييم األداء، بغية

  )3(.فكرة األداء على املستوى الفردي، وهذا يف سياق ختطيط املسار الوظيفي لألفراد العاملني �ا

كبرية أو (لكن وزن هذين العاملني أصبح أقل أمهية يف السنوات األخرية، ألن أغلبية املؤسسات اليوم ومهما كان حجمها 

إليه، أصبحت تبحث عن أجنع الوسائل والطرق اليت تقيم من مهما كان القطاع الذي تنتمي و ) طة أو صغرية احلجممتوس

  .خالهلا أداء أفرادها

  

  

                                                 
، "تقييم األداء املؤسسي يف الوحدات احلكومية" مداخلة مقدمة يف ملتقى قياس وتقييم األداء كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي،  عمرو حامد، )1(  

  .332، ص 2007منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 
(2) Besseyere des Hortes, gérer les ressources humaines dans l' entreprise : concept et outil, 

Edition d' organisation, Paris,1992, p .103  
(3) Besseyere des Hortes, Op.cit, p .103  
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  التوجهـات اإلستراتيجيـة -3

يف مجيع ا�االت سواء االقتصادية لتوجهات اإلسرتاتيجية املعاصرة و احلديثة أن تواكب ا ؤسساتاملأصبح لزاما على      

ات يف السنوات األخرية إىل تشغيل تلك املوارد يف ؤسسملوارد البشرية، تتجه املوفيما خيص ا .أو التكنولوجية أو البشرية

، وهذا ما تتكفل به اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، املؤسسةاالجتاهات وباملعدالت اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف 

 تؤدي إىل متكني املؤسسة من حتقيق حيث تعمل هذه األخرية على  التوزيع املخطط للموارد البشرية وأنشطتها، واليت

من التحكم يف أداء مواردها البشرية واستثمارها وتوجيه قدرا�ا هي  املؤسسةولعل األداة األكثر فعالية اليت متكن  .أهدافها

  .(2)ة والفرد معاؤسسيكفل ذلك ومبا حيقق أهداف امل اختيار نظام لتقييم األداء

  ة القائـمنظـام تسييـر المـوارد البشريـ -4

اليت ال يوجد  ؤسساتاملة انطالقا من النظام الكلي لتسيري املوارد البشرية، ففي ؤسسدد نظام التقييم املتبع يف امليتح     

�ا نظام لتسيري املسار الوظيفي مثال، ال تؤخذ الطاقات الفردية بعني االعتبار يف تقييم األداء، نظرا لعدم استعماهلا كتغري 

  .عملي يف تسيري املوارد البشرية

  أسلـوب التأطيـر المتبـع -5

ى طبيعة نظام التقييم املطبق من طرف املؤسسة، يعترب عامال مهما يف تطبيق عملية التقييم، ملا له من أثر مهم عل     

ويضم هذا األسلوب جمموعة اإلجراءات اإلدارية اليت �دف باألساس "ب اإلدارة السائدة يف املؤسسة، ويعرب عنه بأسلو 

قبله  تأطري األفراد لتفهم هذا النظام و كيفية تطبيقه، مع إعداد وتملؤسسة يف اإلعداد هلذا النظام و إىل توضيح سياسة ا

  .)1("كطرف يف العملية، إذن فأسلوب اإلدارة السائد يساهم يف حتديد شكل وحمتوى نظام التقييم املتبع يف املؤسسة

  طبيعـة العالقـات االجتماعيـة -6

تتمثل هذه العالقات يف العالقات اليت تقيمها املؤسسة من ممثلي العاملني �ا، حيث ميكن هلذه العالقات أن تعمل      

االنسجام املوجودة يف املؤسسة، يزيد أو يقل ملؤسسة، فعلى حسب درجة التوافق و تطوير نظام التقييم املتبع يف اعلى 

  .ةؤسساملالتطور احلاصل يف نظام التقييم املطبق، كما تزيد أو تقل أمهية جهود االتصال بني أعضاء 

  

  

  

                                                 
  .159، ص 2005، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةراوية حسن،   (2)

(1) Besseyere des Hortes, Op.cit, p   .104  
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  ة الصناعيةم أداء المؤسسات تـقيـيـمؤشر : لثالثاالمبحث 

تتم عملية تقييم األداء عادة من خالل مجلة من املؤشرات اليت ختتلف باختالف املتغريات املتعلقة باملوضوع الذي      

  .يرتبط باألداء

ملؤسسة وأنشطتها الداخلية، وقد يكون مؤشرا كليا ين، تفيد هذه العالقة يف تقييم أداء اهو عالقة بني عنصر  املؤشرو       

، وجيب أن يكون لكل مؤشر )جمال التقييم(، عينيا أو نقديا )نوع التقييم(، فعليا أو خمططا )للمؤسسةبالنسبة (أو جزئيا 

األداء كهمزة وصل بني املؤسسة  ميكن اعتبار مؤشر، و )1(معدل خاص به حىت يكون املؤشر ذا مدلول وليس رقما مبهما

  .صناعة اليت تنشط ضمنهاخمتلف األعوان املوجودين بالو 

مسار النظـام  تقيس فعـالية وكفـاءة جـزء أو كلة عبارة عن معطية كمي" بأنهاألداء  ؤشرم Berrah. L عرفت     

  )2(.املؤسسة إسرتاتيجيةد ومتفق عليه يف إطار نسبة إىل معيار، خطة، أو هدف حمدبال

جناح أو مدى قيام املؤسسة هي أدوات وأساليب إحصائية ميكن بواسطتها تقدير درجة إذن مؤشرات تقييم األداء      

املناسب لتقييم األداء يعتمد على املؤسسة اليت ) املقياس(وإن اختيار املؤشر  .بتحقيق األهداف اليت تعمل من أجلها

سوف يتم تقييمها واألهداف اليت جيب اجنازها، ويالحظ أن األهداف اليت سبق حتديدها يف مرحلة صياغة اإلسرتاتيجية 

  )3(.قياس أداء املؤسسة طاملا حتولت االسرتاتيجيات إىل تنفيذ فعليجيب أن تستخدم يف 

ة يالصناعاملؤسسة انتقاء  ، وعلىيعتمد جناح عملية تقييم األداء على دقة ومالئمة املؤشرات وقابليتها للحسابو   

 ،هناك اتفاق عام وحمدد عليها، سواء من حيث العدد أو األمهية متعددة وليس داءاألمؤشرات  ألناملؤشرات املناسبة هلا 

 طلبهذا امل سنحاول يف ولذلك، املؤسسة يف الصناعة إسرتاتيجيةن كان أفضل تلك األشكال هو أكثرها تكامال مع إو 

وهي مؤشر للتنافس يف ظل تبنيها لالسرتاتيجيات العامة  يف املؤسسات الصناعية األداء ؤشراتم أهمإىل  التطرق فقط

، وبالرغم من أن كل مؤشر فيها يعرب عن جانب مؤشر التطور التقين، ومؤشر احلصة السوقية اإلنتاجية،الرحبية، مؤشر 

  .معني من األداء إال أنه من جممل هذه املؤشرات ميكن االستدالل على مستوى أداء املؤسسة

  مؤشر الربحية : األولمطلب ال

الرحبية من أنسب مؤشرات األداء باعتباره احملصلة النهائية جلهود املؤسسة من جهة، ويستخدم كأساس  مؤشر عدي     

لذا سنحاول  .هداف من جهة أخرىالختاذ العديد من القرارات وللحكم على مدى كفاءة وقدرة املؤسسة على حتقيق األ

                                                 
، جملة -دراسة ميدانية–وجهة نظر الشركات نفسها واألجهزة المسؤولة عنها تقييم أداء شركات القطاع العام في األردن من حسني علي خشارمة،  )1(

  .  300، ص 2002، األردن، 02، العدد 29دراسات، العلوم اإلدارية، ا�لد 
(2) L. Berrah, op.cit, p 47. 

  .433ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي، مرجع سابق، ص  )3( 
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العوامل  كذا، و هذا املؤشر برز مقاييسأ ،ةيالصناع بالنسبة للمؤسسات تهاأمهي ،إىل مفهوم الرحبية طلبالتطرق يف هذا امل

   .ت الصناعيةؤسساتؤثر على مستوى الرحبية يف املاليت 

  تهاأهميو  الربحية تعريف: ولالفرع األ

تطبيق  وميكنهلا،  املستقبليللمؤسسة بصفة كلية مع إمكانية التخطيط  الرحبي املوقف حتديد إىل الرحبية حتليليهدف      

، وجند أن هذا التحليل القانوينوشكلها  االقتصاديبصرف النظر عن طبيعة نشاطها  املؤسساتهذا التحليل على كافة 

الضوء الكاشف الذي يعكس فعالية األداء مما يتيح  مبثابةللمؤسسة فهو يعمل  واإلداري املايل اجلهاز األوىليفيد بالدرجة 

التنافسي للمؤسسة، إضافة  املوقفوكذا معرفة  الرتاجعالنمو أو  معدالت الكتشافمعينة  فرتاتفرصة إجراء مقارنة بني 

  )1(...، موردين مقرضنيمعها من  املتعاملة اجلهاتهذا يفيد  إىل

  الربحية تعريف -1

أو فشل ت يف الصناعة نظرا الرتباطه املباشر مبدى جناح ؤسساأبرز مؤشرات األداء للمو  الرحبية من أهم مؤشر      

يعرف و  ،)2(الرئيسي املتعارف عليه يف النظرية االقتصادية وهو حتقيق أقصى ربح ممكن هاهدفقيق الصناعية يف حت ةاملؤسس

غري أن الربح كقيمة مطلقة يف حد والتكلفة الكلية هلذا احلجم، الربح بأنه الفرق بني اإليراد الكلي من حجم إنتاج معني 

 بالضرورة يعين ال ذاه فإن )ب( منه للمؤسسة أكرب )أ( ملؤسسةا ربح كان ، فإذااملؤسسة داءألذاته ليس له أمهية كمؤشر 

 محج يفلالختالف  جعارا الربح حجم يكون االختالف يف فقد، )ب( املؤسسة من كفاءة أكثر )أ( املؤسسة أن

  .)3(الرحبية األداء باستخدام مؤشر قياس من فالبد لكولذ املؤسسة،

 مسألة ربت عديدة، وأن قياسها يعتالاجممفهوم واسع وله "هي  Pierre Conse  كونسوريية عند بيحبإن الر       

وهي مفهوم يطبق على كل عمل اقتصادي ". ة مرجعية معينةرت ف إذا نسب إىل لة إالال يكون ذا دالدقيقة وهذا القياس 

القياس  رب، وتعتاملستعملة واإلمكانيات النتيجة نيقة بالع عنها بالرب، ويعواملاليةوالبشرية  املادية اإلمكانياتتستعمل فيه 

  )4(.النقدي للفعالية

                                                 
العدد  –جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ، أثر إستراتيجية البحث والتطوير على ربحية المؤسسة االقتصادية عبد اللطيف مصيطفى، عبد القادر مراد، )1(

  .36، ص 2013، اجلزائر، 04
  .214ص ، 1994 ،)جدة(اململكة العربية السعودية ، دار زهران للنشر والتوزيع، اقتصاديات الصناعة، أمحد سعيد باخمرمة )2(

  .155ص  عبد القادر عطية حممد، مرجع سابق،) 3(
  .34ص ، مرجع سابق عبد اللطيف مصيطفى، عبد القادر مراد، )4(
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التجسيد الفعلي للنتائج احملققة من طرف املؤسسة واليت �م جهات متعددة وفئات ": ية على أ�احبكما عرفت الر      

ما جعل مفهومها أكثر نسبية يتحدد ويرتبط باألهداف  وهذا )...املسامهني، املقرضني، املوردون، العمال ،املالك( خمتلفة

   )1(."اليت تسعى إىل حتقيقها كل جهة من هذه اجلهات

  ة ؤسسأهمية مستوى الربحية في الم -2

  )2(:تظهر أمهية مستوى الرحبية فيما يلي      

مستوى الرحبية يف الصناعة �يكل الصناعة السائد فيها، حيث يعترب مؤشرا على درجة السيطرة أو السلطة اليت  يرتبط -

  . ة يف الصناعةؤسستستحوذ عليها امل

ل هامش الرحبية بني سعر ت، وذلك من خالؤسسايعكس مستوى الرحبية يف الصناعة درجة الكفاءة اإلنتاجية يف امل -

  .توسطة والتكلفة احلديةتكلفتها املالسلعة و 

أرباح غري (ة حمتجزا ؤسسون جزء من األرباح احملققة للمة خاصة عندما يكؤسسستوى الرحبية باملركز املايل للميرتبط م -

يف السوق وكذلك يقلص من ) املسامهة(ة ؤسساملويؤثر ذلك على قيمة أسهم  .ةؤسساملفهذا يدعم رأمسال ) موزعة

  .  ت أخرى مما يؤثر على مستوى الرتكز يف الصناعةؤسسامن قبل م عليها االستحواذ احتماالت

تسعى إىل حتقيق أهداف أخرى غري أقصى ربح   ا، أل�اتؤسسللتوسع يف امل املرتفعة حافزايكون مستوى الرحبية  -

  . ه األهدافذه حتتاج غالبا إىل حد أدىن من الرحبية لكي تتمكن من تنفيذ، أو منو حصتها يف السوقكالنمو يف املبيعات 

التطوير، األمر الذي ينعكس مستقبال ل للمنشأة لتمويل نشاطات البحث و يوفر هامش الرحبية املرتفع إمكانيات أفض -

  . على كفاء�ا اإلنتاجية من خالل ختفيض تكاليف اإلنتاج

  قياس مؤشر الربحية: الفرع الثاني 

ل فرتة زمنية الالقائمة ما بني النتائج احملققة والوسائل املستخدمة لتحقيقها خ عن العالقة ربميكن القول بأن الرحبية تع     

 ل الوسائل استغالالالل استغالمعينة فهي مبثابة املعيار أو املقياس للكفاءة النسبية الناجتة عن مدى حتقيق النتائج من خ

    )3(:وتتحدد الصيغة العامة للرحبية وفق املعادلة التالية ،أمثال

  × =  يةحبالر 
			النتائج

			الوسائل	املستخدمة
 100  

  :وميكن جتسيد هذه املعادلة باستعمال عدة مؤشرات نوجز أمهها فيما يلي   

                                                 
  .35 مرجع سابق، ص عبد اللطيف مصيطفى، عبد القادر مراد،) 1(
  .218مرجع سابق، ص  أمحد سعيد باخمرمة، )2(
  .35ص ، مرجع سابق عبد اللطيف مصيطفى، عبد القادر مراد، )3(
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  نسب الربح إلى المبيعات -1

 قدر من �دف توليد أكرب ة يف الرقابة على عناصر التكاليف،من النسب مدى جناح املؤسس تقيس هذه ا�وعة      

   )1(:تتضمن هذه ا�وعة عدد من النسب من أمههاو  ،املبيعاتاألرباح من 

وحيث أن كل من  .يتم حساب هامش الربح اإلمجايل بقسمة الربح اإلمجايل على املبيعات :هامش الربح اإلجمالي. 1

اليت تكون تكلفة بسط ومقام النسبة يتضمن رقم املبيعات، فإ�ا تعترب مؤشرا ملدى كفاءة اإلدارة يف التعامل مع العناصر 

املبيعات أي تكلفة البضاعة املباعة،كما تعترب مؤشرا عن املدى الذي ميكن أن ختفضه حصيلة املبيعات قبل أن يتحول 

   .سالبة الربح اإلمجايل إىل قيمة

   =هامش الربح اإلمجايل
			الربح	اإلمجايل

			املبيعات
  

بقسمة صايف الربح بعد الضريبة على صايف املبيعات وتوضح يتم حساب هامش الربح الصايف : هامش الربح الصافي .2

ة خلسائر فعلية، أي قبل أن يتحول ؤسسصايف املتولد قبل أن تتعرض املهذه النسبة املدى الذي ميكن أن خيفضه الربح ال

  .ةالربح بعد الضريبة إىل قيمة سالبصايف 

 = هامش الربح الصايف
	صايف	الربح	بعد	الضريبة	

			املبيعات
  

   نسب الربحية إلى األموال المستثمرة -2

وعة القوة م�أبرز نسب هذه ان مو  ،ة على توليد األرباح من األموال املستثمرةؤسستقيس هذه النسب مدى قدرة امل     

  .العائد على حقوق امللكية ومعدل ،معيار العائد على رأس املال املستثمر االيدارية،

  . يتم حساب القوة االيرادية بقسمة صايف ربح العمليات على جمموع األصول املشرتكة يف العمليات :االيراديةالقوة  .1

  =القوة اإليرادية
			صايف	ربح	العمليات

			جمموع	األصول	املشرتكة	يف	العمليات		
  

مبعىن آخر . العمليات املبيعات مطروح منها كافة بنود التكاليف الالزمة لتوليد هذه املبيعات يقصد بصايف ربحو      

يقتضي حساب صايف ربح املبيعات عدم األخذ يف احلسبان عناصر اإليرادات واملصروفات اليت ال تتعلق بالعمليات 

وفوائد القروض، والضريبة  ات أصول مؤجرة للغري،ومن أمثلتها أرباح استثمارات يف أوراق مالية، وإيراد. العادية للمشروع

                                                 
  .97، 96، ص ص2003، )اإلسكندرية(، الطبعة اخلامسة، املكتب العريب احلديث، مصر اإلدارة المالية مدخل تحليلي معاصرمنري إبراهيم هندي،  )1(
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ا مجيع األصول عدا األصول املؤجرة للغري والعاطلة، � أما بالنسبة لألصول املشرتكة يف العمليات فيقصد. املستحقة

  )1(.واألصول اليت متثل استثمارات فرعية ال ترتبط بالعمليات كاالستثمار يف األوراق املالية

 احلاليةميكن تعريفه على أنه سعر الفائدة الذي يساوي بين القيمة  :على رأس المال المستثمرمعيار العائد  .2 

ع على حتقيق للتدفقات النقدية اليت يدرها املشروع وبني التكاليف اليت يتطلبها املشروع املقرتح، وهو يقيس قدرة املشرو 

از على ضوء جنإلعرفة مدى جناح وكفاءة امل املشروععلى إدارة  القائمني، ويلقى اهتماما من قبل العائد ملعرفة الربح

  .األخرىللمشاريع  احلادة املنافسة

كن ميكن أن يكون ذلك على أساس التدفقات النقدية قبل الضرائب وبعدها، وكذلك ميوعند حساب معدل العائد     

قبل خصم الضرائب ولكن  اجلارية، والشائع أخذ التدفقات بدو�اأو  االندثار خمصصاتأن تتضمن هذه التدفقات 

  :التالية املعادلةوفق  االستثمارري حساب العائد على جي، و االندثار خمصصاتباستبعاد 

=  االستثمارالعائد على 
	صايف	الربح	

			املبيعات
	  ×

املبيعات	

االستثمارات		
  

  املتداول املالرأس + الثابت  املالرأس =  املستثمر املالأو رأس  االستثمارات            :حيث أن

      
	صايف	الربح	

			املبيعات
  املبيعات إىلنسبة الربح بالقياس =  

	
املبيعات	

االستثمارات		
  املالمعدل دوران رأس = 

أقصى قدر من استثمار مواردها لتحقيق  يف املؤسسةمعيار هام لقياس كفاءة أداء  املستثمر املالفمعدل العائد على رأس 

  )2(.ا� األرباح صايف

يتم حساب معدل العائد على حقوق امللكية بقسمة صايف الربح بعد الضريبة : معدل العائد على حقوق الملكية .3

  .)3(نه يقيس معدل العائد على األموال املستثمرة بواسطة املالكإامللكية، ولذا ف حقوقعلى 

 =معدل العائد على حقوق امللكية 
	صايف	الربح	بعد	الضريبة	

حقوق	امللكية	
  

                                                 
  .100منري إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص  )1(
  .36، ص مرجع سابق عبد اللطيف مصيطفى، عبد القادر مراد، )2(
  103إبراهيم هندي، مرجع سابق، صمنري ) 3(
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فاألرباح احملتجزة عن العام الذي . النسب املالية اليت يكون حق امللكية طرفا فيها ناك نقطة جديرة باالهتمام يف شأنوه  

بل  .العاماية � تعد عنه النسبة، واليت تعد جزءا من حقوق امللكية مل تتحقق كلها يف بداية العام كما مل تتحقق كلها يف

                       .ا متثل متوسط األرباح احملتجزة اليت مت توظيفها�األفضل أخذ نصف األرباح احملتجزة عن العام فقط على اعتبار أ

نه يعيبهما اختالف طرق أعن حجم املؤسسة إال  أوسع تعبريا تعد نسب الرحبية إىل األموال املستثمرةأن بالرغم من      

قيمة األصول ورأس املال ومعدالت إهتالك رأس املال بني املؤسسات واحتمال تغري هذه الطرق مما جيعل املقارنة حساب 

مما جيعل مقياس نسبة الربح إىل إمجايل قيمة املبيعات  .بعدم الدقة حبية عرب السنوات املختلفة مشوبابني معدالت الر 

يعكس حجم النشاط الذي ) أو اإليراد الكلي(ن إمجايل املبيعات ت، ألؤسساأداء املحول  مقياسا مفضال يف الدراسات

ة وانعكاسات ذلك السوق على ؤسسة، من خالل حجم اإلنتاج، وظروف السوق الذي تعمل يف ظله املؤسستقوم به امل

  )1(.ت يف هذا السوقؤسساسلوك امل

  ربحية المؤسسات الصناعية مستوى على العـوامـل المؤثـرة  :ثالثالفرع ال 

  :ية ميكن تصنيفها كاآليتناعاألساسية اليت تتحكم يف رحبية املؤسسات الصعوامل إن ال     

   اوأهدافه المؤسسة كفاءة -1

 ،على املوازنة بني العائد واملخاطر، وعلى ختفيض التكاليف وزيادة اإليرادات ة املؤسسةمبدى قدر ؤسسة تتأثر رحبية امل     

. يؤدي إىل اخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة املنتجة بالتايل يرتفع مستوى الرحبيةمما اإلنتاجية  �اارتفاع كفاء ومدى

ة ؤسساهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة على مستوى السعر بالتايل على مستوى الرحبية فإذا كان هدف امليؤثر وكذلك 

ة أهداف أخرى ؤسسأما إذا كان للم، ع معدل الرحبيةوهذا يرف هو حتقيق أقصى ربح ممكن فسيكون مستوى السعر مرتفع

ت جديدة للصناعة فإن مستوى السعر يكون منخفض وبالتايل ينخفض ؤسسامثل زيادة كمية مبيعا�ا أو إعاقة دخول م

   )2(.معدل الرحبية

  المنافسةو الظروف االقتصادية  -2

تؤثر املنافسة بني املؤسسات على رحبيتها وذلك  كما  .االقتصادية احملليةتتأثر رحبية املؤسسة مبدى استقرار الظروف      

من خالل نقص املوارد املتاحة هلا، واضطرارها نتيجة لذلك على دفع معدالت فائدة عالية للحصول على هذه املوارد 

  .األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض رحبيتها

 

                                                 
  . 211باخرمة، مرجع سابق، ص  )1(
 .22ص  ،، مرجع سابقالخطة الدراسية لمادة اقتصاديات الصناعة ،أمحد سعيد باخمرمة 2
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  المؤسسة افي ظله شطي تتال صناعةظروف ال -3

وحجم ومرونة الطلب على السلعة ) مستوى الرتكز، عوائق الدخول، درجة التمييز يف املنتجات( هيكل الصناعة      

   )1(.والسلوك املتوقع للمؤسسات األخرى يف الصناعة املنافسة للمؤسسة إزاء أي تغيري يف سعر سلعتها

    )2(:التالية والرحبية الصيغة العامة لنموذج االقتصاد القياسي صناعةتستخدم معظم الدراسات عن هيكل ال     

  

يشمل متغريات متثل شروط الدخول : )B( .يعكس سهولة التواطؤ مستقل متغري: )C( .مؤشر الرحبية :)(حيث أن 

  .ظروف الطلب: )D(. )عوائق الدخول( إىل الصناعة

على جانب . مييز بني العوامل احملددة للرحبية على كل من جانب الطلب وجانب العرض النموذجهذا  فاملنطق وراء     

ت القائمة من املنافسة ؤسسافالعوائق العالية للدخول حتمي امل. التواطؤط الرحبية بكل من عوائق الدخول و العرض ترتب

  .املمكنة وبذلك متثل شرطا ضروريا للرحبية العالية

قد متحو أي  صناعةدة أصال بالت املوجو ؤسسان املنافسة بني املإاجلديدة، فبصرف النظر عن �ديد املنافسة  ولكن     

حتدد إىل أي درجة ميكن استغالل املوقف االحتكاري يف �ديد  صناعةن فاعلية التواطؤ يف الإلذا ف. أرباح غري عادية

  . كم للقلةالداخلني اجلدد بصورة أكثر فاعلية يف حالة احتكار حم

ة على ؤسسفإذا كانت الصناعة احتكارية يكون الطلب على السلعة غري مرن وتزداد قدرة امل أما من جانب الطلب،     

وعلى العكس، إذا كانت الصناعة تسودها منافسة فإن الطلب على . رفع السعر وهذا يؤدي إىل زيادة معدل الرحبية

  )3(.فع السعر وهذا يقلل من معدل الرحبيةة على ر ؤسسالسلعة يكون مرن وتقل قدرة امل

  اإلنتاجيةمؤشر  :مطلب الثانيال

يف هذا اإلطار سنتعرض إىل تعريف اإلنتاجية وأمهيتها، األداء، و تعترب بعد من أبعاد  اإلنتاجيةلقد وضحنا سابقا أن     

  . طرق قياسها وأهم العوامل املؤثرة فيها

   تهاأهميو اإلنتاجية تعريف : الفرع األول

 ،فيها اإلنتاجي اجلانب اعىر ي البد أن املؤسسة أداء مستوى لتحديد يةلعم أية نأ االقتصاديني الباحثني بلأغ يعترب     

   .املؤسسة يف األداء متقيي معايري همأ أحدوالذي يعد  اإلنتاجية ؤشرم هيعكس اجلانب ذاهو 

                                                 
 .217أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق، ص  )1(   
  .174ص  ،1994، )الرياض(للنشر، اململكة العربية السعودية ، دار املريخ اقتصاديات الصناعةروجر كالرك، تعريب فريد بشري طاهر، ) 2(
  .198، ص  2001، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، األردن، االقتصادبول سامويلسون وآخرون، ترمجة هشام عبد اهللا، ) 3(

 = f (C.B.D)   
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  اإلنتاجيةتعريف  -1

 عرف مدحت القريشي مؤشر اإلنتاجية بأنه ،املبحث األول واليت مت عرضها يفباإلضافة إىل التعاريف املقدمة هلا       

، ومن هنا تتأتى أمهية اإلنتاجية بالنسبة )1("ميثل العالقة بني اإلنتاج وبني كمية املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية"

  .وعلى عدة مستوياتملختلف األنظمة السائدة يف العامل 

  اإلنتاجيةأهمية  -2

يتها بالنسبة للعامل تتمثل يف تربز أمهية اإلنتاجية على عدة مستويات، وهي مستوى العامل، املؤسسة وا�تمع، فأمه     

روف عمله املادية كل زيادة يف مستوى اإلنتاجية يؤدي إىل حتسن يف أجرته ومن مث حتسن مستوى معيشته وظ أن

بالنسبة للمؤسسة فإن ارتفاع مستوى إنتاجيتها ميكنها من ختفيض تكاليف منتجا�ا وبيعها بأسعار  أما. واملعنوية

وإضافة على ذلك فإن  .منخفضة وبالتايل الريادة يف جمال التكلفة أمام املؤسسات املنافسة وتعزيز مكانتها يف السوق

ؤسسات الصناعية، يساهم يف زيادة مستوى أرباحها، وكذلك يسمح بتصدير منتجا�ا حنو ارتفاع مستوى اإلنتاجية يف امل

اخلارج، كما يتيح للزبائن احمللني احلصول على املنتجات بأسعار منخفضة متكنهم من إشباع حاجا�م ورغبا�م، مما يؤدي 

    .إىل حتسني املستوى العام ألداء املؤسسة

  ةاإلنتاجي قياس: الفرع الثاني

  .هناك مقاييس خمتلفة لإلنتاجية منها مقاييس كلية وأخرى جزئية     

  الكلية اإلنتاجية -1

املتحقق  واإلنتاج اإلنتاجية مستلزماته املستخدمة يف العمليةو  اإلنتاج كافة عناصر بني العالقة" الكلية اإلنتاجية متثل     

 حسب فليست اإلنتاجية ،inputاملدخالت  إىل outputاملخرجات   نسبة آخر ومبعىن، )2("من هذه العملية

 زمنية فرتة خالل أنتجت اليت السلع واخلدمات من املخرجات كمية بني احلسابية النسبة سوى التعريف هذا مضمون

 مجيع البسط يف يوضع الصيغة هذه ويف .اإلنتاج من القدر حتقيق هذا يف استخدمت اليت املدخالت وكمية معينة

 الكميات أو الصيغة يف وتستخدم. تستخدمها اليت املدخالت مجيع املقام يف يوضع كما املؤسسةتنتجها  اليت املخرجات

 لقياس استخدامها ميكن قياس عامة وحدة حتديد األمر ويتطلب السواء، على واملدخالت للمخرجات بالنسبة القيمة

  .واملدخالت املخرجات من املختلفة األنواع

  

                                                 
  .257مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  )1(
  .246، ص 2009، )عمان(صفاء للنشر والتوزيع، األردن ، دار االقتصاد اإلداريفليح حسن خلف، طارق احلاج،  )2(

  

 =                                 =    الكلية اإلنتاجية
 اإلنتاج

  اإلنتاج ناصرع

 اإلنتاج

التنظيم    + العمل + اآلالت والمعدات والخامات + رأس المال        
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 هنا واملشكلة قياسها، يتعذر باملعىن الواسع اإلنتاج فعناصر الكلية، اإلنتاجية احتساب يف كبرية صعوبات وتوجد     

 رأس وحدات على الطاقة وحدات على العمل وحدات وكيف جنمع متجانسة وحدات إىل اإلنتاج عوامل حتول كيف

 إجياد إىل االقتصاديني ويلجأ .أصال للقياس قابلة غري واإلدارة التنظيم عنصر وحدات بأن اخلام علًما املواد ووحدات املال

 نواجه أننا أال احملدود اإلنتاج ذات الصغرية للوحدات ا بالنسبةممكن ذلك يكون وقد املدخالت جلميع حتويل معامالت

  .الكبرية االقتصادية للوحدات بالنسبة والشمول الدقة غاية يف بيانات توافر ويتطلب األمر كثرية صعوبات

  الجزئية اإلنتاجية -2

 ومبعىن حدة على كل املادية اإلنتاج وعناصر البشرية اإلنتاج عناصر إنتاجية حول والدراسات األحباث معظم تدور     

 وادامل وإنتاجية جروإنتاجية األ املال رأس وإنتاجية العمل اجلزئية كإنتاجية اإلنتاجية دراسة أساس على األحباث تقوم آخر

 قد اإلنتاجية قياس يف واحد عنصر دراسة على االقتصار أن ويالحظ .خمتلفة كل منها على تؤثر اليت العوامل أن حيث

مماثلة  تكون مثال ال املال رأس إنتاجية ارتفاع نسبة أن اىل ذلك الكلية، ويرجع اإلنتاجية عن صحيحة فكرة غري يعطي

 باستخدام أي انقدي أو اعيني شكال اجلزئية اإلنتاجية الكفاءة وتأخذ .العمل إنتاجية عنصر ارتفاع لنسبة بالضرورة

 :تكون القيم وعليه أو الكميات

  =  العمل إنتاجية −
املخرجات	

عملال
  

  =  املواد إنتاجية  −
املخرجات	

اماتاخل
 

  = املال رأس إنتاجية −
املخرجات	

ستثماراتاال
  

	 =األجر إنتاجية - 
املخرجات	

	 الرواتبو  	جمموع		األجور	
  

 العمـال، بعـدد العمـل عـن وكـذلك التعبـري املضـافة القيمـة اإلنتـاج، قيمـة اإلنتـاج، بكميـة املخرجـات عـن التعبـري وميكن     

 هـو اجلزئيـة اإلنتاجيـة فكـرة مييـز مـا أهـم ولعـل .)1(العامـل، وهكـذا املـال رأس االسـتثمارات، العمـل، سـاعات أجـورهم،

 باألمر ليس وهذا اإلنتاج عوامل أحد كفاءة تقيس املتوسطة اإلنتاجية أن املعيار على هذا يعاب أنه أال والسهولة البساطة

 هلـذا ارتفـاع اإلنتاجيـة إىل اراجعـ ذلـك يكـون أن دون العمـل عنصـر إنتاجيـة تزيـد فقـد  األحيـان، مـن كثـري الصـحيح يف

                                                 
  ).بتصرف. (259، 258مدحت القريشي، مرجع سابق، ص ص  )1(
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 يف يؤخـذ أن املعيـار هـذا استخدام فينبغي عند ولذلك أكثر إنتاجية تعطي اآلالت من أحدث أنواع الستخدام بل العنصر

  .اإلنتاج عوامل بقية يف حتدث اليت التغريات االعتبار

اجـية عـلى املؤشـرات اجلزئـية لـتأثر األخـرية باالخـتالف يف كـثافة اسـتخدام نتاالقتصـاديون املؤشـرات الكلـية لإل يفضـل     

تاجــية احلديــة نون اإلنبسريان قا إنتاجيتهنـتاج كـلما قلـت تاج حيث كلما زادت كـثافة اسـتخدام عنصـر اإلنعناصـر اإل

  .املتناقصــة

   العوامل المؤثرة على اإلنتاجية :لثالفرع الثا

   : تؤثر على اإلنتاجية بالزيادة أو النقصان نوجزها فيما يلي هناك عدد من العوامل اليت     

  نتاجيةتي تؤدي إلى تحسين اإلالعوامل ال -1

والعوامل الداخلية قسم إىل جمموعتني رئيسيتني مها العوامل جمموعة من العوامل تتتحكم يف حتسني اإلنتاجية      

العوامل اخلارجية هي اليت تقع خارج ملؤسسة أما االعوامل الداخلية فهي تلك اليت تقع داخل سيطرة حيث أن  ،اخلارجية

   )2(:نوردها فيما يلي ،)1( سيطر�ا

  .وانتظامها يف العمل واخنفاض معدل دورا�ا وفعالية برامج تدريبهاقوة البشرية ودرجة تأهيلها ال -

العمل وتنوع العمل ووسائل العمل، ودرجة تطور التقنية وبرامج الصيانة، وحالة الطاقة وكيفية استثمارها  كثافة  - 

  .وحتميلها، ومدى استخدام اآلالت واألدوات اخلاصة

  .العوامل اليت تربط عناصر اإلنتاج مع بعضها، وهي التنظيم والتكنولوجيا واملعلومات واإلدارة - 

وق عناصر اإلنتاج كاالحتياطات واإلمكانات املتاحة يف السوق من القوة العاملة ودرجة تأهيلها، العوامل املتعلقة بس - 

اخلامات واملواد األولية ودرجة النوعية، والوسائل والتجهيزات اإلنتاجية ودرجة تطورها، وفرص االستثمار املتاحة حاليا ويف 

  .املستقبل

  .تراكم املعلومات والدراسات ذات الصلة اإلنتاج،، هيكل ترتيب عناصر والقواننيعوامل التخصص والتنسيق والتكامل  - 

  .شروط املوقع واحمليط واملناخ اإلنتاجي واالستثماري املالئم للنشاط املطلوب - 

  .التطوير التقين العلمي وإمكانية استخدامه يف العملية اإلنتاجية على املدى الطويل - 

  اإلنتاجية تي تؤدي إلى تخفيضالعوامل ال -2

  )3(:يف املؤسسة الصناعية، تتمثل فيما يلي اإلنتاجيةجمموعة من العوامل تقود إىل ختفيض  توجد     

                                                 
  .279نعيمة بارك، مرجع سابق، ص ) 1(
  .42، 41كاسر نصر املنصور، مرجع سابق، ص ص   )2(
  .43، 42كاسر نصر املنصور، مرجع سابق، ص ص  )3(
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     .اجلودة اخلاطئةاخلاطئ، أو زيادة عدد األمناط املصنعة وأمناط  املنتج بسبب تصميمهحمتوى العمل اإلضايف الناتج عن  - 

أو تصميم العملية ، أو إتباع الطريقة األقل كفاية، خاطئشكل ب ستخدام الوسيلةحمتوى العمل اإلضايف الناتج عن ا - 

  .بشكل خاطئبشكل مكلف، أو التخطيط والتنظيم 

   .)اخنفاض مستوى كفاية اإلدارة(الوقت غري املثمر بسبب فشل اإلدارة  - 

  قنيمؤشر التطور الت: الثالث المطلب

ال تقل أمهية  اقتصادية أخرى ، هناك مؤشراتواليت تعترب من املؤشرات املاليةمؤشر الرحبية ومؤشر اإلنتاجية  إضافة إىل     

   .ولعل أمهها التطور التقين عن سابقا�ا يف تقييم أداء املؤسسات الصناعية

   وأهميته التطور التقني تعريف :الفرع األول

  .سنحاول يف هذا الفرع إبراز معىن التطور التقين وأمهيته بالنسبة للمؤسسة الصناعية     

   التقنيالتطور  تعريف -1 

أحد املؤشرات اهلامة للنمو الصناعي كأحد أهداف التخطيط االقتصادي، كما أن من  كنولوجييعترب التطور الت     

ة ألي ؤسسزيادة مستوى اإلنتاجية اليت ميكن قياسها مبعدل الزيادة يف إنتاج املت الصناعية ؤسسانتائج التطور التقين يف امل

  .إىل معدل الزيادة يف حجم القوة العاملة فرتة زمنية معينة منسوبا

كان أكرب من معدل الزيادة يف حجم القوة العاملة املستخدمة   ةؤسساملفإذا حدث أن معدل الزيادة يف حجم إنتاج      

، وهذا يعين إن التكلفة املتوسطة إلنتاج السلعة قد اخنفضت قد حدث) أو فنيا(تطورا تقنيا إن ذلك يعين أن يف اإلنتاج ف

، بافرتاض  ثبات أسعار عوامل اإلنتاج، أو مبعىن آخر حدثت زيادة يف نتاج سابقاواها عند نفس حجم اإلعن مست

مبعىن أن التطور  ،انب الديناميكي يف مفهوم الكفاءةإال اجل الكفاءة اإلنتاجية، هلذا ميكن القول أن التطور التقين ما هو

   )1(.ةؤسسيادة يف الكفاءة اإلنتاجية للمميكن تعريفة بأنه الز 

  أهمية التطور التقني في الصناعة وآثاره -2

  )2(:ما يليالتقين في )أو التقدم(تظهر أمهية التطور     

حيث تزداد إنتاجية عناصر اإلنتاج وتنخفض التكلفة  ةؤسسامليؤثر التطور التقين على مستوى الكفاءة اإلنتاجية يف  - 

  .ةؤسساملاملتوسطة وبالتايل ميكن أن يؤدي التطور التقين إىل ارتفاع معدل الرحبية يف 

                                                 
  .230سابق، ص مرجع  ،باخمرمة أمحد سعيد )1(
  .26، مرجع سابق، ص الخطة الدراسية لمادة اقتصاديات الصناعةباخمرمة أمحد سعيد،  )2(
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على مستوى التشغيل والعمالة يف ا�تمع، خاصة إذا كانت األساليب التكنولوجية  كن أن يؤثر التطور التقين سلبيامي - 

من النوع املوفر للعمل، أي أساليب تكنولوجية كثيفة رأس املال وتعتمد أكثر على استخدام اآلالت، وهذا ال يسهم يف 

 . لعالج مشكلة البطالة خاصة يف الدول كثيفة السكان واليت لديها فائض يف عنصر العم

ة على املنافسة يف السوق احمللي واخلارجي ألن التطور التقين ينعكس على ؤسساملعلى قدرة  يؤثر التطور التقين إجيابيا - 

ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية واخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة املنتجة واخنفاض السعر، كما ينعكس أيضاً على حتسن نوعية 

 .السلعة املنتجة وارتفاع جود�ا

يؤثر التطور التقين يف الصناعة على مستوى التطور التقين يف ا�تمع ككل فيمكن أن ينتقل التطور التقين من قطاع  - 

  .ألن هناك ارتباط بني القطاعات. الصناعة إىل القطاعات األخرى مثل قطاع الزراعة وقطاع اخلدمات

   ةؤسسي في المتقنالتطور ال مؤشر قياس :الثاني الفرع

   :وجود مدخلني أساسيني مها نشري إىل ،عرفة سبل قياس مؤشر التطور التقين باعتباره مؤشر من مؤشرات األداءمل     

  في المؤسسة والتطويرالبحث  -1

   )1(:هيبحث والتطوير يف املؤسسة املستعملة يف حتديد ال املقاييسأهم      

ميكن حتديد أي مقياس لإلنتاجية كنسبة التغري يف املخرجات إىل التغري يف املدخالت، وعلى  :إنتاجية البحوث والتطوير - 

  .سبيل املثال التحسن يف أداء املنتج والعملية مقسوما على االستثمار اإلضايف يف البحوث والتطوير

معني من االستثمار يف البحوث وهو مقياس الربح املتولد عن قدر : معدل العائد على االستثمار يف البحوث والتطوير - 

  .والتطوير

وهو مقياس ملستوى اإلنفاق للمشاريع املختلفة ووحدات النشاط ويف ظل مستوى  :املوارد املخصصة للبحث والتطوير - 

   .املؤسسة ككل

لرئيسية اوهي اختيار واحد أو أكثر من مقاييس األداء التكنولوجي للمنتجات والعمليات  :معدل االبتكار التكنولوجي - 

 .ورصد تقدمها عرب الزمن

وهو يقاس من خالل عدد املنتجات اجلديدة املقدمة سنويا، عدد براءات االخرتاع املتحصل  :معدل تقييم منتج جديد - 

 .عليها أو نسبة املبيعات املشتقة من منتجات جديدة

                                                 
مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول أداء وفعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة،  دور التكنولوجيا في زيادة فعالية أداء المنظمة،عبد الوهاب بن بريكة،  )1(

  .06، ص  2009جامعة بوضياف باملسيلة، 



  األسس النظرية لتحليل أداء المؤسسة الصناعية                                          الثاني                          الفصـل 

113 
 

حنو هدف التنويع، فإنه من املهم قياس  جزئيا اتيجية التكنولوجيا موجهةطاملا أن إسرت  :التنويع املعتمد على التكنولوجيا - 

 .درجة النجاح يف إجناز هذا اهلدف من خالل نسبة املبيعات الناجتة من ا�هودات اخلاصة بالتنويع

حقوق االخرتاع أو مبيعات : ميكن استخدام مقاييس أخرى على حسب طبيعة املؤسسة مثل :مقاييس أخرى مالئمة - 

ألفراد على التكنولوجيا اجلديدة، زمن دورة تنمية منتج جديد، تكلفة التطوير لكل مرحلة التكنولوجيا، زمن تدريب ا

 .ومستوى التفوق التكنولوجي

  المؤسسة في التكنولوجيااستخدام  مستوى -2

 الكثافة مستوى مؤشرع، و التصني درجة مبؤشر املؤسسةمن طرف  التكنولوجيا ماستخدا مستوى نع التعبري نميك     

  )1(.مساليةرأال

 :التالية بالعالقة هحساب نوميك املؤسسة، يف املستخدمة التكنولوجيا مستوى تطور يبني :عالتصني درجة مؤشر .1

  × =  نيعالتص درجة
		القيمة		املضافة		االمجالية	

			قيمة	اإلنتاج	�بتكلفة	عوامل	اإلنتاج	�
 100  

 يف املستخدمة التكنولوجيا مستوى وتطور التصنيع مستوى ارتفاع ىلعر دل ذلك املؤش ذاه قيمة ارتفعت كلما      

 .اإلنتاجية يةلالعم

 مالكو  الواحد، عامللل واآلالت املعدات مقدار أي رأس املال كثافة نع يعرب: سماليةرأال الكثافة مستوى مؤشر .2

 املعداتن م العامل حصة أي( املؤسسة يف أمساليةر ال الكثافة ارتفاع إىل ذلك أشار مالك املؤشر ذاه قيمة ارتفعت

  :التالية العالقة وفق املؤشر ذاه حساب نوميك التكنولوجيا، مستوى وتطور )واآلالت

  × = مساليةرأمستوى الكثافة ال
			قيمة		املعدات	واآلالت

	 نيلالعام 		عدد	
 100  

  العوامل المؤثرة في التطور التقني : لثالثالفرع ا

    :تؤثر على التقدم التقين يف صناعة ما يف العناصر التاليةميكن تلخيص أهم العوامل اليت      

  هيكل الصناعة -1

  الصناعة وإمنا هناك وجهيتمبعدل التطور التقين يف) شكل السوق(مل يتفق االقتصاديون بشأن عالقة هيكل الصناعة      

  :  ومهانينظر خمتلفت

                                                 
  .272مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  )1(
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يرى أن العوامل االحتكارية  ثدافع جوزيف شومبيرت عن املنافسة غري الكاملة، حي :شومبيتروجهة نظر االقتصادي  -

حتقيق  ت االحتكارية الكبرية هي اليت تتمكن منؤسساتفاع معدل التطور التقين ألن امليف السوق هي اليت تؤدي إىل ار 

التامة أو  االحتكاراتأن التجديد والتغيري التكنولوجي يأيت على األغلب من  ، وقد ناقش)مرتفعة(أرباح غري عادية 

ت االحتكارية من إنفاق جزء من األرباح على ؤسساوبالتايل تتمكن امل ،)1(احتكارات القلة أكثر من املنافسة الكاملة

  . معدل التطور التقين يف الصناعة البحث والتطوير التكنولوجي وتطوير أساليب اإلنتاج وهذا يكون له تأثري إجيايب على

يرى أن هيكل الصناعة الذي يتميز باملنافسة هو الذي يشجع على التطور  الذي: مانسفيلدنظر االقتصادي  ةوجه -

ت اليت تعمل يف ظل املنافسة تواجه منافسة من املنتجني اآلخرين وهذا جيعلها �تم بالتطوير التقين حىت ؤسساالتقين ألن امل

ارتفاع التكلفة (ختفيض التكاليف املتوسطة فيها حبيث ال تضطر إىل اخلروج من الصناعة يف املدى الطويل بسبب تستطيع 

أما احملتكر فإنه ال يواجه منافسة يف السوق ولن يكون لديه احلافز لإلنفاق على البحث والتطوير التقين أو ) فيها

  )2(.التكنولوجي

بإنفاق  حتقق أرباح مرتفعة إذا قامت فعالت االحتكارية اليت ؤسسان القول بأن املومن وجهيت النظر السابقتني ميك     

على ارتفاع معدل التطور التقين  تكنولوجي فإن هذا يكون له تأثريا إجيابياجزء من هذه األرباح على البحث والتطوير ال

  .ومن مث اخنفاض مستوى التكلفة املتوسطة

  لإلنفاق على البحث والتطور التقنيحجم الموارد المالية المتاحة  -2

زيادة حجم املوارد املالية اليت ميكن إنفاقها على البحث والتطوير إىل ارتفاع معدل التطور التقين يف الصناعة تؤدي      

 ت الصناعية واإلعانات املالية اليت تقدمها احلكومةؤسساهم مصادر تلك املوارد املالية هي األرباح اليت حتققها املأو 

  .لتشجيع البحث والتطوير يف الصناعة

  مستوى التقنية والتطور التكنولوجي السائد في المجتمع -3

اجلديدة واالبتكارات، واليت تتأثر بالبيئة ودرجة التقدم العلمي يف ا�تمع والقوانني املوجودة  االخرتاعاتويشمل ذلك      

  . يف الدولة مثل قوانني محاية براءات االخرتاع

خيتلف ذلك يف الدول الصناعية املتقدمة عن الدول النامية حيث يكون معدل التطور يف الدول الصناعية أعلى و      

  . باملقارنة مع الدول النامية

  

                                                 
  .204بول سامويلسون، مرجع سابق، ص ) 1(
   :على املوقع اإللكرتوين .25اقتصاديات الصناعة، ص التعريف بعلم  )2(

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2016_03_25!12_39_39_PM.pdf . vu le 14/12/2016. 
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  معدل العائد المتوقع من اإلنفاق على أنشطة البحث والتطوير -4

ت الصناعية إىل ارتفاع الكفاءة اإلنتاجية فيها واخنفاض مستوى ؤسسااإلنفاق على التطوير التكنولوجي يف امليؤدي      

التكلفة املتوسطة مما يؤدي إىل ارتفاع معدل الرحبية وبالتايل فإن ارتفاع معدل العائد املتوقع من اإلنفاق على التطوير 

  . التقين يف الصناعة التكنولوجي يكون حافز على التطوير والبحث التكنولوجي وينعكس ذلك على ارتفاع معدل التطور

   الحصة السوقيةمؤشر : الرابع المطلب

تدخل احلصة السوقية ضمن املؤشرات الكمية لقياس األداء، وتقاس انطالقا من مبيعات املؤسسة مقارنة مع مبيعات      

تخصصني الصناعة سواء باحلجم أو بالقيمة، ولذلك ليست هلا عالقة مبؤشرات التكاليف، ولقد قام الكثري من امل

ا قامت ملجمموعة بوسطن االستشارية باستعمال احلصة السوقية مبقاييسها املختلفة كمؤشر لقياس األداء، من أهم هؤالء 

  .النمو ذات االستعمال الواسع يف حتليل املنتجات/بوضع مقياس احلصة السوقية النسبية كأحد أبعاد للمصفوفة احلصة

  وأهميتها السوقيةمؤشر الحصة تعريف : الفرع األول

 ومدى تنافسيتها على للحكم اجليدة املؤشرات أحد) حصتها السوقية(السوق  مبيعات من املؤسسة نصيب يعترب     

 الذي السوق مبيعات من معني نصيب على احلصول إىل املؤسسات كل تسعى وقد. واالستمرار النمو ألهداف حتقيقها

   .اغتنامها إىل تسعى مستقبلية فرصا هناك وكانت ينمو السوق كان إذا مالئما اهلدف هذا يكون حيث فيه، تعمل

  مؤشر الحصة السوقيةتعريف  -1

نسبة تعرب عن نصيب املؤسسة من الصناعة، وتعرب كذلك عن مدى كفاءة  بأ�ااحلصة السوقية  ميكن تعريف     

نشاطا�ا التسويقية واليت ينعكس أثرها على حجم مبيعا�ا يف الصناعة مقارنة مع املبيعات الكلية لنفس الصناعة، وتعترب 

قدمي منتجات جديدة أو املؤسسة اليت حتصل على أكرب حصة سوقية مؤسسة رائدة تقود إىل تغيريات يف األسعار أو ت

حتقيق تغطية سوقية مناسبة ملنتجا�ا، وهلا انتشار ونشاط تروجيي مالئم حيقق هلا و إدخال تكنولوجيا حديثة إىل السوق، 

أهدافها، وهلذا يتطلب من املؤسسة اليت تطمح يف تنمية حصتها السوقية أن جتد وسيلة مالئمة حتقق هلا التوسع يف حجم 

حيث يتطلب من املؤسسات الصناعية املتنافسة فيما بينها واليت  ،)1(ومحاية اجلزء احلايل هلا يف السوق األسواق اإلمجالية

تسعى كل واحدة منها على زيادة حصتها السوقية زيادة حجم السوق من خالل تقدمي أصناف وأشكال جديدة من 

دفعهم املنتجات تليب رغبات وحاجات الزبائن احلاليني، وكذلك الرتويج الواسع والكفء ملنتجا�ا جلذب الزبائن اجلدد و 

وكلما كانت املنتجات اليت تقدمها املؤسسة أقل جاذبية . إىل تكرار استخدامها من خالل التأكيد على جودة منتجا�ا

  .بافرتاض تساوي األمور األخرى كلما ضعفت حصتها من السوق

                                                 
  .99علي فالح الزعيب، مرجع سابق، ص (1) 
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اليت بواسطتها تتأكد  الوسائل إحدىتعد رحبية املؤسسة، إمنا  ومما سبق يتضح أن احلصة السوقية ال تعد مؤشرا ملدى     

مبعىن أ�ا ال تشكل هدفا  .الالزمة لتحسني األداء باإلجراءاتإدارة التسويق من مدى حتقق األهداف التسويقية والقيام 

   )1(.يدل على مكان املؤسسة بالنسبة إىل منافسيها يف الصناعةحبد ذاته بل هي مؤشر 

  الحصة السوقية في تحديد وضعية المؤسسة في الصناعة أهمية -2

إعطاء صورة علـى مكانة أو و  تحديد وضعية املؤسسة يف الصناعةة كمقياس لؤسسما يستخدم حجم مبيعات امل غالبا     

مدى قو�ا موقع املؤسسة التنافسي، وقدر�ا على التأثري يف ذلك السوق ونتائج ممارسا�ا لتحقيق أهدافها االقتصادية أي 

وحتليل املبيعات هـي تلك اجلهود اخلاصة بقياس وتقييم املبيعات الفعلية اليت مت حتقيقها يف ضوء األهداف البيعية . السوقية

املوضوعة من قبل املؤسسة، ودراسة أسباب نقص أو زيادة املبيعات، واكتشاف االختالالت واالحنرافات خالل تلك 

قعة وحجم املبيعات الفعلية، ومن مث اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لسد الفجوة بني الفرتة بني حجم املبيعات املتو 

 ومعرفة السابقة، السنوات مببيعات احلالية املبيعات مقارنة طريق عن سواء املؤسسة، مبيعات حتليل إن .األهداف واألداء

 ومقارنتها ،زبائنال أو املنتجات حسب أو اجلغرافية، للمناطق وفقا املبيعات حتليل طريق عن أو ،�ا احلاصل التطور

 يف املؤسسة وقوة وضعية على للحكم كاف غري ولكنه ضروري مؤشر هو السابقة، السنوات ومبؤشرات البعض ببعضها

 أو للدولة، االقتصادية الظروف يف للتحسني أو للزيادة نتيجة املؤسسات، إلحدى املبيعات مستوى يزداد فقد. الصناعة

 فعاليةو كفاءة   نتيجة الزيادة تكون قد أخرى، زاوية ومن. سريعة بصورة امعدال� وزيادة ،صناعةال لنمو نتيجة

 تأثري إلبعاد الفعالة الوسيلة فإن مث ومن .هلا املنافسة باملؤسسات مقارنة ملؤسسةا سرتاتيجيات املعتمدة من طرفاال

 نصيب ارتفع فإذا. للمؤسسة السوقية احلصة حتديد يف يكمن الصناعة، يف املؤسسة وضعية على للحكم العامة العوامل

وبذلك هو مؤشر إجيايب على وحتسن أداءها،  منافسيها مواجهةيف  تفوقها على داللة فهو ،)الصناعة( السوق يف املؤسسة

  . السوق، فهو العكس أما يف حالة اخنفاض نصيبها من. الوضعية التنافسية اجليدة للمؤسسة يف الصناعة

  طرق تقدير الحصة السوقية للمؤسسة: الفرع الثاني

املقياس املستخدم يف ذلك، و�ذا الصدد نشري إىل وجود املقاييس احلصة السوقية للمؤسسة، ينبغي اختيار عند حتليل      

   :ةالرئيسية التالي

  

  

                                                 
أطروحة دكتوراه غري  ،-حالة صناعة خدمة الهاتف النقال في الجزائر-إستراتيجية المؤسسة االقتصادية بين هيكل الصناعة واألداء فواز واضح،  )1(

  )بتصرف.(139ص  ،2015/2016منشورة، كلية العـلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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  للمؤسسة )المطلقة(الحصة السوقية اإلجمالية  -1

أي مجيع (على مبيعات الصناعة  املؤسسةعن طريق قسمة مبيعات  مؤسسةاحلصة السوقية اإلمجالية للتقاس      

يف فرتة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة، وإن احلصة السوقية اإلمجالية للمؤسسة متكنها )1()العاملة يف الصناعة املؤسسات

من معرفة واكتشاف أية احنرافات وتقوميها بسرعة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها أو معاجلتها واكتشاف نقاط 

داء األخرى للمؤسسة مثل املصاريف الضعف وحتويلها إىل نقاط قوة، وكذلك ميكنها ربط حصتها السوقية ببيانات األ

البيعية أو الرتوجيية أو التوزيعية ومدى مالئمة األسعار احملددة ملنتجا�ا، وكذلك مع حجم التدفقات النقدية والرحبية 

  )2( :وتقاس احلصة السوقية اإلمجالية للمؤسسات على النحو التايل. للمؤسسة، وغري ذلك

= حصة السوق اإلمجالية
	معينة ةزمني مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	

	مبيعات	الصناعة		يف	نفس	الفرتة
  %س= 100×  

وينبغي على املؤسسة لتقدير حصتها السوقية أن تتخذ عدة قرارات �ذا اخلصوص، من أمهها اختيار املعيار الذي يتم      

احلجم مثل السيارات، عادة ما  ففي جمال السلع الكبرية. على أساسه تقييم املبيعات، إّما بعدد الوحدات أو بالقيمة

عكس املنتجات الصغرية احلجم اليت يستخدم . كمؤشر حلجم املبيعات) عدد السيارات املباعة(يستخدم عدد الوحدات 

  ...القيمة كمؤشر حلجم املبيعات، مثل املواد االستهالكية، مواد التنظيف

 فعلى سبيل املثال. الذي سيتم قياس احلصة السوقية فيه كما ينبغي حتديد املنطقة اجلغرافية أو السوق املستهدف،     

يف السوق اجلزائري، ختتلف عن احلصة السوقية لنفس املؤسسة يف السوق  "Renault"حصة السوق لسيارات رونو 

  ...املغريب، وهكذا

  حصة السوق المستهدف -2

ت املؤسسة مببيعات مجيع املؤسسات العاملة ، من خالل مقارنة مبيعا)به املعتىن(يتم قياس حصة السوق املستهدف      

وميكن حساب نسبة حصة السوق املستهدف حسب . خالل فرتة زمنية معينة) املخدوم(يف نفس السوق املستهدف 

  :العالقة التالية

	= حصة السوق املستهدف
		مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	زمنية	معينة

	مبيعات	السوق	املستهدف	يف	نفس	الفرتة
  %س= 100×  

ما تكون حصة  اء هذا النوع من املنتجات، وعادةويتكون السوق املخدوم، من مجيع املشرتين القادرين على شر      

 60%فاملؤسسة ميكن أن حتقق حصة قدرها . املؤسسة من السوق املخدوم، أكرب من احلصة السوقية اإلمجاليـة للسوق

                                                 
   .08مرجع سابق، ص ، حممد سليماين )1(

  .100علي فالح الزعيب، مرجع سابق، ص  (2)
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يف السوق اإلمجايل، إذا ما قورنت  15%تتجاوز نسبة ، ولكن هذه النسبة قد ال )املستهدف(من السوق املخدوم 

، لذا فإن مهمة املؤسسة أن تركز على حتقيق نصيب كبري من مبيعات السوق مبيعا�ا مببيعات مجيع املؤسسات يف الصناعة

  .)1(املستهدف مث ميكن أن تضيف خطوط إنتاج جديدة أو مناطق معينة لكي تزيد من نصيبها يف السوق اإلمجايل

  حصة السوق النسبيـة -3

. تقاس حصة السوق النسبية، من خالل مقارنة مبيعات املؤسسة، مببيعات أهم املؤسسات املنافسة هلا يف الصناعة     

  :ويعرب عن هذه النسبة بالصيغة التاليـة. وذلك خالل فرتة زمنية معينة

 = حصة السوق النسبية
			مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	زمنية	معينة

مبيعات	أهم		املؤسسات	يف	الصناعة	يف	نفس	الفرتة
  %س= 100×  

وتقاس احلصة السوقية النسبية من خالل مقارنة  منافسة هلا يف الصناعة ويف الغالب، يتم حتديد ثالث مؤسسات     

املئوية، فإذا كان نسبة وميكن التعبري عن احلصة السوقية بال. ت يف الصناعةؤسسامببيعات أعلى ثالث م ةؤسساملمبيعات 

ميكن القول بأن احلصة   %10، %20ني تاليني هو مؤسستونصيب أكرب  %30ة ما من السوق ؤسسنصيب م

)2().10/60( %16.6الثالثة  مؤسسةللو ) 20/60(%50ة األوىل هي مؤسسالسوقية النسبية لل
   

فعلـى . كما ميكن للمؤسسة استخدام مقياس آخر يرمي إىل مقارنة مبيعا�ا مببيعات املؤسسة القائدة يف الصناعة     

، وكلما اقرتبت "IBM"مبقارنة مبيعا�ا مببيعات  "Microsoft"سبيل املثال، يتـم حساب احلصة السوقية ملؤسسة 

  .)3(سسة للحصول على مركز قيادي داخل الصناعةكلما كان ذلك مؤشرا على اجتاه املؤ   100%هذه النسبة إىل 

ويف . ومهما كان املقياس املستخدم لقياس احلصة السوقية، فعلى املؤسسة مجع البيانات الضرورية حلساب هذه النسبة   

صصة، هذا ا�ال، ميكن احلصول على بيانات احلصة السوقية اإلمجالية، نظرًا لتوفر اإلحصاءات احلكومية، ا�الت املتخ

بينما جند أن بيانات املقاييس األخرى من ... وخمتلف املنشورات من مصادر خمتلفة، مثل الغرف التجارية والصناعية

  .الصعب احلصول عليها، نظراً لتغري تشكيلة املنتجات، أو لسرية بعض البيانات عن مبيعات مؤسسة معينة

  .التايل الشكليف  وميكن إجياز طرق تقدير احلصة السوقية للمؤسسة     

  

  

  

                                                 
  .326حممد فريد الصحن، مرجع سابق، ص  )1(
  .09سابق، ص مرجع ، حممد سليماين )2(
  .327حممد فريد الصحن، مرجع سابق، ص  )3(
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  المقاييس المستخدمة في تقدير الحصة السوقية): 6.2(الشكل رقم 

= حصة السوق اإلمجالية  
مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	زمنية	معينة

	مبيعات	الصناعة		يف	نفس	الفرتة
  %س= 100×   

	= حصة السوق املستهدف        
		مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	زمنية	معينة

مبيعات	السوق	املستهدف	يف	نفس	الفرتة	
  %س= 100×  

	= حصة السوق النسبية           
			مبيعات	املؤسسة	يف	فرتة	زمنية	معينة

مبيعات	أهم		املؤسسات	يف	الصناعة	يف	نفس	الفرتة
  %س= 100×  

 

 .باالعتماد على الطرح السابق من إعداد الطالبة :المصدر

  تحليل الحصة السوقية: الفرع الثالث

، أما حتليل احلصة السوقية كما رأينا ذلك سابقا  قصد باحلصة السوقية نسبة مبيعات املؤسسة إىل مبيعات الصناعةن     

يظهر لنا أن شيئا ما  السوقيةفيقصد به مجع املعلومات عن حركة وانتقال الزبائن بني املؤسسات املتنافسة، فتحليل احلصة 

  .قد حدث ولكنه ال حيدد لنا هذا الشيء

  :وعند حتليل احلصة السوقية جيب احلذر من     

االعتماد يف التحليل على القيم وليست الكميات، فبعض املؤسسات قد ترفع من أسعار منتجا�ا مما قد يعطي أن يتم  - 

  .دقيقانطباعا بزيادة حصتها السوقية وهذا أمر غري 

أن يتم االعتماد يف التحليل على التشكيلة السلعية بدال من السلعة ذا�ا، حيث أنه قد يعطي بيانا خاطئا عن بعض  - 

السلع، فقد يكون هناك تزايد يف بعض السلع بينما يكون هناك اخنفاضا أو استقرارا يف بعض السلع األخرى ضمن 

  .التشكيلة

لألداء وتعترب من املقاييس اجليدة للتفرقة بني  ا الوصف فإ�ا تعترب مقياسا مهماذ�فإذا مت حتليل احلصة السوقية      

يف مواجهة ) عالمة سلعية معينة(إذ أ�ا حتدد موقف منتج معني  الغري ناجحة يف نشاطها،و املؤسسات الناجحة 

   )1(.ج أو اإلعالنكما أن اخنفاض احلصة السوقية قد يعين احلاجة إىل مزيد من جهود الرتوي املنافسني،
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  الفصل الثاني خالصـة

القائم �ا،  نظرة الباحث باختالف خيتلف من دراسة إىل أخرى الذيو  األداء مفهوم توضيح الفصل هذا يف حاولنا     

ملؤسسات املنافسة هلا يف ا عن زالـوصول إىل التفـوق والتمي أداء املؤسسة الصناعية يف الصناعةب يقصـدوبصفة عامة 

ين يف البقـاء لـة بإمجـاع املفكـر أهـدافها طويلـة األجل، واملتمث هي اليت بإمكا�ـا بلـوغاألداء اجليد ، فاملؤسسة ذات صناعةال

  .املـردوديـةو ـالية، اإلنتـاجية، الكفـاءة، الفع: باالهتمام باألبعـاد التـالية والنمـو، وال يتـم ذلك إال

 وهي على أداء املؤسسة، أو إجيـابـا تـؤثـر سلبا امتغريا� نفإ ا تنشط ضمنهيتال صناعةأثر بالوباعتبـار املؤسسة تأثر وتت     

، االجتماعية السياسية، االقتصادية، ،ةيالبيئالعوامل تثمل يف و غري خاضعة لتحكم املؤسسة الالعوامل اخلارجية 

العنصر البشري، اإلدارة،  الداخلية تتمثل يف مبجموعة من العوامل صناعيةيتأثر أداء املؤسسة الكما  والتكنولوجية،

كمعيار   ريايمع لعدة وفقا ومت التعرف كذلك على التصنيفات املختلفة لألداء. التقنيات املستعملة وثقافة املؤسسةالتنظيم، 

  .، ومعيار الطبيعةمعيار الوظيفة، الشموليةاملصدر، 

وفر للمؤسسة تكانت هي األخرى من العناصر اليت تضمنها هذا الفصل، على اعتبار أ�ا   األداء تقييمعمليـة و      

هي جـزء من عملية املـراقبة وهي بذلك تكتسي أمهيـة بـالغـة و  ،خمتلف املعلومات اليت تساعدها على تشخيص وضعيتها

لالزمـة لتقليص الفجـوة بينهمـا، ويستخـدم يف عند مقـارنة األداء الفعلي باألداء املخطط، واختـاذ اإلجراءات التصحيحية ا

ها حىت تكـون ل استعمـاهلا كليفضو  .أمهها مؤشر الرحبية، اإلنتاجية، التطور التقين، واحلصة السوقيةمؤشـرات ذلك عدة 

  .يف الصناعة املؤسسة ن واقع أداءالنظـرة دقيقـة ع

 قدرة، وال ميكن ذلك إال باألداء نم املستويات نأحس حتقيق إىل صناعةال يف ةلالعام املؤسسات كل وتسعى     

فاالسرتاتيجيات القويـة تؤدي إىل  .يف الفصل األول واملوضحة تنافسلل العامة سرتاتيجياتإحدى اإل اعتماد ىلعاملؤسسة 

كانت بذلك عـائقا إحراز نتـائج بـاهرة على مستوى األداء، لكنها إذا رفضت التـوافق وتغريات احمليط وانغلقت على نفسها  

  .األطروحةهذه من يف الفصل املوايل حتليله أكثر يف ظل االقتصاد الصناعي سنحاول هذا ما و  .أمام حتسني األداء
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النموذج الذهني تحليل أثر االستراتيجيات العامة للتنافس على األداء في ظل  :ثالثالفصـل ال

  يقتصاد الصناعالل

    تمهيد

أسواق العديد من الدول واجتاه إن تزايد حدة وشدة املنافسة على املستوى العاملي، ومع خفض حواجز الدخول قي      

العمل اجلاد واملستمر  يستدعي منها معظمها حنو االنفتاح قد خلق مناخا تنافسيا جديدا للمؤسسات الصناعية،

التأقلم والتكيف مع التغريات اليت حتدث يف الصناعة اليت تنشط فيها،  اليت تساعدها علىالكتساب امليزات التنافسية 

  .احلاليني والكامننيحملافظة على مركزها التنافسي وحتسينه بالنسبة ملنافسيها وذلك مبا يسمح هلا با

ة عملها، ـاعة وطريقــــيركز على حركية الصن الذي ظهر علم االقتصاد الصناعي وتزامنا مع هذه التغريات والتطورات     

اعي ـاد الصنــــــروف يف االقتصــــملعبناءا على النموذج ا ،اعةـــــلصنحمورين أساسيني مها املؤسسة وا مد يف التحليل علىـــويعت

وفق األنواع املختلفة هليكل  صناعةاملختلفة هلا يف ال تالسلوكيايأخذ املؤسسة من خالل أداء، حيث  - سلوك - هيكل ــــبـ

من جهة أخرى، بينما يأخذ احملور  يف الصناعة اليت تنشط فيها كل ذلك على أداء املؤسسة  الصناعة من جهة، وانعكاس

معينة من قبل املؤسسة من  تسلوكيامنها  شكلاملختلفة اليت يتطلب كل  شكاهلامن خالل أ الصناعةاآلخر واملتمثل يف 

، وذلك كله من أجل توجيه صناعة على هيكل الريجهة، ومن جهة أخرى السياسات اليت تتبعها الدولة يف سبيل التأث

  .موضوع االقتصاد الصناعياملعنون  املبحث األول وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل .العاملة فيهسلوك املؤسسات 

أصبح يأخذ مكانة هامة يف التخطيط و  ،يالصناعمنوذج االقتصاد أهم احملاور اليت يرتكز عليها  هيكل الصناعة ويعترب     

تتسم باالضطراب والتعقد وعدم التأكد مع األخذ بعني االعتبار اإلسرتاتيجي للمؤسسات يف ظل التحوالت البينية اليت 

قوى التنافس األخرى اليت تؤثر على املركز التنافسي للمؤسسة، وذلك حىت تتمكن املؤسسة من كسب االسرتاتيجيات 

 هيكل الصناعةلذلك سنحاول دراسة وحتليل . لوصول إىل أحسن وأفضل أداءوادافها احملددة التنافسية املناسبة لتحقيق أه

  .املبحث الثاين يف

يف ه املؤسسة الصناعية اتتبنختتاره و  فعالكسلوك اسرتاتيجي  عامة للتنافسالسرتاتيجيات االتعترب ويف هذا السياق      

 منافسيها وطريقة هامةرات وجماسبيال ممكنا لتحقيق أهدافها ترى فيه و الصناعة  ظل تواجدها يف شكل معني من أشكال

  .  ، وهذا ما سنحاول توضيحه أكثر يف املبحث الثالثأدائهاتطوير ل
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  موضوع االقتصاد الصناعي: المبحث األول

العالقة بني االسرتاتيجيات العامة للتنافس  دراسةالذي سنتبعه يف حتليل و ألسلوب كنقطة بداية أساسية لفهم ا     

تطرق إىل مفهوم االقتصاد اللى موضوع االقتصاد الصناعي من خالل حاول التعرف عسن يف هذه األطروحة واألداء

     .له والنموذج الذهين وتاريخ ظهور هذا العلم وخمتلف مراحل تطور أفكاره الصناعي

    مفهوم االقتصاد الصناعي: المطلب األول

يف الفرع و  ،يف الفرع األول لتعاريف املقدمة لهسوف نقوم بعرض خمتلف ا االقتصاد الصناعي مبفهوم اإلملاممن أجل      

  .اجلزئي دعالقة االقتصاد الصناعي باالقتصا حناول إبراز الثاين

  تعريف االقتصاد الصناعي: الفرع األول

بأنه جانب من جوانب النظرية االقتصادية، الذي يهدف االقتصاد الصناعي  Jean Pierre Angelierيعرف      

يقصد و إىل دراسة النشاط الديناميكي للصناعة، حتت تأثري حميطها، والسلوك اإلسرتاتيجي للمؤسسات املكونة هلا، 

   )1(.مبصطلح الصناعة جمموع املنتجني املتنافسني يف سوق سلعة أو خدمة معينة

ذلك العلم الذي يهتم بصورة أساسية بدراسة الظروف اهليكلية السائدة يف "بأنه  أمحد سعيد باخمرمة هكما يعرف     

أسواق ما، وانعكاسات ذلك على سلوك املؤسسات الصناعية ضمن هذا السوق، وتأثري هذا السلوك على مستويات 

 )2(."أداء هذه املؤسسات، مث السياسات الصناعية احلكومية املناسبة إزاء ذلك

واق الصناعية من وجهة النظر القائلة بأنه على األقل يف األسينطلق أن االقتصاد الصناعي  روجر كالرك كما يعترب     

بناء واحملافظة على عوائق دخول عالية، وعليه الليست تامة، ففي بعض األسواق قد يعمل احملتكر الوحيد يف  املنافسة

ظم األسواق الصناعية تكون عوائق الدخول غري كافية ملنع ميكن هنا تطبيق التحليل االعتيادي لالحتكار، بينما يف مع

أو التقليل من عدد املؤسسات العاملة يف السوق، ويف هذه احلاالت سوف تكون هناك درجة /دخول املنافسني اجلدد و

ه يسعى علم ، وبالتايل يغلب على هذه األسواق طابع املنافسة غري التامة، وعلي)الفعلية أو املمكنة(معينة من املنافسة 

اقتصاديات الصناعة إىل حتليل النتائج املرتتبة على احلاالت اليت جتمع بني املنافسة واالحتكار، ومن جانب آخر وعلى 

قر بالطبيعة الشاملة للمنافسة يف األسواق الواقعية تغري املعهود الرتكيز على التسعري يف الصناعة، فإن اقتصاديات الصناعة 

                                                 
(1) Jean Pierre Angelier, Economie industrielle -Eléments de méthode-, Office des publications 

universitaires, Alger, 1993, p 05. 

  .39أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق، ص  )2( 
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ة اإلنتاج وتصميم املنتج، واإلعالن وإسرتاتيجيات االستثمار وما إىل ذلك دورا ــــــاملنتج وعملير فيها تطوي واليت يلعب

   )1(.هاما، ويف بعض األسواق قد يكون التنافس يف هذه ا�االت أكثر أمهية عن املنافسة السعرية

 حيث اعتربه علم الدولة تدخل من جانباالقتصاد الصناعي  إىلنظر   Jean-Marie Chevalierكما أن     

      ) 2(.يهدف إىل حتديد نوع التدخل الذي جيب وضعه حلماية مصاحل املستهلكني واملواطنني

ات تدخل وخترج من السوق، وكذا كيف تستطيع ؤسساالقتصاد الصناعي إىل حتديد السبب الذي جيعل امليسعى و      

ات االبتكار أم ال، وما هي النتائج املرتتبة على ؤسسملاذا تقرر امل وكذلك، اء واالستمرار يف السوقــات البقؤسسبعض امل

  )3(.هذه القرارات خبصوص تطور الصناعة اليت تنتمي إليها

من  صناعةهيكل أو شكل البدراسة يتعلق فرع من االقتصاد  من كل ما سبق ميكن استنتاج أن االقتصاد الصناعي     

من حيث حجم اإلنتاج والسعر الذي ) اسرتاتيجيا�ا(حيث املنافسة أو االحتكار ودراسة سلوك املؤسسات الصناعية 

أداء املؤسسات الصناعية من حيث معدل الرحبية والكفاءة والتطور التقين بدراسة  يهتمو يتأثر بطبيعة السوق املوجودة، 

أداء و ، السلوك االسرتاتيجي للمؤسسات الصناعية، صناعةهيكل ال بنيالعالقة تطور  كما يدرسواحلصة السوقية،  

 صناعةة لتمكينها من التموقع داخل الاملؤسسة يف الصناعة من أجل الوصول إىل تبين املؤسسة لإلسرتاتيجية املثلى واملناسب

تتبعها واليت تؤثر على السياسات الصناعية اليت  عن طريق وكل ذلك يف ظل تدخل الدولة يف الصناعة، ا تنشط فيهيتال

   .مبا حيفظ وخيدم املصلحة العامة وعلى سلوك املؤسسات الصناعية وأدائها صناعةهيكل ال

  يالجزئ دالصناعي باالقتصاعالقة االقتصاد : الثاني فرعال

االقتصاد  اجلزئي، فرتى األوىل أن دفيما خيص عالقة االقتصاد الصناعي باالقتصا ميكن التمييز بني وجهيت نظر     

  .اجلزئي داالقتصاد الصناعي مستقل عن االقتصا أن رتىاجلزئي، أما وجهة النظر الثانية ف دالصناعي تطور لالقتصا

  الجزئي داالقتصاد الصناعي كتطور لالقتصا -1

. هو عبارة عن جزء من النظرية االقتصاديةالصناعي ال يشكل مذهبا جديدا، وإمنا  فإن االقتصاد Stiglerحسب      

املنافسة غري  إطارية اجلزئية تنشط خاصة يف داالقتصاد الصناعي هو جمال من النظرية االقتصاأن  Cahucكما يرى 

    )4(.اجلزئي احلديث دحيث وصفه باالقتصااملعلومات،  ونقص التامة واختالف

                                                 
 . 18 ،17روجر كالرك، مرجع سابق، ص ص  )1( 

(2) Jean-Marie Chevalier, Industrie -Encyclopédie économique-, p 1541. 
(3) Karine Chapelle, économie industrielle, Ed librairie Vuibert, France, 2008, p p 03,     .04  

  .105، 104ص ص  مرجع سابق، حممد رضا بوسنة، )4(
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الصناعي ال ميلك كيان ضمن النظرية االقتصادية، ألن النظرية االقتصادية اجلزئية إن هذه املقاربة تعترب أن االقتصاد      

يف حد ذا�ا خاضعة إىل مزيج مفاهيمي غري متجانس، وهذا يصعب األخذ به ألن االقتصاد الصناعي يدرس سلوك 

رية االقتصادية اجلزئية وهذا ما عن إطار العقالنية التامة اليت تفرضها النظ املؤسسات والتفاعل االسرتاتيجي بينها بعيدا

   )1(.يشكل التعارض األساسي مع االقتصاد الصناعي

  االقتصاد الصناعي كتخصص مستقل عن االقتصاد الجزئي -2

االقتصاد الصناعي عن قدمت هذه ا�موعة العديد من االنتقادات للمجموعة األوىل وحاولت التوصل إىل فصل      

تلف يف العديد من املبادئ واليت تعترب أساسية يف االقتصاد خمفوجدوا أن االقتصاد الصناعي ، االقتصاد اجلزئي التقليدي

  . اجلزئي، وميكن توضيح أمهها يف اجلدول التايل

  الفرق بين االقتصاد الصناعي واالقتصاد الجزئي): 1.3( الجدول رقم

  االقتصاد الجزئي  االقتصاد الصناعي  

  كاملة ومثلى  مثلى غري كاملة وغري  جودة المعلومات

  مثلى  إجرائية  عقالنية األفراد االقتصاديين

  تكافؤ العرض والطلب  تنوع هياكل السوق  خصائص السوق

  متساوي  خمتلف، دخول غري متساوي للسوق  حجم المؤسسات

  متشا�ة من حيث تقنيات االنتاج  تعدد تقنيات االنتاج   دالة اإلنتاج

  عدم وجود تكاليف  املعامالت موجودةتكاليف   تكاليف الدخول إلى السوق

  غياب سلطة السوق  سلطة السوقإىل  للوصولسلوك اسرتاتيجي   سلوك المؤسسات

  منظم ذاتيا  ضرورة تنظيمه من طرف الدولة  تنظيم السوق

Source: Jean Louis Levet, Léconomie Industrielle en évolution, Edition  

Economica, Paris, 2004, p 33. 

  الخلفية التاريخية لالقتصاد الصناعي: المطلب الثاني

بعدما كان ينظر إىل املؤسسة كنظام مغلق مثة اقتصاديون حاولوا ربط املؤسسة بالواقع الصناعي، وأصبحت تدرج      

ومما زاد من صدى تلك األفكار تطور االقتصاد خاصة بعد احلرب العاملية  ،أفكارهم فيما يعرف باالقتصاد الصناعي

شهد االقتصاد الصناعي تطورا كبريا وذلك منذ ظهوره إىل حد اآلن، وهذا من حيث منهج التحليل واألدوات و  .الثانية

                                                 
(1) Jean Louis Levet, Léconomie Industrielle en évolution, Edition  Economica, Paris, 2004, 

p24. 
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سنحاول من خالل هذا د ويف هذا الصد. يف عملية التحليل وذلك استجابة لكل التغريات والتطورات اجلديدة املستخدمة

   .املطلب عرض اخللفية التارخيية لالقتصاد الصناعي

  ظهور االقتصاد الصناعي: الفرع األول

يعترب و  ،J.B.Sayمن طرف  1819 سنة ألول مرة عند االقتصاديني الفرنسيني يفاالقتصاد الصناعي  ظهر     

بدأ كتاباته يف نفس الفرتة اليت و النظرية  هوضع أسس حيث ،احلديث أب االقتصاد الصناعيألفرد مارشال القتصادي ا

نفى قانون تناقص  1890، ويف كتابه مبادئ االقتصاد سنة 1879بدأت فيها الصناعة احلديثة تتأسس يف اجنلرتا عام 

) ايدة، االحتكارالغلة املتز ( الغلة الذي حتدث عنه ريكاردو يف ا�ال الزراعي، ومت إثبات قانون الغلة املتزايدة، هذا التصور

  .)1(مكن مارشال من طرح مشكلة املوازنة بني املنافسة التامة ومبدأ الغلة املتزايدة، والوصول به إىل حالة تناقض

أن هذا الشكل اجلديد للمؤسسة الذي و ة الصناعية، ؤسسامل) املشهورة(مؤلفاته الرئيسية ألفريد مارشال يف كما درس  

ة اجلديدة للعمل ؤسسعلى وجه التحديد هذه امل ويتابع حتليله مركزا. فعالمتفوق و  جاء ليحل حمل املصنع يعترب جد

اجلديدة، مثل اقتصاديات السلم  املؤسسةواإلنتاج ويستنتج بعض املفاهيم اليت تسمح لنا بفهم حالة التفوق داخل 

  ).عة السعر، آخذة السعرصان(أخرى الداخلية واخلارجية، أو أثار اهليمنة لبعض املؤسسات على ) وفرات احلجم(

نظريات التوازن اجلزئي، حيث يبين النتائج انطالقا من  ىالتجريبية تقوم علألفريد مارشال ونشري هنا إىل أن مالحظات  

ظل يواجه معضلة تتمثل يف أن اقتصاديات احلجم تدفع  - مارشال أي-ه ، لكن)مثالية(تعميم سلوك املؤسسة النموذجية 

حتما إىل االحتكار، الذي ال يتالءم مع احلالة املثالية يف  ييه يتساءل عما إذا كان هذا النمو ال يؤدإىل منو املؤسسة وعل

  . ختصيص املوارد

الذي  Arthur pigouأعمال مارشال، جند آرثر بيقو  حيث درستويف بريطانيا وبالضبط يف مدرسة كامربدج      

ة، مشريا إىل أن اقتصاديات احلجم تعاين حمدودية بسبب امليزة احملدودة ملهارات مؤسسقام بدراسة احلجم األمثل لل

 Joan Robinsonجون روبنسونأما . وكفاءات رجال األعمال واملقاولني، وبالتايل فهو وجد حل ملعضلة مارشال

قليل من املؤسسات يهدف إىل فهم عمل وحركية سوق تسيطر عليه عدد  من جانبه حتليال للمنافسة الكاملة فقد طور

  .)2(الكبرية

                                                 
(1) Jean-Marie Chevalier, Op cit, p p 1535, 1536.   
(2) Jean Pierre Angelier, Op cit, p p 06, 07.  
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مما أدى إىل  جعل االقتصاد األمريكي اقتصاد مفتوح، كان اهلـدف األساسيفقد    أما يف الواليات املتحدة األمريكية     

 ،ةــــتكرة خصوصا يف ا�االت احلساسجعل جلها حم األمر الذي رأمسالية شرسة أدت إىل كـرب املؤسسـات وضخامتها،

  :مما أثار النقاش احلاد حول نقطتني والبرتول،كاحلديد 

أو  ألكثر فاعلية؟للمؤسسات اهل من املعقول ترك ا�ال مفتوح أمام حركة الرتكز، اليت تدعو إىل أن البقاء يكون    

وقد كان االختيار  )تدخل الدولة(العكس جيب وضع قواعد للحفاظ على تنافسية األسواق، وتفادي هيمنة االحتكـار 

انطالقا من هذا القانون  على قانون شارمان ضد التكتالت، 1890 ثاين هو املفروض، من خالل التصويت سنةال

ظهرت جمموعة دراسات ميدانية حول فعالية املؤسسات واألسواق، وحول طبيعة القوانني والقواعد اليت جيب وضعها من 

   .طرف الدولة

  مدرسة هارفاردتطور االقتصاد الصناعي وفق : الفرع الثاني

دراسات متت جبامعة هارفارد يف  معتمدا علىاألداء، /السلوك/النموذج التقليدي اهليكل Masson طور ماسون    

ت والصناعات، ومتصلة بدراسة شامربلني عن املنافسة االحتكارية املنشورة يف ؤسساالثالثينات وما قبل ذلك عن بعض امل

علي الدراسات التجريبية واملؤسساتية  التنظيم الصناعي الذي يعتمد وإىل درجة كبرية، وكما يرى ماسون فإن 1933عام 

وبصفة خاصة على أمهية هيكل  Massonماسون وقد ركز . جيب ويف نفس الوقت أن يعمل بإطار حتليلي أكثر مشوال

ق، لذا فقد جاء الرتكيز السوق والظروف املوضوعية األخرى للسوق كأساس لتعريف األمناط الشائعة للسلوك باألسوا

 صناعةانطالقا من دراسة هيكل ال .كأساس موحد للتحليل يف اقتصاديات الصناعة  صناعةاألكرب على دراسة هيكل ال

إىل أنه يتم تشخيص املؤسسات الصناعية ومقـارنة أدائها مع ما جيب أن يكون، وبعدها تأيت  1938توصل ماسون سنة 

  )1(.ء املؤسساتقوانني السوق من أجل حتسني أدا

، وقد قام صناعةيف الرتكيز على أمهية هيكل ال Bainوقد استمر الكتاب املتعاقبون يف جامعة هارفارد وعلى رأسهم      

ما يتعلق بعوائق دخول الصناعة، واليت تشكل إىل جانب كل من تركيز السوق ومتييز املنتج بدراسات هامة خاصة في

وعندما أصبحت دراسات جامعة هارفارد جزءا من التيار الرئيسي القتصاديات . صناعةالعناصر األساسية هليكل ال

الصناعة، وبتطور أساليب التحليل االقتصادي واالقتصاد القياسي وتطبيقها يف هذا احلقل، فإن جامعة هارفارد قد 

بية لى الدراسة التجريابتعدت أكثر عن أسلوب دراسة احلالة املؤسساتية، ومع ذلك يبقى أسلو�م متميزا بتأكيده ع

                                                 
(1) Jean Marie Chevalie, Op cit, p 1957. 
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�ذه املدرسة والذي يؤكد أمهية القوة االحتكارية وعالوة على ذلك االعتقاد السائد  .صناعةوتركيزها كذلك على هيكل ال

   )1(.يف حتليل االقتصاد الصناعيللصناعة كموضوع عام  املتصلة �ياكل معينة

احلرب  وخالل إال أ�ا ،"O،X" كلعبةاملعروفة   لعابباألواليت ارتبطت  نظرية األلعاب مت تطوير إىل ذلك باإلضافة     

بعد ذلك  ،حيث ارتبطت بشكل مباشر مع اخلطط العسكرية ختوض يف معضالت أكثر جدية أصبحت العاملية الثانية

حيث أن  الرياضيات ومع ذلك تعترب نتاج جوهري من علم ،واالقتصاد علم االجتماع يف بيئة تطورت نظرية األلعاب كثريا

، الذي كتب أكثر من مقالة 1920سنة  "إميل بورل" الفرنسي الرياضيات مت وضعه على يد عامل لنظريةالقالب العام ل

يف  "أوسكار مورغنشترين"و "جون فون نيومان" ، ووضع منهجيات للعب، هذا ويعود الفضل للعاملنيألعاب الصدفة عن

، عن طريق وتقدميها كأداة لتحليل املواقف التنافسية املتعارضة يف ا�االت االقتصادية برهنة النتائج األساسية هلذه النظرية

، كما سامهت أعمال "The Theory of Games and Behavior Economic" كتاب تأليفهما

  .يف تطوير نظرية األلعاب 1950سنة " جون ناش"

نظرية املباراة، بأ�ا حتليل رياضي حلاالت  وتسمى أيضا  (Game theory)نظرية األلعابوميكن تعريف      

الختاذ قرارات يف ظل الظروف املعطاة تؤدي إىل احلصول على تضارب املصاحل بغرض اإلشارة إىل أفضل اخليارات املمكنة 

   .النتيجة املرغوبة

  في تطور االقتصاد الصناعي مدرسة شيكاجومساهمة : الفرع الثالث

درسة أكثر يف حتليلهم املمفكري منها اعتماد ختتلف مدرسة شيكاجو عن مدرسة هارفارد يف العديد من األوجه      

بينما كتاب مدرسة هارفارد يستخدمون حتليال نظريا يكون يف ) عادة يف ظل املنافسة(االقتصادية املعهودة على النظرية 

أما وجه االختالف الثاين فيتمثل يف أن كتاب شيكاجو  . بعض احلاالت غري مقيد بالنظرية االقتصادية املتعارف عليها

طة التيار الرئيسي لالقتصاديني الصناعيني، وخاصة فيما كانوا عادة يشككون يف الفرضيات واحلجج اليت تستخدم بواس

يتصل بأمور السياسة، فقد حاول كتاب شيكاجو استخدام نظرية السعر التقليدية لتحليل ونقد الفرضيات املختلفة اليت 

ووجه  .سبق وضعها، مشريين إىل احلاالت اليت ال تتفق فيها هذه الفرضيات مع الفروض النيوكالسيكية لتعظيم الربح

االختالف الثالث يتمثل يف أن كتاب شيكاجو كانوا دائمي التشكيك يف احلجج اليت سبق تقدميها عن سياسة التدخل 

يف الصناعة اخلاصة، فيحاجون عادة بأن عناصر السلوك وهيكل السوق اليت اعتربها االقتصاديني هامة، ال تقدم يف 

  )2(.احلقيقة مربرا حقيقيا لتدخل الدولة

                                                 
  .23روجر كالرك، مرجع سابق، ص  )1(
  .24، 23سابق، ص ص الرجع امل )2(
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تزامنا مع الفكر الفرنسي بشكل جوهري، وذلك  طارإيف  جديدفكري اجتاه  برز للوجودسنوات السبعينات  يف     

ار سلسلة األفك مل يتم الرتاجع عن هاالقتصاديني يف حرية من أمرهم، حيث أن تجعل اليتاألزمة االقتصادية  مرحلة

ان، ـة، املؤسسات العابرة لألوطـاهتمامات وأفكار جديدة، ذلك أن ا�موعات الصناعية واملالي ظهرت ، ولكنالتقليدية

أثري التكنولوجيات اجلديدة االقتصاديات، حتت تبعض الطفرات اهليكلية اليت متيزت �ا  كماأصبحت مواضيع للدراسة،  

املتمثلة تقسيمات جديدة للنظام اإلنتاجي وال ة احليويةاالتصاالت، التكنولوجييف جمال املعلوماتية، و  تزدهر او  تتطور اليت 

أكثر يف حتليل الصناعة،   اوتطبيقي اتنفيذيأصبح طرح الإىل أن  أدى) ، وا�موعةla filièreالسلسلة أو الفرع (شكل  يف

، حيث أصبح جد ضروري االستعانة بطرق وأدوات جديدة مستعارة من العلوم األخرى مثل حالة حتليل النظام كما أن

  .اليت كانت متيز االقتصاد الصناعي التقليدي) اآللية(مت االستغناء عن النهج أو املقاربة امليكانيكية 

أعماهلا اسم االقتصاد الصناعي اجلديد، ومتثل هذه  ىتطلق على يف بداية سنوات الثمانينات ظهرت جمموعة أخر و      

نيوكالسيكية املعروفة بالتوازن اجلزئي، مع التخلص من االستطرادات املوجودة يف املدرسة تقارب وتصاحل مع النظرية ال

النموذج التقليدي املناقضة لتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، واستخدام أدوات جديدة يف حتليل الصناعة حبيث أنه 

ت، مبعىن تأخذ يف عني االعتبار واقع على سبيل املثال األسواق املشكوك فيها، تصبح أفضل يف الواقع أمام هذه األدوا

اهلياكل الصناعية القائمة، أو أدوات القرار يف املستقبل الغامض املرتبط كثريا باإلسرتاتيجيات الطارئة، اليت جيب وضعها 

  .يف التنفيذ من طرف املؤسسات املسيطرة على األسواق

باعتبارها جسر دائم بني نظريات االقتصاد اجلزئي اجلديد واالقتصاد الصناعي  أكثر كما مت تطوير نظرية األلعاب      

 "ديكسون"و 1985سنة  "جاكمان"كما تعد مسامهة احلديث، واعتمادها خاصة يف احتكار القلة وخمتلف أشكاله،  

  . ثر اجيابية لنظرية األلعاب يف االقتصاد الصناعيالنظرة األك 1988سنة 

د الصناعي عن التغري خالل قرن من الوجود بل ما يزال يف طريق اإلثراء من خالل الدراسات مل يتوقف االقتصا   

امليدانية واألحباث العلمية املنجزة من طرف املفكرين، وذلك حتت االزدواجية الديناميكية للتطورات الداخلية باملوازاة مع 

    )1(.التطورات واحلقائق اجلديدة

  النموذج الذهني لالقتصاد الصناعي  : طلب الثالثمال

الذي جاء بديل لكل من التحليل الوحدوي النيوكالسيكي والتحليل  - يركز املنهج األساسي لالقتصاد الصناعي     

الكلي الكينزي، حيث اهتم األول بتحليل سلوك املؤسسات مبعزل عن حميطها، يف حني اهتم الثاين بتحليل الظواهر 

                                                 
(1) Jean Pierre Angelier, Op.cit., pp 09,10.  
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لذلك  scp نموذجب املعروف)1()هيكل، سلوك، أداء(احللقة املرتابطة على ، - دون النظر إىل جزئيا�ا االقتصادية الكلية

   .وحتليل خمتلف العالقات اليت تربط بني متغرياته هذا النموذج احلديث عن طلبيف هذا امل سنحاول

   scpنموذج  مكونات: الفرع األول

هي هيكل الصناعة وسلوك املؤسسة وأداءها يف الصناعة، غري أن من ثالث مكونات أساسية  scp منوذجيتكون      

  .هذا النموذج يتأثر بالظروف األساسية للصناعة والسياسة احلكومية للدولة

  Structure هيكلال -1

فإذا أخذنا يقصد �يكل أي جسم مركب ما بأنه النمط أو الطريقة اليت ترتتب �ا األجزاء املكونة لذلك اجلسم،      

يف هذه احلالة كجسم مركب علينا تفحص الطريقة اليت ترتبط فيها املكونات املختلفة للصناعة أي البائعون  الصناعة

للداللة على الظروف البيئية اليت تعمل يف ظلها  هيكل الصناعة يستخدمو  ،)2(واملشرتون وكيف يرتبطون ببعضهم البعض

، واليت ميكن أن يكون هلا تأثري ملموس )واملوارد املتاحة للمؤسسة ظروف الصناعة( املؤسسات اليت تنتمي إىل الصناعة

  .سات ومن مث أدائـها يف املستقبلعلى سلوك هذه املؤس

       Comportement سلوكال -2

البديل ( يف ظل هيكل الصناعة السائد �ا جمموعة السياسات واالسرتاتيجيات اليت تتبعها املؤسسات يقصد     

، وكذا تعزيز مركزها التنافسي داخل ا�ال الصناعي الذي صناعةيف ال قصد التأثري يف حجم نفوذهـا ،)املختاراإلسرتاتيجي 

وجب عليها أن ختتار منها ما  عامةثالث اسرتاتيجيات �دف حتقيق كل ما سبق فإنه يوجد أمام املؤسسة  ،)3(تنشط فيه

  .وهذا ما سبق دراسته يف الفصل األوليناسبها لتحقيق أهدافها وبذلك يتحدد التوجه العام للمؤسسة، 

  Performance داءاأل -3

مثـل الرحبيـة، املعدالت املرتفعة للنمو وزيادة  يف جمال حتقيق أهدافها يةالصناعميثل النتيجة النهائية لنشاط املؤسسات      

وقد  ،على جمموعة من املؤشرات ختتلف حسب تفضيل احمللل باالعتماديف الصناعة  األداء، ويقاس )4(حجم املبيعات

   . تناولنا هذا العنصر بالتفصيل يف الفصل الثاين

                                                 
 .   51رحيم حسني، مرجع سابق، ص (1) 

  .28مدحت القريشي، مرجع سابق، ص ) 2(
(3) Godefroy Dang Nguyen, Économie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 1995, p 04. 

  .30مدحت القريشي، مرجع سابق، ص ) 4(
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، واليت الظروف األساسية للصناعةأداء، هناك عامل آخر يتمثل يف  - سلوك -باإلضافة إىل العناصر الثالثة هيكل      

وهي عبارة عن مجلة العوامل العامة اليت تساهم يف حتديد ظروف العرض والطلب  ،تعد الدعامة الرئيسية هلذا النموذج

  )1(.صناعةداخل الصناعة، وبالتايل املسامهة يف حتديد هيكل ال

التشريعات، القوانني، السياسات الضريبية، ( خاللوذلك من  بالسياسات الحكوميةقات تتأثر وهذه العال     

  . املفروضة من قبل الدولة) ... ،االقتصاديةالسياسات 

  دهارفار في مفهوم مدرسة  )أداءسلوك          هيكل(النموذج : ثانيالفرع ال

امليكانيكية فإن املؤسسات الصناعية اليت تشكل أو تعمل يف صناعة معينة، تقوم باختاذ قرارا�ا حسب النظرة      

اإلسرتاتيجية يف بيئة مستقرة ال تستجيب للتغريات مبعىن ال تتأثر بإسرتاتيجية املؤسسة، والعوامل اليت هلا تأثري على قرارات 

ويف هذا السياق فإن نفس اإلجراءات يعاد تكرارها من طرف  املؤسسات وفق هذه النظرة تتمثل يف بيئتها الداخلية،

املؤسسات من أجل احلصول على نفس النتائج، ألن البيئة مستقرة، وعليه كان البد من التوصل إىل طرح أسلوب علمي 

للحركية حياول شرح الطريقة اليت تعمل وفقها الصناعة، لكن ميكن أن يكون هلذا األسلوب أثر سليب على الفهم الصحيح 

الديناميكية احلقيقية للصناعة، وبالتايل عدم التمكن من فهم والتحكم يف اإلسرتاتيجيات اليت تعمل وفقها املؤسسات 

  .وكذا النتائج املتوقعة من هذه اإلسرتاتيجيات

ليت تكون صناعة ووفقا هلذه املنهجية امليكانيكية، فإننا ميكن أن نتبع أسلوب منهجي ميكننا من النظر إىل املؤسسات ا   

  : معينة على أ�ا نظام يتميز باخلصائص التالية

 .عبارة عن جمموعة من الوحدات والعالقات، منظمة وفقا للهدف املراد منها - 

  .له ديناميكية ذاتية وهو مفتوح على النظم األخرى - 

  : أ�ا عبارة عن جمموعة من املؤسسات تتميز مبا يلي ويالحظ من هذا التعريف املنهجي للصناعة، على     

ليس لكل املؤسسات نفس احلجم، ليس هلا نفس اهلدف، لكل مؤسسة قواعد عمل معينة ختتلف عن القواعد  - 

 .اليت تتبعها املؤسسات األخرى

خاصة  ختتلف هذه املؤسسات أيضا من حيث النظم الداخلية، وال ميكن هلذه املؤسسات أن تدخل يف عالقات - 

 .مع بعضها البعض أل�ا تنتج نفس املنتجات أو تقدم نفس اخلدمات وتعرضها يف سوق واحدة

العالقات القائمة بني هذه املؤسسات عبارة عن حالة معينة من املنافسة، وهذه املنافسة القائمة بني املؤسسات  - 

 .اليت تعمل وفقها الصناعة كنظامهي املشكلة للقوانني 

                                                 
(1) Godefroy Dang Nguyen, Op.cit, p 04. 
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حالة املنافسة القائمة، مع ربط املؤسسات ببيئتها وفق عالقات معينة، سواء تعلق األمر  لصناعة تعينكلمة هيكل ا     

بالبيئة العامة، أو البيئة اخلاصة اليت حتدد من خالل تقنيات اإلنتاج، أو من خالل حمددات الطلب على السلع أو 

  .يئة العامة واخلاصة هي اليت متثل الشروط األساسيةاخلدمات اخلاصة بالصناعة املعنية، والعوامل اليت تدخل ضمن الب

ويف هذا السياق فإن إسرتاتيجيات املؤسسات املهيمنة أو القائدة ستكون مدفوعة أو مرتبطة �يكل الصناعة اليت      

اإلسرتاتيجيات تنتمي إليها باإلضافة إىل السمات اليت تتميز �ا بيئتها، فضال عن اخلصائص الداخلية هلا، ونتيجة هذه 

   )1(.تكمن يف تغيري حالة املنافسة القائمة يف الصناعة فضال عن تغيري احلالة اليت تعمل وفقها املؤسسات

وسلوك  صناعةعلى العالقات بني هيكل ال وكل هذا أدى إىل ظهور املنهج املعروف يف االقتصاد الصناعي والذي يركز   

ويوحي هذا املنهج يف أبسط أشكاله بأن هناك عالقة سببية ، صناعةيف ال ملؤسسة وأثرها على حتديد أداء املؤسساتا

باعتباره معروف وبالتايل فهو مبثابة معطيات وال جمال أمام املؤسسة للتغيري أو التأثري يف من هيكل الصناعة قائمة وتبدأ 

  .)األداء(املنشود ذلك اهليكل، وعلى ضوئه ختتار املؤسسة السلوك املناسب، الذي حيقق هلا اهلدف 

عند حتليله للعالقة بني اهليكل  Massonإىل  )العالقة ذات االجتاه الواحد(يعود أصل التسلسل يف النموذج      

نهج من التحليل مت وضع إجراءات التحقق من هذا االفرتاض بالتطبيق يف ، وخالل هذا امل1938الصناعي واألداء سنة 

ا غري تنافسية، غري أن إضفاء الطابع الرمسي على هذا التسلسل املعروف على شكله الصناعات اليت يشتبه فيها على أ�

، حيث مت طرحه كوسيلة تعكس واقع السوق كبديل لنموذج املنافسة 1950خالل سنة  Bainاحلايل مت من طرف 

الفرضية الرئيسية اليت يقوم عليها هذا التحليل هي أن هيكل الصناعة حيدد أداء املؤسسة و  ،)2(والكاملة) الصافية(التامة 

  . وذلك من خالل سلوكها

  :حيث ميكن تلخيص العالقات السابقة الذكر يف الشكل التايل     

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1  ) Jean Pierre Angelier, Op.Cit, pp 10, 11.  

 . 19، 18روجر كالرك، مرجع سابق، ص ص  )2(
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  المنهج األساسي للتحليل الكالسيكي لعلم اقتصاديات الصناعة): 1.3(الشكل رقم 

     
Source  : François Moreau, Dynamiques Industrielles et Stratégies 

Concurrentielles, Conservatoire National des Arts et Métiers, France, p 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الشروط القاعديـة الخاصة بالصناعة 

...املرونة السعرية، إمكانيات اإلحالل، نسبة النمو، الشروط التجارية: الطلب  

 ...التكنولوجيا، املواد األولية، مدة حياة املنتج، هيكل التكاليف: العرض

 هيكل الصناعة

عدد املشرتين والبائعني•   

  عوائق الدخول واخلروج• 

متييز املنتج•   

 السلـوك

تثبيت األسعار والكميات•   

اإلعالن•   

النمو الداخلي•   

...النمو اخلارجي•   

 األداء

 مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها• 

فعالية املنتج •   

اجلودة •   

...التقدم التكنولوجي•   
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  في مفهوم مدرسة شيكاكو )أداء  سلوك            هيكل(النموذج  :لثالثا فرعال

من املهم أن ندرك بأن العالقات السببية ذات االجتاه الواحد واليت جتري من اهليكل إىل السلوك وإىل األداء ال تعين      

ألي سبب أن تكون العالقات الوحيدة اليت ميكن أن توجد بني هذه املتغريات، فمن السهل أن نفكر يف عالقات جتري 

      )1(.اجتاه معاكس أو يف االجتاهنيفيها السببية يف 

ظهرت بعده العديد من الدراسات اليت حاولت اختبار فرضية وجود عالقة متبادلة بني  Bainبناءا على أعمال      

وفق مقاربة التحليل القطاعي اليت تقوم على أن الصناعات ) نفي العالقة ذات اجتاه واحد(هيكل الصناعة وأداء املؤسسة 

هذه النظرة القطاعية اليت تعمل وفقها الصناعات قد مت ختفيف شد�ا من طرف  تركزا هي الصناعات األكثر رحبار األكث

Scherer  حيث أضاف هلا فكرة جديدة متثلت يف حالقات التغذية الرجعية بني خمتلف العناصر  1980يف سنة

ر التحليلي مع إدراجه للشروط األساسية اليت تعمل ، وباإلضافة إىل ذلك أنه وضع اإلطا)الشكل أدناه(املكونة للنموذج 

وفقها صناعة معينة، مبعىن مجيع اخلصائص اليت تساعد على حتديد بيئة املؤسسة، وتتعلق الشروط األساسية بعوامل 

ومن خالل ربط العناصر  الطلب اخلاصة بالصناعة وكذا ظروف عرض عوامل اإلنتاج الالزمة الستمرار نشاط املؤسسة

عة املكونة للنموذج وكذا حلقات التغذية الرجعية، تتضح لنا اآلليات اليت تتطور وفقها الصناعة، وهكذا فإنه من األرب

خالل األداء ميكن للمؤسسة أن تتبىن سلوك ميكنها من التأثري على هيكل الصناعة، وهذا السلوك سوف يكون له أيضا 

ة تعتمد اعتمادا مباشرا على سلوك املؤسسات وكذا هيكل أثر مماثل على الشروط األساسية، حيث أن هذه األخري 

الدراسات احلديثة لتأكد تعقد هذه العالقات بني هيكل الصناعة والسلوك واألداء، فمثال تربز  وتوالت .صناعةال

 الدراسات الراهنة إمكانية تأثري كل من السلوك واألداء على هيكل الصناعة أو بصورة أعم فقد يكون هيكل الصناعة

  .والسلوك واألداء تتحدد مجيعها وبصورة مشرتكة حتت ظروف معينة للصناعة

- رغم أن هناك العديد من األشكال اليت تعرب عن هذا النموذج املعروف يف االقتصاد الصناعي باسم اهليكل     

لعناصر، إال ذه ااألداء والعناصر املكونة لكل عنصر من هذه العناصر، وذلك حسب كل مفكر وطريقة رؤيته هل- السلوك

  .أكثر هذا النموذجفهم ل وضحقدم الشكل األأننا حاولنا أن ن

  

  

  

  

                                                 
  .21، ص روجر كالرك، مرجع سابق) 1(
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  المنهج األساسي للتحليل الحديث لعلم اقتصاديات الصناعة): 2.3(الشكل رقم 

  
Source: Jeffrey M. perloff & Dennis W. carlton, Economie industrielle, De Boeck, 

2ème  édition, Bruxelles, 2008, p 03. 

بدو أن منهجية االقتصاد الصناعي هذه اليت تسعى إىل التوفيق بني املنهجني العملي والنظري، أفضل بكثري من ي     

تعمل وفقها الصناعة بطريقة قريبة من الواقع، دون املنهجية امليكانيكية، حبيث تسمح هذه املنهجية من متثيل اآلليات اليت 

بعاد الظروف اليت تعمل فيها الصناعة وذلك من أجل إضفاء الطابع الرمسي عليها، واليت ميكن تطويرها من أجل بلورة است

    )1(.أو استنتاج معايري معينة، وهذه هي العوامل اهلامة اليت نعتقد أن االقتصاد الصناعي يتميز �ا

                                                 
(1) Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 13.  
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  هيكل الصناعة دراسة وتحليل :المبحث الثاني

يعترب عنصرا مهما يف الدراسات اليت  الصناعةهيكل أن  يتبني ق ملفهوم االقتصاد الصناعيالطرح السابمن خالل      

العناصر  أهممفهومه و من خالل دراسة  صناعةذلك سنحاول فهم وحتليل هيكل الل، تنتمي إىل حقل االقتصاد الصناعي

                                                                                                                                                   .احملددة له، وكذا طبيعة أشكاله املختلفة

  صناعةهيكل المفاهيم أساسية حول : ولالمطلب األ

عترب بدائل قريبة لبعضها تعرف الصناعة بأ�ا جمموعة من املؤسسات ختدم نفس ا�موعة من املشرتين وتبيع منتجات ت    

  )1(.من ناحية أخرى تعترب بدائل بعيدة ملنتجات منتجة من صناعات أخرى، وبذلك تكون منفصلة عنهالبعض، و 

  صناعةتعريف هيكل ال: األول الفرع

حيث مت تعريفه بنسبة الرتكز فقط،  صناعةعن هيكل الكان يعرب   بداية الدراسات املتعلقة باالقتصاد الصناعي،يف      

ه عدد املؤسسات يف الصناعة وتوزيع حجمها النسيب يف االقتصاد، كأن نقيس نصيب أكرب أربع أو أنب "هيكل الصناعة"

مؤسسة ضمن صناعة معينة من حجم اإلنتاج أو رأس املال اإلمجايل أو املبيعات أو عدد العمال الكلي مثان أو مخسني 

تقييم مدى اقرتاب عدد البائعني  وذلك بغرض .)2("نسبة الرتكز الصناعي"وغالباً ما يطلق على هذا التعريف . يف الصناعة

  .أداء املؤسسة طريقةاستنتاج  �دفلتام، أو شكل السوق من حالة املنافسة التامة أو حالة االحتكار ا

تقدير إمكانية الدخول واخلروج (ر مفهوم املنافسة احملتملة ظهالرتكز إىل حد كبري و مفهوم السوق املستقر  تراجعومع      

اليت أصبحت تعترب أكثر أمهية من املنافسة بني املؤسسات املوجودة يف السوق ) من وإىل الصناعة من طرف املؤسسات

تلك "بأنه  هيكل الصناعة عن Bain وانطالقا من ذلك عرب االقتصادي، )3(فعال والقوة السوقية هلذه املؤسسات

  .)4("، واليت ترتك تأثريا اسرتاتيجيا على طبيعة املنافسة والتسعري داخل تلك الصناعةاليت تنظم الصناعةاخلصـائص 

خصائص رئيسية هليكل الصناعة واليت تعترب مهمة الستيعاب املفهوم وقياسه بشكل  أربعةيف هذا اإلطار ويقرتح      

  )5(:حمدد وهي

 .درجة تركز البائعني، أي عدد املصانع املنتجة لسلعة ما، وتوزيعها النسيب من حيث احلجم - 

 .درجة تركز املشرتين، أي عدد املشرتين للسلع وتوزيعهم النسيب - 

                                                 
  .195صالح الشنواين، مرجع سابق، ص   )1(

  .51 ص أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق،(2) 
(3) Jean Pierre Angelier, Op.cit, p 65.    

  .20روجر كالرك، مرجع سابق، ص ) 4(
 .28مدحت القريشي، مرجع سابق، ص  (5)
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 .االختالف والتنوع فيما بني السلع أي الفرق يف مستوى نوعية املنتجات درجة - 

 .شروط دخول املؤسسات وخروجها من وإىل الصناعة - 

ومعلوم أن كل من هذه اخلصائص األربعة هليكل الصناعة مهمة يف حتديد سلوك املؤسسات الصناعية واليت بدورها    

  .   تؤثر على أداء الصناعة ككل

  في الصناعة القوى الخمس للمنافسة :الثانيالفرع 

هيكل الصناعة بأنه ميثل جمموعة القوى من خالله حيث حدد  Porterويف منوذج أكثر مشوال مت طرحه من طرف      

  : أدناه، واملتمثلة فيما يلي) 3.3( ، املوضحة يف الشكل)1(اخلمس للمنافسة

  الحاليين المنافسين بين التنافس -1

 وضعية التنافس هذا وحيدثعوامل واعتبارات، يف الصناعة على عدة القائمة املنافسة بني املؤسسات احلالية  قومت     

 اخلدمات حتسني اجلديدة، املنتجات اإلعالن، ار،ـــاألسع طريق عن املنافسة على مبنية ةـــخط على باالعتماد وهذا مميزة

  )2(:يفيما يل هذه العوامل تتمثلو  .للزبائن املمنوحة والضمانات

 ما اهلياكل وتتباين .الصناعة يف اتباملؤسس اخلاص التوزيع وحجم عدد إىل يشري املنافسة هيكل إن :المنافسة هيكل -

 .املنافسة جمال يف �ا اخلاصة التطبيقات اختالف معاملنافسة التامة، االحتكارية، االحتكار الكامل، واحتكار القلة  بني

 .بشيء من التفصيلشكال الثالث التطرق إىل هذه األ طلبامل وسنحاول يف

 ا� يقوم اليت اإلضافية الشراء عمليات أو إىل الصناعة جددزبائن دخول  بواسطة الطلب منو إن :الطلب أحوال -

 القائمة اتؤسسامل حيث بإمكان .للتوسع الفرص �يئة خالل من املنافسة حدة ختفيف إىل تؤدي قد القدامى، زبائنال

 عالية أرباح حتقيق عليه يرتتب ما وهذا ،األخرى اتمؤسسلل السوقية احلصصالتأثري يف  دون املبيعات من مزيد حتقيق

 خلوض اتؤسسامل الستعداد نظرا املنافسة حدة ازدياد إىل يؤدي الطلب تدهور فإن ،ذلك من النقيض وعلى .للجميع

 .السوقية هاتوحص بعوائدها االحتفاظ أجل من احلروب

 اخنفاض رغم الصناعة يف اتاملؤسس استمرار إىل تؤدي ومعنوية، وإسرتاتيجية اقتصادية عوائق هي :الخروج عوائق -

 الطاقة أن كما النقصان، أو بالثبات الطلب يتميز أين ،ةمرحب غريصناعة  داخل حمتجزة نفسها اتملؤسسا تجدف ،العوائد

 األصول شيوعا األكثر العوائق بني ومن .األسعار جمال يف املنافسة حدة ازدياد إىل أيضا تؤدي الفائضة اإلنتاجية

قد تكون املؤسسة ملتزمة باتفاقيات  ماال جتد املؤسسة مشرتيا ألصوهلا، كف بديلة استخدامات ليس هلااليت و  املتخصصة

                                                 
 (1) Jean Pierre Angelier, Op.cit., p 65.  

 .138-141شارلز وجاريث جونز، مرجع سابق، ص ) 2(
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 العاطفي االرتباط، يضاف إىل ذلك الصناعة يف مسعتها على وكذا التسويقية قدر�ا على يؤثر قد االنسحاب فإن العمل

 ميكن الذين للعمال دفعها يتم اليت التعويضاتمثل  االجتماعية القيود بعضو زبائنها،  اجتاه باملسؤولية والشعور بالصناعة

  .حتول دون اخلروج احلكومية وكذلك تدخل الدولة مبجموعة من القيود .احلاجة عن فائضني اعتبارهم

  الجدد المنافسين تهديد -2

 حنو االهتمام توجيه هو ذلك من األهم بل فقط املنافسني من احلالية ا�موعة حتليل على الصناعة حتليل يقتصر ال               

 جديدة قدرات للصناعة، توغلهم أثناء اجلدد املنافسني يشجع حيث ما .)1(جتاهلهم ميكن ال والذين احملتملني الداخلني

 تتعلق التهديدات هذه وخطورة .جوهرية مبوارد يأتون ما وعادة لصاحلهم، السوق من حصة إخضاع يف ورغبة اإلنتاج يف

 املنافسون توقع أو كبرية، الدخول عراقيل كانت فإذا املنافسني، طرف من املتوقعة األفعال وردود احلالية الدخول بعراقيل

أما إذا كانت احلواجز ضعيفة يكون اخلطر كبريا، . قليلة تكون اخلطورة درجة فإن منافسيهم من شديدة مبنافسة اجلدد

وسيتم التعرف على عوائق  .ومن مث فإن حتليل عوائق الدخول للصناعة يعترب أمرا هاما يف حتليل درجة املنافسة احملتملة

   .الثاينطلب الدخول يف امل

اقتصاديات احلجم أو متييز خصائص املنتج ومتييز  سها عن طريقنفوتقوم املؤسسات القائمة يف الصناعة حبماية               

اخلدمات املقدمة للعميل، وتغيري قنوات التوزيع اليت يستخدمها املنافسون اجلدد، إىل جانب الدخول يف املنافسة السعرية 

  )2(.وأحيانا بعض املؤسسات ختفض من أسعارها حىت تقضي عل املنافس اجلديد وخيرج من الصناعة

  تهديد المنتجات البديلة -3          

هناك قوى أخرى حمورية لتحديد جاذبية الصناعة هي املنتجات البديلة، وتتمثل يف وجود مؤسسات أخرى تقدم                

قوة أو  كما أنما مل تكن منتجات هذه املؤسسة متميزة،   بدائل حتل حمل املنتجات اليت تقدمها املؤسسة يف الصناعة

ضعف كل من املورد أو الزبون يعتمد مباشرة على أمهية املواد أو املنتجات يف الصناعة وإمكانية تعويضها بأخرى ذات 

 مع مباشرة غري بطريقة القهوة صناعة جمال يف العاملة اتؤسسامل تنافس املثال سبيل وعلى. أسعار تفضيلية مناسبة

 إىل حيتاجون الذين نزبائال ختدم الثالثة الصناعات هذه من كال إن حيث ،اخلفيفة واملشروبات الشاي صناعة اتمؤسس

 نأ إذ اخلفيفة، واملشروبات الشاي من كل بوجود تتأثر القهوة اتمؤسس حتددها أن ميكن اليت فاألسعار ،مشروبات

 البدائل حنو التحول إىل للقهوة باملستهلكني يدفع املشروبات أو الشاي بثمن مقارنة فيه مبالغ بشكل القهوة مثن ارتفاع

                                                 
  .69نبيل مرسي خليل، مرجع سابق ، ص  )1(
  .151أمحد ماهر، مرجع سابق، ص  )2(
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 على يؤثر مما املؤسسة تفرضه الذي السعر على قيدا ويشكل كبريا تنافسيا �ديدا ميثل ودقيقة قوية بدائل فوجود األخرى،

 .)1(رحبيتها

  )2(:على الصناعة على عدد من العوامل نذكر منها ما يلياملنتجات البديلة ويعتمد تأثري    

 . توفر بدائل قريبة مدى - 

 .تكلفة التبديل ملستخدمي املنتج - 

 .مدى تشدد منتجي املنتجات البديلة - 

 .   مقايضة السعر والقيمة بني املنتجات األصلية وبدائلها - 

  الموردين تفاوض قوة -4

القدرات التفاوضية للموردين يف مدى قدر�م على التهديد بتخفيض جودة املواد وتقليل اخلدمات اليت  تتمثل     

يقدمو�ا، وقد تساهم تصرفات املوردين األقوياء املتمثلة يف زيادة أسعار املواد األولية يف ختفيض رحبية املؤسسة وخاصة يف 

 فيهم توفرت إذا أقوياء بأ�م املوردين من جمموعة اعتبار وميكن .التكاليف يف احلاصل االرتفاع إدماج عن عجزها حالة

   )3(:التالية الشروط

 من متركزا أكثر املوردون هؤالء وكان املؤسسات من قليل عدد طرف من عليها مسيطر ا�موعة هذه كانت إذا - 

 .املنتج هذا هلا سيباع الصناعة اليت

 .التغيري تكاليف من حمميا يكون أو متميزا األقل على أو وحيدا منتجها كان إذا - 

 .للصناعة منتجهم بيع عند األخرى املنتجات ملقاومة مضطرين غري املوردون كان إذا - 

 .األسفل من العمودي التكامل على قادرة كانت إذا - 

غري  مهمني زبائن لديها يكون املوردين، وأن من ا�موعة هلذه بالنسبة مهما زبونا تشكل ال املشرتية كانت املؤسسة إذا - 

 .هذه املؤسسة

  الزبائن تفاوض قوة -5

على ختفيض األسعار أو تقدمي جودة أعلى أو  الصناعية هناك حاالت معينة ميكن فيها للزبائن إجبار املؤسسات     

خدمات أكثر أو ضرب املنافسني بعضهم ببعض، ويؤثر كل ذلك على رحبية الصناعة، وتتحقق القدرات التفاوضية 

 :أمهها شروط، للزبائن بتوافر عدة 

                                                 
  .150ص سابق، مرجع جونز، وجاريث شارلز )1(

  .72سابق، ص  نبيل مرسي خليل، مرجع (2)
.66، 65، ص ص عبد املليك مزهودة، اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات، مرجع سابق ) 3)  
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  .الصناعة مبيعات من كربى كميات الزبائن مشرتيات متثل أن - 

  .األمامي للتكامل حتقيقهم إمكانية مع ضعيفة بديلة منتجات إىل حتوهلم تكاليف تكون أن - 

  .للسوق احلقيقية والتكاليف باألسعار اخلاصة املعلومات توفر - 

يف الصناعة أن تبحث عن كل ما هو  ةوجيب على أي مؤسسة تود أن يكون وضعها تنافسيا وهلا السبق والريادي     

جديد، وأن تعطي لنفسها ميزه تنافسية وتلعب امليزة التنافسية دورا هاما يف خلق صناعة مميزة للمؤسسة، بينما تصبح 

  .القوى السابقة التايلويوضح الشكل  .)1(الصناعة أكثر تنافسا حينما تنعدم امليزة التنافسية للمؤسسة

  Porter نافسية الخمس لـالقوى الت): 3.3(الشكل 

  
Source: M. Porter, Avantage concurrentiel, éd. Inter Edition, Paris, 1986, p 15. 

يف حتديده هليكل الصناعة حيتاج إىل تعديل حىت  Porterأن منوذج ) Austin(من جهة أخرى يرى أوستني       

ميكن تطبيق حتليله يف الدول النامية، وهذا العتماده بدرجة كبرية على األسواق والصناعات يف الدول املتقدمة، وهلذا 

  )2(:اعاملني باإلضافة للعوامل اخلمس للمنافسة ومه) Austin(أضاف أوستني 

  ةتصرفات الحكوم -6

على هيكل الصناعة وديناميكيا�ا وذلك باعتبارها القوة ) احلكومة(باعتبار احلكومة قوة كربى يف الدول النامية، تؤثر      

، فاحلكومة هي املنظم الذي حيدد من لديه احلق احلصول على املوارد Porterالسادسة واملطلوب إضافتها إىل منوذج 

                                                 
  .151بق، ص أمحد ماهر، مرجع سا )1(

  .76 ،75، ص ص مرجع سابق نبيل مرسي خليل،(2) 

 الداخلون احملتملون

 املنتجات البديلة

املنافسون يف 
 ةالصناعة ،املزامح

بني املؤسسات 
زبائنال املورديـن املتواجدة  

 احملتملني �ديد املنافسني

 القوة التفاوضية

زبائنلل  

 القوة التفاوضية

 للموردين

 البديلة �ديد املنتجات
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لذا ميكن للمؤسسات صناعة ما حتقيق ميزة . العديد من األسعار والتكاليف الرئيسية، كما أ�ا العنصر احلاكم الذي حيدد

  .   إذن تصرفات احلكومة تؤثر على هيكل الصناعة يف الدول النامية. تنافسية من خالل استجابا�ا لتصرفات احلكومة

  العوامل البيئية -7

ية املنافسة وتتمثل يف العوامل االقتصادية، وهي كذلك من القوى اليت تؤثر يف تشكيل هيكل الصناعة وديناميك     

  .السياسية، الثقافية، والدميغرافية

فإن مفهوم هيكل الصناعة قد يستخدم للتعبري عن اخلواص األساسية لألسواق اليت تعمل يف ظلها املؤسسات  وأخريا  

  .الصناعية والتنظيمات املكونة هلذه األسواق واليت يكون هلا تأثري على سلوك هذه املؤسسات وأدائها

  صناعةمحـددات هيكـل ال: الثاني مطلبال

 مستوى الذي تطرقنا له سابقا فإنه يشمل حمددات أو أبعاد رئيسية تتمثل يف صناعةاعتمادا على مفهوم هيكل ال     

   .)1(الصناعة من قبل مؤسسات أخرى جديدة، ومدى وجود متييز يف املنتجات داخل الصناعة الرتكز، ظروف الدخول إىل

  صناعةالتركز الصناعي كمحدد لهيكل ال :الفرع األول

هذا ويشري . جيب التفرقة بني نوعني من الرتكز، تركز البائعني وتركز املشرتينالتطرق إىل معىن الرتكز الصناعي  قبل      

ونظرا لعدم توفر بيانات  . ركز املشرتيات من منتج معني يف أيدي عدد حمدود من الوحدات االقتصاديةتمدى  األخري إىل

املؤسسات (البا ما يصعب قياسه، لذا يتم الرتكيز دائما على تركز البائعني كافية عن تركز املشرتين يف كثري من احلاالت فغ

  .همقاييس وأهم تعريف الرتكز الصناعيسنحاول  يف هذا الصددو  .)2(الذي غالبا ما تتوفر عنهم البيانات) املنتجة

  تعريف التركز الصناعي -1

اإلنتاج يف إحدى الصناعات يف أيدي عدد حمدود من تركز مدى يشري إىل  )تركز البائعني(الرتكز الصناعي      

، لذا ففي قياس الرتكز الصناعي ينصب اهتمامنا على كل صناعة بشكل منفرد، وعلى العدد واحلجم املؤسسات املنتجة

قل  النسيب للمؤسسات يف كل صناعة، وبافرتاض ثبات باقي العوامل املؤثرة يف الرتكز، فإن الصناعة تكون أكثر تركزا كلما

  . )3(عدد املؤسسات املنتجة أو زاد التباين بني أنصبتها يف الصناعة

  

  

  

                                                 
  .52 ،51 ص باخمرمة، مرجع سابق، ص أمحد سعيد(1) 
 . 03ص  سابق،مرجع عبد القادر حممد عبد القادر عطية،  (2)
 . 29، ص مرجع سابقروجر كالرك،  (3)
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 مقاييس التركـز الصناعي -2

التوزيع النسيب للحجم الكلي للصناعة على املؤسسات املوجودة يف تلك الصناعة أي أن  الرتكز الصناعييقيس      

   )1(:العناصر األساسية يف قياس الرتكز الصناعي هي

 املؤسسات يف الصناعة، زيادة درجة االحتكار يف الصناعة يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز، وحيدث ذلك إذا كانعدد  - 

  .عدد املؤسسات قليل وحجم هذه املؤسسات كبري مما يؤدي إىل زيادة نسبة إسهام كل مؤسسة يف احلجم الكلي

ؤدي إىل اخنفاض تة املنافسة يف الصناعة حجم كل مؤسسة ونسبة إسهامها يف احلجم الكلي للصناعة، زيادة درج - 

يؤدي إىل اخنفاض إسهام كل مؤسسة يف احلجم  اها ازداد عدد املؤسسات واخنفض حجمدرجة الرتكز، وحيدث هذا إذ

 .الكلي للصناعة

 ،مشاكل عديدة من ضمنها اختيار املعيار املالئم لقياس حجم املؤسسة الصناعي يواجه الباحث يف قياس الرتكز     

إال أنه ). رأس املال املادي، حجم العمالة، حجم املبيعات، القيـمة املضافة( فمن املمكن استخدام حجم األصول الثابتة

تبدو كبرية احلجم ودرجة  فاملؤسسات اليت تستخدم فنونا إنتاجية كثيفة رأس املال وتقنية حديثة، ،يعطينا نتائج خمتلفة

ة احلجم نسبيا، ودرجة الرتكز فيها منخفضة، إذا مت استخدام حجم العمالة كمعيار غري أ�ا تبدو صغري  الرتكز فيها عالية،

  .)2(وتعترب القيمة املضافة أكثر املعايري مالئمة، لقياس احلجم يف حالة توفر بيانات كافية عنها. لقياس احلجم

مؤسسة تنتج كل ) n(عدد سنفرتض صناعة تشتمل على ، و مؤشرات الرتكز أهم سوف نقوم بشرح بعضوفيما يلي    

  .وقد رتبت هذه املؤسسات من أكربها إىل أصغرها. )i = 1,2,3…..n(وحدة، حيث  xiمنها 

 )X ( متثل اإلنتاج الكلي للمؤسسات حيث أنX =∑xi.   

 (Si)احلصة السوقية للمؤسسة (متثل نصيب املؤسسة الواحدة (i حيث)(Si=xi/X.  

 مؤسسة واحدة حمتكرة دو وج دليل علىللواحد  ةمساويقيمة هذا املؤشر إذا كانت  :مقلوب عدد المؤسسات .1.2

تؤول إىل  n(وكلما زاد عدد املؤسسات العاملة بالصناعة كلما اخنفضت قيمة املؤشر حىت تصل إىل الصفر  ،بالصناعة

ميكن القول أنه كلما اقرتبت قيمة هذا املؤشر من واحد دل ذلك على زيادة درجة الرتكز، وكلما اقرتبت  ومنه ).ماال �اية

ويعترب هذا املؤشر أكثر مالئمة إذا كانت املؤسسات اليت . قيمته من الصفر كلما دل ذلك على اخنفاض درجة الرتكز

  )3(:ذا املعيارومن أهم االنتقادات اليت توجه إىل ه. تعمل بالصناعة متماثلة

                                                 
  .10ص مرجع سابق،  اقتصاديات  الصناعة، التعريف بعلم  (1)

 .49 ،48 ص ص مرجع سابق، عبد القادر حممد عبد القادر عطية، (2) 
  .10سابق، ص الرجع امل  (3)



  يقتصاد الصناعالتحليل أثر االستراتيجيات العامة للتنافس على األداء في ظل النموذج الذهني ل  الفصـل الثالث             

143 
 

يعترب هذا املؤشر مضلال إذا كانت املؤسسات اليت تعمل بالصناعة غري متماثلة احلجم، فدخول مؤسسات كبرية احلجم  -

 .نسبيا يف الصناعة يؤدي إىل زيادة درجة الرتكز بدال من نقصها

 . ال يأخذ هذا املؤشر يف احلسبان أثر حتويل املبيعات من مؤسسة صغرية إىل مؤسسة كبرية مع ثبات حجم الصناعة -

هي أكثر املؤشرات استخداما، وتعرف بالنسبة املئوية  :)(Indice de concentration نسبة التركز .2.2

رقم اختياري حيدده  rحيث أن  ،)ات الكبريةعدد املؤسس r(لنصيب أكرب املؤسسات يف اإلنتاج اإلمجايل للصناعة 

  :وفقا للصيغة التالية Crوحتسب نسبة الرتكيز . الباحث

  
احلصة فإن كانت . مؤسسات من اإلنتاج الكلي للصناعةتقيس نصيب اخلمس  (C5)، فإن )r=5(فإذا اخرتنا    

مؤسسات مساوية �موع  ، تكون نسبة الرتكيز للخمس%)3،%4،%6،%12،%15(ذه املؤسسات هي السوقية هل

ويتمتع هذا املؤشر بأفضلية خاصة يف الدراسات الوصفية والعملية حيث يسهل حسابه %.  40هذه األنصبة أي 

  :ومن أهم االنتقادات اليت توجه إىل هذا املقياس .ويتيسر فهمه

  .يتم بطريقة حتكمية ال ختضع ألي معايري موضوعية ولذا فهو خيتلف من باحث آلخر rإن اختيار العدد  -

كما ينتقد أيضا حملدوديته حيث يعكس نقطة واحدة على منحىن الرتكز، فإذا تقاطعت منحنيات الرتكز، فشلت نسبة  -

 .)1(املأخوذة يف االعتبار rسسات الرتكز يف إعطاء ترتيب قاطع، فيختلف ترتيب الصناعات بالنسبة لرتكزها وفقا لعدد املؤ 

 :يلواامل) 4.3(الشكل  يوضحهكما 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  . 35 روجر كالرك، مرجع سابق، ص  (1)
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  A,B,Cنسبة التركز لثالث صناعات  ):4.3(الشكل 

                          
  .33 ، ص1994، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، اقتصاديات الصناعةروجر كالرك،  :المصدر

 (r >10)، ويف حالة      (r =10)إذا اخرتنا  (B ,C)وبتطبيق نسبة الرتكز نالحظ تساوي الرتكز يف الصناعتني    

كذلك فإن ارتباطه . تبدو األكثر تركزا) C(فإن الصناعة  (r <10)تبدو أكثر تركزا، ويف حالة  (B)فإن الصناعة 

بنقطة واحدة على منحىن الرتكز، تفقد مؤشر نسبة الرتكز بعض املعلومات اهلامة املتعلقة باحلجم النسيب لكربيات 

  .)1(املؤسسات املختارة

نصبة السوقية األهو جمموع مربع   Herschman et Herfindahمقياس  :مقياس هيرشمان وهيرفندال .3.2

كلما اشتد تركيز، وهذا قد   1إىل العدد  Hقيمة  وتزداد .لصناعة معينة التابعة nجلميع املؤسسات واليت عددها يساوي 

ألنه يعطي وزنا أكرب للمؤسسات األكرب حجما، وكذلك يأخذ ) مقياس نسبة الرتكيز(يكون املقياس األفضل من سابقه 

وبالتايل يعترب أفضل مقياس ألنه يعرب عن تركيز الصناعة  . يف عني االعتبار أنصبة مجيع املؤسسات العاملة يف هذه الصناعة

ومن أهم االنتقادات اليت توجه هلذا املقياس أن إعطاء كل مؤسسة وزنا يساوي نصيبها النسيب من السوق قد ال . لكك

يكون إجراءا مالئما يف كل احلاالت، فمقدرة املؤسسة يف التأثري على السعر يف السوق تتحدد بعوامل أخرى غري جمرد 

، ولكن يقدم هذا املؤشر الرياضي )2(من هذه املقدرة أو قد تقلل منهانصيبها النسيب، ومثل هذه العوامل األخرى قد تزيد 

  .)3(صائص املفيدة يف منوذج اقتصادي ويربط بني هياكل الصناعة والرحبيةاخلالكثري من 

                                                 
  .36 روجر كالرك، مرجع سابق، ص  (1)
     .17عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص   (2)

(3) Jean Pierre Angelier, Op.cit., P 69. 

A B C 

10 

100 

  العدد الرتاكمي للمؤسسات مرتبة من األكرب إىل األصغر

  النسبة املئوية 

  الرتاكمية لإلنتاج 
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فرتبيع أنصبة املؤسسات يعطي وزنا أكرب للمؤسسات كبرية احلجم، فإذا أخذنا صناعة من أربعة مؤسسات وكانت    

، فيكون تركيز %)16،%9،%4،%1(، فمربعات األنصبة هو %)40،%30،%20،%10:(أنصبتها كالتايل 

  .ةومن الواضح أن للمؤسسة الكبرية اإلسهام األكرب يف هذه القيم (H = 30%)الصناعة 

  :وفقا للصيغة التالية Entropieيكون مؤشر األنرتويب  :مؤشر األنتروبي .4.2

  
، ويف )Ln 1 =0ومنه  Si =1ألن ) ((E =0يف صناعة تتميز باالحتكار التام يكون مؤشر األنرتويب مساويا للصفر   

أي   E =Ln n) ومنه ∑Si =1و Si =1/nلدينا ( E =Ln nصناعة تتميز باملنافسة يكون هذا املؤشر كبريا ألن 

  .)1(كبريا ودل ذلك على وجود منافسة يف الصناعة  Eكبريا كلما كان   (n)كلما كان عدد املؤسسات 

جمموعة من املؤشرات أكثر عمومية متاثل  Hannah et Kaysلقد اقرتح هانا وكاي   :مؤشرات هانا وكاي. 5.2

  :ولكنها ختتلف عنه يف األوزان اليت تعطيها للمؤسسات الكبرية وتعتمد هذه املؤشرات على الصيغة العامة Hمؤشر 

  

    

الرقم .  (a=2)حالة خاصة يف هذه الصيغة حيث يكون ) H(هي معلمة حتكمية للمرونة ويعد ) a(حيث أن  

املكافئ لـ
(*)

 (R) هوR 1/1-a   2(صيغة املؤشر هانا وكاي كالتايل وبذلك حنصل على(: 

                             
أكرب » أوزانا«ويتميز هذا املؤشر باملرونة اليت أدخلت على مقياس الرتكيز حيث أعطيت للمؤسسة ذات احلجم الكبري    

  ).a(وذلك بزيادة قيمة 

  

  

                                                 
(1) Jean Pierre Angelier, Op.cit., P 70.  

  .39 روجر كالرك، مرجع سابق، ص  (2)

� =�Si

�

���

a
	.a

> 0
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  صناعةعوائق الدخول كمحدد لهيكل ال: ثانيالفرع ال

عوائق الدخول عن مدى وجود حواجز سواء كانت طبيعية أو مصطنعة من طرف املؤسسات الناشطة داخل رب تع     

وجود هذه العوائق إىل اخنفاض مستوى املنافسة  يالصناعة، حتول دون دخول مؤسسات جديدة إىل الصناعة، ويؤد

  .داخل الصناعة

  تعريف عوائق الدخول -1

أساسيني  إذا توفر شرطني صناعةحتقق الدخول إىل الو  صناعة ما دخولعوائق عن مؤسسة كامنة أ�ا اجتازت  نقول     

وهذا يعين أن  .)1(أن يصبح للوحدة اإلنتاجية اجلديدة شخصية قانونية مستقلةو  ،إقامة طاقة إنتاجية جديدةيتمثالن يف 

مؤسسة قيام مؤسسة صناعية قائمة باالندماج يف مؤسسة إنتاجية أخرى قائمة ال يعترب دخوال ألنه ال ينطوي على إقامة 

نوعا من الدخول إىل ال يعترب وكذلك انفصال مؤسستني مندجمتني من قبل إىل وحدتني مستقلتني قانونيا  ،جديدة

قيام مؤسسات صناعية قدمية بتوسيع طاقتها اإلنتاجية القائمة ال يعترب دخوال، وذلك ألن الوحدات كما أن   ،صناعةال

  . اإلنتاجية املضافة ليس هلا شخصية قانونية مستقلة

إىل أي حد، ويف املدى الطويل، ميكن للمؤسسة القائمة أن ترفع أسعار : "عوائق الدخول بـBain " بني" عرف  

 مؤسساتدون أن تغري ) التكاليف املرتبطة باإلنتاج األمثل(األدىن لتكلفة إنتاج وتوزيع الوحدة مبيعا�ا فوق احلد 

حمتملة أن تدخل  مؤسسة القائمة قادرة على وضع سعر ال ميكن ألي ؤسساتامل ، أي أن)2("جديدة بدخول الصناعة

  .عنده أو دونه وحتقق أرباحا صناعةال

وتلعب عوائق الدخول إىل الصناعة دورا هاما يف تشكيل هيكل الصناعة وباألخص درجة الرتكز فيها وذلك من خالل    

تأثريها على عدد املؤسسات يف الصناعة أو احلجم النسيب هلذه املؤسسات أو الكيفية اليت تدخل �ا املؤسسات إىل 

  .)3()أو االندماج مع مؤسسات أخرى ،خرىأو االستحواذ على مؤسسات أ ة،مستقل ؤسسةم(صناعة ال

  أشكال عوائق الدخول -2

  :تتخذ عوائق الدخول إىل الصناعة أشكاال عدة يصعب حصرها مجيعا، لكن ميكن تلخيص أمهها يف اآليت     

اإلنتاج يف املطلقة لتكلفة اإلنتاج كل ما من شأنه أن جيعل تكلفة  مل املزاياـتش :المزايا المطلقة لتكلفة اإلنتاج .1.2

ويعين ذلك  .املؤسسات القدمية املوجودة يف الصناعة أقل من تكلفة املؤسسات اجلديدة الراغبة يف الدخول إىل الصناعة

                                                 
  .51عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص   (1)
  . 127روجر كالرك، مرجع سابق، ص (2)
 .84أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق، ص (3) 
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اإلنتاجية الراغبة يف الدخول سيكون أعلى من منحىن التكلفة املتوسطة ألقل  مؤسساتأن منحىن التكلفة املتوسطة لل

  :، كما هو موضح يف الشكل التايل)1(وى من مستويات اإلنتاجالقائمة حجما عند أي مست ملؤسساتا

  المزايا المطلقة لتكلفة اإلنتاج كعائق للدخول): 5.3(الشكل رقم 

     

  

  

   

  

  

  .93، ص 1994، دار زهران للنشر والتوزيع، جدة، اقتصاديات الصناعةأمحد سعيد باخمرمة، : المصدر

  : القدمية مبزايا متكنها من ختفيض التكلفة املتوسطة، أذكر منها ؤسساتوهذا ميكن أن يكون راجع لتمتع امل     

لرباءة اخرتاع ال تستطيع املؤسسات اجلديدة احلصول عليها إال عن طريق شرائها ودفع  امتالك املؤسسة القدمية - 

  . تكلفتها

واالستحواذ على مصادر ) مثل عنصر األرض واملواد األولية(قدرة املؤسسة القدمية على احلصول على عوامل اإلنتاج  - 

 . بتكلفة منخفضة باملقارنة مع املؤسسات اجلديدة) مثل بعض املعادن احليوية(أو طاقة نادرة أو حمدودة العرض املواد اخلام 

قدرة املؤسسة القدمية على احلصول على مصادر متويل بسهولة وبتكلفة منخفضة باملقارنة مع املؤسسات اجلديدة لقوة  - 

دير ميكنها من استرياد مستلزمات مركزها املايل وخرب�ا كما قد يكون لديها مصادر للحصول على النقد األجنيب من التص

  .إنتاجها بسرعة وسهولة

 القائمة فاملؤسسات الصعوبة، يف وغاية مكلف أمر اجلدد الداخلني منتجات لتوزيع قنوات على احلصولكما أن       

 .األمد طويلة جتارية عالقة مبوجب ،منتجا�ا لتصريف التوزيع قنوات تشغل

الصناعات يتعني على أي مؤسسة جديدة أن تبدأ فيها حبد أدىن معني للحجم فـي بعض  :اقتصاديات الحجم .2.2

حىت ميكنها أن تصل بتكلفة حلدها األدىن، ويسمى هذا باحلد األدىن للحجم األمثل، وإذا بدأت املؤسسة بأي حجم 

القائمة، ونتيجة لزيادة  أقل من هذا احلد األدىن فإن تكلفة إنتاجها تصبح مرتفعة بدرجة ال متكنها من منافسة املؤسسات

وكلما اخنفض  .حجم اإلنتاج األمثل الالزم لالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبري يف بعض احلاالت يعد عائقا للدخول

                                                 
  .93ص  أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق، (1)

ألقل التكلفة المتوسطة 

القائمة حجما لمؤسساتا  

التكلفة 
  المتوسطة

حجم اإلنتاج          

التكلفة المتوسطة لمنشاة راغبة 
 في الدخول
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أو املشروعات سوف يكفي  ملؤسساتفإن إنتاج عدد قليل من ا) حجم السوق الكلي يف الصناعة(حجم الطلب الكلي 

جديدة إىل الصناعة حيث يصعب عليها تسويق وبيع  مؤسساتن من الصعب دخول حجم السوق ويف هذه احلالة يكو 

   .منتجا�ا وهذا يكون من عوائق الدخول للسوق

 اقتصاديات الحجم كعائق للدخول): 6.3(الشكل رقم 

                             
  

D =منحىن الطلب الصناعة للسلعة ما      . Q =احلد األدىن للحجم األمثل.         LAC =متوسط التكلفة يف األجل الطويل.  

متاثل ظروف التكلفة بني املؤسسة القائمة واملؤسسة احملتملة فإنه يتعني على أي مؤسسة جديدة أن تبدأ  وبافرتاض   

يسمح    P1ويف مثل هذه احلالة تبادر املؤسسة القائمة بوضع سعرا مانعا للدخول مثل. على األقل Qباحلجم يساوي 

أي ربح ألي مؤسسة ترغب يف الدخول عن  يسمح بتحقيق وال A،Bبتحقيق ربح هلا عن كل وحدة مباعة يساوي 

ويالحظ هنا أن الكمية املباعة يف الصناعة من قبل املؤسسة القائمة عند هذا السعر . Qيزيد عن  حجم يساوي أو

، Q2إىل  Q1فإن هذا يزيد الكمية املباعة يف الصناعة من  Qوعندما تريد أي مؤسسة الدخول حبجم إنتاج  Q1هي

عند مستوى أقل من احلد األدىن للتكلفة املتوسطة فتخسر   P2إىلP1 سعر السوق من  ويرتتب عن ذلك اخنفاض

املؤسسة اجلديدة بذلك، والشك أن معرفة املؤسسة احملتملة �ذه احلقيقة مينعها من الدخول، ويالحظ أن السعر املانع 

 .  )Q)1اج باملقدار للدخول قد صمم حبيث ينخفض إىل مستوى أقل من أدىن مستوى تكلفة إذا زاد اإلنت

وحجم اإلنتاج الذي تصل  املؤسسةيقصـد �ا الفرق بني حجم اإلنتاج الفعلي يف  :الطاقة اإلنتاجية الفائضة .3.2

القائمة يف الصناعة تنتج بأقل من طاقتها اإلنتاجية  تااملؤسسفإذا كانت . عنده التكلفة املتوسطة ألدىن مستوى هلا

الكاملة، أي لديها طاقات إنتاجية فائضة وغري مستغلة فإ�ا إذا جلأت إىل استغالل هذه الطاقات اإلنتاجية الفائضة 

                                                 
  .61 عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص (1)

LAC 

A 

B 

Q Q1 Q2 

D 
P2 

P1 

 اإلنتاج

 .60 ص، 1997،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والتوزيع،  االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر حممد عبد القادر عطية،  :المصدر         
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اغبة يف اجلديدة الر  تااملؤسسوجلأت إىل زيادة حجم اإلنتاج وختفيض سعر السلعة فإن هذا السعر املنخفض قد ال ميكن 

قد يكون أقل من التكلفة املتوسطة يف  دخول الصناعة من تغطية التكلفة املتوسطة عندها، مبعىن أن هذا السعر املنخفض

هذا يعترب من و ات يف الدخول إىل الصناعة املؤسساملؤسسات اجلديدة وهذا يعرضها للخسارة وبالتايل قد ترتدد تلك 

  .عوائق الدخول إىل الصناعة

 وميكن ،صناعةال يف القائمة اتؤسسامل ملنتجاتزبائن ال تفضيل خالل من ذلك ويظهر :للمؤسسة الوالء .4.2

 واألمساء العالمة عن املستمرة اإلعالنية احلمالت على الرتكيز خالل من الزبون هلذا صور�ا من حتسن أن من ةمؤسسلل

ما  وخدمات للمنتج العالية اجلودة على والتأثري األحباث خالل من منتجا�ا تطوير على العمل وكذا ة،مؤسسلل التجارية

 هذه خالل ومن. زبائنال من املختلفة الشرائح ورغبات أذواق توافق حىت املؤسسة منتجات تنويع إىل باإلضافة البيع، بعد

 حصة استقطاع اجلدد للدخالء الصعب من وجتعل التجارية وعالمتها ملنتجا�ا والء بناء من املؤسسة تتمكن اتاإلجراء

  .جدد منافسني دخول �ديد من يقلل واملؤسسة للعالمة الوالء فإن وهكذا القائمة، اتؤسسامل من السوق من

فـي سوق يتسم بتمييز املنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة ميزات  :كعائق للدخولالتمييز في المنتجات   .5.2

الزبائن للسلع اليت تنتجها تلك املؤسسات، وقد حيدث هذا التفضيل يف على املؤسسات اجلديدة الداخلة نتيجة لتفضيل 

بعض األحيان بسبب ما متتلكه املؤسسات القائمة دون غريها من تصميمات أفضل من خالل محاية حق االخرتاع، 

لمؤسسات ولكن حىت يف احلاالت اليت ميكن فيها عمليا تقليد السلع املنتجة من حيث النوعية والتصميم، فقد تظل ل

، وكلما زاد ارتباط الزبائن بنوع معني من السلع كلما كان من الصعب على مؤسسات جديدة )1(القائمة ميزة ثقة الزبائن

أن تدخل السوق وجتذب هؤالء الزبائن من املؤسسات القائمة، ويصبح من الضروري على املؤسسات اجلديدة أن تنفق 

قق لنفسها مسعة طيبة، وتكسب والء زبائن جدد، وال شك أن هذا يزيد من مبالغ طائلة على اإلعالن والتوزيع حىت حت

  .)2(إىل الصناعة أمام هذه املؤسسات صعوبة الدخول

تـوجد قيود أمام املؤسسات اليت ترغب يف اخلروج من الصناعة، تلزمها على البقاء يف الصناعة  :عوائق الخروج .6.2

قد جيعلها ترتدد يف دخوهلا إىل هذه  معرفة أي مؤسسة حمتملة بوجود عوائق خروج يف الصناعة، لذلك. رحبيتها رغم عدم

حتول دون تغيريها �ال  وتأيت قيود اخلروج يف أشكال عديدة كامتالك املؤسسة لوسائل إنتاج متخصصة،. الصناعة

  .، كما وضحنا ذلك سابقا)3(نشاطها

                                                 
  .135روجر كالرك، مرجع سابق، ص  (1) 
 . 66عبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص  (2) 

(3) Frédéric Leroy, Op.cit., p19.                                                     
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 وضع خالل من معني إىل سوق الدخول حواجز تشكيل يف أساسيا دورا احلكومة تلعب :الحكومية اللوائح .7.2 

 تفرض كأن مثال القائمة للمؤسسات جبائية تسهيالت وبتقدمي املنافسة حتجيم شأ�ا من وتشريعات وقوانني لوائح

 فإن التارخيية؛ احلقيقة تطلعنا وكما وهكذا .الصناعة يف االستثمارات حجم حتديد أو البيئة، حلماية متطورة تكنولوجيا

  )1(.الصناعات من العديد يف للدخول عائق أكرب شكلت قد احلكومية اللوائح

كما ميكن للحكومة وضع موانع قانونية متنع دخول مشروعات من القطاع اخلاص يف أنواع معينة من األنشطة أو 

استخراج البرتول (ستخراجية الصناعات اال: الصناعات اليت تقتضي املصلحة العامة وتقتضي قيام احلكومة �ا مثل

، وأيضًا االمتيازات اليت متنحها احلكومة ملؤسسة معينة )الصناعات احلربية واألسلحة(، الصناعات اإلسرتاتيجية )وتكريره

  ).احتكار(لتقدمي منتج معني 

   صناعةتمييز المنتجات كمحدد لهيكل ال: ثالثالفرع ال

يعترب التمييز يف املنتجات أحد أبعاد هيكل الصناعة كما أنه يف الوقت نفسه أحد أهم ركائز عوائق الدخول إىل   

تسمت االصناعة كما الحظنا سابقا، ذلك ألن إسرتاتيجية متييز املنتج ميكن أن تأثر يف هيكل الصناعة، حيث أنه كلما 

لك عائق دخول أما املؤسسات الراغبة يف الدخول إىل الصناعة، صناعة معينة بتمييز كبري يف املنتجات، كلما شكل ذ

  .وهذا ما يؤثر على هيكل الصناعة

، وبالتايل )أو سلعها(تستطيع املؤسسة من خالل هذه اإلسرتاتيجية أن حتافظ على تفضيل أو والء الزبائن لسلعتها    

فعلوا ذلك من دون أن يتحملوا تكاليف إضافية يف جتعل من الصعوبة مبكان على الراغبني يف الدخول إىل الصناعة أن ي

اإلنتاج، أو أن يبيعوا بأسعار أقل من أسعار املؤسسات القائمة قد تصل عند الضرورة إىل أقل من التكلفة املتوسطة 

  .لإلنتاج

اد لدى الزبائن وتعترب جهود الدعاية واإلعالن من أهم وسائل تنفيذ إسرتاتيجية التمييز، وذلك أل�ما خيلقان االعتق   

  )2(...بتمييز السلعة املنتجة، سواء من حيث نوعيتها، أو استخدامها، أو مظهرها، أو صيانتها

  

  

  

  

                                                 
   .135 ص  سابق، مرجع جونز، وجاريث شارلز )1(

 .112 ،111أمحد سعيد باخمرمة، مرجع سابق، ص ص(2) 
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   صناعةأشكال هيكل ال: الثالث مطلبال

�دف عملية حتليل هيكل الصناعة إىل حتديد حالة املنافسة املمارسة فيما بني خمتلف العناصر الفاعلة داخل      

الصناعة، وميكن للصناعة أن تأخذ هيكل واحد من بني أربعة هياكل املعروفة للصناعة واليت تتمثل يف املنافسة التامة، 

لة، وختتلف هذه األشكال عن بعضها البعض باختالف العناصر املنافسة االحتكارية، واحتكار الق ،االحتكار التام

 .السابق طلباحملددة هليكل الصناعة اليت تطرقنا هلا يف امل

 المنافسة الكاملة: ولالفرع األ

 الدخول، عوائق باخنفاض) ةالتام واملسماة أيضا املنافسة الكاملة املنافسة(هذا الشكل من هيكل الصناعة  يتميز     

ترتكز على فرضيات ال تتحقق أبدا بشكل كلي يف الواقع، وذلك بسبب ا وعليه نالحظ أ� املنتجات تنويع وصعوبة

، غري أن )1(املؤسسات لوسائل التمييز املختلفة حىت تتفادى كل منها متاثل منتجا�ا مع منتجات املنافسني استخدام كل

وسنتطرق إىل )2(.صناعةاالنطالق منه لتحليل كل أوضاع الهذا النموذج يظل أساسيا مبا أنه يوفر املرجع الذي ميكن 

   .تعريفه وأهم خصائصه

   الكاملة المنافسةتعريف  -1

يتعامل كل  ،ضم عدد كبري جدا من املشرتين والبائعنيت يتالصناعة لك الت يهة الكامل املنافسة ا تسودهيتال صناعةال     

منهم يف حجم حمدد من إمجايل حجم السلع املنتجة واملباعة فال ميكن ألي منهم أن يؤثر يف سعر بيع أو شراء هذه 

  .)3(صناعةاملنتجات وبالتايل ال ميكن ألي مؤسسة يف األجل الطويل أن حتقق رحبا أكرب من الربح العادي السائد يف ال

 فيه تتمتع وال احلجم، املتوسطة أو الصغرية املؤسسات منيت تتسم بوجود عدد كبري بأ�ا السوق ال تعريفهاميكن  كما   

عرضه ال ميثل إال جزءا ضئيال من الكمية املعروضة، تألن ما  صناعةالتأثري يف هذه ال للسيطرة أو يؤهلها مبوقع مؤسسة أي

وجند أن التجانس تام بني مجيع املنتجات اليت تنتجها مجيع املؤسسات، واملقصود بالتجانس التام عدم قدرة الزبون على 

والذي يتحدد كما -  صناعةتثل للسعر الذي يتحدد يف المت ؤسساتوبالتايل فاملالتمييز بني منتجات مؤسسة ما وأخرى، 

  .ات هذا السعر كما هووتقبل املؤسس -نعلم بتفاعل قوى العرض والطلب

  

  

  

                                                 
 .337نسيم حنا، مرجع سابق، ص  (1)

 .135، ص 2008، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، االقتصاد الجزئيمدخل إلى فردريك تلون، ترمجة وردية واشد،  )2(
.263، ص 2000، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر )تحليل جزئي وكلي للمبادئ(النظرية االقتصادية  عبد املطلب عبد احلميد، ) 3)  
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  المنافسة الكاملة خصائص -2

  :ميكن تلخيصها يف النقاط التاليةمما سبق جند أن سوق املنافسة الكاملة تتميز بعدة خصائص      

ي، وبالتايل ــــوجود عدد كبري من املنتجني، يتنافسون بينهم حيث يسيطر كل منهم على جزء صغري جدا من اإلنتاج الكل -

 )1(.يستطيع التأثري يف السوقال 

كثرة عدد املشرتين، وأن كمية الشراء لكل مشرتي تعترب قليلة بالنسبة �موع املعروض السلعي، وليس هلم اإلمكانية يف  -

  )2( .التأثري على السوق

معامالت السوق من حيث األسعار والكميات وأنواع الصفقات، وبالتايل فليس هناك فرصة للتأثري على حجم  علنية -

 )3(.العرض أو الطلب احتكار أي منهم

لو ينعدم وجود أي متييز أو اختالف و اليت تقوم بإنتاجها كافة املؤسسات املوجودة يف السوق، حبيث  نتجاتجتانس امل -

 .أو من الناحية الفنية زبوننظر الطفيف، سواء من وجهة 

حرية االنتقال الكامل وعدم وجود تكاليف لنقل السلعة بني أحناء وأطراف السوق، وال أية عراقيل أمام انتقال البائعني أو  -

 .املشرتين أو عوامل اإلنتاج أو السلعة من مكان إىل آخر داخل السوق

  .ع أي مؤسسة أو أي طرف يف التعامل أن يؤثر على هذا السعرال تستطيللسلعة اليت يتم تبادهلا وجود سعر واحد  -

 املؤسسات متنع نوعها كان مهما صعوبات أو موانع أو عراقيل وجود عدم فيفرتض السوق، من واخلروج الدخول حرية -

  )4(.اخلسارة حالة يف منه اخلروج أو ربح وجود حالة يف السوق إىل الدخول من

ميثل سوق نظري، ليس له وجود يف احلياة العملية لكنه يدرس من أجل التحليل  لخالل ما سبق جند أن هذا الشك ومن

  .النظري واملقارنة

 الكامل االحتكار: ثانيالفرع ال

  .االحتكار التام أو املطلقبعليه أيضا  عرفيو  صناعةال هيكل أشكال منالشكل الثاين  يعترب    

  الكامل االحتكارتعريف  -1

أي احملتكر هو  صناعةج الواحد أو البائع الواحد يف هذا النوع من الواملنتِ فقط،  واحد جمنتِ  دوجيف هذا الشكل ي     

 ،األسعار يف التحكم ميكنه اإلنتاج على خالل سيطرته منأي أنه  الذي ميثل الصناعة ككل، وهو الذي يقرر مثن املنتج،

                                                 
 .  340، ص 2004، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، النظرية االقتصادية التحليل الجزئيكساب علي،  )1(
 .175، ص 2002، منشورات ذات السالسل، الكويت، مقدمة في االقتصاد الصناعيحسني العمر وآخرون،  )2(
 .175حسني العمر وآخرون، مرجع سابق، ص  )3(

 .88، ص 2001اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدوي صخري، عمر(4) 
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 بدائل أخرى عنه لكي يتحول طلبه عنهاملستهلك ال جيد ف ،أخرى نتجاتإحالل كامل مبو إمكانية ألنه ال يوجد بديل أ

ع الذي ، إضافة إىل ذلك فإن درجة اإلحالل تعتمد أيضا على مقدار اإلشبا لشرائه افهو يف أحيان كثرية يكون مضطر 

البديلة  نتجاتقناعة املستهلك يف كون املعلى ، وكذلك تعتمد أيضا احملتكر نتجباملقارنة إىل امل نتجيتوقعه املستهلك يف امل

متنع  ،…مالية تكنولوجية، قانونية، وموانع صعوبات بوجود الكامل االحتكار يتميز كما ،)1(حتقق له نفس الغرض

 .)2(سوقال إىل الدخول من اآلخرين املنتجني

  الكامل االحتكار خصائص -2

  )3(:ميكن أن نستنتج اخلصائص التالية مما سبق     

  .أو بائع واحد للمنتج منتجة وجود مؤسسة -

 .عدم توفر بدائل قريبة للمنتج -

  .قد تكون قانونية أو غري قانونيةصناعة هناك قيود على حرية الدخول لل -

 .السعر غري ثابت وحيدد من قبل احملتكر استنادا إىل حتكمه يف الكمية املعروضة من املنتج -

  )4(:عادة إىل األسباب املذكورة يف النقاط التالية صناعةجهة أخرى يتم تفسري وجود حمتكر يف ال ومن     

 .احلصول وبشكل مميز على املواد األولية -

 .مثل الشركة الوطنية للسكك احلديدية يف فرنسا) االحتكار املشروع(قوانني الدولة  -

بالتكاليف، االقتصاديات السلمية، متطلبات كبرية من رأس وجود عوائق الدخول املرتفعة، مثل امتياز مطلق يتعلق  -

 ...املال، متييز املنتج من خالل االخرتاع، 

  .   وضع االحتكار الطبيعي، أي للمؤسسة تكاليف وسطية متناقصة من أجل أي مستوى من اإلنتاج -

 المنافسة االحتكارية: لثثاالفرع ال

ي، ـــعن املؤسسة أ�ا يف ظل منافسة احتكارية إذا كان عدد البائعني كبري فمن هذه الناحية فهو يف وضع تنافس نقول     

  .غري متجانسة وبالتايل فهو يف وضع احتكاري �ااألخرى أي أ نتجاتتلف عن املخي منتجومن ناحية أخرى يبيع 

  

  

                                                 
 .260عقيل جاسم عبد اهللا، مرجع سابق، ص  )1(

  .99ص  ،مرجع سابق صخري، عمر(2) 
 .337نسيم حنا، مرجع سابق، ص  (3)

 .147فردريك تلون، مرجع سابق، ص  )4(
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   المنافسة االحتكارية تعريف -1

ولكن كل منها يعرض نوعا ) معينة(بيع سلعة أو خدمة واحدة ) إنتاج(عدد كبري من املؤسسات هي سوق يتوىل فيه      

ل مث ، وتكون هذه السلع متقاربة من حيث االستعمال ولكنها غري متجانسة)1(مميزا خاصا به من هذه السلعة أو اخلدمة

  ...املنظفات، مناديل ورقيةالكهرومنزلية، السجائر،  صناعة السيارات، األجهزة االلكرتونية، اآلالت

 واخلواص الصفات إبراز هي التنافس يف األساسية الوسيلة وتكون السعر، مع أخرى بوسائل السوق يف التنافس ويتم

 .)2(واإلعالن الدعاية باستعمال عدة وسائل أمهها وذلك السلع �ا تتميز اليت الثانوية

أسواق املنافسة االحتكارية لديها درجات من حرية حتديد األسعار، وعلى هذا األساس فإن املؤسسات اليت تعمل يف   

وتعديل جودة املنتجات واختيار االسرتاتيجيات التسويقية، ختتلف عن تلك املتاحة للمؤسسات اليت تعمل يف سوق 

  )3(.املنافسة التامة أو االحتكار التام

  المنافسة االحتكاريةخصائص  -2

هذا السوق حالة وسط بني السوقني السابقني، فهو جيمع بني بعض اخلصائص من سوق املنافسة التامة  ميثل     

وخصائص من سوق االحتكار التام، ويكون أقرب عادة إىل السوق األول، وميكن حصر أهم اخلصائص اليت يتميز �ا 

  :هذا السوق يف النقاط التالية

) املنتجني(ليس بالضرورة العدد السائد يف حالة املنافسة الكاملة، وكل منهم وجود عدد كبري من املنتجني واملشرتين و  -

 .يشعر بأنه مييز سلعته عن غريها من السلع األخرى البديلة هلا

عدم جتانس املنتجات، مبعىن ميكن التمييز بني املنتجات رغم تشا�ها إىل حد كبري إال أ�ا غري متجانسة متاما وحيدث  -

ويتأكد هذا ... التغليفخالل املادة اخلام، التصميمات، األيدي العاملة، اللون، الشكل، املتانة، هذا االختالف من 

لعالمة التجارية، وميكن التنويع أيضا يف الظروف احمليطة ببيع املنتج مثل البيع بالتقسيط وأسلوب تعامل البائع، التنوع با

من  حماولةيف  مع اختالف أسعار املنتجات .)4(املرئية واملقروءةخالل اإلعالنات املسموعة و  وقد يكون التمييز أيضا من

   .يف الصناعة نتجاتاملدرجة االختالف بني اعتمادا على  ة ملنتجا�مغري متماثلاملنتجني يف وضع أسعار 

االتفاق فيما ل عوجود عدد كبري من املؤسسات املنتجة يف هذا السوق جيفعدم وجود تأثري متبادل بني املؤسسات نسبيا،  -

  .  صعوبةال يف غاية التأثري على األسعار بغرض التأثري على السوق من خالل حتديد كميات اإلنتاج أو اينهب

                                                 
.264مرجع سابق، ص  عبد املطلب عبد احلميد، ) 1)  
    .112 ص مرجع سابق، صخري، عمر(2) 

 .275عبد اهللا، مرجع سابق، ص عقيل جاسم  )3(

.264عبد املطلب عبد احلميد، مرجع سابق، ص   (4)  
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، وهو حتما أقل عدم وجود معرفة كاملة بأحوال السوقصعبا ل يكون قد أنه إال ممكنالدخول واخلروج من وإىل السوق  -

 .)1(سهولة منه يف حالة املنافسة التامة

  احتكار القلة: رابعالفرع ال

الصناعة البرتولية، صناعة : يعترب هذا الشكل من األسواق شائع يف احلياة العملية وخاصة يف بعض الصناعات، مثل     

 الكربى املؤسسات من قليل عدد بواسطة السوق يف هذا السيطرة تكون على عكس الشكل السابق... الطائرات

  .وسنحاول التعرف على هذا الشكل من خالل تعريفه وأهم خصائصه

  احتكار القلةتعريف  -1

 ، إذ تستحوذ بعض أوصناعةالكيز يف معرفة مدى تواجد هذا النوع من االحتكار عن طريق النظر يف نسبة الرت  ميكن     

 على تفاقاال يتيح نهبأ نوعال هذا زيتميو  ،)2(جل املؤسسات املتواجدة على احلصة الكبرية من السوق يف جمال عملها

 من اخلروج إىل وااضطر  وإال املستوى نفس يف لتكون أسعارهم تعديل على احملتكرين ةبقي إجبار تايلوبال البيع أسعار

 ذلك عن تبيرت و  تشابهبال املنتجات زتتمي كما ،البطيء تغريال إىل أو ثباتال إىل األسعار متيل ما اوغالبق، و الس

خيتلف احتكار القلة عن املنافسة التامة واملنافسة و  األداء، ، وجودةوالرتويج اإلعالنك تنافسلل عديدة وسائل استخدام

 )3(. السوقإىل دخولال ديدةاجل ساتؤسامل الصعب جدا على منعل جت كثرية موانع وجود االحتكارية يف

 األخرى، املؤسسات ورحبية حصص على مباشرة تؤثر اتـــاملؤسس إلحدى يف هذا الشكل التنافسية اإلجراءات إن      

 حرب نشوب االستجابة هذه عن ينجم احلاالت معظم اإلجراءات ويف لتلك االستجابة األخرية هذه على حيتم ما وهذا

 .الصناعة تلك أرباح ا�يار إىل يؤدي مما املتنافسة املؤسسات بني األسعار

ات العمالقة يف إنتاج سلعة معينة لضم مؤسسا�م مع بعضها البعض مما ؤسساملادة ما يتم االتفاق بني بعض وع     

قل، ولكن ينتج عن هذا االتفاق ظهور مؤسسات  أيؤدى إىل توفر قدرة إنتاجية كبرية تساعد يف إنتاج السلعة بتكلفة 

للسلعة جتعل كل منها حتسب  كبرية وقليلة يف السوق ويكون هلا تأثري على األسعار، كما أن قلة عدد املؤسسات املنتجة

فيما  املؤسسات األخرى دائما معرفة ردود فعلسات األخرى وبالتايل حتاول حساب القرار الذي تتخذه أي من املؤس

، لذا يتوقف جناح أية إسرتاتيجية ملؤسسة منتجة )4(رهاسعأو  هاإنتاجي هت غري إذا فيما  يتعلق بإنتاجهم وأسعارهم وذلك

  .ة على ردود الفعل بالنسبة للمؤسسات املنافسة األخرىيف سوق احتكار القل

                                                 
  .112 ص مرجع سابق، صخري، عمر )1(

2) Jean-Jacques Lambin, Op.cit., p 340.( 
  .114ص  مرجع سابق، صخري، عمر )3(
 .115 ص سابق،الرجع امل )4(
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إذا   أما. تسمى السوق احتكار القلة البحت لدى املنتجنيوهناك أنواع من احتكار القلة، فإذا كانت السلعة متماثلة      

كانت سلعة املنتجني غري متجانسة، أي يوجد اختالف بني سلعة منتج وآخر سواء من حيث النوعية أو وسائل الدعاية 

االحتكار الثنائي شكل خاص من احتكار القلة يعترب  كما. طلق عليه باحتكار القلة املميزواإلعالن، ففي هذه احلالة ي

  .  ينحصر عدد البائعني فيه يف اثنني

جددت نظرية احتكار القلة بشكل جذري بفضل نظرية األلعاب اليت متنح كل مؤسسة إسرتاتيجية حتقيق أقصى ربح  

 )1(.باألخذ بعني االعتبار السلوك العقالين للمؤسسات األخرى

  احتكار القلة خصائص -2

   :من خالل ما سبق ميكن أن نذكر خصائص هذه السوق يف النقاط التالية     

 .عدد قليل نسبيا من املؤسسات اليت تسيطر على هذا السوق، باملقارنة بكثرة عدد املشرتين وجود -

  .الراغبة يف الدخول إىل هذا النوع من األسواق الكامنة أمام املؤسسات مرتفعة دخولوجود حواجز  -

  )2(.وجود وعي بني املتنافسني عن سلوك بعضهم البعض فيما يتعلق بالتسعري واإلنتاج -

 .املنتجات اليت يتم تسويقها يف هذا النوع من األسواق قد تكون متجانسة أو متباينة -

 .عوامل اإلنتاج قادرة على احلركة نسبيا -

بالعمل بشكل مستقل على الرغم من االعتماد املتبادل، أو الدخول يف تواطؤ رمسي  ؤسسات القائمة يف الصناعةجيوز للم -

     .أو غري رمسي

  .  املذكورة سابقا هيكل الصناعةاالختالف بني أشكال  ألهم نقاطيعترب كتلخيص املوايل  اجلدولو 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .191فردريك تلون، مرجع سابق، ص  )1(
 .204، ص 2005، الدار اجلامعية، مصر، االتجاهات الحديثة في اقتصاديات اإلدارة مدخل إلى األلفية الثالثةحممد علي الليثي، لطفي لوين سيفني،  )2(
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 صناعةأشكال هيكل ال: )2.3( جدول رقمال

، ص 2003، �اء الدين للنشر والتوزيع، اجلزائر، مبادئ االقتصاد الجزئيمن إعداد الطالبة باالعتماد على حممد سحنون،  :المصدر

85 .   

نظري، ليس له وجود يف احلياة ثل سوق املنافسة الكاملة مت فإن ما سبق وما مت تلخيصه يف اجلدول أساسوعلى      

املنافسة االحتكارية  تسودها املؤسسات اليت تعمل يف أسواق ، وأنالعملية لكنه يدرس من أجل التحليل النظري واملقارنة

، ألنه أدائها سعيا منها لتنميةبأنواعها  عامة للتنافسسرتاتيجيات الااللديها القدرة على تبين هي فقط اليت واحتكار القلة 

  .  االحتكار التام ال توجد منافسة أصال يف

  

  

  

  المنافسة الكاملة المنافسة االحتكارية ةاحتكار القل االحتكار التام

كان   كثرة عدد املنتجني وإن قلة عدد البائعني منتج واحد

ليس بالضرورة كما هو يف 

 حالة املنافسة الكاملة

كثرة عدد البائعني 

 واملشرتين

 عدد المنتجين

  حجم المنافسين  صغري  صغري أو كبري  كبري  ال توجد منافسة

 نوع السلعة متجانسة غري متجانسة متجانسة/ غري متجانسة سلعة واحدة

وجود عوائق الدخول 

 إىل السوق

عوائق دخول مرتبطة أساسا  صعوبة يف الدخول

بسياسات التمييز يف 

 املنتجات

حرية الدخول أو اخلروج 

 من وإىل السوق

 الدخول إلى السوق

سيادة احملتكر الكاملة 

على السوق وال توجد 

منافسة من أحد يف 

 السوق

تأثري متبادل وقدرة كبرية 

نسبيا على التأثري يف 

 األسعار

عدم وجود تأثري متبادل بني 

  املؤسسات نسبيا

عدم وجود معرفة كاملة 

 بأحوال السوق

عدم القدرة على التأثري 

يف السعر السائد يف 

  السوق

العلم الكامل بأحوال 

 السوق

 التأثير في السوق

مرونة الطلب متناقصة 

 لدى احملتكر

منحىن الطلب قليل 

 املرونة

مرونة الطلب منخفضة 

منحىن الطلب منحدر من 

 اليسار إىل اليمني

  طلب غري متناهي املرونة

 منحىن الطلب أفقي

 مرونة الطلب
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  األداءعالقتها بو  لتنافسل العامة اتاإلستراتيجي :المبحث الثالث

فأصبح مفهومه يندرج ضمن   اإلسرتاتيجية،لقد ارتبط مفهوم األداء دائما بكل ما يساهم يف حتقيق األهداف       

التفكري اإلسرتاتيجي، وأصبحت املؤسسة اآلن �دف إىل حتقيق أحسن أداء إسرتاتيجي يف ميدان نشاطها، ألن حتسني 

األداء وتطوير املؤسسات مل يعد أمرا اختياريا بل أصبح شرطا جوهريا لضمان البقاء واالستمرار فهو يهدف أساسا إىل 

كسلوك   تنافسالعامة للعيم القدرات التنافسية، أما األدوات املتاحة للمؤسسة فتتمثل خاصة يف االسرتاتيجيات تدتكوين و 

ت ؤسسالمل االسرتاتيجي سلوكويف هذا السياق سنحاول التطرق إىل ال .األداء نيسوحتدور فعال يف تطوير اسرتاتيجي له 

التكلفة املنخفضة وإسرتاتيجية التمييز يف أداء  إسرتاتيجيةسنتناول مسامهة يف املطلب األول، و  واألداء يف الصناعة

 ةفالتكل مع خفضقد تكون الرتكيز  الرتكيز إسرتاتيجيةعلى التوايل، على اعتبار أن املؤسسات يف املطلب الثاين والثالث 

  .التمييز كما وضحنا ذلك سابقامع أو الرتكيز 

  في الصناعةها أدائبت ؤسسالمل االستراتيجي سلوكالعالقة  :المطلب األول

تتبعها املؤسسات من أجل التأثري على حجم نفوذها يف اليت لمؤسسات اإلسرتاتيجيات االسرتاتيجي لسلوك العين ي     

، ويف باألداء اإلسرتاتيجية عالقةلذلك سنقسم هذا املطلب إىل فرعني سنتناول يف األول صناعة وحتقيق أحسن أداء، ال

  .الثاين املفاضلة بني اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس يف حتقيق األداء

  باألداء  اإلستراتيجية عالقة  :األول فرعال

الذي وجد أن " Rumelt"لقد اهتم الكثري من الباحثني بدراسة العالقة بني األداء واإلسرتاتيجية، ومن هؤالء جند      

املؤسسات املتخصصة يف ميدان معني هي اليت تكون هلا أكرب حصة يف السوق باملقارنة مع املؤسسات اليت تعمل يف 

يف أن االختالف يف بناء اإلسرتاتيجيات التنافسية هو السبب الرئيسي الذي  ى إىل التفكري نفس القطاع السوقي، فانته

لعوامل حتت رقابة املسريين يعترب من ا  اإلسرتاتيجية  يؤدي إىل االختالف يف أداء املؤسسات، كما أن تكريس املوارد

األساسية اليت تؤدي إىل حتقيق األداء األفضل، وبالتايل فاإلسرتاتيجية هي شرط أساسي لتحقيق األداء، حيث كلما  

  )1(.اكبرية جدكرست املؤسسة موارد إسرتاتيجية هامة كلما كانت احتماالت حتقيق أداء فعال  

 ها،أداءعملية تقييم قيام املؤسسة بمن خالل  اليت تنشط ضمنها ةصناعموقع املؤسسة يف ال ومن مث ميكن معرفة     

أداء فعال، إذا متكنت من حتقيق األهداف املسطرة هلا  نقول أن املؤسسة ذاتو  هلا أدائها بأداء املنافسنيمستوى مقارنة و 

ة اليت تعمل صناعال هيكلتوضح املركز اإلسرتاتيجي للمؤسسات ضمن إطار  داءاألعملية تقييم  ، أي أنجيتهايف إسرتاتي

                                                 
(1) Taieb Hafsi, J.M.Toulouse, La Stratégie des Organisations: Une Synthèse, les Editions  

Transcontinental, 1996, p 252.  
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تعكس درجة املوائمة واالنسجام بني ،كما فيها، وبالتايل حتدد اآلليات وحاالت التغيري املطلوبة لتحسني مركزها التنافسي

   .ملؤسسةيف اها األهداف واإلسرتاتيجيات املعتمدة لتفنيد

 انعكاساتو  جهة من التنافـسية والقوى العامة التنافسية اإلسرتاتيجيات تنفيذمتطلبات  بني للعالقة Lenzيشري      

أي قطاع األعمال (الدخول إىل صناعة  عوائقعلى جتاوز  ؤسسةامل قدرة أن يبنيو  .احملقق األداء مستوىالعالقة يف  هذه

  .االسرتاتيجياتبني  ملفاضلةا يف �اقدر  على تتوقف) داجلدي

  األداء قيقفي تح تنافسللالعامة اإلستراتيجيات  المفاضلة بين: الفرع الثاني

عامل قوة أو ضعف اعتمادا على قدرات املؤسسة وإدراكها لطبيعة  العامة للتنافسميثل استخدام اإلسرتاتيجيات       

ظروف الصناعة اليت تعمل فيها املؤسسة، إال أن هناك حمددات تعيق من حتسني مركزها التنافسي وقدر�ا على مواجهة 

وبناءا عليه فإن املؤسسات . )1(اخلارجية، مما ينعكس سلبا على أدائها وحتقيق أهدافها اإلسرتاتيجيةقوى املنافسة يف البيئة 

حتاول اختيار اإلسرتاتيجية اليت حتقق هلا أقصى ربح وأفضل وضع تنافسي، ويتوقف هذا االختيار على مدى توفري 

  .املهارات واملوارد وعلى اختاذ إجراءات تنظيمية ورقابية

املفاضلة  على�ا على قدر قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها املسطرة والوصول إىل مستوى األداء املخطط تتوقف      

تيجيتني مرتبط أساسا بقدرة بشكل خاص، وإن اختيار أي من اإلسرتا يزيالتم وإسرتاتيجية  التكلفة  بني إسرتاتيجية قيادة

 يف وحماولة تكييفها مع متطلبات البيئة التنافسية، فقد حدد أحد االقتصاديني أبعاد هيكل الصناعةة على حتليل املؤسس

نتجات اليت تقوم األمريكية واليت ختتلف عن بعضها البعض يف احلجم وعدد اململؤسسات الصناعية دراسته لعينة من ا

دود من خطوط اإلنتاج  عدد حممتتلك  اإلسرتاتيجية التنافسية اليت تعتمدها، فالحظ أن اليت  وكذا بتصنيعها،

بشكل جوهري، حيث يسعى مسريوها  التكلفة املتوسطة احلجم منها، متيل الستخدام إسرتاتيجية ختفيضو   كالصغرية

يف حني أن  .مما ميكنها من تعزيز مركزها التنافسي ة،يف الصناع خلق آليات مناسبة تتكيف مع قوى املنافسةباستمرار إىل 

يف املنتجات كنتيجة لنطاق عملها واشتداد ظروف  يزيالتم املؤسسات كبرية احلجم متيل بشكل أكرب حنو إتباع إسرتاتيجية

املنافسة، وهذا جيعلها متيل إىل توسيع فعاليات البحث والتطوير يف جماالت اإلنتاج والتكنولوجيا، واملهارات الفنية 

أكرب من غريها ومل يستبعد هذا الباحث استخدام هذه  صناعةحيث تكون فرصها يف الوطرائق العمل، والكفاءات 

أو كلتا اإلسرتاتيجيتني يف آن واحد سعيا منها لتجاوز حمددات وعوائق الدخول   التكلفة  ات إلسرتاتيجية ختفيضؤسسامل

  )2(.زيادة قدر�ا التنافسية بالشكل الذي حيقق هلا مستوى رحبية مقبولجديدة و صناعة  طاع أوقل

                                                 
  .187ص ، حسن عداي احلسيين، مرجع سابق )1(

(2) https://kenanaonline.com/users/khaldiabouj/posts/155371 
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مواقع والتهديدات و ة يف حتديد الفرص ؤسسعلى قدرة امليعتمد  املناسبة  اإلسرتاتيجية  اختيار مما سبق ميكن القول أن     

ة ؤسساليت تنشط فيها املؤسسة، فلو أن امل الصناعةيف  متمثلةالضعف بعد دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية القوى و 

أما يف  ...وقرارات االستثمار  فيمكنها الرتكيز على اقتصاديات احلجماملنخفضة   التكلفةب  قيادةالإسرتاتيجية قررت إتباع 

من خالل   اإلسرتاتيجية يتطلب منها توفري متطلبات تنفيذ هذه  فإن ذلك  التمييز  إسرتاتيجيةحالة جلوء املؤسسة إلتباع 

  ... ر وتغيري تكنولوجيا املنتجتركيزها على فعاليات البحث والتطوي

  المؤسسة أداء علىتكلفة المنخفضة البقيادة ال إستراتيجية أثر تطبيق: المطلب الثاني

خاصة أن تطبيق  للمؤسسات يف أغلب الصناعات احلالية،أصبح البحث عن حلول خلفض التكلفة الشغل الشاغل      

من خالل سوف حناول  لذلك ،حيتل مكانة ال يستهان �ا يف حتسني أداء املؤسسة املنخفضة التكلفةبقيادة ال إسرتاتيجية

  .املؤسسة على أداءسرتاتيجية وتطبيق هذه اإلهذا املطلب توضيح أثر تبين 

  المركز االستراتيجي للتكاليف :الفرع األول

إحدى اإلسرتاتيجيات اليت تنتهجها املؤسسة يف إطار حميطها التنافسي  املنخفضة التكلفةبقيادة ال تعترب إسرتاتيجية     

ساسي وهو ختفـيض التكلفة الكلية للمنتج، ومن كافة اجلهود حنو هدف أه  يواليت يتم مبوجبها توجعزيز أدائها، سبيل تيف 

أكيدا للمبدأ القائل بأن املؤسسة ت، وتقوية هـامش املناورة السعرية صناعةهذه املؤسسة اهليمنة على المث يكون بإمكان 

مع  انتجا�مقل حيث أنه يف ظل متاثل أسعار األكثر تنافسية هي تلك اليت يكون مبقـدورها عرض منتجات بتكلفة أ

املؤسسة على هوامش أكرب تستثمرها لتعزيز وضعيتها التنافسية واستمرار  حتصـل ها يف الصناعةمنافسـيمنتجات  سعارأ

   )1(.ةيفيلاالتكيف  �ارياد

ظل قبول فرضية أن مؤسسات الصناعة الواحدة ال تعمل عند مستوى واحد من الكفاءة، وبالتبعية ال تستطيع  ويف     

التساؤل عـن أي املنافسني جيب أن تتحدد تكاليفه كمقياس للقدرة  يطرحمجيعها ختفيض التكاليف عند نفس املستوى، 

الرتاث الفكري قد استقر على االحتكام إىل متوسطات الصناعة  نأ جنداإلسرتاتيجية للتكاليف؟، ويف هذا الشـأن 

ألغراض التقييم، فاملؤسسات اليت يكون مبقدورها اإلنتاج بتكلفة ال تتجاوز هـذا املتوسـط تسمح هلا املنافسة باالستمرار 

لنظريا�ا  ا�الصناعة لترتك ن مآهلا اخلروج من هذه الإيف ممارسة النشاط، أما تلك اليت ال ميكنها حتقيق هذا املستوى فـ

  )2(:هذا املركز مبا يلي يتصف ،مبركز اسرتاتيجي للتكاليف يت ميكن القول أ�ـا تتمتـعالرائدة، وال

 .مركز نسيب يف ضوء ما تسفر عنه تكاليف املنافسني، وليس مركز مطلق -

                                                 
(1) Jean-Pierre Detrie, Op.cit., p 61. 

األول، جامعة عني مشس، مصر، ، جملة الفكر احملاسيب، العدد واإلطار الفكري لسالسل القيمة المركز اإلستراتيجي للتكاليفعصافت سيد أمحد عاشور،  )2(

  .24ص ، 1998
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للتغريات اليت حتدث يف تكاليف املنافسني، وكذا  االستجابةمركز ديناميكي ال يتخذ وضع السكون، بل يسعى إىل  -

 .يخيضع للتقييم بشكل دور تدعيم الفجوة االجيابية يف التكلفة بينه وبني املنافسني، أي أن هذا املركز 

  :التايل وميكن توضيح املركز االسرتاتيجي للتكاليف يف الشكل

  المركز االستراتيجي للتكاليف): 7.3(الشكل رقم 

  التكاليف       

      

    

  

  منطقة انعدام املركز                    منطقة                                          

  االسرتاتيجي للتكاليف            للتكاليف ملركز االسرتاتيجيا                          

  c           b            a           المركز اإلستراتيجي للتكاليف 

، جملة الفكر احملاسيب، العدد الفكري لسالسل القيمة واإلطار المركز اإلستراتيجي للتكاليف عصافت سيد أمحد عاشور، :المصدر

  .26 ، ص1998األول، جامعة عني مشس، مصر، 

الصناعة،كما يعكس املستقيم األفقي متوسط التكلفة هلذه وية املختلفـة للتكلفة الوحديبني املنحىن املسـتويات      

على احملور األفقي منطقة انعدام القدرة اإلسرتاتيجية للتكاليف، حيث  ab)( الوحدويـة هلذه الصناعة وتعكس املنطقة

ا غري قادرة � ، لتصـبح التكاليف اخلاصة c'تتسم هذه املؤسسات بارتفاع تكلفة الوحدة عن متوسط التكلفة يف الصـناعة

�ا تتمتع مبركز اسرتاتيجي فإ bc)( على حتقيق ميزة تنافسية، أما املؤسسات اليت تقع على احملور األفقي داخل املنطقة

، هذه األخرية ختتلف قدرا�ا على c' للتكاليف ينبثق عن وجود تكلفة وحدوية تقل عن متوسط التكلفة يف الصناعة

كلما ازدادت  c النقطةحتقيق مزايا تنافسية باختالف قوة مركزها اإلسرتاتيجي للتكاليف فكلما اقرتب موقع املؤسسة من 

  .ا على حتقيق مزايا تنافسية والعكس�قـدر 

مؤسسات ذات مركز  من خالل ما سبق ميكن أن نصنف املؤسسات اليت متلك مركز اسرتاتيجي إىل نوعني     

أن امتالك  أيللقيادة التكالفية،  هااسرتاتيجي يؤهلها للقيادة التكالفية، ومؤسسات ذات مركز اسرتاتيجي ال يؤهل

املؤسسة مبفردها أو باشرتاكها مع غريها الصدارة أو القيادة  ءو املؤسسة ملركز اسرتاتيجي للتكاليف ال يعين بالضرورة تب

  . ميكن هلذه األخرية أن تتحقق يف ظل غياب املركز اإلسرتاتيجي للتكاليف، كما ال التكالفية

نه البد من األخذ بعني االعتبـار تبـاين مستويات التكاليف بني املؤسسات اليت تتمتع مبركز ومما سبق ميكن القول أ     

 داة للحكم على القيادة التكالفية،اسرتاتيجي تكاليفي، ويسـتخدم متوسـط تكلفة الوحدة لفئة املؤسسات سالفة الذكر كأ

وحدة املنتج تكلفة 

 يف الصناعة
 متوسط تكلفة انتاج 

 'c   يف الصناعة  
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 ويف ضوء ذلـك ميكن تعريفها بأ�ا القدرة على ختفيض التكاليف عند حدود تقل عن متوسط تكلفة الوحـدة يف

، وجبودة أعلى أو على األقل مماثلة جلودة منتجات املؤسسات )1(مؤسسات الصناعة ذات املركز االسرتاتيجي للتكاليف

  .ة يف الصناعةاملنافس

   المؤسسة أداء تحسينفي المنخفضة  التكلفةدور : الفرع الثاني

التكلفة البعد املايل لألداء الداخلي، إذ أن كل مؤسسة حتلل يف الداخل العالقة بني الوظيفة والتكلفة كما حيلل متثل      

اليت لدى املنافسني هو  الزبون العالقة بني اجلودة والسعر حيث تعترب كل نشاط خيلق قيمة بتكلفة كلية أقل من تلك

، وأن املؤسسات املتنافسة اليت ال تنتج بأحجام كبرية تكون تكاليفها مرتفعة وقد تفـوق سـعر ةنشاط ذو تكلفة إجيابي

، فعليها ختفيض تكلفتها من خالل زيادة إنتاجها وإال تكون الصناعة أحيانا، وبذلك تصبح عاجزة عن اكتساب هوامش

بإمكا�ا اإلنتاج بتكلفة تقل عن تكاليف املنافسني إنه أما تلك اليت تتمتع خبربات عالية ف، صناعةجمربة على اخلروج من ال

، وهذا ما يدفع باملؤسسات إىل تسخري أهم مواردها للبحث عن أكربوسعر الصناعة مما يسمح هلا بتحقيـق هـوامش 

  .حجم مهم من اإلنتاج واملبيعات، وزيادة التحكم يف التكاليف

املتوخاة من  نتائجالطبيعة فهم ، و الفهم الصحيح هلذه األخرية على أوالتعتمد التكاليف  ضبط منالتمكن مسألة و      

االضافية اليت توثر التكاليف  عليه جيب جتنب تلكو  ،النتائجهذه الوسائل املستعملة للحصول على عملية االنتاج ومن 

الرضا اخلارجي، عن التكاليف الداخلية  فصلميكن ال وعليه  ،لتوقعات اخلارجيةاالفعلية و  لقيموااملتوقعة  النتائجعلى  سلبا

  :مما يستدعي األخذ بعني االعتبار جانبني ومها

سعر هو  سعر التكلفة التكاليف املستهدفة، حيث أن ديدواملردودية اإلمجالية يف حت صناعةاألخذ بعني االعتبار قيود ال - 

  .يف الصناعة حيث يعرب سعر التكلفة عن الشروط احلقيقية لنشاط وأداء املؤسسة، اهلامش الضروري مطروح منه صناعةال

  .ة للزبائنقدماملستهدفة والقيم احلقيقية املالتحقق املستمر من التناسق بني مركبات التكلفة  - 

وقد يبدو أن  ،اليف منخفضة للوحـدةاجلودة العالية تسمح بإنتاج منتجات بكفاءة عالية وتكوباملوازاة مع ذلك فإن      

د يف البحث والتطوير والرقابة جلهحتسني اجلودة يؤدي بالضرورة إىل ارتفاع التكاليف، لكن يف واقع األمر تبني أن بذل ا

مما  ،الوحدات املعيبةمن أجل حتسني اجلودة من شأنه أن يؤدي إىل تقليل أخطاء التصنيع، تدنية النفايات، وتقليص عدد 

  )2(.الواحدة من السلعة اية األمر إىل ختفيض تكلفة إنتاج الوحدة�يؤدي يف 

                                                 
  .24ص مرجع سابق،  عصافت سيد أمحد عاشور، )1(
   .39عبد السالم أبو قحف، التسويق الدويل، مرجع سابق، ص  )2(
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استغراق العامل لوقت أقل من الوقت القياسي إىل اختصـار الوقت من خالل تعمل على برامج اجلودة كما أن      

ؤدي إىل ارتفاع أرباح املؤسسة ، وهذا كله يلوحـدةاتكاليف خيفض لعامل، و اإنتاجية من  يرفعـا مم ،بةخروج وحدات معي

  :وميكـن توضيح هذا األثر بالشكل التايل .يف الصناعة

                                         تأثير الجودة على الربح: )8.3( الشكل رقم

                                 

  

  

  

  

  

  

  

، اجلزء )مدخل متكامل(اإلدارة اإلستراتيجية شارلز وجاريث جونز، ترمجة رفاعي حممد رفاعي وحممد سيد أمحد عبد املتعال،  :المصدر

  .201، ص 2001 ،)الرياض(األول، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية 

أن انتهـاج برامج اجلـودة يسـاعد يف رفع تـحد مزدوج، فهو يسمح بتحسني طاقـة املـؤسسـة الشكل  من خالل يظهر     

وخيلق صلـة  نزبائيزيد من قيمة املنتج لدى اللـرفع مستوى أداءها بفضل بتخفيـض التكـاليف ومتييز املنتـج، وحتقيـق ذلك 

للمؤسسة بفرض أسعار عالية ملنتجا�ا وهذا يكون عند املؤسسات املتبنية ممـا يسـمح  وثيقـة بني املـؤسسـة والـزبون

  .أثر أهم عناصرها على أداء املؤسسة يف العنصر املوايل إيضاحالتمييز، واليت سنحاول  إسرتاتيجية

  المؤسسة على أداء  إستراتيجية التمييزنتائج تطبيق : لثالمطلب الثا

ظل حميط متغري يتصف بعدم التأكد ومنافسة شرسة مل يعد االستمرار يف الصناعة أمرا سهال فالبقاء أصبح  يف     

  .للمؤسسات املتميزة واليت هلا القدرة على إرضاء مجيع زبائنها

ميكننا  ال أنه ،كماعلى الرغم من صعوبة اإلملام مبسامهة كل نوع من أنواع إسرتاتيجية التمييز يف حتسني أداء املؤسسة     

القول بأن هناك نوعا من أنواع إسرتاتيجية التمييز جيب على املؤسسة الرتكيز عليه بصورة منفردة، لعدم قدرة كل نوع على 

فها من هد ، لذلك فإن مزج املؤسسة جلميع هذه األنواع جيعلها أكثر قدرة على تلبية وحتقيقئهاحدا على حتسني أدا

  .استخدام نوع واحد فقط

  أداء المؤسسةفي تحسين  يالفيزيائالتمييز دور : الفرع األول

كما ذكرنا سابقا يف الفصل األول أنه ميكن متييز املنتج فيزيائيا من خالل عدة عناصر سنحاول ابراز دور أمهها يف      

  .حتقيق أداء املؤسسة

 زيادة اجلودة

يف املنتج زيادة الثقة  أسعار أعلى 

 تكاليف أقل زيادة االنتاجية

 أرباح أعلى
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   والبحث والتطوير الجودة -1

ا، ها، وزيادة إنتاجيترهم، مما ميكن املؤسسة من رفع أسعا�م ورغبا�حاجاا، وتليب نهختلق اجلودة قيمة لدى زبائ     

إن . ارها واستمرائهملؤسسة وأمرا حتميا من أجل بقااداء ألام ه ا، ومنه فاجلودة تعترب مصدرحهوبالتايل ارتفاع يف أربا

لمنتج، هي ل اإلمجالية والصفاتلألداء الداخلي للمؤسسة، حيث أن اخلصائص ي عامل أساسي ه نوعية املنتجات اليوم

م اجلودة العالية يف تعظيم القيمة للزبون بصفة دائمة اهكما تس ،)1(اليت تكون قادرة على إرضاء حاجات الزبائن

باملقارنة  هورضا تهثقالذي حيوز على و زبون هللعالية والسعر املناسب بالنسبة لومستمرة، فاملنتج الذي يتمتع باجلودة ا

زيادة حصتها يف ذا يؤدي إىل وه مما يساعد على ضمان ميزة دائمة للمؤسسةيف الصناعة، املنافسة  مبنتجات املؤسسات

فإن املؤسسات ذات املنتجات اليت جود�ا مرتفعة تالحظ زيادة إقبال زبائن جدد على اقتناء ، أدائهاوحتسني الصناعة 

جند أن اجلودة الرديئة متثل مشكلة كبرية لدى الكثري من ، يف حني إىل ضمان وفاء زبائنها السابقني منتجا�ا، باإلضافة

املؤسسات، فعندما يتلقى الزبائن منتجات ذات جودة منخفضة عندئذ يكون من الطبيعي أال يعاودوا الشراء مرة أخرى 

س هذا فحسب بل أننا نالحظ تناقل كل ما هو سيء لي. من تلك املؤسسات اليت متدهم مبثل هذه النوعية من املنتجات

  . لرداءة اجلودة املقدمة للزبائن. عن هذه املؤسسات وعن منتجا�ا بني الزبائن

أن البحث والتطوير من املتغريات اليت بني البحث والتطوير والرحبية، حيث  عالقة تبادلية وجودالدراسات إىل تشري و      

وجود كذلك و  .يف املقابل الرحبية العالية للصناعة، تؤدي إىل ختصيص ميزانية وفقها هلذا النشاط. تؤثر جوهريا على األرباح

 هاقادرة على تقدمياملؤسسة أن تكون  شرطب يف زيادة الرحبيةاليت تساهم و داء واملنتجات اجلديدة، األارتباط قوي بني 

أداء املؤسسة، ات كمن أهم حمر أيضا اإلبداع أصبح و . )غري سعرية(أخرى متنوعة عوامل  عدةأن توفر ة و أسعار منخفضب

ففي  Christian Diorو Celineمن إعـادة إحيـاء منتجا�ا مثل  LVMHنت شركة فبفضل اإلبداع متك

يف دراسة هلا أّن العالمة الفرنسية للموضة كانت يف خطر ألّ�ا ما  (Colbert)سنوات الثمـانينات أعلنت جلنـة كولربت 

نتجـات قدميـة، يف حني أّن العالمات اإليطالية واألمريكية جّددت املوضة يف أعماقهـا، وأصبح الزبائن غري تزال تقّدم م

من استثمارا�ا   3ختّصص أكثر من  L’Oréalوإذا كانت . من أجل العالمة الفرنسية باهظةمستعّدين لدفع مبالغ 

كل سنة، فذلك ألجل تلبية احتياجات الزبائن املستمرّة اليت   االخرتاعيف البحث والتطوير، وتودع املئات من براءات 

تدفعها إىل التجديد، وتقدمي حلول فعلية يف جمـال اجلمال والعالج، كذلك فإّن ارتفاع استثمارات البحث والتطوير لدى 

L’Oréal  هو أكرب من رقم أعمـالLVMH 20، حيث متّثل املنتجـات اجلديـدة  إىل هذا  وإضافـة. من املبيعات

سنوات، وألجل هذا فقد اعتمدت  5جتّدد تشكيلة منتجا�ـا كل  (L’Oréal, LVMH)فإّن كل من املؤسستني 

                                                 
(1) Lamia berrah, op cit, p22. 
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ـز بائعيها حبواسيب سنة وهي جته 15، فمنذ أكثر من واالتصالعلى التقنيات احلديثـة لإلعـالم   L’Oréalمؤسسة 

ومنتظم باإلدارة وحتديث املعطيـات اخلـاصة باألداء أو حىت يكونوا على اتصال دائم  (Modems)نقالـة وهاتوفـات 

خبصوصيات املنتج يف وقتهـا احلقيقي، وبذلك يستفيد البائعـون من معطيات ذات قيمـة مضافـة عاليـة تسمح هلم بتـرشيد 

  )2(.تصرفـا�م من منظـور التكلفة والفعـالية

  والتوزيع دور العالمة والغالف - 2

على شراء املنتج، حيث أن وضع العالمة على املنتج تلعب العالمة التجارية والغالف دورا كبريا يف إقبال الزبون      

تعطيه مكانة يف أذهان الزبائن، وجتعلهم مييزون بني منتجات املؤسسة ومنتجات املنافسني يف الصناعة ويلجأ الزبون إىل 

املنتجات اليت ال حتمل أي عالمة وخاصة املنتجات ذات العالمة شراء منتج حيمل عالمة حلماية نفسه من أخطار 

 أول وسيلة يتصل �ا الـمنتج مع زبائنهيعترب التغليف يف الوقت احلايل جزء مهم من املنتج نفسه، ذلك أنه و ، املشهورة

أثر شديد يف  هلاويأخذ نظرة أولية يكون  التصور الكامل للمحتويات واحلكم على جودة ونوعية املنتجات هلميعطي و 

كما أن وجود منتجات متميزة بسعر مناسب ومعلن عنها بشكل جذاب ال تعين للزبون شيئا  ،منتج من عدمهاختياره لل

إذا مل تكن متاحة له يف الزمان واملكان املناسبني فالتوزيع يعترب نشاط متخصص يف إيصال السلع واخلدمات من املؤسسة 

 . )1(املنتجات متوفرة بصفة منتظمة وسهلة الشراء جلميع الزبائن احلاليني واملرتقبني إىل الزبون وهو يستهدف جعل هذه

لى يف عما جيعله يدفع سعرا أ نتج يف نظر الزبونيرفع من قيمة املوالتوزيع املتميز املشهورة  والعالمة أي أن الغالف اجليد

   .الصناعة يف املؤسسة رفع مستوى أداءا ما يؤدي إىل وهذ ،سبيل احلصول عليه

  المورد البشري -3

، ألنه مورد غري منظور يصعب )جوهر التمييز(املورد البشري باالستناد على  إالوال ميكن أن يتحقق كل ما سبق      

ته يف كونه املصدر ويعترب أحد األسلحة اإلسرتاجتية يف صراع املؤسسات من أجل البقاء والنمو ويستدل على أمهيتقليده 

وبالتايل فهو ميزة دائمة، يتم من خالهلا تقدمي قيمة أكرب للزبون متيز املؤسسة، ، وتعزيزها القدرة التنافسية كويناحلقيقي لت

إذن حتقيق أداء املؤسسة لن ، ويتم ذلك عن طريق اإلدارة الفعالة للموارد البشرية اليت تعمل على حتقيق مصلحة الزبون

أو املالية أو التكنولوجية فحسب بل يستند يف املقام األول إىل قدر�ا على توفري ملوارد الطبيعية ستند �رد امتالكها اي

نوعيات خاصة من املوارد البشرية اليت تستفيد من هذه املوارد، فاألفراد هم العناصر الوحيدة القادرة على استيعاب 

  .)2(صناعةت اليت تفرضها الاملفاهيم واألفكار اجلديدة اليت تساعد على استغالل امليزات ومواجهة التحديا

                                                 
(2) Pinto.paul, La performance durable,  Editiond Dunod, Paris, 2003, pp 68, 69. 

  . 151 ، ص1997مكتبة عني الشمس، مصر،  ،)األسس العلمية والتطبيق(التسويق  حممد عصام املصري، )1(
   .23، ص 2003، )اإلسكندرية(، الدار جلامعية، مصر اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية، مجال الدين حممد املرسي )2(
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ية، حلصول على حصص سوقوام من أجل زيادة الرحبية مهعيار م) آلجالا(الوقت أصبح باإلضافة إىل ما سبق      

 ..)عدم استقرار البيئة، طلبات الزبائن، املنافسة(سرعة املؤسسة يف التفاعل مع املؤثرات اخلارجية بآلجال ا تفسرحيث 

تقيم درجة التفاعل،  اآلجال"وعليه فإن  ،من جهة ثانيةوتلبية طلبه  زبونالفاصل بني طلب ال ر الوقتاختصامن جهة، و 

  .)1("أي مرونة املؤسسة

   دور التمييز االنطباعي في تحسين أداء المؤسسة: الفرع الثاني

يف عملية إمداد الزبائن وتعرفيهم باملنافع اليت سوف تعود عليهم نتيجة إمتام  Promotionتتمثل أمهية الرتويج    

العملية الشرائية، فهناك قدرة لعناصر املزيج الرتوجيي جبذب االنتباه ومن مث إثارة اهتمام املشرتي وإقناعه باملنتجات 

ة مميزة هلا ومن مث اختيار الوسائل للحصول عليها، يف هذه احلالة تسعى مجيع املؤسسات لوضع اسرتاتيجيات تسويقي

وذلك لتحقيق االستجابة املرغوب بتحقيقها من قبل الزبائن، ومعرفة أي من تلك الوسائل الرتوجيية . الرتوجيية املناسبة

  .ذات التأثري الواسع واألفضل

لية االتصال املبنية على التفاهم يدرك مجيع العاملني بالنشاط الرتوجيي بأن فعالية الرتويج تعتمد وتستند على فعالية عم   

والتناغم بني املؤسسات كمرسلني وبني الزبائن كمستقبلني للمعلومات املرسلة من الطرف األول، ويتضمن هذا االتصال 

وتعتمد عملية التأثري هذه . الرتوجيي عملية اتصال إقناعي تستهدف التأثري على أذهان الزبائن الستمالة سلوكهم الشرائي

بتعريف وإظهار منافع وأسعار وأماكن  ة من اآلثار اإلدراكية اليت تبدأة إقناعية يتم من خالهلا إحداث سلسلعلى آلي

وأوقات وجود املنتجات للزبائن، وصوال إىل آثار إدراكية أكثر تقدما من حيث مضمو�ا السلوكي كتكوين االنطباعات مث 

  .)2(وأخريا السلوك نفسه للوصول إىل الشراء القناعات فاالجتاهات وامليول السلوكية مث النوايا،

من هذا املفهوم يعمل النشاط الرتويج خلدمة وحتقيق األهداف التسويقية للمؤسسة، و�ذا ظهرت أمهية  وانطالقا   

لكل عنصر منها دور مستقل عن اآلخر، بإجناز األنشطة املناطة به وذلك يف عديد من عناصر املزيج الرتوجيي و استخدام ال

ل التنسيق املتكامل بني األنشطة الرتوجيية املختلفة، ومعرفة األمهية النسبية لعناصر املزيج الرتوجيي أمر ضروري جيب على ظ

املؤسسة إدراكه للحد من االزدواجية يف أدوار عناصر املزيج الرتوجيي اليت تسعى لتحقيق األهداف املطلوبة وملالئمة 

  . التكلفة والناتج

                                                 
(1) Lamia berrah, Op. cit, p 24. 

.31، ص 2007، دار املكتبة الوطنية، األردن، 02ط ،)مدخل اتصالي تسويقي متكامل(التجاري الترويج معال، ناجي  ) 2) 
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، جيب حتديد مزايا وخصائص تلك املؤسسةع واالختالف بني الوسائل الرتوجيية املتاح استخدامها من قبل التنو  ويف ظل   

العناصر لالستفادة ومعرفة أي من تلك الوسائل اليت ميكن أن حتقق التأثري األكرب واألفضل، والذي يتمثل بالقدرة على 

  .ءجذب االنتباه وإثارة االهتمام وخلق الرغبة وتفعيل الشرا

 خصائص العناصر الرئيسية في المزيج الترويجي): 3.3(الجدول رقم 

 العالقات العامة ترويج المبيعات النشر اإلعالن البيع الشخصي المزيج الترويجي

 مباشر وغري مباشر غري مباشر غري مباشر غري مباشر وجها لوجه طريقة االتصال

 منتظم منتظم مدى االنتظام
السلع ذات  لبعض

 القيمة 
 منتظم يف وقت معني

  تعد وفقاً لنوعية الزبائن خارج حتكم املؤسسة موضوعة وفقاً لنوعية الزبائن المرونة

  حتدث ال حتدث ال حتدث ال حتدث حتدث المعلومات الراجعة

  ممكنة غري ممكنة  ممكنة ممكنة الرقابة على المحتويات

  ختتلف وفقاً لنوعية الزبائن ال تكلفة منخفضة عالية التكلفة 

، ص 2002دار الكتب املصرية، مصر،  ،)21 القرن تحديات تواجه كيف( الفعال التسويق احلميد، عبد أسعد طلعت :المصدر

482. 

  :ويظهر دور املزيج الرتوجيي يف حتسني أداء املؤسسة من خالل التأثري على منحىن الطلب كما يبينه الشكل التايل   

  أثر الترويج على منحنى الطلب: )9.3(الشكل رقم 

  السعر                                                

  

  املنحىن اجلديد للطلب 

) 'ط(   

)ط(   

كمية املبيعات                                                    

 .22، ص 2007، دار املكتبة الوطنية، األردن، 02ط ،)متكاملمدخل اتصالي تسويقي (الترويج التجاري معال، ناجي  :المصدر

إىل أعلى أي زيادة الطلب على منتجا�ا، ومنه ) ط(إن اعتماد املؤسسة على الرتويج يؤدي إىل نقل منحىن الطلب    

اإلبقاء ارتفاع حجم مبيعات املؤسسة يف األجل القصري مع اإلبقاء على أسعار املنتجات كما هي، أو رفع السعر مع 
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على حجم املبيعات على ما هو قبل رفع السعر، وبالتايل ارتفاع رحبية املؤسسة يف األجل القصري وتنمية حصتها السوقية 

  )1(:يف األجل الطويل، ويؤثر الرتويج على املبيعات بإحدى الطرق التالية

  .زيادة املبيعات أو احملافظة على حجم كبري منها - 

املبيعات إذ مثال بوصول منتج مرحلة االحندار والتدهور تلجأ املؤسسة إىل التمييز التغلب على مشكلة اخنفاض  - 

االنطباعي يف حماولة إلنقاذ املنتج، وهناك الكثري من األمثلة لبعض السلع االستهالكية كانت يف طريقها إىل الزوال 

  .تقنع الزبون مما أنعش مبيعا�الوال اإلعالن املتميز الذي قدمها بصورة جديدة أو أوجد هلا استعماالت أخرى 

دعم املنتجات اجلديدة اليت تقدم ألول مرة يف الصناعة، إذ تقدمها املؤسسة عن طريق املزيج الرتوجيي املناسب بصورة  - 

 . متميزة عن منافسيها لتدخل يف ذهن الزبون ويقتنع أ�ا األفضل لتحقيق أعلى مستوى إلشباع حاجاته ورغباته

ل املنتجات إىل ا�ال اإلدراكي للزبون وذلك عن طريق إبراز ميزة منتجات املؤسسة عن مثيال�ا من كما يساهم يف إيصا

  :  املنتجات املنافسة، كما يوضحه الشكل التايل

  أثر االتصال الترويجي في إبراز تمييز المنتج: )10.3(الشكل رقم 

  

  قبل االتصال الرتوجيي                                             

                            

  اإلشباع الذي استطاع املنتج                                                                                

  اجة الزبونقيقه حلحت                                                                                     

  

  بعد االتصال الرتوجيي                                          

  .23، ص 2007، دار املكتبة الوطنية، األردن، 02ط ،)مدخل اتصالي تسويقي متكامل(الترويج التجاري ناجي معال،  :المصدر

ة اإلعالنية توجد عالقة بني الكثافة اإلعالنية والرحبية، فمن ناحية يؤدي ارتفاع الكثاف هأن وكل هذا يقودنا إىل القول     

مبنتجات املؤسسة، مما يقلل من احتمال جناح مؤسسة جديدة يف الدخول إىل الصناعة، وال شك  إىل زيادة ارتباط الزبون

كلما كانت  يف املقابل. و زياد�ا يف األمد الطويلأن هذا يزيد من مقدرة املؤسسة على االحتفاظ باألرباح غري العادية، أ

  . كلما كان حافزا أكرب لإلنفاق على اإلعالن الوحدة بسعر أعلى،

                                                 
.23ناجي معال، مرجع سابق،  ص  ) 1) 

 المنتج

 حاجة الزبون

 حاجة الزبون

 المنتج
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  خالصة الفصل الثالث

بعدما تطرقنا إىل مفهوم االقتصاد الصناعي، يف كونه العلم الذي تتمحور معظم دراساته حول معرفة نوع العالقات    

هيكل الصناعة، سلوك املؤسسات، أداء املؤسسات، وكيف تأثر وتتأثر فيما بينها، وكيف : الرئيسية هاليت تنشأ بني حماور 

السياسات اليت تنتهجها الدولة على احملاور  يؤثر كل ذلك على سري عمل الصناعة وتطورها، إضافة إىل كيفية تأثري

  .الثالثة، وذلك يف سبيل تطوير الصناعة خاصة واالقتصاد عامة

هيكل الصناعة من أهم احملاور اليت يعتمد عليها االقتصاد الصناعي يف التحليل، حيث متحورت معظم الدراسات  ربيعت   

األوىل يف جمال االقتصاد الصناعي حول هيكل الصناعة، وكيف يؤثر على العناصر األخرى، أي السلوك واألداء، مث 

  . هذه العناصرجاءت الدراسات بعد ذلك لتبني أنه هناك عالقات تبادل بني

ويأخذ هيكل الصناعة عدة أشكال، وذلك حسب عدد املؤسسات وتوزيعها النسيب داخل الصناعة من جهة، ومن    

كما حاولنا دراسة .جهة أخرى العالقات القائمة بني هذه املؤسسات فيما بينها وبني العناصر األخرى املشكلة للصناعة

ة، حيث رأينا على أداء املؤسسة الصناعي يها لالسرتاتيجيات العامة للتنافسسلوك املؤسسات الصناعية من خالل تبنأثر 

أن تبين املؤسسة إلسرتاتيجية التكلفة املنخفضة وإسرتاتيجية التمييز يعمل على رفع مستوى أداء املؤسسة من خالل التأثري 

  . على األرباح يف األجل القصري وتنمية احلصة السوقية يف األجل الطويل
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 الدراسة التطبيقية لمؤسسات قطاع الهاتف النقال في الجزائر: بعاالفصـل الر 

  تمهيد

لالسرتاتيجيات العامة للتنافس املالئمة  يتوقف جناح املؤسسات الصناعية على مدى تطبيقها واختيارها املناسب     

سرتاتيجيات العامة للتنافس وكذا األسس االملوضوع  النظري اإلطار وضع مت بعدماالصناعة اليت تنشط فيها، ف لطبيعة

، ارتأينا أن نأخذ يف الفصل وحتليل أثر االسرتاتيجيات العامة للتنافس على األداء يف ظل االقتصاد الصناعي النظرية لألداء

سرتاتيجيات العامة للتنافس يها لالملعرفة واقع تبن اهلاتف النقال يف اجلزائرات قطاع التطبيقي كنموذج للدراسة مؤسس

 املنافسة على تفتحها مع خصوصا يوم بعد يوما املنافسة حدة فيها تشتد ظل نشاطها يف صناعة يفا وأثرها على أداءه

 قيمة خلق تضمن متينة أسس على ترتكز تنافسية مزايا بناء أمهية تزداد وبالتايل ،شهد�ا اليت اإلصالحات بفعل األجنبية

تقدمي عام لصناعة اهلاتف  ياق، سنحاول يف املبحث األولالس هذا ضمنو  والبقاء، االستمرارية تضمن كما مضافة

  .النقال يف اجلزائر

 ،الصناعةحتديد اسرتاتيجيات املؤسسات العاملة يف مث ، اهلاتف النقال يف اجلزائر صناعةهيكل  سنتناول حتليلكما      

حتليل قطاع اهلاتف النقال يف والذي سنعنونه ثاين البحث وذلك يف امل، حتليل مؤشرات أداء املؤسسات يف الصناعةوأخريا 

   .االقتصاد الصناعياجلزائر وفق منوذج 

 ألن ونظرا، أداء املؤسساتعلى  املعتمدة سرتاتيجيات العامة للتنافسالأما يف املبحث الثالث فسنقوم بدراسة أثر ا     

 عملية إجراء على سنعمل فإننا للبحث، األساسية العناصر بني فيما والتداخل الشديد بالتعقيد يتميز البحث موضوع

النظري، �دف إثراء موضوع حبثنا  اجلانب يف تناوله مت ما مع تماشىا يمب وذلك املؤسسات، يف خمتلفة جلوانب تشخيص

  .االستبياننتائج باالستعانة ب ، والعمل على حتليلهااملستمدة من الواقع عن طريق مجع كل املعلومات والبيانات
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  تقديم عام لصناعة الهاتف النقال في الجزائر :المبحث األول

 واهلواتف الالسلكية باالتصاالت يتعلق فيما خاصة للغاية، وسريعا كبريا تطورا اجلزائر يف االتصاالت قطاع يشهد     

عرض تطور قطاع االتصاالت واهلاتف النقال يف اجلزائر، مث سنحاول إعطاء  وسنحاول يف مرحلة أوىل عرض، النقالة

مث عرض تشكيلة املنتجات لكل مؤسسة حسب  قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر، خمتصر لكل مؤسسة من مؤسسات

  .2016سنة التسلسل الزمين من سنة دخول القطاع فعليا إىل 

  تطور قطاع االتصاالت والهاتف النقال في الجزائر: المطلب األول

لذلك فإن احلكومة أولت له مكانة  ،يف اجلزائر اإلسرتاتيجيةلطاملا أعترب قطاع الربيد واملواصالت من القطاعات      

يف ، ويعترب قطاع اهلاتف النقال ضمن أهدافها لتحقيق املنفعة العامة باحتكارهخاصة وسعت لبسط يدها عليه فقامت 

الذي يعترب اإلصالح  2000أوت  05يف   2000-03وصدور القانون 2000اجلزائر قطاع عمومي إىل غاية سنة 

  .األبرز يف تاريخ اإلصالحات ملا محله من تغيريات جذرية حيث أصبح نقطة مرجعية

  وضع قطاع االتصاالت في الجزائر: الفرع األول

إىل مضمون هذا القانون وأهم  اإلشارةوبعده مع  2000- 03سنتطرق إىل وضع قطاع االتصاالت قبل      

  .املرافقة له اإلصالحات

  اإلصالحاتوضع القطاع قبل  -1

واليت تعترب مبثابة أسباب أدت إىل ضرورة وضع  اإلصالحاتسنحاول عرض حالة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر قبل      

  :نذكر أمهها فيما يلي اإلصالحاتوإجراء تلك 

ساعد ابتكار اهلاتف النقال الرقمي وانتشاره يف كل دول العامل على تطور قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، وقد  - 

حتتم على سلطة الضبط للربيد واملواصالت اجلزائرية مواكبة هذا التطور، وهو ما مت فعال من خالل ربط االتصاالت 

مؤسسة الربيد واملواصالت اليت حتولت فيما بعد إىل املؤسسة ، من خالل 1999جانفييف  GSMاجلزائرية بشبكة 

التجارية لالتصاالت السلكية والالسلكية، لكن التزايد السريع والكبري يف الطلب على خطوط االشرتاك يف الشبكة مقارنة 

بكة والعمل على بالعرض القليل أدى إىل حدوث عجز يف العرض اخلاص باخلطوط أجرب الدولـة اجلزائرية على توسيع الش

  )1(.زيادة القدرة التحكمية يف التكنولوجيات الدقيقة

؛ حيث عاىن القطاع من تأخر كبري مقارنة مع دول العامل االتصاالتبقيت اجلزائر ضمن الدول املتــأخرة يف جمـــال  - 

يف الدول % 50إىل % 40 الذي يعترب ضعيفا جدا مقابل% 0,3واجلوار، وهذا مبعدل الولوج بالنسبة للهاتف النقال بـ 

                                                 
 .229فواز واضح، مرجع سابق، ص  (1) 
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هذا إضافة إىل نوعية  ،يف الدول الصناعية% 40مقابل % 6الصناعية،كما أن كثافة اهلاتفية اإلمجالية كانت أقل من 

إال أ�ا مل  لرديئة وعدم تغطية كل تراب الوطين رغم أن الشبكة املوجودة وجتهيزا�ا كانت قوية وذات تدفق عايل،ااخلدمة 

  )1(.فعل باملستوى املطلوبتستغل جيدا ومل ت

التخلف الذي يشوب القطاع مقارنة بأغلب دول العامل، والفجوة التكنولوجية والرقمية بني اجلزائر والدول املتقدمة، ما  - 

شركاء، جمهزين، وموردي اخلدمات امللحقة ( أجرب اجلزائر على استقطاب أفضل املتعاملني االقتصاديني يف القطاع 

  )2(...).باالتصاالت

سعي اجلزائر إىل االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، ويف مرحلة تفاوض للشـراكة مع االحتاد األورويب، ووقوعـها حتت  - 

، هذا األخري الذي طلب منها تطوير تكنولوجيات اإلعالم "BM"، والبنك الــدويل"FMI"صندوق النقد الدويل

، أي 2000ر فقط من الناتج اإلمجايل اخلام، حسب إحصائيات سنة مليون دوال 478واالتصال، أل�ا ال متثل سوى 

من الناتج  %8إىل  %4من الناتج اإلمجايل اخلام، يف حني تكون النسبـة لدى الدول املتقدمة ما بني  %0.8ما يعادل 

  )3(.اإلمجايل

للربيد واملواصالت،  الواجب توفريها وميكن القول أن قلة االستثمارات املادية يف هذا القطاع، ونوعية التكنولوجيا      

احتياجات وطلبات الزبائن من جهة أخرى، األمر الذي تراكم عرب السنوات فأدى إىل بروز  وارتفاعوتنوع  هذا من جهة،

وهنا  . وظهور العديد من الثغرات والسلبيات انتهت بتدهور مستوى اخلدمة العمومية وعجزها عن مواكبة ركب التطورات

وزارة الربيد واملواصالت  حيث قامت كان لزاما وبالضرورة القصوى تدخل السلطات املستعجل لتدارك الوضع

جانفي   29وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بإعالن برنامج إصالحات جديد تابع لربنامج احلكومة املصادق عليه يف 

  .، تبنت فيه الوزارة إصالحات كبرية يف قطاع الربيد واملواصالت خاصة االتصاالت الالسلكية2000سنة 

  اإلصالحاتوضع القطاع بعد  -2

املوافق  1421مجادى األوىل  05املؤرخ يف، 2000-03إصدار قانون السابقة الذكر  اإلصالحاتخض عن مت      

  .2000أوت  05يف 

                                                 
(1  ) ARPT, Rapport annuel, électronique édition,2003 , p 72. vu le: 10/08/2014. 

، الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجية، دراسة حالة مؤسسات قطاع الهاتفية النقالة بالجزائرأمحد باليل،  )2(

  .152، ص 2007أطروحة دكتوراه، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 
، أحباث اقتصادية وإدارية، "حالة مؤسسة الجزائرية لالتصاالت موبيليس"الخيارات اإلستراتيجية لمواجهة المنافسة جنوى حبة، و عبد الوهاب بن بريكة  )3(

  .07، ص2007، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ديسمرب 02العدد 
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. )1(حيدد القواعد العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةهذا القانون أن منه  األوىلتضمنت املادة     

  : ويهدف هذا القانون السيما إىل

تطوير وتقدمي خدمات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية ذات نوعية يف ظروف موضعية وشفافة، وبدون متييز يف  -

  .مناخ تنافسي مع ضمان املصلحة العامة

  .يف امليادين املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية من طرف املتعاملني لالستغاللشروط العامة الحتديد - 

  .حتديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية -

  .خلق ظروف تطوير النشاطات املنفصلة للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية -

  .حتديد اإلطار املؤسسايت لسلطة ضبط مستقلة وحرة- 

املتعلـق بالربيـد واملواصـالت اإلطـار التشـريعي للقواعـد العامة يف القطاع بالفصل أوال بني  2000- 03أرسـى القانون      

عليـه املـادة األولـى فـي فقر�ـا الثانيـة وبذلك ألغى  تنصتكريس مبـدأ املنافسـة الذي و ، نشاطي الربيد واالتصاالت

مبقابل ذلك خضوع كل نشاطات . االستثمار يف القطاعاالحتكار العمومي يف ا�ال مسح ملتعاملني خواص وأجانب ب

   .ت هلذا الغرضأاليت أنش (ARPT) القطـاع  لرقابـة الدولـة متمثلة يف سلطة ضبط الربيد واملواصالت

  2000التدرجيي وفق رزنامة حمددة من سنة وانفتاحهالتحرير سوق االتصاالت  2000-03سعى قانون حيث      

فكانت أول خطوة لتحقيق ذلك توفري اإلطار التنظيمي واملؤسسايت املناسب عن طريق فصل وظائف  ،2005إىل 

يف شكل شركة أسهم مسرية وفقا  (AT) التشريع، الضبط واالستغالل، حيث مت إنشاء مؤسسة اتصاالت اجلزائر

د اجلزائر يف شكل مؤسسة كما مت إنشاء مؤسسة بري  ،2001 ديسمرب 20املؤرخ يف  1- 417للمرسوم التنفيذي رقم 

، وباملوازرة مع هذا مت 2002 جانفي14املؤرخ يف   2-43عمومية ذات طابع صناعي وجتاري وفقا للمرسوم التنفيذي

 ة مسي بسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةفسإنشاء جهاز ضبط وتنظيم لعملية االنفتاح واملنا

(ARPT)   2(.2001يف ماي(  

شخصية املعنوية مستقلة تتمتع بالهيئة هي : (ARPT) د واملواصالت السلكية والالسلكيةالضبط للربيسلطة 

الفصل الثالث  ىوالالسلكية مبقتض مت إنشاؤها يف إطار حترير سوق الربيد واملواصالت السلكيةوالسلطة املالية، 

                                                 
أمانة رئاسة  موقع .04، ص 2000-03، القانون 1421مجادي األوىل  5/2000أوت  6املؤرخ بـ  48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  )1(

  .10/08/2014: اإلطالعتاريخ ) www.Joradp.dz( احلكومة اجلزائرية
(2) ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2004, p 15. vu le: 12/08/2014. 
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تكـريس منافسـة شـرعية يف قطاع الربيد يوكل إليها مهمة السهر علـى . 2000-03من القانون ) 22إىل10املادة(

  )1(:الـمتمثلة يفواملواصالت وأخـذ كـل التـدابري إلرسـائها وذلـك مـن خـالل املهـام املوكلـة إليهـا و 

  .ئراز اجلباهلاتف النقال دفاتر الشروط اخلاصة باملتعاملني يف قطاع اف على تقدمي الرخص وحتضري ر اإلش -

  .عـدم التمييز مبدأام ر اقبـة اسـتعمال الذبـذبات مـن احلـزم التـي منحـت هلـا مـع احتـر وختصـيص ومختطـيط وتسـيري   -

   .اعات اليت قد تظهر بني املتعاملني يف القطاعز تنظيم قطاع االتصاالت والفصل يف الن - 

  .اسة طلب األرقام ومنحها للمتعاملنير إعداد خمطط وطين لرتقيم ود  -

   .عروض التوصيل البيين املرجعيةاملصادقة على  -

ات الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية وحتديد املواصـفات واملقاييس ز يمنح ترخيصات االستغالل واعتماد جته -

  .الواجب توفرها فيها

  .التعاون يف إطار مهامها مع السلطات األخرى أو اهليئات الوطنية أو األجنبية ذات اهلدف املشرتك - 

ا�ــا وتوصيا�ا ر ار تقريــر ســنوي يتضـمن وصــف نشــاطا�ا وملخصـا لقـة و إعــداد التقـارير واإلحصــائيات العموميـ - 

  .اعاة طابع الكتمان وسرية األعمال وكذلك التقرير املايل واحلسابات املاليةر مع م

  .متابعة تنفيذ دفرت الشروط لكل متعامل - 

تصال حيـث خيـول القـانون لسـلطة الضـبط التـدخل لضـبط األسـعار فـي جمـال حتديد وضبط أسعار خدمات اال -

  . اهلاتف النقال أو الثابت يف إطار نظام التسعري املؤطر

مت بيع رخصة تشمل تبادل األصوات واملعلومات، وتشغيل شبكة اهلاتف الالسلكي النقال  2002ومع حلول سنة 

مت فتح قطاع الربيد على املنافسة الوطنية والعاملية، وحتديث شبكة اهلاتف الثابت  2003سنة  ويف .ألوراسكوم تيليكوم

  .من طرف اتصاالت اجلزائر

  . ايليف الفرع املو  وهذا ما يقودنا إىل ضرورة احلديث عن انعكاسات ذلك على تطور قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر

  النقال بالجزائرتطور قطاع الهاتف مراحل  :الثاني الفرع

  :إىل غاية اآلن بثالث مراحل وهي 2000اهلاتف النقال باجلزائر يف الفرتة املمتدة من  لقد مر قطاعو 

  ":2002قبل "الطبيعي االحتكارمرحلة  -1

كان يسيطر على قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر املتعامل التارخيي للربيد واملواصالت، حيث كان هذا القطاع يف      

فئات  احتياجاتمرحلة االحتكار الطبيعي مثله مثل القطاعات الشبكية األخرى، حيث كان نشاطه منحصرا يف تغطية 

                                                 
  .08، مرجع سابق، ص 2000- 03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، القانون  )1(
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إىل  ARPTة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكيةالدخول املرتفعة املعتمدة على الدفع املؤجل، وتشري سلط

ألف مشرتك، مث بعد ذلك ارتفع إىل  4.961قدر حبوايل 1996عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر سنة  أن

 11/07/2001، وحتديدا يف 2000- 03 ، ومبوجب القانون)1(1999مشرتك فقط يف سنة  ألف 18ما يقارب 

، حيث حصل على رخصة "جيزي"ف النقال دخول أول متعامل أجنيب املتمثل يف أوراسكوم تيليكوم عرف قطاع اهلات

يف ) الطبيعي االحتكار(الشبكة يف التاريخ املذكور سابقا، ليكون هذا األخري تارخيا فاصال يف �اية مرحلة احتكار الدولة 

  .شبكة اهلاتف النقال وبداية مرحلة االحتكار الثنائي استغالل

 " 2004 – 2002"الثنائي  االحتكارمرحلة  -2

، إضافة إىل املتعامل التارخيي اتصاالت "جيزي"متيزت هذه املرحلة بدخول متنافس جديد متثل يف أوراسكوم تيليكوم      

ة مت االستغالل الفعلي ألول مر وقد . اجلزائر، وعرفت هذه املرحلة إطالق هذه األخرية لعرضها املتمثل يف الدفع املؤجل

الريادة باستحواذها على أكثر منصب ، واستطاعت أن تفتك 15/02/2002من طرف جيزي يف " GSM"لشبكة 

ظهر املتعامل الوطين اتصاالت  2003أوت  03من احلصة السوقية خالل السنة األوىل من دخوهلا، ويف  %70من 

على سبيل األخرجة، حىت يستطيع مواجهة كفرع من املتعامل التارخيي " موبيليس"اجلزائر للنقال حتت امسه التجاري 

الثنائي  االحتكارمرحلة ، ودامت الصناعة طول هذه املرحلة سيطر�ا علىومع ذلك بقيت مؤسسة جيزي تفرض  املنافسة

  .حاليا "أوريدو"سابقا  "جنمة"منحت رخصة الدخول ملؤسسة  2003ديسمرب  20يف سنتني فقط، ألنه 

 "2016 – 2004"مرحلة احتكار القلة  -3

" جنمة"، حتت إمسه التجاري )الوطنية لالتصاالت(منح الرخصة الثالثة للمتعامل الكوييت قام هذا املتعامل بعد      

، ومنذ هذا التاريخ أصبح التنافس قائما على حتسني جودة التغطية، 2004أوت  25باستغالل شبكته ألول مرة يف 

" جنمة سابقا"وخدمات الشبكة من ناحية، وعلى إجياد خمتلف الطرق لتمييز اخلدمات، خاصة بعد دخول مؤسسة 

بأسعار جد مدروسة، وإىل حد اآلن يبقى التنافس السعري بعيدا عن جمال املنافسة بقدر ما ينصب على العروض 

الرتوجيية لكسب مزيد من املشرتكني واحملافظة على والء املشرتكني احلاليني، وقد تطور عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال 

وتسعريات  االشرتاكيف هذه املرحلة بشكل سريع سامهت فيه املنافسة بني املؤسسات اليت أدت إىل التخفيض يف أسعار 

يف هذه اخلدمات بعد أن كان ليس مبقدورها  لالشرتاكدخل احملدود العروض، مما أدى إىل استقطاب شرحية ذوي ال

  . استعمال هذه اخلدمات يف املرحلتني السابقتني بسبب ارتفاع أسعار اخلدمات

  

                                                 
(1  ) www.arpt.dz. vu le: 16/02/2013. 



  الدراسة التطبيقية لمؤسسات قطاع الهاتف النقال في الجزائر     الرابع                                                 الفصـل  

177 
 

 قطاع الهاتف النقال في الجزائر مؤسسات عرض عام عن  :المطلب الثاني

 القدرات لتقارب نظرا وذلك ،املنافسة الشديدة واملستمرة النقال يف اجلزائر تسوده اهلاتف قطاع أن القول ميكن     

 املؤسسات متتلكها اليت املؤهلة البشرية والكفاءات احلديثة، التكنولوجية واالستعدادات الضخمة املالية واإلمكانات

 ،"جيزي" لالتصاالت أوراسكوم مؤسسة وهي النقال، للهاتف مؤسسات لثالث ا�استيعا وبعد القطاع هذا يف املتنافسة

   ."جنمة "أوريدو ومؤسسة ،"موبيليس" النقال للهاتف اجلزائرية ةؤسسامل تليها

  "جيزي"التعريف بمؤسسة : األول فرعال

واملعروفة  Optimum Télécom Algérieسنحاول التعرف على مؤسسة أوبتيموم التصاالت اجلزائر      

  . ، أهداف املؤسسة، وأهم اجنازا�انشأة املؤسسةل التعرضمن خالل  Djezzy "" " جيزي"بـ

 "جيزي"نشأة مؤسسة  -1

أول رخصة للهـاتف النقال، حيث فـازت أوراسكوم  االتصالمنحت وزارة  2001من سنة  جويلية 11يف 

دوالر، من خالل منـاقصة دولية أعلنت عليها احلـــكومة  مليون 737 بعرض قيمتهاجلزائر بــهذه الرخصة  التصاالت

بالرغم من وجود منافسة شديدة  ،(PNB.ParisBas) اجلزائرية، وأشرف عليها البنك الدويل، وموهلا البنك الفرنسي

 France Telecom ،Telecom Portugal  ،Telefonicaل منها من شركات عاملية يف هذا ا�ــا

Moviles.)1(  

Djezzy GSM "اجلزائر واملستنبط  التصاالتالتجاري لفـــرع مؤسسة أوراسكوم  االسمهو " جيزيDjaizaa 

، ويف فيفري 07/11/2001يف نــدوة صحفية بتاريخ  االسم، وقـد أعلن عن هذا Djazair" اجلـــزائر"و" جائزة"

السوق  وانفتاحاجلزائر  اتصاالتأطلقت جيزي أول عرض جتــاري هلا، ونظرا للظروف اليت كان تعـاين منها  2002

  .اجلزائري، أحسنت مؤسسة جيزي استغالل هذه الظروف لصاحلها، وحققت بذلك تطورا وتقدما ورحبا ملحــوظا

يسند مؤسسة جيزي يف كل املشاريع جند أن مؤسسة جيزي عضو يف جممع أوراسكوم تيليكوم، وهو ا�مع الذي 

  :واالستثمــارات، باإلضـــافة إىل جممع سفيتال الذي يتخصص يف صناعة املواد الدمسة حيث ينقسم شركائها إىل

مبصر حتت إدارة جنيب ساويرس،  1998تأسست مؤسسة أوراسكوم تيليكوم سنة  :أوراسكوم تيليكوم هولدينغ - 

مل يف نشاطات عدة كالفندقة، اإلمسنت، االتصــاالت، وقد عرفت هذه املؤسسة منوا، الذي يعترب من أهم مسامهيها، تع

يف إفريقيا، والشرق األوسـط، جنوب شرق آسيا، وهي تعمل يف سبع  GSMوأصبحت من أكـــرب مستعملي شبكة 

 MOBILINKمصر،  MOBINILتونس،  TUNISIANAالعراق،  IRAQUEA  :أسواق هي

                                                 
(1  ) www.otalgerie.com.vu le: 26/03/2013. 
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بنغالداش، وهي  BANGLADACH زميبابوي، ZUMBABWEاجلزائر،  DJEZZYباكستان 

  .من رأس مال مؤسسة جيزي% 53مسامهة بـ 

 250، برأس مــال يقدر حــوايل 1998سنة  حيث أنشئ هو أول جمموعة غذائية صناعية يف اجلـــزائر: جممع سفيتال - 

أما النسبة املتبقية من رأس مال  ،)1(%3,5 دوالر، وهو يساهم بنسبة سيطرة من رأس مال مؤسسة جيزي مليون

  .املؤسسة فتساهم  فيها جيزي

شراء فيمبلكوم الروسية ألوراسكوم  طيا�اضمن تإبرام صفقة اندماج مع شركة فيمبلوكوم الروسية لت 2010 يف سنة     

  .مليارات دوالر 6تليكوم اجلزائر يف إطار صفقة تزيد قيمتها على 

وبعد عدة أشواط من املفاوضات على  ،ذلك يف مفاوضات من أجل إعادة شراء جيزيغري أن اجلزائر شرعت بعد 

توقيع على عقد شراء أسهم القتناء ما عن طريق الصندوق الوطين لالستثمار من ال 2014امتداد سنوات متكنت سنة 

إجناز العملية قدمت  و�دف تسهيل .مليار دوالر 02.66من رأمسال شركة أوراسكوم تليكوم اجلزائر بقيمة %51 نسبته

، معدا�اتيليكوم اجلزائر واستحوذت على كل   أوراسكوم تيليكوم اجلزائر نشاطا�ا ملؤسسة جديدة نسبيا أوبتيموم 

% 51مشرتكيها، متلكها احلكومة اجلزائرية ممثلة يف الصندوق الوطين لالستثمار بنسبة  إىل باإلضافة منشآ�ا شبكا�ا

املتبقية فلمالكها رجل   3.4%، أما)غلوبال تيليكوم هولدينغ(مبلكوم ة الروسية فيلفائدة الشرك% 45.6مقابل 

  )2(.مليون دوالر 178األعمال السيد يسعد ربراب الذي من املزمع أن يتنازل عنها لفائدة فيمبلكوم مقابل 

لغلوبال تيليكوم "شريكا وأفادت وزارة املالية يف بيان هلا أن الصندوق الوطين لالستثمار يصبح من اآلن فصاعدا 

ومينح  "OTA" مبوجب هذا امليثاق بالتسيري العمليايت لــ "فيمبيلكوم"أما فيما خيص التسيري حتتفظ شركة " هولدينغ

  .)3(الكربى اإلسرتاتيجيةعلى القرارات  االعرتاضللصندوق الوطين لالستثمار حق 

 "جيزي"أهداف مؤسسة  -2

  :ذكر أمهها فيما يلي أما عن أهداف مؤسسة جيزي، فيمكن  

  .إرساء ثقافة تطوير اخلدمات والعروض املقدمة للزبائن - 

  .العمل على إنشاء فكرة كون جيزي األفضل يف أذهان اجلزائريني من خالل جودة شبكتها وخدما�ا - 

  .احلفاظ على مركز القيادة يف السوق، والتقرب أكثر من زبائنها - 

  .فيما خيص جودة اخلدمات والتغطية امتالك أفضل شبكة للهاتف النقال - 

                                                 
(1  ) www.Djezzy.dz. vu le: 18/11/2013. 
(2  ) http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=285358?print. vu le .2014/09/ 10 :  
(3  ) www.tech.48dz.com/2014/04/ota-djezzy.html.vu le: 04/03/2014.  
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  )1(:تسعى مؤسسة جيزي إىل حتقيق جمموعة من األهداف اإلسرتاتيجية نذكر أمهها يف العناصر التالية

من خالل مرافقة املؤسسات واألفراد ومساعد�م على تأدية  واالجتماعية االقتصاديةاملسامهة يف حتقيق التنمية  -

 .ذات جودة عالية الاتصأنشطتهم من خالل ضمان خدمات 

اليومي جلميع أفراد الشعب  واالزدهاراهلدف األساسي املتضمن يف رسالة املؤسسة وهو املسامهة يف حتقيق الرقي  -

 ".la vieجيزي عيش " اجلزائري من خالل شعار 

 ).الواسع االنتشار(تصميم وإنشاء أحسن شبكة اتصاالت يف اجلزائر من حيث اجلودة والتغطية  -

 .باستمرار وفقا للتطورات احلاصلة عامليا) املشرتكني(وحتسني اخلدمات املقدمة للزبائن تنويع  -

احملافظة على املركز الريادي يف السوق الوطنية مع التحسني يف الوضعية التنافسية حسب التغريات يف عوامل  -

 .هيكل الصناعة

تطلبات النشاط اإلقتصادي والتجاري دعم البنية التحتية املشجعة على اإلستثمار من خالل توفري إحدى م -

 .السلكية والالسلكية االتصاالتواملتمثلة يف شبكات 

  .أن تكون جيزي هي العالمة املفضلة لدى املستهلك اجلزائري مع احملافظة على والئه املستمر -

  "جيزي"انجازات مؤسسة  -3

  )2(:نوجزها فيما يليأهم اجنازات مؤسسة جيزي 

  .2001آالف الزائرين يف �اية سنة  واحتشادأول نقطة بيع يف اجلزائر بقصر املعــارض، ومتيز بتهافت  فتح - 

  .، وفتح أول مركز مكاملات باجلزائرGSMتشغيل  - 

. على العرض% 70أشهر، كان إقبال املشرتكني بنسبة  08، ويف أقـــل من "la vieعيش" بداية بيع بطاقات التعبئة - 

يربط بني مارساي، اجلزائر وعنــابة، وتفعيل االتصاالت بني  med câbleإنشاء مشروع . والية 48تغطية الشبكة لـ

  .2003اجلزائر وأوروبا خالل سنة 

 .ranatiإنشاء خدمة . GPRSول مرة تقنية إطالق جيزي أل. لقبت جيزي بأحسن متعامل يف مشال إفريقيا - 

  .2008حىت سنة  2004وكل ذلك من سنة ...إطالق خدمة بالك بريي

  .2014يف جويلية  3Gيف تقدمي خدمات  االنطالق - 

 .2015خلدمات اهلاتف النقال سنة  يف خمتلف عروضها 4Gتقنية  باستخدامتقدمي طلب الرتخيص  - 

                                                 
(1  ) www.otalgerie.com. vu le: 13/08/2014. 
(2) www.otalgerie.com/propos/historique.asp. vu le: 25/02/2015. )بتصرف(  
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  .2016يف أكتوبر  G4االنطالق يف تقدمي خدمات  -

  "موبيليس" النقال للهاتف الجزائرية بالمؤسسة التعريف :الثاني الفرع

املؤسسة Algérie Télécom Mobile_Mobilis) ( "موبيليس"ل نقااتصاالت اجلزائر للهاتف ال تعترب     

موبيليس ثاين شبكة للهاتف اهلاتف النقال، إىل جانب متعاملني أجنبيني، تعد  قطاعاجلزائرية الوحيدة اليت تنشط يف 

  .سنحاول التعرف عليها من خالل العناصر التاليةو ،اجلزائرالنقال يف 

  "موبيليس"نشأة مؤسسة  -1

شركة باألسهم، مت إنشاؤها عرب هي ( اتصاالت اجلزائركفرع للمؤسسة العمومية   2003عام  أوتتأسست يف      

 مستقلة ، وهي)املتعلق بتنظيم قطاع االتصاالت اجلزائرية والذي يفصل نشاط الربيد عن االتصاالت 03/2000القانون 

در يقــ ،2004بداية مـن جـانفي  واالقتصادية، كما تتمتع �يكل تنظيمي مستقل عن اتصاالت اجلـــزائر املالية قرارا�ا يف

م الواحد سهم قيمة السه 1000وهو مقسم على  )دج1.000.000.00( ائـــريز ها مبائــة مليـــون دينـــار جأرســـما

سنة  ، وأصـبح لديها هيكلها التنظيمي املستقل، وتـم إنشـاء أول إدارة مركزيـة هلـا فـي شـهر جويليـة مـندج1.000.00

 "موبيليس"وباشرت أعماهلا بوسائل مادية وبشرية كـــانت تابعة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر وورثت  )1(.بالعاصمة 2004

 .ألف مشرتك عن مؤسستها األم 150

، اإلنرتنت الالسلكي، خدمات GSM ،GPRSوتقدم خدمات " الكل يتكلم"تعمل موبيليس حتت شعار      

 BTSحمطة تغطية  4200متتلك موبيليس أكثر من . ، وخدمة التجوال الدويلبالك بريي ،والرابع اجليل الثالث

  .نقطة بيع معتمدة 52000وكالة جتارية و 110كما متلك أكثر من . من مساحة اجلزائر% 97وشبكتها تغطي 

للتنازل عن  2006يف السوق املستندي، وعمـدت لفتح رأمسـاهلا يف  2005 علما أ�ا دخلت منذ أكتوبر     

 سعيا منها لتدارك التأخر والتقهقر اليت ورثته عن اتصاالت اجلزائر فأبرمت عقود شراكة مع شركات، )2(من أصوهلا30%

، هواوي  (ERICSSON)إريكسون السويدية يف عامل االتصال قصد تبين تكنولوجيات حديثة، من أمههارائدة 

   (HUAWEI . ZTE) ... إ الصينية- يت- زادو 

  "موبيليس" مؤسسةأهداف  -2

  )3(:ميكن ذكر أهم أهداف موبيليس فيما يلي     

  %.40الوصول إىل حصة سوقية تقدر بـ  - 

                                                 
(1) www.mobilis.dz. vu le: 13/08/2015. 

  .248 فواز واضح، مرجع سابق، ص )2(
(3  ) www.mobilis.dz/apropos.php. vu le: 09/10/2015. 
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  .أن يكون املتعامل األول من حيث احلصة السوقية، بعروض التكنولوجيا احلديثة - 

  .دعم حظرية الدفع املسبق والبعدي - 

 .على عرش الريادة السوقيةاسرتجاع موبيليس ملكانتها احلقيقية يف السوق اجلزائرية، والرتبع  - 

 .، واإلبداع واالبتكار خلدمات جديدةتقدمي أحسن اخلدمات - 

  .التكفل اجليد باملشرتكني لضمان وفائهم - 

 .تقدمي اجلديد مبا يتماشى والتطورات التكنولوجية - 

  "موبيليس" مؤسسةانجازات  -3

تقدمي موبيليس خلدمة ويف شهر أفريل . 2005نقطة بيع ملوبيليس مع مطلع سنة  5000الوصول إىل أكثر من  - 

)GPRS,MMS .(الفريق الوطين لكرة اليد ويف نفس السنة إعالن موبيليس عن رعاية.  

  .تضع موبيليس خدمة جديدة موبياليت - 

  .mobipostتضع موبيليس منتوج جـــديد، بالشــراكة مع بريـد اجلزائر  - 

 www.mobilis.dzتضع موبيليس موقع إلكرتوين خاص بكل املعلومــــــات حوهلا  - 

 للتكنولوجيات احلديثة بتونس" "ICT 4allموبيليس يف معرض تشارك - 

  ).0661(إطالق خدمة الدفع املؤجل. تطلق موبيليس خدمة جـــــــديدة يف السوق حتت اسم قوسطو - 

  املفتاح اجلديد موبيكنكت ملوبيليسخدمة االنرتنت من خالل  إطالق - 

 www.mobilis.dzاملوقع اإللكرتوين ملوبيليس باللغة العربية  إطالق - 

 .SMSرصيدي خدمة اإلطالع على كشف احلساب الربيدي اجلاري عن طريق خدمة  إطالق - 

 .2011سنة  مويب كوربوريت ملوبيليس العرض اجلديد للمؤسسات - 

 2013يف تقدمي اخلدمات بدءا من ديسمرب  وانطالقها 3Gحصول موبيليس على رخصة تقدمي خدمات  - 

 .2014سنة  3Gموبيليس مركز الريادة يف خدمات  احتالل

وانطالقها يف تقدمي اخلدمات بدءا من شهر  2016يف ماي  G4حصول موبيليس على رخصة تقدمي خدمات  - 

 .أكتوبر من نفس السنة
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  "دوأوري" مؤسسةب التعريف :الثالث الفرع

 قطاعثالث متعامل يدخل ) Wataniya Télécom Algérie( املؤسسة الوطنية التصاالت اجلزائرتعترب      

 احلديثة التكنولوجيات على تعتمد ،جنمة سابقاو حاليا "Ooredoo أوريدو" ؤسسةواملعروفة مباهلاتف النقال اجلزائري 

   .فيما يلي ا أكثروسنتطرق إليه اجلزائري الزبون رضا لكسب منَتجا�ا لتطوير

  "أوريدو"نشأة مؤسسة -1

 ــــــــمن خالل مناقصة قدرت قيمتها ب 2003ديسمرب  20حصلت على الرخصة الثالثة الستغالل اهلــاتف النقال يف      

  ".اجلنوب  افريقية" MTNاالسبانية و TELEFONICAمليون دوالر، متقدمة على كل من  421

مليار دوالر، من خالل استعمال تقنيات حديثة وقد بدأت بتسويق منتجا�ا 1اعتمدت املؤسسة على استثمار      

فقد  2005، ومتيزت خدما�ا باحلداثة مثل االنرتنت والرسائل املصورة، ومع �اية 2004أوت  25حتت اسم جنمة يف 

  )1(.ـــواتوالية، أي قبل األجل املــحدد باألربع سن 48أ�ت جنمة تغطية 

تعترب املزود احلصري خلدمات االتصاالت ( QTEL حاليا فرع من فروع جممع قطر لالتصاالت WTA تعترب الـ     

بعد أن كانت  )تنطوي حتتها جمموعة شركات االتصاالت الريادية يف دولة قطر وواحدة من كربى الشركات العاملية حيث

وهي مؤسسة خـــاصة رائدة يف جمال االتصاالت مت تأسيسها ( KIPCOفرع من املؤسسة الوطنية لالتصاالت الكويتية 

ماليري دوالر، دخـــلت إىل اجلزائر لالستثمار يف جمال االتصال،  10، برأمسال يقدر بأكثر من 1999بالكــويت عـــام 

بالتدرج عرب مرحلتني، األوىل بتاريخ  WTA ، ومت انتقال ملكية)ل مشال إفريقياوقد عرفت يف الشرق األوسط وكـذا دو 

مت رفعها  من أسهمها%  51مع على شراء ا�كشريك للوطنية الكويتية لالتصاالت حني أقدم   2007مارس  15

من %  39.61على  2012لتستحوذ بالثانية يف سبتمرب . مليار دوالر 3.8بصفقة قدرت بــ %  52,5الحقا إىل 

  )2(%. 92.1إىل %  52,5 من مليار دوالر وترفع بذلك حصتها 1,8أسهمها الباقية بصفقة قدرت بــ 

باجلزائر على غرار بقية العالمات  Nedjma على التسمية التجارية QTEL يف بادئ األمر أبقت جمموعة      

ح بتغيري عالمتها التجارية وتوحيدها لتصب عن نيتها 2013التابعة هلا يف خمتلف الدول، لكنها أعلنت الحقا سنة 

Ooredoo، سيتعرفون بأنفسهم يف كامننيتيقنون من أن زبائننا، احلاليني والحنن م" :املدير العام لنجمة صرحكما ،

 )3(."ترمز للفعالية والتطور والطموح للذهاب دائما اىل أبعد Ooredooهذه اهلوية اجلديدة، ألن

  

                                                 
(1  ) www.Ooredoo.dz. vu le: 20/11/2015. 
(2  ) http://www.wataniya.ps/ar/corporate/21280.html. vu le: 21/11/2015. 
(3  ) https://www.echoroukonline.com/ara/articles/158060.html. vu le: 09/12/2015. 
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  "أوريدو" مؤسسةأهداف  -2

   :إىل حتقيق قائمة من األهداف املوضحة يف العناصر اآلتية WTA دف�: جاء على لسان مديرها العام اجلديد      

  يف السوق اجلزائري"أوريدو " ترسيخ عالمة  - 

   ال متعدد الوسائط يف اهلاتف النقالاحلفاظ على مكانتها الريادية يف جم - 

  .واملبيعاتاحلفاظ على وترية منو املداخيل   -

  "أوريدو" مؤسسةزات انجا -3

 )1(":أوريدو"ملؤسسة  اجلوهرية احملاطات أهم يلي الوقوف على سيتم فيما     

 .واليات 7 املؤسسة غطت 2004 ديسمرب 30 يف - 

 سوق  يف نوعه من األول يعد جديد جمنت طرحت كما ، 2005جانفي 3 والية يف 14 لتغطي الشبكة اتسعت - 

 لرصيد مشرتكي الّدفع حمدودة ال صالحية مدة منح خالل من "la validité illimitée"باجلزائر النقال اهلاتف

 دج يف 200 التسعرية ذات التعبئة بطاقات طرح مع ،"+Nedjma star"بعرض واخلاص املسبق

 .باجلزائر إطارا�ا وتعليم لتطوير مركز أنشأت ،كما2005جانفي5

 دج، 2000 إىل دج 1500 من"+Nedjma star"لشرحية  التعبئة بطاقات مارس وّسعت 13ويف  2006سنة  - 

 ، " la 55Nedjma"أمسته املسبق الّدفع ملشرتكي جديد عرض أطلقت االنرتنيت،كما خدمة قّدمت ماي5 ويف 

 مؤسسة وبني بينها شراكة اتفاقية جنمة أبرمت ماي 31 ويف األوىل، الثانية من ابتداءً  بالثانية التسعرية نظام يستخدم

  .منتَجا�ا لتسويق إريكسون سوين

 استعمال جنمة لرتقية أطلقتها الّيت  اجلديدة االتصالية احلملة شعار وهو "كونكيت دميا انرتنت جيل"عرض إطالق - 

 باالنرتنيت الربط من واحد ليوم فقط دج  1000ــــــب الذكية واهلواتف G+ 3ولوحة االنرتنيت مفتاح مع املتنقلة االنرتنيت

 .2013سنة  3Gبذلك مركز الريادة يف خدمات  واحتالل

  .دج 72900 بسعر شبكتها على للبيعSamsung Galaxxy نوع  من الذكية اهلواتف وفرت -

  .2016، والفوز �ا سنة 2015سنة  4Gتقدمي أوريدو طلب الرتخيص باستغالل تقنية  - 

  

  

                                                 
، أطروحة دكتوراه علوم يف علوم "حالة مؤسسات االتصال في الجزائر"دور نظام المعلومات التسويقية في اتخاذ القرارات التسويقية فراح،  خالدي )1(

  )بتصرف. (114، 113، ص 2014التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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  القطاعات مؤسسمنتجات عرض تشكيلة : المطلب الثالث

من  واخلدمات واليت حتاولجمموعة من املنتجات اهلاتف النقال يف اجلزائر قطاع مؤسسة من مؤسسات كل لدى       

  .، وسنعرض أمهها يف اآليتاالستمرار واملنافسة يف هذه الصناعة خالهلا

  "جيزي"مؤسسة  تشكيلة منتجات: الفرع األول

  )1(:أنـواع رئيسـية مـن املنتجـات، يتميـز كـل منهـا خبصوصياته، وهذه املنتجات هي ثالثة" جيزي"ة مؤسستعـرض      

  الدفع المسبق عروض - 1

بعد دفع مثن املكاملات مسبقا عن طريق بطاقات  اتصاال�ماء ر تعترب خدمة الدفع املسبق وسيلة للمشرتكني إلج     

  :مها سابقا التعبئة وقد مت إطالق نوعني من خدمة الدفع املسبق

حيث تتضمن  2002زي يف أوت يأول عرض مسبق مت إطالقه من قبل ج :Djezzy Carte زي كارتيج. 1

  .دج 2300 ، دج 1200 ،دج 500 :الثـة أشكال من بطاقات التعبئة هيزي كارت ثيج

 مـن خـالل هـذا العـرض ميكـن االتصـال بثالثـة أرقــام مفضـلة بتسـعرية منخفضـة  :  Allo OTAألو أوتيا. 2

  .دج 1000دج،  500  دج، 200: ثانية وتتمثل بطاقات التعبئة اخلاصة بـ ألو أوتيا فيما يلي 30/ دج2.99

 30/دج3.99من تسعرية  GOOD عرض الدفع املسبق اجلديد جليزي، يستفيد مشرتك GOOD: جيزي. 3

على أن يستعمل الرصيد  ،دج أو أكثر1000دج رصيد مهدى على كل تعبئة 1000 ،ثانية حنو كل الشبكات الوطنية

  .دج 05ـــــدج مع رصيد أويل ب 125بـــــــ  GOODزييسعر شرحية ج. أيام 7املهدى يف ظرف 

دج من  400مبلغ  يوفر هذا العرض مكافآت مدى احلياة على كل التعبئات فعند الوصول إىل GO: جيزي. 4

كما . يوم و ميكن استعماله حنو الشبكات الوطنية 30دج صاحل ملدة  400يتم منح رصيد إضايف ب أكثر،التعبئة فما 

 هذا الرصيد املهدى صاحل ملدة دج و  100وهذا لغاية  لةدج على كل املكاملات املستقب 0.5يتم منح رصيد إضايف ب 

ثا حنو كل  30/دج 5تسعرية املكاملات . وميكن استعماله حنو الشبكات الوطنيةيوم   30مهما كان مصدر املكاملة

  .دج 5ــــــ دج مع رصيد أويل ب 125 بــــــ GO الشبكات الوطنية، أما سعر شرحية جازي

  الدفع البعدي عروض -2

اك الشـهري فيمـا بعـد عـن طريـق الفـاتورة، ويـتم التسـديد بنـاءا علـى تكلفـة االشـرت  االتصاالتيــتم تســديد تكلفــة      

  :اهمهأ عدة أشكالخلدمة الدفع البعدي  .املوضـحة فـي الفاتورة

                                                 
  )www.Djezzy.dz" (جيزي"مؤسسة عتماد على معلومات من موقع الابإعداد الطالبة من  )1(
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وإمنــا  يقــدم هــذا املنــتج للمســتهلك حريــة اســتعمال خــدمات جــازي بــدون رصــيد كــاف مســبق، :زي كالسيكيج. 1

املختلفـة حسـب العقـود، وبعـد دفـع  االشرتاكبالــدفع بعــد اسـتعمال اخلدمـة، وتنطلـق هـذه اخلدمـة بعـد دفـع مصـاريف 

اشرتاك : يتكون هذا العــرض من عـــدة أصناف حسب االشرتاكات الشهرية .جد  4000فالـة اليت تقدر بـ الك

د  30سا و5دج، إشرتاك 2000د بـ3سـا و4اشـــرتاك  دج، 1600بـ  د 30سا و3اشرتاك  دج،1200د بـ 30ساو2

د بـ  30سا و 15دج، إشتــــراك 4000د بـ  30سا و 10دج، إشرتاك  2900د بـ 30ساو 7دج، إشتـــراك  2300بـ 

تسـمح  كما .)1(دج، حبيث حتسب التعريفة بالثـانية بعد الدقيقة األوىل 9200د بـ 30سا و 25دج، إشرتاك  5800

الفاتورة  ،زييشرط أن يكون من مشرتكي ج جمانا مع الرقم املفضل دقيقـة شـهريا 100جـازي كالسـيك بالتحـدث 

  .دج شهريا 200لة مقابل صاملف

حيث يتم اسـتعمال خدمـة الـدفع  بني خدمة الدفع البعدي واملسبق،يف آن واحد  ذا املنتجمع هجي :زي كونتروليج. 2 

، وبعــد انتهــاء املبلــغ ميكــن للمسـتهلك )دج شــهريا 3000دج،  2000دج،  1000(احملــددة مببــالغ معينـة البعـدي 

ايا استعمال جازي كونرتول اجلمع ز ومن م، رصيد من جديد دون نزع اخلطالاالستفادة من خدمات الدفع املسبق لتعبئة 

  .بني اخلدمتني والتحكم أكثر يف وقت املكاملات

م خـدمات متنوعـة بأسـعار وهو عرض خمصص للهيئات واملؤسسات ورجال األعمال وهو يقد :زي المؤسسةيج .3 

 خدمـة مجلة من اخلدمات املالئمة هلذا النوع من املستهلكني مثل  إىلاد باإلضافة ر زي األفيهـو يقدم كل خدمات جأقـل و 

GSM FAX ، خدمةو GSM DATA.   

 SMS جديدة متكن املشرتك من إجراء مكاملات و إرسال رسائل اشرتاكيتضمن أربعة عروض   LINE: جيزي. 4

  .جمانا بكل حرية وبدون حدود ضمن العرض الشهري حسب نوع االشرتاك

صباحا  7مساءا إىل غاية  9عرض دفع بعدي يتيح للمشرتك مكاملات جمانية وغري حمدودة كل مساء من  :ميلنيوم. 5

بني نوعني من  االختيارمع حرية  جيغا حسب االشرتاك؛ 2ميغا إىل  500حجم انرتنت من زي، و يحنو شبكة ج

  .دج 6000دج، ميلنيوم  1750االشرتاك ميلنيوم 

    3G  الجيل الثالث عروض -3

  : هيو  االنرتنيتتعرض على مشرتكيها يف الصيغ السابقة جمموعة من عروض      

وسنحاول على اهلاتف النقال وإتباع التعليمات، # 707*تشكيل لتشغيل هذا العرض يكفي : SPEEDعرض  .1

   :توضيح خمتلف صيغه يف اجلدول التايل

                                                 
(1  ) www.otalgerie.com/produits/djezzyclassique.asp. vu le: 22/05/2012. 
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  SPEEDعرض صيغ ): 1.4(الجدول رقم 

  شهر  SPEED  يوم  SPEED  ساعة  SPEED  االشتراك

دج  200عرض بـعدة اشرتاكات   دج 100  دج 40  التسعيرة

 ،400 ،750 ،2000 ،

  دج 4000

بكل حرية وبال حدود عرب شبكة   تصفح األنترنت

اجليل الثالث يف املناطق املغطاة ملدة 

من وقت التفعيل مع  ابتداءساعة 

  التفعيل أكثر من مرة إعادة إمكانية

عرب  Mo 50بكل حرية يف حدود 

شبكة اجليل الثالث يف املناطق املغطاة 

من وقت التفعيل مع  ابتداءليوم كامل 

التفعيل أكثر من مرة يف  إعادة إمكانية

على أن  حالة استهالك احلجم احملدد

  حتسب الصالحية من أخر إعادة تفعيل

حرية يف حدود االشرتاك عرب بكل 

شبكة اجليل الثالث يف املناطق 

من  ابتداءاملغطاة لشهر كامل 

 إعادة إمكانيةوقت التفعيل مع 

التفعيل أكثر من مرة يف حالة 

  استهالك احلجم احملدد

عند انتهاء 

  صالحية العرض

دقيقة من  60يفرض على املشرتك 

املتواصل لعدم إمكانية  االتصال

  اسرتجاع الوقت غري املستهلك

ميكن اسرتجاع احلجم الغري مستهلك 

 8بشرط اقتناء نفس العرض يف مدة 

 3وميكن الطلب على احلجم بـ ، أيام

  Mo 1 دج لكل

 ميكن اسرتجاع احلجم الغري

مستهلك بشرط اقتناء نفس 

  أيام 8العرض يف مدة 

  www.djezzy.com/ar/speed: على عتمادالاب ةالطالب من إعداد :المصدر

 عرض موجه للشباب املهتم خصوصا بالبقاء على اتصال مع أصدقائه وهو تعين الصديقو  AMIGO:عرض . 2

 وهذا العرض متوفر لكل ،واالنرتنيت عموما )واتساب، الفايسبوك، تويرت( التواصل االجتماعيمبواقع 

   :وهي ميكن االختيار بني صيغتني للتفعيل. control 1000 و Line 1200 جازي باستثناء االشرتاكات

Amigo ميغابايت 200وحجم االستهالك دج  150 بــــــ أسبوع.   

Amigo ميغابايت 50وحجم االستهالك دج  30 بـــــ يوم.   

  :قدم عدة خدمات ملستعملي شبكتها منهاتزي يج نتجات، فإن مؤسسةهذه امل إىلوباإلضافة      

تـوفر هـذه اخلدمـة إمكانيـة اسـتقبال مكاملـة ثانيـة خـالل إجراء مكاملـة معينـة إذ تسـمح بوضـع  :ازدواجية المكالمات. 1

  .انتظار ريثما تنتهي املكاملة األوىل املكاملـة الثانية يف حالة

تتمثـل هـذه اخلدمـة فـي حتويـل وجهـة املكاملـة حنـو هـاتف آخـر ، وذلـك فـي حالـة التواجـد خـارج  :تحويل المكالمة. 2

   .منطقـة التغطية أو إذا كان اهلاتف مشغول أو للقضاء على حالة اإلزعاج
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 إىل، ظهـرت خدمـة فليكسـي كوسـيلة جديـدة لتعبئـة رصـيد البطاقـة، �ـدف 2005وفـي جـوان  :خدمة فليكسي. 3

  .دج 500تلبيـة رغبـة مستعمل خدمة الدفع املسبق يف تعبئة الرصيد بأقل من 

املمنوحـة ترتبط هذه اخلدمة بقيمة الرصيد املستهلك ، إذ كلما ازد االستهالك كلما ارتفعـت النقـاط  :خدمة امتياز. 4

  .لتصـل اىل قيم معينة حتدد نوع اهلدايا املقدمة

للحـاالت االسـتعجالية التـي يتواجـد فيهـا  2005زي فـي جـوان يهي خدمة مثينة، أطلقها املتعامل ج :SOSقرض .5

مشـرتكوه وقد نفذ رصيدهم من املكاملات، حيث تسمح هذه اخلدمة من احلصول على رصيد من املكاملات يقـدر مـا بـني     

   .دج 10دج، وهذا من أي هاتف نقال آخر له نفس اخلط وال تكلف العملية سوى  100إىل  50

خلدمـة زبـائن املتعامـل مـن خـالل منحهم لنغمات معينة  2006فـي جـوان هـذه اخلدمـة انطلقـت : Ranati ةخدم. 6

  . تستخدم لتمييز هاتفهم مقابل مبلغ مايل

وهي األوىل من نوعها لصاحل املعاقني جسديا وخاصة فئة الصم والبكم واملكفوفني  :إطالق شريحة الصم والبكم. 7

دج يف الشهر،  3000أزيد من  إىلومتنح هـذه الشـرحية ملستعمليها رسائل قصرية جمانية مكتوبة أو صوتية بقيمة تصل 

  ."ل شيء ممكنك"وحيق ألي شخص معاق جسديا احلصول على هذه اخلدمة جمانا، واليت أطلق عليها اسم 

هي عبارة عن تقنية جتمع بني تقنية االنرتنـت، اهلـاتف والربيـد فـي جهـاز واحـد، وميكـن هـذا  :خدمة بالك بيري. 8

  .اجلهـاز مـن متابعة سري العمل من أي مكان دون التقيد باملكتب

من خالل الرسائل  اب الوطينتسمح هذه اخلدمة بتكوين صدقات عرب الرت  Djezzy Chat تخدمة جازي شا.9

  SMS.  الصوتية

الرسائل النصية بدون رصيد، على أن ختصم التكلفة فيما بعد من  4دقائق وإرسال  3تتيح االتصال  :طرانكيلو. 10

   . التعبئة القادمة

، وهـذا مقارنـة  OTAمتكن خدمة أوتاكسيفون من التكلم بأسـعار منخفضـة حنـو كـل أرقـام: خدمة أوتاكسيفون. 11

بأسـعار اهلـاتف الثابـت وقـد حققـت هـذه اخلدمـة جناحـا معتربا، إذ حتـول العديـد مـن نقـاط البيـع اهلاتفيـة الـى هـذه اخلدمـة 

  . ايا املقدمة هلمز بفضـل امل

دولة  128باالحتفاظ بالرقم والتكلم من خالله يف  OTA تعطي هذه اخلدمة احلق ملالكي خط :خدمة رومنيغ. 12

  .دج 30ة وذلك مبقابل مايل يقدر بـ أجنبي
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  "موبيليس" مؤسسة تشكيلة منتجات: الفرع الثاني

  )1(:تشكيلة منتجات، ميكن عرضها كما يلي النقال للهاتف اجلزائرية املؤسسة تعرض     

   عروض الدفع المسبق -1

  :وهذه األخرية تقسم كما يلي     

عبـارة عن عرض يسمح باحلصول على خط هاتف  ، وهو03/02/2004مت اإلعالن عنه يوم  :ـ موبيليس كارت1

مكاملتان هاتفيتان جمانيتان، : بدون دفع اشرتاك شهري، حيث يتم دفـع استهالكه فعليا، من مــزايا هذا العرض نقال

اية كل مكاملة، توفر معــرفة الرصيد املتبقي عند � ة موحدة حنو كل الشبكات،صالحية غري حمددة، تسعري 

GPRS.MMS الروامينغ"باإلضافة إىل خدمة اجلوال..."  

، وهو عرض يستهدف ذوي املداخيل احملدودة، تسعريات 20/04/2006أطلق بتاريخ  :"GOSTO "ـ قوسطو2

دج  2.99املفضـلة بسـعر ، كمـا ميكـن الزبـون باالتصـال باألرقـام حصرية، ومنط تسعري بالثانية بعد الثالثني ثانية األوىل

  .ثانيـة، ويقدر عدد األرقام املفضلة بثالثة أرقام، كما ميكن االستفادة من باقي خدمات موبيليس 30لكـل 

، جاء الستهداف املداخيل الصغرية،  28/03/2005مت اإلعالن عن انطالقه يف  :"Mobilight"ـ موبياليت3

دج بكل الرسوم، وهذا  300دج للبطاقة املتضمنة ملبلغ ابتدائي  600كما يتضح من السعر املخفض الذي انطلق به 

، ومن جــميع العروض الرتقـوية GSMيف الوقت  الذي ظــــل فيه العرض يستفيد من  مجيع اخلدمات املتوفرة على شبكة 

   .اليت تقرتحها املؤسسة دوريا كتخفيضات األسعار والعروض اخلـــاصة

، هذا العرض خمصص لزبائن احلساب 04/03/2005مت اإلعالن عن إطالقه يوم  Mobiposte "موبيبوست . 4

م تعبئة الرصيد بقيمـة الربيــدي، حيث يتم اقتطاع مبلغ ثابت كل شهر من احلساب اجلاري الربيدي للمشرتك ويت

دج  3000دج للشهر، واألمحر  2000دج للشهر، األصفر  1200األخضر : وهو يأخذ ثالث أشكال، االقتطـاع

افـي املختـار قبـل �ايـة الشـهر للمشـرتك حـق تعبئـة رصـيده مـن خـالل ز وفـي حالـة مـا إذا تـم اسـتهالك الرصـيد اجل للشهر،

  .أي بطاقـات مـوبيليس للتعبئـة، وهذا العرض جاء مثرة شراكة بني مؤسسة موبيليس وبريد اجلزائر

تسعرية واحدة لالتصال جبميع الشبكات  ،دقائق 3انيان كل يوم ملدة يستفيد مشرتكو مبتسم من اتصاالن جم: مبتسم. 5

 ،دج حنو اخلارج 15دج حنو مجيع الشبكات الوطنية و 5إرسال الرسائل املصورة بأسعار مغرية  ،ثا 30/ دج  3.98

املزايا من خالل ولدى مشرتكي مبتسم اخليار يف التمتع �ذه  GPRS مزايا تسعريية لإلحبار على اإلنرتنت عن طريق

  .*600#قائمة 

                                                 
  www.mobilis.dz : من إعداد الطالبة باالعتماد على )1(
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 االنرتنت باستخداممرتبط وهو  ،العروض السابقةمقارنة بعرض حديث ويعترب : "Business"باك بيزنس"عرض. 6

  :ومن مزايا هذا العرض نذكر، الزبائن ميعموجه جل لالنرتنت، يتكون من باك 3Gوفق تكنولوجيا اجليل الثالث 

 باالنرتنتالنقال يف اجلزائر، مع إمكانية الربط  باالنرتنتيعترب أفضل العروض من حيث اجلودة والسعر املتعلق  -

 .الشهر مع احتساب كل الرسوم/دج 1000شهرا بسعر  12ملدة 

 .شهرا 12ة بـ دبعد انقضاء املدة احملد االشرتاكإمكانية جتديد  -

  .التزامعرض بدون التفكري يف إعادة التعبئة وبدون  -

  عروض الدفع البعدي -2

  .منتجات موجهة لألفراد وأخرى للمؤسسات نوجزها فيما يليهناك      

يعتبـر أول عـرض اشرتاك ملـوبيليس ويتميـز باألسـعار املنخفضـة بالنسـبة  : Résidentiel""عرض اإلقاميال. 1

للحصـول علـى اخلـط اهلـاتفي أو االشرتاك الشـهري، وتكـون الفاتورة كـل شـهرين، أمـا بالنسـبة للخـدمات فهــي نفســها 

  .Roaming)( بق إضــافة إىل خدمــة التجــوالاملتاحــة فــي الـدفع املسـ

خطوط،  10، قصد االشرتاك ابتدءا من03/03/2005أطلق يف  :)flotte(لمؤسسات األسطول لعرض  .2

لتحقيق مزايا اخنفاض التكاليف، كما يتضمن هذا العرض العديد من املزايا كقـــابلية التعبئة مسبقة الدفع، وتنخفض 

  .املؤسسةأسعار خدمات عرض فلوت، كلما زاد عدد اخلطوط املستغلة من طرف 

، يتضمن املكاملات حنو خمتلف 19/06/2006أطلق هذا العرض يف  ):offre forfait(العرض الجزافي  .3

وال يتضمن املكاملات الدولية، الروامينغ، إرسال الرســائل القصرية، الرسائل املصورة، . متعاملي اهلاتف النقــال والثابت

  .خدمة الزبائن، الربيد الصويت

، ويسمح بالدخول إىل شبكة االنرتنيت بكل سهولة، من 24/01/2008أطلق هذا العرض يوم  :موبيكنكت .4

دج  2250وذلك بقيمة  ،أينما وجديسمح للزبون من االستفادة من شبكة االنرتنت  ،خالل اشرتاك جـــزايف شهري

 �5000ذه اخلدمة قـد يصل إىل شهريا، مع احتساب كل الرسوم على فرتة قابلة للتجديد، علما أن قيمة املفتاح اخلاص 

  .رسالة جمانا 1000، بإرسال االنرتنتدج، ويسمح هذا العرض باإلضافة إىل اإلحبار عرب 

   :يف ضقامت موبيليس بتعديلها عرب ضمها يف عرض واحد يضم عدة خيارات، يتمثل هذا العر و      

ميكنكم "يوفر هذا العرض للمشرتك إمكانية تشكيل العرض بنفسه، حيث تروج له بالشعار  :عرض الصيغة عبر المقاس

فيقوم املشرتك باختيار مواصفات شرحيته مبا يوافق رغباته واحتياجاته وميزانيته اليت خيصصها، " !بأنفسكم تشكيل عرضكم
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 مدة مكاملات الفيديو، ت للتدفق العايل،واخليارات املمنوحة تدخل ضمن جمال مدة املكاملات الصوتية، حجم اإلنرتن

  . عدد األرقام املفضلة وعدد الرسائل النصية شهريا

   العروض المزدوجة -3

  :توفر منها موبيليس عرضني لزبائنها     

جيذب هذا العرض الزبون الذي يريد التحكم يف ميزانيته دون حتديد مكاملاته،  :Mobicontrolموبيكونترول  ـ1

تشغيل جماين للخط وبدون ضمان مع استعمال الرصيد حنو مجيع الشبكات الوطنية واألجنبية لكن دون تراكم ا توفر �أل

  :ما يلييتميز هذا العرض بـو . شهر 12األرصدة كما أن العرض خاضع اللتزام 

  الدفع يكون شهريا - 

  .احتساب املكاملة يكون بالثانية بعد الثالثني ثانية األوىل - 

  .جمانا MMS، GPRS توفر - 

  .دج14دج، حنو اخلارج  5دج، وحنو املنافسني  3سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس  - 

ذات التدفق العايل بكل راحة  باالنرتنتيتيح هذا العرض للمشرتك وعائالته االستمتاع  :darynetدارينات . 2

 شهرا، 12ات إىل التزام مدته خيضع عرض دارين .وذلك باختيار اشرتاك الشهري من بني الثالث صيغ املتوفرة . ورفاهية

  . مقدما هذا العرض دائم يعاد جتديد االشرتاك شهريا أوو 

  :وباإلضافة إىل هذه املنتجات، فإن مؤسسة موبيليس تقدم عدة خدمات ملستعملي شبكتها منها     

 24/سا 24تسمح بتعبئة رصيد خط واحد أو أكثر للدفع املسبق ملوبيليس، وذلك من خط للدفع املسبق  :سلكني.1

  دج 100دج و 40ميكن القيام بتعبئتني يف اليوم على أن يرتاوح الرصيد بني . 

هذه اخلدمة بتعبئة حساب خط واحد أو أكثر للدفع املسبق انطالقا من خط للدفع البعدي  تسمح +:سّلكني.2

وعدد من التعبئات املسموحة يف  ،ملدة شهرين دج 2000باإلمكان تعبئة رصيد بقيمة . ليقتطع املبلغ من الفاتورة الحقا

  . )تعبئات 3(اليوم 

ذلك بتشكيل الصيغة . والدفع البعدي إذا كان رصيدك غري كاف باالتصالهي خدمة جمانية تسمح  :كلمني.3

ميكن  ،"يب اتصل"راسل فورا رسالة قصرية كالتايل امليتلقى  "Ok" على مث الضغط # متبوعة برقم املراسل* 606*

 5عدم جتاوز أيام، مع  7دج ملدة  3من خدمة كلمين إذا كان الرصيد أقل أو يساوي  االستفادةملشرتكي الدفع املسبق 

  .املشرتك لرصيداخدمة  دون احلاجة إىل اشخص آخر جمان رصيدتعبئة  أو .مرسائل قصرية يف اليو 
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حتمل رقم حساب  SMS ساب الربيدي اجلاري بإرسال رسالة قصريةاحلمتكن من اإلطالع على  :خدمة رصيدي.4

حتمل رقم  SMS ، يف املقابل حيصل املشرتك على رسالة قصرية603الرمز السري إىل الرقم » فراغ« الربيدي اجلاري 

  . احلساب الربيدي اجلاري للتأكيد مع كشف احلساب أو مبلغ الرصيد وتاريخ آخر عملية مراجعة احلساب

خلدمة راسيمو لدى أحد مكاتب  االشرتاكبعد ملء قسيمة ف ،موبيليس مشرتكي هذا العرض موجه جلميع :راسيمو. 5

   .املكاملاتالربيد الدفع املسبق أو البعدي، ميكن التعرف جمانا على كل 

وفور إعادة  الغلق إىل املوزع الصويت يف حالة عدم الرد الطوعي أو اتقوم بتوجيه املراسل أوتوماتيكي :الرسائل الصوتية. 6

  .123رسالة صوتية ميكن االطالع عليها باالتصال بالرقم  وجودرسالة قصرية مفادها  املشرتك تلقىيتشغيل اهلاتف 

تتيح التحدث إىل أكثر من شخص على أن ال يتعدى عدد املشاركني يف هذه احملاضرة ثالث  :المحاضرات الثالثية. 7

   .أشخاص

ملكاملات جوال الدويل توف الوطن بإجراء وتلقي ا تسمح ملشرتكيها املتواجدين خارجحيث  :خدمة التجوال الدولي. 8

   .قم املستعمل يف اجلزائرمع االحتفاظ بنفس الرّ 

سواء كان اشرتاك ّ اليت املشرتك يف حالة كان هاتفه مغلق أو خارج جمال التغطية ؛ عرب رسالة قصرية :  "644"خدمة . 9

  .؛ تاريخ وساعة االتصال صلحتمل رقم ّ فاتت الشخص املت

متكن من البقاء على اتصال عرب الرسائل القصرية بشبكتكم االجتماعية املفضلة وإدارة  :SMSالفايسبوك عبر . 10

  . وك بغض النظر عن نوع اهلاتف النقال، وبدون استعمال اإلنرتنتالفيسب

  "أوريدو"تشكيلة منتجات مؤسسة : الفرع الثالث

  )1(:تقسم تشكيلة منتجات جنمة إىل     

  عروض الدفع المسبق -1

   :اآليت تقدم جنمة يف إطار خدمة الدفع املسبق أربعة عروض تتمثل يف     

حيث ميكن تعبئة الرصيد من خالل  2004أول عرض مت إطالقه من قبل جنمة يف أوت وهو : عرض نجمة البطاقة. 1

الرسائل : هي لنسبة للخدمات املتاحة بطاقات التعبئة املوجودة على مستوى خمتلف نقاط البيع التابعة لنجمة، أما با

  .،خدمة االنرتنت باإلضافة إىل خدمات أخرى MMS ، خدمة الرسائل املصورة SMSالقصرية

 (Favoris) أرقــام مفضــلة 03مــن خــالل هــذا العــرض ميكــن للمشــرتك اختيــار  "STAR" عرض نجمة.2

ثانيـة حنـو  30/دج5ثانيـة، أمـا التسـعرية خــارج هـذه األرقــام فتقــدر بــ 30/دج  2.99االتصــال �ـم بسـعر مـنخفض و 

                                                 
)1(

  www.ooredoo.dz : من إعداد الطالبة باالعتماد على 
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 استقباهلاجنمـة والشـبكات األخرى، كما ميكن االستفادة مـن رصـيد إضـايف وهـذا نسـبة إلـى وقـت املكاملـات التـي تـم 

  .رسائل مصورة جمانيـة لكـل زبـون جديـد، كمـا أن مـدة صـالحية العـرض غيـر حمـدودة  10إىلإضـافة 

ميكـن للمشـرتك االسـتفادة مـن رصـيد إضـايف نفسـه مـن خـالل هـذا العـرض  :"STAR HALA"عرض نجمة. 3

         دج، أمـا بالنسـبة لسـعر املكاملـات فيقـدر 500الرصـيد الـذي تـم تعبئتـه خـالل الشهر إذا كان هذا املبلغ يفـوق 

  .رسائل مصورة جمانية لكل زبون جديد 10ثانيـة حنـو جنمـة والشبكات األخرى، كما ميكن االستفادة من  30/دج5 ـــــبـ

إن هـذا العـرض يسـمح للمشـرتك مـن االسـتفادة مـن مكاملـة جمانيـة ملـدة  :NEDJMA PLUSعرض نجمة ..4 

اخلامسـة مسـاءا،   إىلرة املمتـدة مـا بـني السـاعة اخلامسـة صـباحا مخـس دقـائق مـن جنمـة حنـو جنمـة يوميـا وهـذا خـالل الفتـ

  االسـتفادة مـن إىلثانية حنـو جنمـة والشـبكات األخـرى باإلضـافة 30/دج3.99ـــــــكمـا أن تسـعرية املكاملـة تقدر بـ

MMS 50  انيـة لكـل زبون جديد خالل شهرينجم.   

 لالتصالتسعرية واحدة  ،دقائق 5شرتك فيه من اتصال جماين كل يوم ملدة املعرض يستفيد  :1000أوريدو الـ . 5

أوريدو الـ  يولدى مشرتك . Mo / دج 4مزايا تسعريية لإلحبار على اإلنرتنت بـ ، ثا 30/ دج  3.99جبمبع الشبكات 

األبرز يف هذا العرض  أما اهلدية. دج فقط  100دقيقة حنو أوريدو صاحلة ليوم واحد بـ  60اخليار يف تفغيل  1000

سعر الشرحية  . دج 1000ساعات اتصال جمانية حنو أوريدو عند كل تعبئة بـ  5+ دج  1000فهي احلصول على 

  .ساعات اتصال جمانية كرصيد أويل 5+ دج  1000دج و مبجرد تفعيلها ألول مرة يستفيد املشرتك من  1000

  بعديعروض الدفع ال -2

   :خدمة الدفع املؤجل ثالثة عروض تتمثل يفتقدم جنمة يف إطار      

إن هـذا العـرض موجـه ألصـحاب االتصـاالت الكثيـرة ويلتحـق املشـرتك �ـذا العـرض عـن  :"ILLIMITE"عرض. 1

دج، ومـن خـالل هـذا العـرض ميكـن االسـتفادة مـن مكاملـات جمانيـة وغيـر حمـدودة  4000طريـق االشـرتاك الشهري مببلـغ 

ـو مجيع الشبكات خالل الفرتة املمتدة ما بني السادسة صباحا إىل غاية السادسة مساءا، أمـا بالنسـبة للسـعر خـارج حن

دقيقـة، كمـا أن /دج 4ــــــ حنـو الشـبكات األخـرى فيقـدر بـالدقيقـة، وفيمـا خيـص السـعر /دج 2 ـــــــهـذه الفتـرة فيقدر بـ

  . سعري بالثانية بعد الدقيقة األوىلالتسـعري يتم على أساس الت

املكاملات جمانية وغري حمدودة حنو free  ، تنتج خدمة جنمة 2009ظهرت هذه اخلدمة يف جانفي  :freeنجمة  .2

  .نفس الشبكة، وذلــك وفقا لصيغتني، نوضحها يف اجلدول التايل
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  freeنجمة  صيغ): 2.4(الجدول رقم 

       

Source: www.Nadjma.dz/extranat/web/grand public/free, vu le: 15/11/2015. 

للمؤسسات وهو عرض خمصص للهيئات واملؤسسات ورجال األعمـال وهـو يقـدم  :Forfaitافي ز العرض الج. 3

خـدمات متنوعـة بأسـعار أقـل كمـا أن هذا العرض يسمح باالستفادة من التخفيضات املطبقة على أسعار مصاريف 

على أساس الثانيـة بعـد اد عدد اخلطوط املقتناة، باإلضافة إىل أن التسعري ز الشـهري وهذا كلما  االشرتاكالدخول وحقـوق 

  .دج 3500 ،دج  2500، دج  1500 ،دج  900ايف ز ج :الدقيقـة األولـى وهنـاك أربعة أنواع هي

الصيغة املفتوحة وصيغة املراقبة، الفرق الوحيد بينهما أن  ،هو عرض بصيغتني شبه متماثلتني: One 4000 عرض. 4

دج، أما صيغة املراقبة فبدون مبلغ ضمان، وهذا ألن عند  1000للصيغة املفتوحة مبلغ ضمان جيب دفعه مسبقا قدره 

حساب،  استهالك الرصيد الشهري حيث تتيح الصيغة املفتوحة استمرارية االستهالك مث تسديد قيمتها عن طريق فاتورة

  )كالدفع املسبق( تعبئة الرصيد إعادةأما صيغة املراقبة فيجب 

 5 .One 1500: دج أخرى جمانية حنو كل  1500دج يستفيد املشرتك من  1500شهري قدره  باشرتاك

اختيار رقم مفضل تكون االتصاالت به  إمكانيةمتاما، غري أنه يتيح  One 4000 الشبكات، يأيت بصيغتني مثل عرض

الشبكات  جبميع لالتصالمينح املشرتك تسعرية واحدة . من االتصال باالنرتنيتMo 500 وجمانية على الدوام، 

  / Mo .دج 2مزايا تسعريية لإلحبار على اإلنرتنت بـ  ،دج حنو اخلارج 14و SMS/دج  5ثا؛  30/دج4

   :أخرى توفرها أوريدو نذكر منها بإجيازباإلضافة للعروض هناك خدمات      

  .)#31# ( خرآرقمه، وعدم إظهاره لدى اتصاله بشخص لمؤقت ميكن للمشرتك إخفاء  :إخفاء الرقم. 1

متكن من حتويل وتسجيل املكاملات يف حالة عدم وجودك، خارج جمال التغطية، حالة إقفالك : الرسالة الصوتية .2

   .هلاتفك

ميكن للمشرتك استقبال مكاملتني يف نفس الوقت، أي يف حالة االتصال يستطيع استقبال مكاملة  :االتصال المزدوج. 3

   .حد املتصلني يف حالة انتظارأأخرى وجعل 

  دج2000  دج1000  الصيغة

  دج3000  دج1000  االندماجسعر 

  دج2000  دج2000  الرصيد

  سا24/سا24  سا 17:00سا اىل 06.00 وقت املكاملات ا�انية حنو جنمة

  ثا30/دج3.49  ثا30/دج3.99  سعر املكاملات حنو الشبكات
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نقال أو ( متكن هذه اخلدمة املستهلك من حتويل اتصاالته إىل هاتف أخر مهما كانت صفته :االتصالتحويل . 4

  .مكاملةوهذا ضمانا من عدم ضياع أي ) ثابت

عهم يف نفس متكن هذه اخلدمة املستهلك من االتصال خبمسة األشخاص وتكلم م :المكالمات في محاضرة. 5

   .ةالوقت متاما كاحملاضر 

6 .Wap:  إرسال رسالة اليكرتونيةو  الدخول إىل صندوق الربيد االليكرتوين اخلاص بهيسمح للزبون من E-mail 

   .إىل زبون آخر

بتقدمي طلب إىل إحدى يتمكن الزبون بواسطة هذه اخلدمة من تغيري رقمه مع االحتفاظ بالشرحية وهذا  :تغيير الرقم. 7

  .ستحقاتاملمع دفع وكاالت أوريدو 

كه عرفة استهال مميكن للمشرتك أن يتحصل على فاتورة مفصلة خلدمة الدفع املؤجل متكنه من  :الفاتورة المفصلة. 8

  .ا�ونوع املكاملات اليت قام 

للتعبري عن  األسبوعرسائل قصرية جمانية يف  7خدمة متاحة لعمالء الدفع املسبق تسمح بإرسال  :*444#عاودلي . 9

  .به لالتصالانعدام الرصيد واحتياجات املشرتك 

الدردشة والتحدث مع مشرتكي أوريدو عرب شبكة اهلاتف خدمات وهي عدة تتيح للمشرتك  :CHATالشات . 10

حتديث احلالة، الرد (تتيح إدارة حساب الفيس بوك من اهلاتف النقال عن طريق الرسائل القصرية : الفيسبوكو  ،النقال

، البحث وإضافة على الصفحة، االشرتاك يف احلصول على التحديثات من األصدقاء قات اليت وردتعلى الرسائل والتعلي

املتوافقة مع اهلواتف الذكية بنظام التشغيل  تنزيل األلعاب من ملشرتكنيا كنمت اليت OSpace ، وخدمة...)األصدقاء

   .ةأفضل األلعاب على هواتفهم النقالأندرويد والتمتع ب

تتيح : الربيد اإللكرتوين  .ا املتصلون به يف انتظار رده على مكاملاهتم�تفعيل نغمات يستمع  :Raniniخدمة . 11

هي خدمة الدفع عرب  : E-Storm .احملمول اخلاصاحلصول على رسائل الربيد اإللكرتوين مباشرة إىل اهلاتف 

قل إذ يكفي من حسابه البنكي، وهذا دون احلاجة للتن انطالقا ة، تسمح للمشرتك بتعبئة خط هاتفه دفع الفاتور اإلنرتنت

  . بالتنسيق من بنك املشرتك و، لتقوم مصاحل أوريدإرسال بيانات املشرتك

الطقس، مواقيت الصالة (أخبار تلقي بهي اخلدمة اليت تسمح للعمالء : *Khabbarni #515خدمة . 12

  .SMSبواسطة ...) القنوات التلفزيونية، أندية كرة القدم وبطولة وكأس اجلزائر، البطوالت الدولية
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 االقتصاد الصناعي تحليل قطاع الهاتف النقال في الجزائر وفق نموذج: المبحث الثاني

على يف الفصل الثالث الذي تناولناه ) أداء–سلوك - هيكل(لنموذج الذهين لالقتصاد الصناعي اسنحاول إسقاط      

تتأثر مبختلف األبعاد املكونة هليكل  هذه الصناعةاهلاتف النقال يف اجلزائر، حيث أن املؤسسات العاملة يف صناعة 

مح للمؤسسة تلف هذه األبعاد، كما يسلتحليل الصناعة رؤية شاملة ومتكاملة ملخ" بورتر"الصناعة، ويشكل منوذج 

، ووفقا لذلك تعمل كل مؤسسة من مؤسسات قطاع اهلاتف النقال اليت تؤثر على نشاطها سلبا أو إجيابالعوامل بتحديد ا

  .مناسبة متكنها من رفع مؤشرات أدائها يف هذه الصناعة) إسرتاتيجيات تنافسية عامة(يف اجلزائر على  تبين سلوكات 

  تحليل هيكل صناعة الهاتف النقال في الجزائر باستخدام نموذج بورتر: ولالمطلب األ

 حتليلاول حن، وسميكن اعتماد منوذج القوى اخلمس لتحليل متغريات وأبعاد هيكل صناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر     

   .املتوفرة اخلاصة �ذه الصناعة املعطياتقوة حسب  كل

  المؤسسات القائمة في الصناعةالمنافسة بين : الفرع األول

 ؤسساتبـالرغم مـن وجـود ثالثـة م ـتداد املنافسـة بـني املؤسسات القائمةائـر باشز اهلـاتف النقـال فـي اجل صناعةتميز ت     

وهــذا راجــع لســعي كل مؤسسة من هذه املؤسسات ، مما يدل على أن شكل هيكل الصناعة هو احتكار القلةفقــط 

من اهليمنة على الصناعة وحتقيــق أفضــلية تنافســية عــن بــاقي املنافسني ممــا يســاهم فــي استقطاب أكرب عدد  لفرض نوع

يف احتالل الريادة من حيث عدد  "جيزي"وقد جنحت مؤسسة  ،من املشرتكني من أجل كسب املزيد من األرباح

 حني أن يف ،يف هذا النوع من اخلدمات تل املركز الثاينحت واليت "موبيليس" متفوقة على GSMاملشرتكني يف خدمات 

عن املؤسستني يف  تتأخر "أوريدو" أما ،G4والرابع  3Gحتتل الريادة يف خدمات اجليل الثالث  )موبيليس( ذه األخريةه

بالتفصيل يف املطلب  اسنتناوهلواليت  وقية،مما انعكس على إمجايل احلصة الس، املركز الثالث كل اخلدمات حمتلة بذلك

  .2016سنة لومن خالل اجلدول التايل سنوضح توزيع املشرتكني لكل مؤسسة حسب نوع اخلدمة  .املوايل

  2016سنة  توزيع المشتركين حسب نوع الخدمة ):3.4( الجدول رقم

    G4  3G  GSM  اجمالي المشتركين

17 344 746  712 670  10 372 787  6 259 289  ATM موبيليس  

16 367 886  707 064  7 453 987  8 206 835  OTA جيزي  

13 328 689  45 077  7 387 958  5 895 654  WTA أوريدو  

  المجموع  778 361 20  732 214 25  811 464 1  321 041 47

    Source  : https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2016.pdf, p 33. 
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لكن بالرغم من ذلك فإن صناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر مل تشهد احلـروب السعرية املدمرة إىل حد اآلن واليت قد      

النقال وعدم  تؤثر سلبا على رحبية الصناعة، ورمبا يعود سبب ذلك إىل تنامي معدالت الطلب على خدمات اهلاتف

وصول الصناعة مرحلة التشبع يف جمال خطوط اهلاتف النقال، كما أن اخلدمات املقدمة يف هذا ا�ال مازالت يف تطور 

  .مستمر مع إدخال تقنيات تكنولوجية متجددة ومتطورة، وعروض ترقوية دورية

للقرارات السعرية، وكذلك  ؤسسات سواء بالنسبةابعية بني املوما يالحظ أن التــأثريات التبادلية وردود الفعل التت     

شهدت حيث العــروض الرتقوية تكون سريعة نوعا ما ويتجلى ذلك خاصة بعد دخول مؤسسة أوريدو يف هذه الصناعة، 

ات، تلك الفرتة بداية املراوغات بني املتنافسني الثالثة، سواء بالنسبة ألسعار شراء اخلطوط اهلاتفية أو أسعار خمتلف املكامل

 وإصدار، %50، وختفيض تسعريات املكـاملات بنسبة %70ختفيض أسعار اخلطـوط اهلاتفية النقالة بنسبة  إىل مما أدى

وقد عرضت مؤسسة أوريدو خطـوط الـدفع املسبق عند بداية نشاطها التجاري %. 80ـــــ املكاملات الدولية بـ

يقارب سعر منافسها جيزي، بينما اضطرت موبيليس حتت دج الذي  2900 ـــــ، بسعر شرحية يقدر ب)2004أوت(

، وخفضت جيزي سعرها بقيمة الفارق األول دج 2800دج إىل  5800ضغط املنافسة ختفيض أسعار خطوطها من 

أما بالنسبة للدفع املؤجل، فقد كانت نتائج . دج 2900بقيمة  2004بينها وبني جنمة، فكان سعرها يف سبتمرب 

 )1(.مؤسسة من املؤسسات صيغ جديدة لالشرتاك بأفضل األسعار، تتناسب مع خمتلف الزبائن التباري ابتكار كل

 ،صناعة اهلاتف النقال اشتدت املنافسة أكثر فأكثر بني املؤسسات القائمة إىلمنذ دخول أوريدو و وبذلك فإنـه      

واملكاملــات كمــا حتسـنت جــودة ) املســبق واملؤجــلخطــوط الــدفع (وتنوعــت بذلك العــروض واخنفضــت أسـعار اخلطــوط 

  .املنتجــات واخلدمات املقدمة وذلك كله يف صاحل املشــرتك

  تهديد المؤسسات الراغبة في الدخول للصناعة: الفرع الثاني

ي للصناعة ومرهونا ملؤسسات الراغبة يف دخول الصناعة يبقى أمرا احتماليا بالنسبة للوضع املستقبلا بالرغم من أن     

، إال أن هذه املؤسسات تبقى متثل ARPT بقرار احلكومة ممثلة يف سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

�ديدا فعليا يؤثر على نشاط واسرتاتيجيات املؤسسات القائمة يف الصناعة، وتعترب عوائق الدخول للصناعة بشىت أشكاهلا 

القائمة، إضافة إىل العوائق املتعلقة بقرارات احلكومة على شكل الرتاخيص الصناعية هي صمام واليت تعتمدها املؤسسات 

  )2(.األمــان الذي جيعل من قـوة �ديد هؤالء ضعيفة نسبيا

                                                 
 .265اهلامشي بن واضح، مرجع سابق، ص  )1(
 .271 فواز واضح، مرجع سابق، ص )2(
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خلدمات اجليل من أجل احلصول على الرخصة الثالثة تتمثل املؤسسات الكامنة يف املؤسسات اليت تقدمت سابقا      

صناعة اهلاتف وهي ترغب حاليا يف دخول  WTA لالتصاالتواليت فازت �ا الوطنية  2003سنة  يف GSMالثاين 

يف حالة فتح ا�ال ملتنافس رابع من طرف احلكومة اجلزائرية، واجلدول املوايل يبني خمتلف املؤسسات احملتمل دخوهلا النقال 

 .وهي مرتبة حسب نتائج املناقصة

  لصناعةالمحتمل دخولها ل المؤسسات): 4.4( جدول رقمال

  

  

 

  

  

  

  

  

  

Source: ARPT, Raport final sur le processus d'octroi de la3° licence de norme GSM, 

2003, p  .07  

جمموعة من املؤسسات العاملية اليت أعلنت رمسيا رغبتها يف شراء الرخصة  3Gاجليل الثالث  خدمة استقطبتكما       

" فودافون"الفرنسية، و" فرونس تيليكوم"جند منها شركة  ARPTبناء على ملف كامل مت إيداعه لدى سلطة الضبط 

التابعة لفرونس " أورونج"كما جند مؤسسة  )1(.اإلسبانية" تيليفونيكا"اراتية، واإلم" اتصاالت"الربيطانية، باإلضافة إىل 

  )2(."موبيليس"أرادت أن تدخل يف اتفاق شراكة مع مؤسسة" فودافون"تيليكوم وجمموعة 

 2015 سبتمر 10 يفإميان هدى فرعون عالم واالتصال يد وتكنولوجيات اإلرب أخرى، صرحت وزيرة الة هومن ج     

على هامش زيارة عمل قامت �ا إىل مقري متعاملي اهلاتف النقال أوريدو اصمة عال رزائاجلخالل ندوة صحفية نشطتها ب

 مفيد من الناحية التقنية غري رأم" رزائباجل النقالتف اهلا يفامل رابع تعاعتماد ممضاعفة عدد املتعاملني أو  نأوجيزي 

 . "اقإطال ملستهلك فائدة ايفوليس 

                                                 
(1  ) www.arpt.dz. vu le: 17/01/2015. 
(2  ) www.elkhabar.com/press/article/78662. vu le: 02/05/2015. 
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   تهديد المنتجات البديلة :الفرع الثالث

 نينتجوجد ميتتأثر منتجات اهلاتف النقال مبختلف املنتجات البديلة هلا ودرجة اإلحالل بينها، ويف هذا الصدد      

  .ا حمل املنتجات األساسيةما وحناول حتديد إمكانية إحالهلمملنتجات اهلاتف النقال سوف نتناوهل نيا بديلميكن اعتبارمه

  الهاتف الثابت  -1

ملسايرة  اإلجراءاتوكذا مبجموعة من ) اهلاتف الريفي( WLLاجلزائر بإدخال نظام  اتصاالتقامت مؤسسة      

خــاصة بعد دخــول مؤسسات اهلاتف النقال يف حماولة منها  واالتصاالتالتطورات احلاصلة يف عامل تكنولوجيا املعلومات 

أين مت منح رخصة ثانية للهــاتف  2005لزيادة عدد مشرتكيها، وكانت حمتكرة خلدمات اهلاتف الثابت إىل غاية سنة 

  .�2006ا انطالقا من سنة  ، وبدأ العمللالتصاالتالثابت ألوراسكوم تيليكوم املؤسسة الثانية ممثلة بالرابطة اجلزائرية 

تطور األمناط االستهالكية للمجتمع اجلزائري فقد تضاعف اإلقبال على استعمال اهلاتف النقال بشكل  إال أنه ومع      

  .واجلدول التايل يوضح تطور عدد مشرتكي اهلاتف النقال مقارنة مبشرتكي اهلاتف الثابت، هلاتف الثابتابكبري مقارنة 

  )2016-2003( مقارنة عدد مشتركي الهاتف الثابت والنقال: )5.4(الجدول رقم 

  مشترك مليون: الوحدة                                                                                                          

% مشتركي النقال  % مشتركي الثابت  النقال حصة الثابت  حصة  المشتركين .إ 

2003 1,446 40,24 2,146 59,73 3,592 

2004 4,879 66,25 2,486 33,75 7,365 

2005 13,658 84,15 2 ,572 15,85 16,230 

2006 20,997 88,07 2,841 11,92 23,838 

2007 27,562 89,98 3,068 10,02 30,63 

2008 27,031 89,80 3,069 10,20 30,10 

2009 32,729 92,70 2,576 7,30 35,305 

2010 32,780 91,81 2,923 8,19 35,703 

2011 35,616 92,09 3,059 7,91 38,675 

2012 37,528 91,94 3,289 8,06 40,817 

2013 39,517 92,66 3,130 7,34 42,647 

2014 43,298 93,32 3,099 6,68 46,397 

2015 43,391 93,00 03,268 7,00 46,659 

2016 47,041 93,25 03,405 6,75 50,446 

   www.arpt.dz -:باالعتماد على ةمن إعداد الطالب :المصدر          

                                                             - www.algerietelecom.dz       
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  .يف الشكل املوايل الذي يتمثل يف األعمدة البيانية

  الثابت و  النقال مشتركي الهاتف

  
5.4.(  

اهلاتف النقال مبعدالت كبرية من سنة إىل  عدد مشرتكي

سنة ) جنمة سابقا(اهلاتف الثابت، وذلك منذ دخول مؤسسة أوريدو 

وحتسني جودة اخلدمات  سعر شراء اخلطوط اخنفاض

مليون  1.446اليت كان فيها عدد مشرتكي النقال 

يف اهلــــاتف  نسبة االشرتاكأي أن  مليون مشرتك

، )دج 350(اهلاتف الثابت الخنفاض سعر االخنراط 

وهو سعر منـاسب ملتوسط دخل معظم اجلزائريني على عكس منتجات اهلاتف النقال اليت كانت موجهة يف البداية إىل 

، واستمر يف 2004مليون مشرتك سنة  4,882

حيث بلغ  يف مقابل استقرار نسيب يف مشرتكي الثابت

وسيطرة قطاع اهلاتف النقال يف سوق  استحواذ

  

نرتنت ويتم ذلك على شكل حزم من عرب اال) 

  . ثا/ميغا 02
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يف الشكل املوايل الذي يتمثل يف األعمدة البيانية أعاله ميكن ترمجة معطيات اجلدولملزيد من التوضيح 

مشتركي الهاتفبين عدد مقارنة : )1.4(رقم  الشكل  

5.4(انطالقا من معطيات اجلدول رقم  ةمن إعداد الطالب :المصدر

عدد مشرتكيتزايد يتضح لنا مدى  والشكل من خالل اجلدول

اهلاتف الثابت، وذلك منذ دخول مؤسسة أوريدو  يف مشرتكيأخرى، بينما تقابلها زيادة نسبية فقط 

اخنفاضكثالث متنافس يف صنــاعة اهلاتف النقال أدى ذلك إىل 

اليت كان فيها عدد مشرتكي النقال -  2003من سنة عدد مشرتكي اهلاتف النقال بذلك 

مليون مشرتك 2.146مشرتك أقل من عدد مشرتكي اهلاتف الثابت والذي قدر بـــ 

اهلاتف الثابت الخنفاض سعر االخنراط أين كان املستهلك اجلــزائري يفضل خط % 60

وهو سعر منـاسب ملتوسط دخل معظم اجلزائريني على عكس منتجات اهلاتف النقال اليت كانت موجهة يف البداية إىل 

4,882ليصل إىل ، - ذوي الدخول املرتفعة وكانت أسعار اخلطوط مرتفعة جدا

يف مقابل استقرار نسيب يف مشرتكي الثابت ،2016سنة مليون مشرتك  47.041 

استحواذا يدل على مم ،مليون مشرتك فقط يف نفس السنة 

   .بصفة عامة على األغلبية الساحقة من ناحية عدد املشرتكني

   االنترنت

) صوت، أو صورة وصوت(تعين هذه التقنية القيام بإجراء املكاملات 

02 ثا وقد تصل أحيا إىل/كيلوبايت  512املعطيات تصل سرعة نقلها إىل 
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مشتركي النقال

مشتركي الثابت

الرابع                                                 الفصـل  

ملزيد من التوضيح و 

  

المصدر               

من خالل اجلدول     

أخرى، بينما تقابلها زيادة نسبية فقط 

كثالث متنافس يف صنــاعة اهلاتف النقال أدى ذلك إىل   2004

بذلك فع وارت ،املقدمة

مشرتك أقل من عدد مشرتكي اهلاتف الثابت والذي قدر بـــ 

60الثابت كانت متثل 

وهو سعر منـاسب ملتوسط دخل معظم اجلزائريني على عكس منتجات اهلاتف النقال اليت كانت موجهة يف البداية إىل 

ذوي الدخول املرتفعة وكانت أسعار اخلطوط مرتفعة جدا

 صل إىليلاالرتفاع 

 03,405عددهم 

بصفة عامة على األغلبية الساحقة من ناحية عدد املشرتكني االتصاالت

االنترنتاالتصال عبر  -2

تعين هذه التقنية القيام بإجراء املكاملات      

املعطيات تصل سرعة نقلها إىل 

مشتركي النقال

مشتركي الثابت



  الدراسة التطبيقية لمؤسسات قطاع الهاتف النقال في الجزائر     الرابع                                                 الفصـل  

200 
 

جتهيزات اإلعالم اآليل، تكاليف  ارتفاعهلاتفية، إضافة إىل أسعار االتصاالت ا الرتفاععرف هذا ا�ال تأخرا نتيجة      

أصبح هذا ا�ـال خيضع لنظام الرخص، تشجيعا لالستثمـار  2004من ماي  وانطالقاللقطاع العام،  االنرتنتوخضوع 

 120شرتاك من مما أدى إىل اخنفاض أسعار اال. ، الذي شهدت فيه اجلـزائر عجزا مقــارنة بنظريا�ا من الدولاالنرتنتيف 

تزال  ورغم هذا االرتفاع النرتنت، ما ساهم بشكر كبري يف ارتفاع عدد املشرتكني يف خدمات اال سا،/دج60سا إىل /دج

  .%40نسبة التوغل ضعيفة مقارنة بالدول املتقدمة اليت يبلغ فيها متوسط هذه النسبة 

 هايكرت ملشأنه ال يشكل ضغطا على املؤسسات العاملة يف صناعة اهلاتف النقال خاصة وأن كل مؤسسة أتاحت كما      

اجليل الرابع و  3Gاجليل الثالث خدمات عن طريق شرائح اهلاتف النقال، من خالل  االنرتنتشبكة  إىلإمكانية الولوج 

G4  والقضاء  االنرتنتعدد معترب من املشرتكني يف  استقطابمتكنت هذه املؤسسات من  او�ذ. 2013منذ سنة

مؤسسات اهلاتف النقال باقي تقدمي  فقط بل على االتصالاألمر  قتصر، ومل ياالنرتنتبذلك على �ديد االتصال عرب 

   .السلكية االنرتنتخدمات املقدمة من طرف مؤسسات لل املنافسة نرتنتاالخدمات 

قبل دخول مؤسسات اهلاتف النقال يف جمال املشرتكني يف خدمة االنرتنت باجلزائر  تطور عدد يوضح اجلدول التايلو      

  .وبعده االنرتنتتقدمي خدمات 

  )2016-2003( تطور عدد المشتركين في خدمة االنترنت بالجزائر): 6.4(الجدول رقم 

  مليون مشترك: الوحدة                                                                                                                                            

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

عدد 

 المشتركين
0.72 1.55 1.98 2.54 3.31 3.63 4.08 4.63 5.28 5.86 6.47 11.19 18.58 29.53 

توغلالنسبة   2.20 4.63 5.84 7.38 9.45 10.18 11.23 12.5 14 15.23 16.5 28 46 71.17 

       .http://www.internetworldstats.com/stats1.htm -: على باالعتماد ةمن إعداد الطالب :المصدر

 -                www.itu.int /Individuals using the Internet. vu le18/02/2017. 

بصفة عامة قد ارتفع بنسب طفيفة من سنة  االنرتنتاملالحظ من خالل معطيات هذا اجلدول أن عدد مشرتكي      

، ويفسر 2016و 2013عان ما تضاعف لعدة مرات ما بني سنيت ، لكن عدد املشرتكني سر 2012إىل سنة  2003

منح رخص استغالل  حيث سهل االنرتنتالسريع بدخول مؤسسات اهلاتف النقال جمال تقدمي خدمات  االرتفاعهذا 

تف النقال استخدام االنرتنت بشكل واسع، خاصة مع كثرة األعطال املرتبطة ملؤسسات اهلا G4و G3تكنولوجيا 

   .باالنرتنت السلكية ومشاكل التوصيل والكابالت

  :وفق اجلدول التايلعلى سبيل املثال  2016لسنة  االنرتنتتفاصيل مشرتكي  سنحاول تقدميو      

  



  الدراسة التطبيقية لمؤسسات قطاع الهاتف النقال في الجزائر

 

  2016لسنة  االنترنتلمشتركي 

 النسبة المؤوية  

7.05 

2.63 

  85.36 

4.96 

0.001 

100 

Source :https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2016/Observatoire_Internet_2016.pdf

vu le: 20/02/2017. 

اهلاتف قطاع كل من لخدمات االنرتنت  املشرتكني يف

  2016االنترنت لسنة 

  
7(.  

، أي زيادة قدرها 2016مليون مشرتك خالل سنة 

 يمشرتكباملقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية، نشأت هذه الزيادة، من جهة، نتيجة للنمو الكبري املسجل يف 

مليون  25إىل  2015ل سنة المليون مشرتك خ

دخول انرتنت اجليل الرابع للنقال  ، ومن جهة أخرى، نتيجة
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لمشتركي  اإلجماليتوزيع العدد ): 7.4(الجدول رقم 

  عدد المشتركيناالنترنتمشتركو 

ADSL 2 083 114 

 G LTE4(  775792(انرتنت اجليل الرابع للثابت 

  G3  25214732انرتنت اجليل الثالث للنقال 

 G4 1464811انرتنت اجليل الرابع للنقال 

)اتصاالت اجلزائر(  Wimax251 

 29538700إمجايل املشرتكني

https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2016/Observatoire_Internet_2016.pdf

املشرتكني يفنسب توزيع أكثر  وضيحلتبالدائرة النسبية ميكن االستعانة 

  .، وهو ما يوضحه الشكل التايل2016اجلزائر لسنة 

االنترنت لسنة شتركي نسب توزيع م ):2.4(الشكل رقم 

7.4(انطالقا من معطيات اجلدول رقم  ةمن إعداد الطالب :المصدر

مليون مشرتك خالل سنة  11 ـــــملشرتكي االنرتنت ارتفاعا قدر بـ اإلمجايل

باملقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية، نشأت هذه الزيادة، من جهة، نتيجة للنمو الكبري املسجل يف 

مليون مشرتك خ 16، حيث انتقل عدد املشرتكني من G3انرتنت اجليل الثالث للنقال

، ومن جهة أخرى، نتيجة%54,51، أي زيادة قدرها 2016

.   

ADSL

 G(انترنت الجیل الرابع للثابت 
LTE

G3انترنت الجیل الثالث للنقال 

G4انترنت الجیل الرابع للنقال 

Wimax) اتصاالت الجزائر

الرابع                                                 الفصـل  

الجدول رقم 

 مشتركو 

 

انرتنت اجليل الرابع للثابت 

انرتنت اجليل الثالث للنقال 

انرتنت اجليل الرابع للنقال 

Wimax 

 إمجايل املشرتكني

https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2016/Observatoire_Internet_2016.pdf. 

ميكن االستعانة      

اجلزائر لسنة يف  النقال والثابت

المصدر               

اإلمجايلسجل العدد      

باملقارنة مع نفس الفرتة من السنة املاضية، نشأت هذه الزيادة، من جهة، نتيجة للنمو الكبري املسجل يف % 51

انرتنت اجليل الثالث للنقال

2016ل سنة الك خمشرت 

G4 يف هذه السنة.

انترنت الجیل الرابع للثابت 
LTE4)

انترنت الجیل الثالث للنقال 

انترنت الجیل الرابع للنقال 

اتصاالت الجزائر(
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  )المجهزين(القوة التفاوضية للموردين : الفرع الرابع

اصة املصممة خصيصا هلذا الغرض، وهي اخلاالتصال إىل جمموعة متنوعة من املعدات والتجهيزات  ةحتتاج عملي     

تسري وفق مراحل مرتابطة ومتتابعة ومتكاملة، حيث تبدأ من طلب االتصال من مشرتك معني انطالقا من هاتفه النقال 

، هذه BTSاملتضمنة لكـل بياناته، مث يستقبل طلب االتصال من قبل احملطة املركزية لإلرسال SIMالذي حيوي شرحية 

، هــذا األخري يقوم بنقله BSC ـن التغطية للمنطقة اجلغرافية اليت يكون فيها املشرتك، مث ترسله بدورها إىلاألخيــرة تضم

مع الرقم املرسل إليه هـــاتف ثابت أو نقــال، لتحديد املسـار الذي سيسلكــه  االتصال، الذي يقوم بربط MSCإىل

للمتعامل الــواحد يف اهلــاتف   MSCاجلهـــاز الذي يسمح بالربط البيين بني كل جتهيزات  SS7االتصال، بينمـــا ميثل 

، باإلضافة إىل عدد من حمطات BTS تتكون من احملطات القاعدية لإلرســـال GSMشبكات الـ كل أن   أي .النقال

  .SS7جهزة املتطورة كجهاز باإلضافة إىل العديد من األ MSC، وعدد حمدود من مراكز االتصال BSC املراقبة

على جمموعة من ا�هزين األجانب على اعتبار أن اهلاتف النقال يف اجلزائر صناعة تعتمد املؤسسات القائمة يف      

، والسويدي ALCATELخمتلف التجهيزات املعتمد عليها كلها تصنع يف اخلارج، نذكر منها ا�هز الفرنسي 

ERICSON، واألملاين SIEMENS، وا�هـــزين الصينيني ZTE وHUAWEI.)1(  حيث يقوم هؤالء

ا�هزين بتقدمي خمتلف احتياجات القطاع من جتهيزات االتصال وأحدث التكنولوجيات يف هذا ا�ال سواء اخلاصة 

  .ذه ا�موعة من املوردينوفيما يلي تقدمي خمتصر هل .G4والرابع  3Gأو تكنولوجيا اجليل الثالث  GSMبشبكة 

جتهيزات  بامتالكاليت تسمح للمؤسسات  االتصاليقدم هذا املورد احللول اخلاصة بطرق  :ALCATELالمورد  -

دولة، وهو أساسا يعترب من موردي مؤسسة  130، وهو ينشط يف أكثر من)صوت، صورة(خاصة بنقل املعطيات الرقمية 

  )2(.جيزي

وهو من موردي مؤسسة موبليس وأوريدو على اخلصوص، ويعترب من أكثر املوردين  :ERICSONالمورد  -

انتشارا يف اجلزائر والعامل، ميدها باحللول اخلاصة بالتجــهيزات وطرق اإلتصال، والتكنـــولوجيا املتطورة،خاصة يف جمال نقل 

ز جتهيزاته باجلودة العالية، دولة، وتتمي 140، وهو ينشط فـي أكثر من GSM ،UMTS ،GPRSالتكــنولوجيا 

  )3(.االستخداموالسهولة يف 

                                                 
  .205مرجع سابق، ص ، امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بني مواردها اخلاصة وبيئتها اخلارجيةأمحد باليل،  )1(

(2  ) www.ALCATEL.com. vu le: 08/08/2014.                                                                                 
(3  ) www.ERICSSON.com. vu le: 15/08/2014. 
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يف عامل حتتدم فيه املنافسة يوما بعد يوم، تسعى املؤسسات الصناعية باستمرار إىل إجياد سبل لتحقيق ميزة تنافسية      

اعة وسلوكها االسرتاتيجي وأثرمها على أدائها، ـــيتوقف على قدر�ا على حتليل العالقات بني هيكل الصن، وهو ما مستدامة

الذي جاء به باحثي االقتصاد الصناعي، ونظرا لتشعب العالقة بني تلك العناصر ) أداء -  سلوك - هيكل (نموذج وفقا ل

، وعلى اعتبار أن هدف هذه املؤسسات هو البحث عن رفع مستوى أدائها كان البد أن ينصب عملها على وتعقدها

من هنا كان اهلدف العام من هذه . للمؤسسة تنافسية ميزة يف حتقيق اتيجيات العامة للتنافس اليت تساهمتبين االسرت 

حتليل العالقة السببية ذات االجتاه الواحد بني االسرتاتيجيات العامة للتنافس وأداء املؤسسات الصناعية مع  الدراسة هو

  .هذه االسرتاتيجياتإشارة بسيطة ألمهية حتليل هيكل الصناعة يف اعتماد 

حيث حاولنا اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل جانبني أحدمها نظري تعلق أساسا بتحليل نظري ملفهومي      

أثر االسرتاتيجيات العامة للتنافس على  قمنا بتحليلاالسرتاتيجيات العامة للتنـــافس واألداء يف املؤسسة الصناعية، كما 

، وحتليل أثر صناعةهيكل ال ، ودراسةموضوع االقتصاد الصناعي من خالل عرض األداء يف ظل االقتصاد الصناعي

  .على أداءها يف الصناعة السلوك االسرتاتيجي للمؤسسات

حتديد أثر و  قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائرقمنا من خاللـه بإسقـاط اجلوانب النظـريـة على مؤسسات وآخر تطبيقي      

 قمنا بتقدمي عام لصناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر، حيث هذه املؤسساتاالسرتاتيجيات العامة للتنافس على أداء 

حتليل هيكل من خالل يف مرحلة ثانية،  SCP، مث قمنا بتحليل قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر وفق منوذج كمرحلة أوىل

الصناعة باستخدام منوذج بورتر ودراسة خمتلف االسرتاتيجيات العامة للتنافس املطبقة يف مؤسسات القطاع، وحتليل 

من خالل تصميم وبناء استبيان وجه للمدراء واإلطارات يف كل مؤسسة، للتعرف إىل أرائهم و . مستوى أدائها يف الصناعة

يف مؤسسات قطاع اهلاتف ) قيادة التكلفــــة املنخفضة، والتمييــز، والرتكيز(العامة للتنافس  حنــو واقع تطبيق االسرتاتيجــــيات

النقال يف اجلزائر، وواقع أداء تلك املؤسسات يف ظل تطبيقها لتلك االسرتاتيجيات، والعالقة بني واقع تطبيق هذه 

  :إىل مجلة من النتائج من أمهها هذه الدراسةمن خالل  لنصل .االسرتاتيجيات وأداء هذه املؤسسات يف الصــــناعة

  :نتائج الدراسة واختبار الفرضيات

  :فيما يتعلق �ذا اجلانب، فقد خلصت الدراسة إىل استنتاجات خمتلفة من أمهها :النتائج النظرية

للتنافس، باعتبارها إن بقاء املؤسسات الصناعية يف ظل املتغريات العاملية يستوجب عليها تبين االسرتاتيجيات العامة  - 

  .تستطيع من خالهلا مواجهة املنافسة القائمة يف الصناعة تنافسيةتحقيق ميزة تسمح للمؤسسة ب

االسرتاتيجيات  هذه تطبيق أي إسرتاتيجية من يتطلبو  ع االسرتاتيجيات العامة للتنافس عن بعضها البعض،ختتلف أنوا  - 

  .واملهارات املتميزةق والكفاءات القيام باختيار املنتج، السو 
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على معرفة عالية مبوقفها الداخلي  تنافسلل من االسرتاتيجيات العامة تبين إسرتاتيجيةو اختيار املؤسسة الناجحة يف  - 

  .اليت تنشط ضمنها حمددات وشكل هيكل الصناعةومتطلبا�ا، وكذلك على دراية بالظروف البيئية احمليطة باملؤسسة و 

ثل يف العوامل البيئية، السياسية، االقتصادية، االجتماعية، متخاضعة لتحكم املؤسسة وت توجد عوامل خارجية غري - 

داخلية تتمثل يف العنصر البشري، اإلدارة، التنظيم، ، وأخرى الصناعية والتكنولوجية، تؤثر سلبا أو إجيـابـا على أداء املؤسسة

  .هذه البيئة الكلية تأثر فيها وتتأثر �ا ، وتعترب املؤسسة جزء منتقنيات املستعملة وثقافة املؤسسةال

توفر عمليـة تقييم األداء للمؤسسة خمتلف املعلومات اليت تساعدها على تشخيص وضعيتها، وهي جـزء من عملية املـراقبة  - 

زمـة لتقليص وهي بذلك تكتسي أمهيـة بـالغـة عند مقـارنة األداء الفعلي باألداء املخطط، واختـاذ اإلجراءات التصحيحية الال

ويفضل . الفجـوة بينهمـا، ويستخـدم يف ذلك عدة مؤشـرات أمهها مؤشر الرحبية، اإلنتاجية، التطور التقين، واحلصة السوقية

  .استعمـاهلا كلها حىت تكـون النظـرة دقيقـة عن واقع أداء املؤسسة يف الصناعة

، غري أن التحليل يف االقتصاد الصناعي يرتكز على منوذج بالرغم من التشابه بني التحليل االقتصادي اجلزئي والصناعي - 

  .، من خالل دراسة كل مكون من املكونات الثالثة، وحتليل العالقة اليت تربط بني تلك املكونات)أداء - سلوك –هيكل (

م الدراسات يعترب هيكل الصناعة من أهم احملاور اليت يعتمد عليها االقتصاد الصناعي يف التحليل، حيث متحورت معظ - 

األوىل يف جمال االقتصاد الصناعي حول هيكل الصناعة، وكيف يؤثر على العناصر األخرى، أي السلوك واألداء، مث جاءت 

  .الدراسات بعد ذلك لتبني أنه هناك عالقات تبادل بني هذه العناصر

 ميكن ذلك إال بقدرة املؤسسة علىالصناعة، وال  يف ةقائمال املؤسسات األداء هدف من املستويات أحسن حتقيق يعد - 

على األرباح يف األجل القصري وتنمية احلصة السوقية إجيابا  أثرفاالسرتاتيجيات القويـة ت. للتنافس سرتاتيجيات العامةاإلتبين 

إذا رفضت التـوافق وتغريات  لكنها. الصناعية رفع مستوى أداء املؤسسةواليت تساهم يف النهاية يف  يف األجل الطويل

   .ها يف الصناعةأداءا كانت بذلك عـائقا أمام حتسني وانغلقت على نفسهالصناعة 

  :النتائج التطبيقية

واتصاالت اجلزائر، وبعد ما جاء به قانون متيز قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر باالحتكار التام من طرف مؤسسة بريد  - 

 ،"جيزي"لالتصاالت  أوراسكوم مؤسسة وهي مؤسسات، لثالثه بذلك باستيعاو  وفتح باب املنافسة، 03-2000

  .أصبح يتميز باحتكار القلة "سابقا جنمة "أوريدو ومؤسسة ،"موبيليس" النقال للهاتف اجلزائرية ةؤسسامل تليها

 السلكية يد واملواصالتبسلطة الضبط للرب  مسي االنفتاح واملنافسة م لعمليةإنشاء جهاز ضبط وتنظي - 

السهر علـى تكـريس  تهامهم ،مستقلة تتمتع بالشخصية املعنوية والسلطة املالية، وهي مؤسسة  (ARPT)يةوالالسلك

  .منافسـة شـرعية يف قطاع الربيد واملواصالت وأخـذ كـل التـدابري إلرسـائها
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يعاين قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر من نقص البىن التحتية املتعلقة �ذا القطاع مقارنة مع كل دول اجلوار، رغم ما  - 

 هذا النمو واالنتعاشويف أعقاب  ،)2016- 2003(وخاصة يف الفرتة منذ حتريره  نيغري مسبوقوانتعاش  منوه من شهد

مثل اإلنرتنت عرب اهلاتف النقال، وذلك من أجل البقاء  إضافيةت تطورت نظرة املتعاملني يف هذا القطاع إىل خدما

 .والنجاح يف الصناعة

لى املؤسسات القائمة يف اهلاتف النقال يف اجلزائر جباذبية كبرية وذلك لضعف القوى الضاغطة عتتميز صناعة  - 

  .صناعةهذه الاعتماد منوذج القوى اخلمس لتحليل متغريات وأبعاد هيكل  وهذا ما مت استنتاجه من خالل الصناعة،

مؤسسات قطاع اهلـاتف النقـال يف اجلزائـر االسـرتاتيجيات العامـة  تطبق ،القطاعنتيجة للمنافسة الشديدة بني مؤسسات  -

 ز، وأخـــريايـــالتمي ةســـرتاتيجيإهـــا تأكثـــر اســـتخداما، تل ةنخفضـــقيـــادة التكلفـــة امل ةســـرتاتيجيإحيـــث كانـــت  ،ختلفـــةاملللتنـــافس 

   .الرتكيز ةاسرتاتيجي

يتم تطبيق إسرتاتيجية قيادة التكلفة املنخفضة يف مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر من خالل خفض تكلفة  - 

 من اإلنتاج السابق يف خفض تكاليفالتوزيع، خفض األسعار، البحث عن وفورات احلجم، استخدام املعرفة املكتسبة 

   .التخفيض ةبإسرتاتيجيوقوة عاملة ملتزمة  ،ممارسة رقابة مالية حمكمة على اإلنفاق بشكل عام نتاج،اإل

ز يف مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر من خالل إضافة خصائص وصفات معينة ييتم تطبيق إسرتاتيجية التمي - 

 قدمة، عقد دورات تدريبية للعاملني تساعد على التمييز،تللمنتج تطابق املواصفات الدولية والتقنيات التكنولوجية امل

تقدمي منتجات استثنائية تربر االرتفاع يف األسعار، اإلبداع من  استقطاب املوارد البشرية ذات املؤهالت الفنية العالية،

   .خالل التطوير

يتم تطبيق إسرتاتيجية الرتكيز يف مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر من خالل استهداف جزء معني من السوق  - 

الرتكيز على قطاعات معينة من السوق وتقدمي هلا منتجات عالية اجلودة، الرتكيز على  أووتلبية متطلباته بأقل التكاليف، 

تلبية االحتياجات اخلاصة جلزء معني  الستجابة السريعة لتغري أذواق الزبائن،امتالك مرونة متكن من ا األسعار التنافسية،

  .من السوق بشكل أسرع من املنافسني

مــن خــالل تأثريهـا املباشــر علــى مؤشــر االنتاجيــة والــذي يــؤدي بــدوره إىل تـؤثر إســرتاتيجية التكلفــة املنخفضــة علــى األداء  -

  . يف الصناعة مستوى أرباحهاا يرفع من مم ،قدرة املؤسسة على ختفيض أسعار منتجا�ا

فريــدة، وخلـــق صــائص خب يــز املنتجــاتي ممــا يســمح بتمقــينجية التمييــز ومؤشــر التقــدم التوجــود عالقــة كبــرية بــني إســرتاتي -

يـز، يالتمة سرتاتيجيإاليت تطبق ن مؤسسات قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر أبينت نتائج الدراسة بكما صعوبات يف التقليد،  

  .منتجات تتضمن مزايا جديدة أ�ا تقدممتتلك معدات تكنولوجية عالية اجلودة، و 
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لدى كل  ةشر الرحبية واحلصة السوقيوجود عالقة كبرية بني إسرتاتيجية الرتكيز ومؤ لتؤثر إسرتاتيجية الرتكيز على األداء  - 

  . مؤسسات القطاع

، وخيتلف هذا األثر قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر أداء مؤسساتتنافس على لل العامةسرتاتيجيات اال بينلتر هناك أث - 

قطاع اهلاتف النقال يف منذ دخوهلا ل كبرية، وحققت جناحات  "جــيزي"تطورت مؤسسة حيث من مؤسسة إىل أخرى، 

 "جيزي"ات تليب متطلبات املشرتكني، فأحسنت منتج، وذلك نظرا لعدم قدرة اتصاالت اجلزائر على تقدمي اجلزائر

القيادة بالتكلفة املنخفضة،  إسرتاتيجيةتتصدرها  استغالل الظروف، معتمدة بذلك على جمموعة من اإلسرتاتيجيات

لعدة يف السنوات األوىل من دخوهلا، وساعد�ا على احملافظة على مركزها الريادي  صناعةمن السيطرة على ال مكنتها

شرات األداء املتمثلة يف رقم األعمال وعدد املشرتكني مما ، أين الحظنا تراجع كل مؤ 2015سنوات إىل غاية سنة 

  .انعكس على حصتها السوقية وأفقدها ريادة القطاع

القيادة  إسرتاتيجيةطبقت مجيع االسرتاتيجيات العامة للتنافس وبدرجة أكرب اعتمدت  "موبيليس"أما مؤسسة      

بالنسبة ملؤشر رقم األعمال ) 2016- 2003(متيز أداءها باالرتفاع خالل طول فرتة الدراسة و  بالتكلفة املنخفضة،

أن جنحت يف  استمر يف الزيادة دون اخنفاض، بينما مؤشر احلصة السوقية كان متذبذبا بني الزيادة واالخنفاض إىلحيث 

  .2016سنة  "جيزي"من مؤسسة املركز األول يف القطاع وانتزاع سوقية حتقيق أكرب حصة 

فقد اعتمدت  "موبيليس"و "جيزي"مقارنة باملنافسني  2004سنة للقطاع  "أوريدو"نظرا للدخول املتأخر ملؤسسة      

سرتاتيجية بعد تغلغلها مث بدأت شيئا فشيئا بتحديد ورسم توجها�ا اإل، يف البداية على نوع من احملاكاة والتقليد ملنافسيها

وجعلت اسرتاتيجية على اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس  واعتمدت بعد ذلك "أوريدو"تطورت مؤسسة ، و لصناعةداخل ا

على حصة معتربة من السوق يف السنوات األوىل من دخوهلا، يف زمن قصري مكنتها من السيطرة واليت التمييز يف مقدمتها 

  .يف الصناعةرغم املنافسة القوية يف كل مؤشرات األداء منوا ملحوظا بعدها وحققت 

  : اختبار صحة فرضيات الدراسة

  :الفرضية الرئيسية

تعترب هذه الفرضية . الهاتف النقال بالجزائر قطاع أداء مؤسسات ثر علىيؤ االستراتيجيات العامة للتنافس  بنيت -

وجود ارتباط واضح صحيحة بالنظر إىل ما مت التوصل إليه من نتائج يف اجلانبني النظري والتطبيقي، وقد جتلى ذلك يف 

   .ؤسسات الثالثللمبني االسرتاتيجيات العامة للتنافس واألداء 
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   :الفرضيات الفرعية

التكلفة بقيادة ال(االستراتيجيات العامة للتنافس المختلفة  مؤسسات قطاع الهاتف النقال بالجزائرتعتمد  -

االسرتاتيجيات فرضية حمققة، حيث اتضح لنا مدى تبين املتعاملني الثالث ملختلف  ):المنخفضة، التمييز، والتركيز

 .العامة للتنافس حسب أولويات كل مؤسسة

عوامل وله أنواع مختلفة، يتم تقييمه  يعتبر تحسين األداء هدف تسعى المؤسسة لتحقيقه، تؤثر فيه عدة -

  .نه هدف تسعى له مجيع مؤسسات القطاع دون استثناءأحمققة حيث تبني لنا . باالعتماد على عدة مؤشرات

يتأثر بتبني  المؤسسات الصناعيةيمكن القول أن أداء القتصاد الصناعي النموذج الذهني لفي ظل  -

صحيحة مثلما أكدته نتائج التقدير اللوجيسيت لكل . االستراتيجيات العامة للتنافس بسبب الخصائص المميزة لها

   .من مؤسسات القطاع مؤسسة

توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين تطبيق االستراتيجيات العامة للتنافس في مؤسسات قطاع الهاتف  -

صحيحة حيث بينت نتائج حساب معامل االرتباط ملختلف املؤسسات . الجزائر، وأداء تلك المؤسساتالنقال في 

  .أن قيمته ذات داللة إحصائية

  :مقترحات الدراسة

  : التاليةاالقرتاحات  ميكن أن نقدمبناء على نتائج الدراسة      

 ة،ــعلى املنافسة العاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر اعـقطأن تفتح  نقرتح على الدولة اجلزائرية متمثلة يف سلطة الضبط - 

شكل  لتغيري، وذلك مع املراقبة والضبط للقطاعكامنة املؤسسات التسمح من خالهلا بدخول  اضافية وإعطاء رخص

وضمان  ،وتفعيل دور املنافسة الشفافة بني املؤسسات القائمة جلعله أكثر تنافسيةإىل املنافسة االحتكارية هيكل الصناعة 

  .قطاع اهلاتف النقال مواكبا للتطورات التكنولوجية احلديثة اءبق

االستفادة منها يف اختيار إسرتاتيجية من االسرتاتيجيات العامة  حماولةاملتاحة و  هاواردممعرفة على مؤسسات القطاع  - 

، عليها ة املنخفضةفالتكلبقيادة ال إسرتاتيجية د اعتماداليت تري للمؤسسةبالنسبة للتنافس وال يكون االختيار عشوائي، ف

واملؤسسة اليت لديها قدرة ابداعية  اكتساب ميزة تنافسية من خالل احلصول على أقل تكلفة يف هذه الصناعة،العمل على 

اليت تريد اعتماد إسرتاتيجية الرتكيز  ةبالنسبة للمؤسسوإمكانيات تكنولوجية متطورة عليها تبين اسرتاتيجية التمييز، أما 

عليها أن تعتمد على ، ويف إطار ذلك أو منطقة جغرافية حمددة لتلبية احتياجا�ا فإ�ا سرتكز على شرحية ضيقة يف السوق

  .أدائها، ويكون لذلك أثر إجيايب أكثر على خرتنياإلسرتاتيجيتني األإحدى 



  ة العامةخاتمال                                                                                                                        

253 
 

يما فبتطبيق االلتزامات املنصوص عليها يف دفرت الشروط خاصة  اهلاتف النقال يف اجلزائر ضرورة قيام مؤسسات قطاع - 

الرتكيز على مع ها، ختفيض أسعار مع  والعمل على رفع مستوى التدفق والتغطية يتعلق خبدمات اجليل الثالث والرابع

  . فنية عالية ومتميزةاإلبداع واالبتكار للعاملني من خالل عقد الندوات واللقاءات، واستقطاب موارد بشرية لديها مهارات 

ؤسسات قطاع اهلاتف النقال أن ختتار استخدام اسرتاتيجيات التحالفات اإلسرتاتيجية، وأن تنظر يف التعاون ميكن مل - 

مع املؤسسات األخرى يف الصناعات األخرى مثل البنوك ومؤسسات التعليم العايل لتعزيز القرارات اإلسرتاتيجية الرئيسية 

من نتاجية وتقليل عدم اليقني يف هياكلها الداخلية والبيئات اخلارجية واحلصول على مزايا تنافسية متكنها وتعزيز قدرا�ا اإل

 .بتحقيق قيم سوقية أعلى زيادة األرباح، والوصول إىل فرص األعمال التجارية احملتملة اليت من شأ�ا أن تسمح هلا

وتقدمي يد  يف ا�ال التقين أو االقتصادي، ساتذة الباحثنياألاهلاتف النقال التنسيق مع قطاع نقرتح على مؤسسات  - 

  .األحباث نتائج هذهواالستفادة من وتسهيل وصوهلم إىل البيانات املطلوبة يف أحباثهم، العون هلم 

   :آفاق الدراسة

يف  اهلاتف النقالأثر االسرتاتيجيات العامة للتنافس على أداء مؤسسات قطاع  على حتليل اقتصرت هذه الدراسة     

 اقرتاح ميكنلذلك ) أداء - سلوك - هيكل(العالقات املختلفة بني مكونات منوذج من ، على اعتبار أننا تناولنا جزء اجلزائر

  :مستقبلية نذكر منها لبحوث أرضية تكون قد واليت هلا، نتعرض مل جبوانب املرتبطة املواضيع بعض

 .أو تطبيق هذه الدراسة يف صناعات أخرى ،اجلزائر وبلدان أخرى يف مقارنة بني قطاع اهلاتف النقالدراسة  - 

  .ودورها يف خلق قوة سوقية للمؤسسة العامة للتنافساالسرتاجتيات  - 

 .أداء قطاع اهلاتف النقالعلى آثار التسويق االسرتاتيجي والتخطيط  - 

  .السلوك االسرتاتيجي للمؤسسات الصناعيةحتليل أثر هيكل الصناعة على  - 
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  :قائمة المراجع باللغة العربية

   :قائمة الكتب

  .1994 ،)جدة(اململكة العربية السعودية ، دار زهران للنشر والتوزيع، اقتصاديات الصناعةأمحد سعيد باخمرمة،  - 

  .2003، )القاهرة(، دار الكتب، مصر التنافسية في القرن الحادي والعشرين مدخل إنتاجيأمحد سيد مصطفى،  - 

  .2002، )عمان(األردن  ،دار جمدالوي ،)حاالت ونماذج التطبيق(اإلدارة اإلستراتجية  أمحد قطامني، - 

  .2007، )اإلسكندرية(مصر   الدار اجلامعية، الدليل العملي للمديرين في اإلدارة اإلستراتيجية،أمحد ماهر،  - 

   .2001، )اإلسكندرية(، دار القباء، مصر ، إستراتيجيات التسويقأمني عبد العزيز حسن - 

  .2001، )القاهرة( الفاروق، مصر ، داراألفراد إدارة وآخرون، العامري خالد ترمجة بيل، آرثر - 

  .2000، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر تطبيقيةاإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وحاالت إمساعيل حممد السيد،  - 

  . 2001، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، األردن، االقتصادبول سامويلسون وآخرون ترمجة هشام عبد اهللا،  - 

الدار ، )مفاهيم ونماذج تطبيقية(اإلدارة اإلستراتيجية  ثابت عبد الرمحان إدريس، مجال الدين حممد املرسي، - 

  .2015، )اإلسكندرية(اجلامعية، مصر 

  .2003، )اإلسكندرية(، الدار جلامعية، مصر اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشريةمجال الدين حممد املرسي،  - 

 .175، ص 2002، منشورات ذات السالسل، الكويت، مقدمة في االقتصاد الصناعيحسني العمر وآخرون،  - 

  . 2011، الطبعة الثانية، دار املسرية، األردن،إدارة الموارد البشريةياسني كاسب اخلرشة،  خضرية كاظم حممود، - 

  .2005، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية، مصر مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية الموارد البشريةراوية حسن،  - 

 .2008، )قسنطينة(اجلزائر  ، دار �اء الدين للنشر والتوزيع،إستراتيجية المؤسسةرحيم حسني،  - 

دار الفجر  ،)بناء الميزة التنافسية(اإلدارة اإلستراتيجية يل، ترمجة عبد احلكم اخلزامي، . ديفيد - بتس. أ.روبرت - 

  .2008 ،)القاهرة(مصر  للنشر والتوزيع،

، )الرياض(اململكة العربية السعودية  ، دار املريخ للنشر،اقتصاديات الصناعةروجر كالرك، تعريب فريد بشري طاهر،  - 

1994.  

دار اليازوري العلمية، األردن، ، )مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية(اإلدارة اإلستراتيجية زكريا مطلك الدوري،  - 

، دار وائل )مفاهيمها، مداخلها، عملياتها المعاصرة(اإلدارة اإلستراتيجية  فالح حسن عداي احلسيين،.2005

  . 2000 للنشر، عمان،

 .2001، )القاهرة(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر كيف تقيم أداء الشركات والعاملينزهري ثابت،  - 



  مة المراجعائق                                                                                                                        

251 
 

   .2004، )اإلسكندرية(، الدار اجلامعية للنشر، مصر إدارة توازن األداءسعد صادق حبريي،  - 
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  :ةواقع االلكترونيالم
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 - www.Ooredoo.COM QTEL 
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 - www.ERICSSON.com. 
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   http://www.almaany.com :على املوقع اإللكرتوينقاموس ومعجم املعاين متعدد اللغات وا�االت، - 

، موقع أمانة 2000-03، القانون 1421مجادي األوىل  5/2000أوت  6املؤرخ بـ  48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد - 

 )www.Joradp.dz(رئاسة احلكومة اجلزائرية 

   :على املوقع اإللكرتويناقتصاديات الصناعة، التعريف بعلم - 

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/10/10_2016_03_25!12_39_39_PM.pdf  

 :على املوقع اإللكرتوين، أو خدمتك كيف تنافس مبنتجك- 

https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627.  


