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ةصلرر نجال ز ال ا  بعد حهد اهلل وشكره، وعظيم فضله  عهل ، بلمن ني يل  اة لدرة وا       

نريروك  " نتي ج  ألست ذي اةفل ضل اةدكتور  ااةعهل اةهتواضع، أت دم بخ ةص شكري وعظيم  

نده بثوب اةص ة واةع فية اة ي ك جت ةتوجيه ت  ونت بعت  األثر  أو حفظ  اهلل    ن هد اةرشير "

 .األطروحةاةكرير ف  إعداد ا ه  
 

ا ب رلول ني ششلة  األفل ضل اةل ي  تفضلهو   وأت دم بخ ةص اةشكر واةت دير إةى األس ت ة     

ةه  ب ةوه ن  جهد ف  شراءته  وتصويره  نثرائه  وإظه را  بشكل عهه   ، و األطروحةا ه  

 أفضل.
 

عهى    ك فة نوظف  شرك ت االتص الت ب ةازائر اةع صهة  كه  أت دم ب ةشكر واةت دير إةى

 حس  تا وبهم، وص دق تع وجهم جزاام اهلل عي  خير اةازاء.

 خر دعواج  أن اة هد هلل رب اةع ةهي وآ 
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 إةى ن  جعهت اةاية ت ت أشدانه ،  إةى اةت  ربتي  وأحسيت تربيت 

 ةتربية واةتعهيمرس ةة ا  إةى ن  حهل جفس إةى ن  ت هل نش ق اةدجي  وعي ئه ،  

 إةى اةواةدي  اةكريهي 

إةى ن  حههوا ف  شلهوبهم فرح ، وش ركوج  فرحت ، وع شوا نع  جا ح ت ، إةى ن  ك جوا  
 ة  سيدا وجصيرا، عصرت  وسالح  بهم يتر اى كل كريم، ويفتخر بهم كل عزيز.

 إةى إخوت  وأخوات 

ح وانبداع، إةى ن  تك تفي  يداً  اةطريق نع َ ج و اةيا   إةى ن  سرج  نعهم سوي ً وج   جشق
 بيد وج   ج طف زارة تعههي .

  إةى أصدشل ئ  وزنالئ

وعر رات ن  أسهى وأحهى عر رات ف     وج  حروفل  ن  ذاب، وكهه ت ن  دررإةى ن  عهه
 اةعهم، إةى ن  ص غوا ةي  عهههم حروفل ، ون  فكرام ني رة، تيير ةي  سيرة اةعهم واةيا ح

 اةكرام إةى أس ت تي 

 اةعهل اةهتواضع حر  ووفل ء وت ديرا  ةيكم جهيع  أادي ا اإ
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 اتيجية التنافسية في األداء االستراتيجي للمؤسسةأثر االستر 
 – دراسة ميدانية لشركات االتصاالت في الجزائــــر -

 
 بلجازية عمر

 –بسكرة  –جامعة ؿبمد خيضر 
 

ــص ــــ ــــ ــــ  :الملخــــــ

أكد من ذلك وللت ،ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة أثػػػػػػر االسًتاتيجية التنافسية يف تعزيز األداء االسًتاتيجي
يف اؼبتغيػػػر التابع، حيث تكوف اؼبتغَت اؼبستقل مػػػن  ستقلنػموذج مػػػن أجػػػل اختبار أثػػػػػر اؼبتغيػػػػػػػػػر اؼبأتػػم تطويػػر 

اسًتاتػجية الًتكيػػػػػػز( وتكوف و  يزااتيجية التماسًت  ،االسًتاتػجية التنافسية واؼبكوف مػػن )اسًتاتيجية قيادة التكلفة
  ،منظور العمليات الداخلية ،منظور الزبائن تغيػػػر التابع مػػػػن األداء االسًتاتيجي واؼبكوف مػػػن )اؼبنظور اؼبارل،اؼب

 مػجتمعػم اختيار تالدراسة من قطاع االتصاالت، و وتكوف ميداف  ،اؼبنظور االجتماعي(و  النمو منظور التعلم
دارية العليا والوسطى يف اؼبديريات العامة لشػػػػركات االتصاالت يف اإلالعامليػػػػػػن يف اؼبستويات  صبيع من الدراسة

وبالرجوع إلػػػػى الشركػػػات ، جيػػػػػػػػػػزي، أوريػػػػدو( واؼبكونػػػة مػػػن ثبلث شػػػػػركات وىػػػػػي)موبيليس،  ،اعبزائػػػػر العاصمة
 .اإداري(  72) تبيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أف ىناؾ  

يهدؼ األوؿ منها ؼبعرفة  ،مػػػن ثبلث أجزاءقاـ الباحث بتطوير استبانة مكونة ، ىدافو الدراسةولتحقيق أ
الدراسة، أَمػػػػػػا اعبزء الثاين فيهدؼ إذل قياس اؼبتغَت اؼبستقل اؼبتمثل يف االسًتاتػجية التنافسية،   عينة خصػػػػػائػػػػص

 األداء االسًتاتيجي. اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف يف اعبزء الثالث  وسبثل
وقد تػػم اسًتجاع ، استبانة )72(الدراسة، حيث تػػػم توزيع  جملتمعاعتمد الباحث أسلوب اؼبسح الشامل 

 مػػن االستبانات الػمػػػوزعػػػػػػة.(  % 70.83 ) استبانة صالػحة لتحليل االحصائي أي ما نسبتو)51(

حصاء الوصفي )الوسط لتحليل البيانات، منها أساليب اإلحصائيػػػػػػػػػة اؼبناسبة باحث االساليب اإلواستخدـ ال
 واالنػػحدار اؼبتعدد، واالكبدار التفاعلي.، النسب اؼبؤية(و اغبسايب، التكرارات 

 وقد توصلت الدراسة إذل عدد من النتائج أىػػػمهػػػػػػػا:
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قيادة التكلفة، اسًتاتيجية  )اسًتاتيجيةػػػر تطبق االسًتاتيجيات التنافسية أَف الشركات االتصاالت يف اعبزائ -
وىذا يدؿ أف شركات االتصاالت تعي أىػمية تطبيق  ،اسًتاتػجية الًتكيػػػػػػز( بػمستويات مرتفعةو  يزاالتم

 ؛االسًتاتيجيات التنافسية
اقة األداء اؼبتوازف يف شركات االتصاالت جاء ت نتائج الدراسة أَف مستوى األداء االسًتاتيجي من منظور بطنيب -

 ؛بػمستوى مرتفع
 ؛االسًتاتيجيالتنافسية يف األداء حصائية لبلسًتاتيجية إاللة ذو ذوجود أثػػػػر  -
حصائية ألثػػػر االسًتاتيجية التنافسية يف مستوى  األداء االسًتاتيجي إرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة أظه -

، اؼبستوى الشركةحصائية وفقا للمتغَتات )إهر الدراسة وجود فروؽ ذات داللة لػػػم تظ حُتيف اػبربة، ؼبتغَت  اوفق
 الوظيفي(.

راتيجية، االسًتاتيجية التنافسية، األداء، األداء االسًتاتيجي، بطاقة األداء اؼبتوازف، االس الكلمات المفتاحية:
 قطاع االتصاالت.
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The abstract : 

The objective of this study is to understand the impact of the 

competitive strategy on enhancing strategic performance. To ensure 

this, a model has been developed to test the effect of the independent 

variable in the dependent variable. The independent variable of the 

competitive strategy is the cost leadership strategy, and differentiation 

strategy, and focus strategy. The dependent variable consists of 

strategic performance consisting of (financial perspective, customer 

perspective, internal processes perspective, learning and growth 

perspective, social perspective). The field of study will be from the 

telecommunications sector, and then the study community will be 

chosen from all the workers in the senior and middle management 

levels in the general directorates of telecommunications companies in 

Algiers, which is composed of three companies (Mobilis, Djezzy, 

Ooredoo), it turns out that there is (72) an administrator. 

To achieve its objectives, the researcher developed a Questionnaire 

consisting of three parts, the first of which aims to study the 

characteristics of the study sample. The second part aims at measuring 

the independent variable is competitive strategy and assigning the 

third variable is strategic performance. 

The researcher adopted a comprehensive survey method for the 

sample of the study. A (72) questionnaire was distributed to the 

population of the study, and a (51) valid questionnaire was retrieved 
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for the statistical analysis, ie, the percentage (70.83 %) of distributed 

questionnaires. 

The researcher used the appropriate statistical methods to analyze 

the data, including methods of descriptive statistics (arithmetic mean, 

frequencies and percentages), multiple regression, and interactive 

regression. 

The study reached a number of results, the most important of 

which are: 

- Telecommunications companies in Algeria apply competitive 

strategies (cost leadership strategy, differentiation strategy, focus 

strategy) at high levels, indicating that telecommunications companies 

are aware of the importance of applying competitive strategies; 

- The results of the study show that the level of strategic performance 

from the perspective of the balanced scorecard in the 

telecommunications companies came at a high level; 

- The existence of statistically significant impact of the competitive 

strategy on strategic performance; 

-The study showed that there were statistically significant differences 

in the impact of competitive strategy on the level of strategic 

performance according to the experience variable. The study did not 

show any statistically significant differences according to the variables 

(company, Functional level). 

 

Key Words: Strategy, Competitive Strategy, Performance, Strategic 

Performance, Balanced Scorecard, Telecommunication Sector. 
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أدى عصر اؼبعلومات وعوؼبة االقتصاد وسرعة تطور التكنولوجيا وقصر دورة حياة اؼبنتج وتغَت احتياجات 
فبا أدى إذل زيادة اىتماـ منظمات األعماؿ بصياغة اسًتاتيجيات مواجهة ، العمبلء إذل اشتداد اؼبنافسة اؼبباشرة

ت اليت تقـو هبا وحدة األعماؿ ؽ من خبلؿ العمليااؼبنافسة اليت سبثل اختيارات يصفها اؼبدير للتعامل مع األسوا
سًتاتيجي للمنظمة يف مواجهة اال وأيضا ربدد التوجو ؼبنافسُتسًتاتيجية ػبلق قيمة أفضل للعمبلء مقارنة بااال

 لزاميا على اؼبنظمات بأف تقدـاث أصبح أمرا بيئتها التنافسية دبا يدعم ميزهتا التنافسية  واستمرارىا يف السوؽ. حي
وأف تقدـ أفضل اػبدمات ىو مضموف اللعبة التنافسية اليت ، ايت سبكنها من التفوؽ على منافسيهأفضل اػبدمات ال

تقتضي البحث عن أفضل الوسائل والطرؽ اليت سبكن من ذلك وؽبذا قبد أف قطاع االتصاالت أحد أىم 
اػبدمات حيث يشهد قطاع  ويسعى كل كياف فيها إذل تقدًن أفضل ،القطاعات اليت تشهد تنافسا حادا

إذ  ،النقالةاالتصاالت يف اعبزائر تطورا كبَتا وسريعا للغاية خاصة فيما يتعلق باالتصاالت البلسلكية واؽبواتف 
عبلوة على ذلك فإف كل اؼبؤشرات تبُت  ،التحتية الضرورية لتحريك عجلة النمو االقتصادي يعترب القطاع من البٌت

 .ة تتمتع جباذبية كبَتة لبلستثمار خاصة وأف حجم ىذه السوؽ يزداد يوما بعد يـوأف سوؽ االتصاالت اعبزائري
 باىتماـ اؼبنظمات نشاطات على وانعكاساهتا كفايتها عن فضبل االسًتاتيجية موضوعات حظيت ذلكلو 
 بتلك أثرتت أف يبكن اليت اعبوانب من واحدا للمنظمات تيجيااالسًت  األداء ويعد والكتاب، الباحثُت من العديد

 :بينها من عدة اسًتاتيجيات باعتماد االسًتاتيجي األداء دبتطلبات اؼبنظماتالتزاـ  فإ إذ اؼبوضوعات،
 داخلية ؾباالت على الًتكيز طريق عن االسًتاتيجي األداء ربسُت يف تسهم أف يبكن اليت االسًتاتيجية التنافسية

 يف سعيها عن فضبل ،وتعزيزىامية والعمل على تطويرىا ؼبوارد وقدرات تنظي امتبلكها :بينها من عدة وخارجية
  وااللتزاـ باؼبسؤولية االجتماعية اؼبلقاة عليهم. هموالئ  ستمالةا وأ الزبائنى رض ربقيق

 األداء ربسُت يف جية التنافسيةياالسًتات ؤديوت الذي بالدور االىتماـ ولتزايد تقدـ ما على اعتمادا
 للتأكد قطاع االتصاالت يف اعبزائر منظمات مستوى على دراستهما ارتأينا فقد ات،للمنظم نبيتهاأو  االسًتاتيجي

 تلك بو تسهم أف يبكن الذي الدور ربديد إذل وصوال تطبيقهما إمكانيات وتوافر هبما دارهتاإ اىتماـ مدى من
 .بينهما واألثر طاالرتبا ةعبلق من التحقق طريق عن االسًتاتيجي األداء ربسُت يفالتنافسية  االسًتاتيجية
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 :مشكلة الدراسة
جتماعية مقارنة بالقطاعات واال قتصاديةباغبساسية، وتأثره بالتغَتات االيتصف العمل يف قطاع االتصاالت 

رتفاع ااؼبستمرة يف بيئة عملها، منها:  قتصادية األخرى. فشركات االتصاالت يف اعبزائر تواجو صبلة من التغَتاتاال
على عاتق لتطور التكنولوجي اغباصل يف القطاع، وتنوع رغبات اؼبستهلكُت. كل ىذا ألقى حدة اؼبنافسة، وا

ئم التغَتات، وخلق بلت تنافسية، وتكييف بيئة العمل لتمهمة صياغة وتطوير اسًتاتيجيا متعاملي اؽباتف النقاؿ
اتيجي، لذا فقد جاءت ىذه خيارات اسًتاتيجية تتصف باؼبرونة العالية، واليت سبكنها من تعزيز أدائها االسًت 

 :التارل الرئيسي الدراسة يف ؿباولة لئلجابة على التساؤؿ

 ؟الجزائر في في قطاع االتصاالت  ياألداء االستراتيج مستوى االستراتيجية التنافسية في ما مدى تأثير 
 ولئلجابة على ىذه اؼبشكلة يبكن طرح األسئلة الفرعية التالية :

 يف شركات االتصاالت يف اعبزائر؟  اؼبتبعة سًتاتيجية التنافسيةاال ما-1
 ما مستوى األداء االسًتاتيجي يف شركات االتصاالت وىل يتم قياسو ) تقييمو ( وفق أسس علمية ؟  -2
 ؟  االسًتاتيجيما أثر االسًتاتيجية التنافسية اؼبتبعة يف شركات االتصاالت يف اعبزائر يف أدائها -3
 ىل تتباين شركات االتصاالت يف اعبزائر يف االسًتاتيجية التنافسية اليت تطبقها؟  -4
باختبلؼ االسًتاتيجي يف مستوى األداء االسًتاتيجية التنافسية ىل ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  يف أثر  -5

 والشركة(؟ ،ة، واؼبستوى الوظيفيالوظيفية للمبحوثُت )اػبرب و  الشخصية  اػبصائص
 ف الدراسة : أىدا

 تسعى ىذه الدراسة إذل ربقيق األىداؼ التالية : 
  ؛ةسًتاتيجية التنافسية وأبعادىا الثبلثاؾ قطاع االتصاالت يف اعبزائر لبلالكشف عن مدى إدر  -1
 ؛االتصاالت يف اعبزائر وطرؽ قياسوسًتاتيجي يف شركات التعرؼ على مستوى األداء اال -2
داء اسًتاتيجية تنافسية ومتغَتات األ ركات االتصاالت يف اعبزائر بُت ما تطبقو منالتعرؼ على العبلقة يف ش -3

 ؛االسًتاتيجي
  ؛التعرؼ على أثر االسًتاتيجية التنافسية اؼبتبعة يف شركات االتصاالت يف اعبزائر يف أدائها االسًتاتيجي -4
 ؛جية التنافسية اليت تطبقهاسًتاتيالتعرؼ على مدى تباين شركات االتصاالت يف اعبزائر يف اال -5
العملية اليت سبكن أف تسهم يف زيادة قدرة قطاع االتصاالت يف تطوير اسًتاتيجياهتا  االقًتاحاتتقدًن بعض  -6

 دائها االسًتاتيجي وذلك دبا يتبلءـ وبيئتها .أوبالتارل ربسُت وتعزيز  ،التنافسية
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 أىمية الدراسة:  
 تية : تكمن أنبية الدراسة يف النقاط اآل

ويكتسب ىذا اؼبوضوع  ،داء االسًتاتيجي من القضايا احملورية على الصعيدين التطبيقي واألكاديبيقياس األ -1
 أنبيتو فبا يلي: 

داء لتحديد مد اؼبؤسسات الرائدة على قياس األداء االسًتاتيجي، إذ تعتموضوع قياس األ حيوية وأنبية -
 ؛ألساسية وربقيقا ألىدافهااؽبا امدى قباحها من عدمو يف قيامها بأعم

ـبتلف مستوياهتم  اىتماـ العديد من مراكز األحباث واألكاديبيُت واؼبسؤولُت يف ـبتلف اؼبؤسسات على -
  ؛داء الذي أصبح ظاىرة من ظواىر تقدـ وتطور الدوؿ واؼبؤسسات فضبل عن اجملتمعاتدبوضوع قياس األ

ُت وانعكاساتو على اؼبمارسة العلمية والتطبيق الفعلي داريبَت الذي شهده الفكر والفلسفة اإلالتطور الك -
للعمليات اإلدارية واألداء ومكوناتو، وضرورة رصد التغيَتات يف اؼبدارس اإلدارية ومدى تأثرىا بالعلـو األخرى 

 ؛داءوربديد عبلقتو وارتباطو بقياس األللوصوؿ إذل مبوذج جديد للفكر اإلداري 

داء ي صاحب نشوء وتطور ظاىرة قياس األداء وضرورة رصد التطور الذاس األتعدد اؼبداخل ومدارس قي -
 ؛داء االسًتاتيجيـ يف تقدًن مبوذج متطور لقياس األاالسًتاتيجي، وذلك لئلسها

ية التنافسية طار نظري وآخر ميداين حوؿ موضوع االسًتاتيجإب تزويد الباحثُت واؼبهتمُت ومتخذي القرار -2
 ؛جي يف قطاع االتصاالت يف اعبزائرالسًتاتيداء اودورىا يف تعزيز األ

 ؛يف اعبزائر تبحث يف قطاع مهم، ىو قطاع االتصاالت-3
ربديد مدى اىتماـ لشركات االتصاالت يف اعبزائر يف استخداـ االسًتاتيجيات التنافسية هبدؼ ربسُت موقفها -4

 ؛سًتاتيجيالتنافسي يف السوؽ بالتارل العمل على تعزيز أدائها اال
نتها وربسُت حداثة اؼبوضوع الذي تتناولو ومدى مسانبتو اؼبتوقعة يف بقاء اؼبنظمات وإثراء دورىا وتعزيز مكا -5

رورة تساعدىا يف سًتاتيجية تنافسية كضاللفكر اسًتاتيجي أو  هاالمتبلكمن خبلؿ ذلك ، اػبدمات اليت تقدمها
 ؛تنافسية للخدمات اليت تقدمهاة الداء االسًتاتيجي ؽبا من أجل دعم اؼبيز ربسُت وتعزيز األ

دعوة الكتاب والباحثُت يف ؾباؿ اإلدارة االسًتاتيجية وتأكيدىم على أنبية االسًتاتيجية التنافسية وقراراهتا،  -6
 باعتبارىا مركز الثقل وقوة الدفع األساسية يف اسًتاتيجيات وحدات األعماؿ يف منظمات األعماؿ اؼبعاصرة.
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 :أسباب اختيار الموضوع
 يبكن تقسيم مربرات ودوافع اختيار اؼبوضوع اذل شقُت: دوافع ذاتية وأخرى موضوعية.

 أوال: الدوافع الذاتية:
إف موضوع الدراسة يندرج ضمن اختصاصنا وتكويننا، خاصة وأنو يتناوؿ اغبديث عن واحد من أحدث .1

ية، كما أنو يناقش أثر االسًتاتيجية التنافسية يف اؼبواضيع يف ؾباؿ االدارة االسًتاتيجية أال وىو االسًتاتيجية التنافس
األداء االسًتاتيجي للمؤسسة، والذي يعد من اؼبواضيع اليت يطمح الباحث يف التعمق يف دراستها وربليلها 

 ؛خصوصا يف بيئة األعماؿ اعبزائرية
 اؼبوقف التنافسي الرغبة الشخصية يف التحكم والتعمق يف موضوع االسًتاتيجية التنافسية وأليات ربسُت.2

دراء على صياغة ىذه للمؤسسات يف السوؽ وباألخص معرفة أىم الوسائل واألساليب اإلدارية اليت تساعد اؼب
 ؛االسًتاتيجية

الرغبة الشخصية يف أخد فكرة عن تصور واضح عن االسًتاتيجية التنافسية وأبعادىا يف بيئة األعماؿ اعبزائرية . 3
معرفة مستوى األداء االسًتاتيجي السائد فيها من جهة أخرى، وكذلك من أجل  ىذا من جهة، وكذلك ؿباولة

 اؼبسانبة بتوصيات عملية تساعد يف ربسُت القدرة التنافسية لقطاع االتصاالت يف اعبزائر.

 ثانيا : الدوافع الموضوعية:

عتبارىا أىم االسًتاذبيات اليت اذباه أغلب اؼبؤسسات اؼبعاصرة إرل االىتماـ باالسًتاذبيات التنافسية، وذلك با.1
 ؛ة التنافسية للمؤسسة يف صناعة ماتساعد علي ربقيق اؼبيز 

 ؛وجو كبو اؼبنافسة واقتصاد السوؽأنبية قطاع اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر خاصة مع الت.2
السًتاتيجي ا واألداء ،جية التنافسية من جهةياتندرة الدراسات السابقة يف اعبزائر اليت تناولت موضوع اإلسًت .3

 ؛ىذا اؼبوضوع ولو بالقدر القليل لذا نرجو اإلسهاـ يف من جهة أخرى،
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 نموذج الدراسة: أ
بناء على مضموف مشكلة الدراسة وأىدافها وفرضياهتا، واعتمادا على الدراسات السابقة واألدبيات اؼبتعلقة  

قية بُت متغَتات الدراسة تعبَتا عن اغبلوؿ اليت مبوذج فرضي يوضح العبلقة اؼبنطأدبوضوع الدراسة فقد مت تصميم 
اؼبستخدـ يف ىذه الدراسة للمتغَتات   األمبوذج (1يفًتضها الباحث لئلجابة على األسئلة البحثية، ويبُت الشكل)

 :ث واؼبغَت التابع بأبعاده اػبمسةاؼبستقلة بأبعاده الثبل
فسية يف ىذه الدراسة ) االسًتاتيجيات العامة لتنافس وقد مت اعتماد ثبلث اسًتاتيجيات تناالمتغير المستقل : 

 ؛اسًتاتيجية الًتكيزو اسًتاتيجية التمايز، و كلفة ، تلبورتر ( وىي : اسًتاتيجية قيادة ال
اؼبنظور اؼبارل،  :اؼبتوازف ( وىي األداءمتغَتات بطاقة بعاد أداء االسًتايتجي ) بعاد األإويضم المتغير التابع : 

منظور التعلم والنمو إضافة إذل مقياس آخر اعتماده بناء على و منظور العمليات الداخلية، و  منظور الزبوف،و 
  .جتماعية جتماعي أو اؼبسؤولية االدراسات سابقة ىو: األداء اال
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 أنموذج الدراسة :(1الشكل ) 
 
 
 
 
 
 فرضيات الدراسة : -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد الباحث.من إالمصدر: 
 
 

التابعاؼبتغَت  اؼبتغَت اؼبستقل  

 

 االسًتاتيجية التنافسية

 اسًتاتيجية قيادة التكلفة

 اسًتاتيجية التمايز

 اسًتاتيجية الًتكيز

 
 األداء االسًتاتيجي

 اؼبنظور اؼبارل

 منظور الزبائن

 منظور العمليات الداخلية

 منظور التعلم و النمو

نظور االجتماعياؼب  

اؼبتغَتات الوسيطة 

اػببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة -  
اؼبستػػػػػػػػػػػػػػػػوى الوظيفي -  
الشركة ) جيزي، أوريدو، موبيليس( -  
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       فرضيات الدراسة:
تاف تفرعت منهما فرضيات فرعية يانسجاما مع أىداؼ ومشكلة الدراسة، فقد مت صياغة فرضيتاف رئيس

 اؼبتغَت التابع، وتتمثل فيما يلي:  يفالختبار أثر اؼبتغَتات اؼبستقلة 
 الفرضية الرئيسية األولى :  -

 داء االسًتاتيجي.سًتاتيجية التنافسية يف األبلل α<0.05))لة إحصائية ال يوجد أثر ذو دال
 وينبثق عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية : 

 الفرضية الفرعية األولى:  -
 ؛ية التنافسية يف اؼبنظور اؼبارلسًتاتيجبلل α<0.05))أثر ذو داللة إحصائية  ال يوجد

 الفرضية الفرعية الثانية :  -
 ؛يجية التنافسية يف منظور الزبوفسًتاتلبل α<0.05)) يوجد أثر ذو داللة إحصائية ال 

 الفرضية الفرعية الثالثة: 
 ؛فسية يف منظور العمليات الداخليةسًتاتيجية التنالبل α<0.05))ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 الفرضية الفرعية الرابعة: 
 ؛تنافسية يف منظور التعلم والنموسًتاتيجية البلل α<0.05))ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 الفرضية الفرعية الخامسة: 
 ؛جتماعياال اؼبنظورسًتاتيجية التنافسية يف لبل α<0.05))ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 

 :  الثانيةالفرضية الرئيسية  -
وى داللة إحصائية عند مست األداء االسًتاتيجييف مستوى سًتاتيجية التنافسية لبلال ىبتلف أثر 

((α<0.05 الوظيفية للمبحوثُت.الشخصية و  باختبلؼ اػبصائص 

 وينبثق عن ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية : 
 الفرضية الفرعية األولى:  -

عند مستوى داللة إحصائية  األداء االسًتاتيجييف مستوى سًتاتيجية التنافسية الاال ىبتلف أثر 

((α<0.05  ؛للمبحوثُت ربةاػبباختبلؼ 
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 الفرضية الفرعية الثانية :  -
عند مستوى داللة إحصائية  األداء االسًتاتيجييف مستوى سًتاتيجية التنافسية الاال ىبتلف أثر 

((α<0.05  ؛بحوثُتاؼبستوى الوظيفي للمباختبلؼ 

 الفرضية الفرعية الثالثة:  -
عند مستوى داللة إحصائية  االسًتاتيجي األداءيف مستوى سًتاتيجية التنافسية الاال ىبتلف أثر 

((α<0.05  باختبلؼ)للمبحوثُت. الشركة )موبيليس، جيزي، أوريدو 

 التعريفات اإلجرائية للدراسة:  

تشَت إذل ؾبموعة من األىداؼ والسياسات واػبطط اؼبصممة بطريقة  (: Strategy)  الستراتيجية. ا1
 ؛ريقها اػباص إذل النجاح والبقاءطمتكاملة لتعريف نطاؽ عمل اؼبؤسسة وربديد 

تشَت إذل تطوير اؼبيزة التنافسية وربسُت  (: Competitive Strategyستراتيجية التنافسية )اال .2
سًتاتيجية يف السوؽ الذي مها وحدة أو وحدات األعماؿ االاؼبركز التنافسي للمنتجات أو اػبدمات اليت تقد

 ؛عو أو يف قطاع ؿبدد فيوتتعامل م
اليت تضع  االسًتاتيجية ىي(:  Cost leadership strategyكلفة: ) تتيجية قيادة الستراا -

وذلك من خبلؿ قدرهتا على ضبط وترشيد التكاليف، ومن مث  ،اؼبؤسسة كأقل اؼبنتجُت تكلفة يف قطاع الصناعة
اؼبواصفات اؼبتوقعة  لىتستطيع أف تقدـ منتجاهتا وخدماهتا بأسعار أقل من اؼبنافسُت مع قدرهتا على االحتفاظ ع

 ؛من الزبوف
سًتاتيجية اليت سبكن اؼبؤسسة من ىي اال(:  Differentiation Strategy)  زيااستراتيجية التم  -

تقدًن منتج أو خدمة دبواصفات متمايزة، من خبلؽبا يدرؾ الزبوف وكذلك اؼبنافس أف  اؼبؤسسة تقدـ شيئا فريدا 
وذ فنية أو ما يرتبط بالعبلمة التجارية وغَتىا من العناصر اليت تستحيصعب تقليده سواء من خبلؿ اؼبواصفات ال

 ؛على تصور وإدراؾ وسلوؾ الزبوف
سًتاتيجية اليت سبكن اؼبؤسسة من توجيو جهودىا ىي اال(: Focus Strategyاستراتيجية التركيز )  -

افسة اليت تنافس كبو أكثر نػبدمة قطاع سوقي مستهدؼ لتكوف أكثر كفاءة وقدرة أكرب فبا تقدمو اؼبؤسسات اؼب
 .اتساعا
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يضم ؾبموعة من اؼبقاييس اؼبالية وغَت اؼبالية  :( Strategic Performance)تيجي ااألداء االستر . 3
 ؛والنمو يف األجل القصَت والطويل اليت سبكن اؼبؤسسة من ربقيق التوازف بُت متطلبات وأىداؼ البقاء

توفر ؾبموعة من اؼبقاييس سبكن من إعطاء  (: Balanced Scordardداء المتوازن ) األ بطاقة. 4
صبلح أو تغيَت نتائج األعماؿ اليت بة للمقاييس اؼبالية فهي موجهة إلنظرة واضحة وشاملة عن أداء اؼبؤسسة فبالنس

من   ة لقياس أداء اؼبؤسسةسبت بالفعل، أما بالنسبة للمقاييس غَت اؼبالية فهي مقاييس قيادية وإرشادية موجه
اؼبقاييس  )الزبوف، العمليات الداخلية ، النمو والتعليم(، وهبذا ربقيق بطاقة األداء اؼبتوازف التوازف بُت ر جهة نظو 

                                                                                               ؛اؼبالية وغَت اؼبالية
ويبثل نتاج ىذا اؼبنظور مقاييس موجهة لتحقيق : (Financial Perspective) المالي المنظور -

سًتاتيجية مؤسسة األعماؿ بالعمل على زبفيض مستويات قوؼ عل مستوى األرباح اؼبتحققة الاألىداؼ، والو 
 ؛التكاليف باؼبقارنة مع اؼبؤسسات اؼبنافسة

اء الزبائن مثل ربقيق أىداؼ تتعلق بإرضعلى وبتوي  :(Customer Perspective) الزبائن منظور -
 أسلوب البيع ػػػ رغبات الزبائن عن طريق منتجات أو خدمات جديدة، االستجابة لشكاوى الزبائن، ربسُت اػبدمة

 ؛، زيادة اؼبعرفة دبنتجات اؼبؤسسةػػػػ

ويقصد بو صبيع األنشطة  :(Intemal Process Perpctive) العمليات الداخلية منظور -
غبيوية اليت تتميز هبا اؼبؤسسة عن غَتىا من اؼبؤسسات اليت تتم من خبلؽبا مقابلة حاجات الفعاليات الداخلية او 

 ؛وغايات وأىداؼ اؼبالكُت الزبائن

التعلم يشكل النمو و   (:Learning and Growth Perpective) التعلم والنمو منظور -
ة، فقدرة اؼبؤسسة على التطوير فخاصة اؼبؤسسة اليت ترتكز على اؼبعر األساس اؼبهم يف قباح أي مؤسسة و 

 ؛بط بشكل مباشر بقيمة اؼبؤسسةالتعلم يرتوالتحسُت و 

على تطوير اجملتمع واالىتماـ  اؼبنظوريركز ىذا   (:Social Perpective) المنظور االجتماعي -
 .دبتطلباتو
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 الدراسات السابقة:

فسية و اؼبيزة التنافسية و األداء االسًتاتيجي، يتناوؿ ىذا اعبزء بعض الدراسات اليت تناولت االسًتاتيجية التنا
وبطاقة األداء اؼبتوازف، والتعرؼ على أىم النتائج اليت توصلت إليها تلك الدراسات، باإلضافة إذل أوجو االختبلؼ 

 لبعض ىذه الدراسات وفق اآليت: الدراسات اغبالية، وفيما يلي عرضو االختبلؼ مع 

 الدراسات العربية:أ.

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر االسًتاتيجيات التسويقية  (1):(2009ام ومحمد)دراسة إله .1
ضعا أمبوذجا افًتاضيا للدراسة قد و لى ربقيق البقاء والنمو، و التنافسية يف قدرة اؼبشاريع الصناعية الصغَتة اغبجم ع

ا مستقبل ت التسويقية التنافسية بوصفو متغَت تضمن األمبوذج متغَتاتو الكلية وفقا لعملية تنازلية تبدأ باالسًتاتيجيا
تمثل اؼبو  لى اؼبسح الشامل جملتمع الدراسة لتحقيق ذلك اعتمد الباحثاف عالنمو بوصفو متغَتا تابعا، و والبقاء و 

اؼببلبس اعباىزة وقطاع ع اؼبنسوجات و ( يف ؿبافظة اربد، يف قطا 52( مصنعا يف ؿبافظة عماف و)331يف)
جم لػ الصغَتة اغب قد خلصت الدراسة إذل أف ىناؾ أثر الكل من تبٍت اؼبشاريع الصناعيةو  الصناعات الغذائية،
  ية، التخطيط االسًتاتيجي للتسويقم اؼبعلومات التسويقضالتسويقية ت الريادة خصائص، )اؼبفهـو التسويقي

ال يوجد ىناؾ أي  ولنمو، إال أناىذه اؼبشاريع على ربقيق البقاء و االسًتاتيجيات التسويقية التنافسية(، يف قدرة و 
 ىذه اؼبشاريع على ربقيق البقاء  تأثَت ذو داللة إحصائية لبلسًتاتيجية الًتكيز على قطاع سوؽ ؿبدد يف قدرة

 ؛النموو 
ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة الركائز األساسية اليت سبكن اؼبؤسسة من بناء مزايا  (2):(2009دراسة ىاللي ) .2

التحديث، واالستجابة السريعة حيث احملاكاة واؼبتمثلة يف الكفاءة، واعبودة، و قابلة للتقليد و غَت  تنافسية راسخة
اليت تشكل أيضا األبعاد الرئيسية كاألداء يف شكاؿ التميز، و أبلؿ ىذه العناصر فهم و تفسَت كل يبكن من خ

ة للمؤسسة، حيث مت دراسة الشراكة اؼبؤسسة. كما تناولت الدراسة كذلك مدى دور اؼبيزة التنافسية يف خلق القيم
ياكل ىذا القطاع يعترب من اؽب ،اعبزائرية للهاتف النقاؿ )موبليس( اليت تنتمي إذل قطاع االتصاالت البلسلكية

 ؛خرى بصفة خاصةتنمية القطاعات اغبيوية األمة، و تطور االقتصاد بصفة عاالقاعدية الضرورية لتنمية و 

                                                             
(1)

اتيجيات التسويقية التنافسية على قدر اؼبشاريع الصناعية الصغَتة اغبجم يف األردف على إؽباـ فخري طمليو، و ؿبمد عصاـ اؼبصري، " أثر  االسًت  :  
 .2009، (01(، العدد)36، اعبامعة االردنية، اجمللد)مجلة دراسات للعلوم االداريةربقيق البقاء و النمو"، 

"، MOBILISالقيمة : دراسة حالة الشراكة اعبزائرية للهاتف النقاؿ ىبلرل الوليد ، " األسس العامة لبناء اؼبزايا التنافسية دورىا يف خلق  :  (2)
 .2009، جامعة اؼبسيلة ، اعبزائر، رسالة ماجستير غير منشورة
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يجي )الرسالة، ىدفت ىذه الدراسة إذل بياف أثر  االذباه االسًتات (1):(2009دريس  )ادراسة الغالبي و  .3
داء التنظيمي )األداء اؼبارل، األداء العمليايت( يف اؼبصارؼ التجارية ىداؼ االسًتاتيجية ( يف األالقيم، الرؤية، األ

قد نة كأداة عبمع البيانات و االستبامصرفا. مت استخداـ  (18) األردنية العاملة يف السوؽ األردنية و البالغ عددىا
 داء اؼبارل ت االذباه االسًتاتيجي للبنك واألحصائية بُت مكوناإالدراسة إذل وجود أثر ذو داللة  توصلت

ي دراؾ مديري البنوؾ بأنبية االذباه االسًتاتيجي يف تدعيم اؼبوقف التنافسإمليايت، كما أوصت الدراسة ضرورة العو 
 ؛اؼبستقبل والعمليايت يف الوقت اغباضر و للبنك من خبلؿ األداء اؼبارل

دراؾ مديري الشركات إىذه الدراسة للتحقق من مستويات  جاءت (2):(2009دراسة الختاتنة والسعايدة ) .4
الصناعية اؼبسانبة العامة األردنية ألنبية استخداـ اؼبقاييس سبييز  اؼبالية لبطاقة األىداؼ اؼبتوازنة يف تقييم األداء 

يق مبوذج البطاقة ككل. وقد استخدـ الباحثاف االستبانة كأداة عبمع البيانات وتوصلت الدراسة إذل وألنبية تطب
ستثمار ىذا النموذج دبا الًتكيز على اج بطاقة األىداؼ اؼبتوازنة ككل و ضرورة تبٍت مديري ىذه الشركات لنموذ 

دارة بالتخطيط ألداء أثناء قياـ اإلومقاييس ا قباح عملية الربط بُت اػبطط واألىداؼ االسًتاتيجية للشركةإيفيد يف 
 ؛االسًتاتيجي

 لربط بُت مبوذج األداء اؼبتوازف ىدفت ىذه الدراسة إذل ؿباولة ا (3):(2009) آخروندراسة الطراونة و  .5
معيار القيمة االقتصادية اؼبضافة، وخلق التكامل منظومة العبلقة بينهما باعتبارنبا من أكثر النماذج اؼبعاصرة و 

 ( مشروعا185استخداما يف تقييم األداء االسًتاتيجي. ولتحقيق أىداؼ الدراسة مت مراجعة القواعد اؼبالية لػ )
 اس أبعاد مبوذج األداء اؼبتوازف ( إذل جانب تطوير االستبانة لقي2006 – 2004) صغَتا ومتوسطا وللفًتة

وذج األداء حصائية بُت مبإ وجود أثر ذو داللة الدراسة إذل توصلتار القيمة االقتصادية اؼبضافة. و الوعي دبعيو 
 ؛اؼبتوسطةسًتاتيجي يف اؼبشروعات الصغَتة و ذل تقييم األداء االإعيار القيمة االقتصادية اؼبضافة ماؼبتوازف و 

                                                             
(1)

"، دار زىراف للنشر و التوزيع، عماف، المتوازن دراسة في االستراتيجية و بطاقة التقييمطاىر ؿبسن منصور، و وائل ؿبمد صبحي إدريس، "  :  
 [. 75، ص:2009ف، االرد

منصور ابراىيم السعايدة، " مستوى ادراؾ مديري الشركات الصناعية اؼبسانبة العامة األردنية ألنبية استخداـ اؼبقاييس غَت اػبتاتنة، و  عثمافوحيد  : (2)
 .2009(، 01العدد) ( ،05)، اجمللدالمجلة االردنية في ادارة األعمالاؼبالية لبطاقة االىداؼ اؼبتوازنة يف تقييم األداء"، 

، " تكامل منظومة العبلقة بُت مبوذج األداء اؼبتوازف و معيار القيمة االقتصادية اؼبضافة و أثر ذلك يف األداء االسًتاتيجي  آخروفؿبمد الطروانة و :  (3)
ص ص:  ،(01(، العدد)13، اجمللد)دراساتاء للبحوث والقمجلة البلللمشروعات الصغَتة و اؼبتوسطة"، "دراسة تطبيقية لواقع االقتصاد األردين"، 

51- 109. 
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حاوؿ فيها الباحثاف ربديد أثر األسبقيات التنافسية يف األداء  (1):(2006) وحكمت دراسة أكرم .6
 قد وضع مبوذجا افًتاضيا للدراسة تضمن النموذج متغَتاتوالشركات الصناعية العراقية، و  مناالسًتاتيجي يف عدد 

األداء االسًتاتيجي بوصفو متغَتا َتا مستقبل و بأبعاد األسبقيات التنافسية بوصفو متغ أالكلية وفقا لعملية تنازلية تبد
 السعي لتحقيق ميزة تنافسية من خبلؿ تابعا. وخلصت الدراسة إذل أف إدارة الشركات عينة الدراسة سبيل إذل

ة عالية يف العاؼبي، واعتماد مرونالتنافسي على اؼبستويُت احمللي و خفض التكلفة بوصفها اؼبوجو يف ربديد السعر 
سرعة االستجابة لطلبات الزبائن. كما أوضحت نتائج ربليل االرتباط وجود عبلقة ارتباط العمليات اإلنتاجية و 
 ؛اؼبؤشر الكلي لؤلسبقيات التنافسية مع األداء االسًتاتيجي معنوية على مستوى

ىم يف ربقيق اؼبيزة ركزت ىذه الدراسة على تطوير اسًتاتيجيات للريادة تسا (2):(2005) دراسة بالل .7
جل أذلك قاـ الباحث بتطوير مبوذج من لتحقيق ء لشركات االتصاالت يف األردف، و ربسُت األداالتنافسية، و 
خلصت الدراسة إذل وجود عبلقة ذات داللة إحصائية و  .ستقلة والتابعةقات بُت متغَتات الدراسة اؼباختبار العبل

كذلك توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت تطبيق  ، و ربقيق اؼبيزة التنافسيةبُت تطبيق اسًتاتيجيات الريادة و 
 ؛ة، اؼببادأة(، وربسُت األداء لشركات االتصاؿعناصر اسًتاتيجيات الريادة )االبداع، االبتكار، التفرد، أخذ اؼبخاطر 

ىدفت ىذه الدراسة إذل ربديد طبيعة العبلقة بُت االسًتاتيجيات التنافسية   (3):(2005دراسة عوض ) .8
لتحقيق ذلك صمم الباحث ات الصناعية العاملة يف اليمن، و العامة و اؼبيزة التنافسية السعرية يف عدد من الشرك

تطبيقات  االدارة االسًتاتيجية رفة مدى فبارسة اإلدارة العليا للشركات الصناعية اؼببحوثة لبعض استمارة استبانة ؼبع
ف ىناؾ توجها للشركات الصناعية اؼببحوثة إذل أراسة إذل توصلت الدو  .سعيها لتحقيق اؼبيزة التنافسيةذلك يف و 

عبلقة ىناؾ و  ،دبستوى متماثل غلى حد كبَتو  التميزاتيجية قيادة التكلفة الشاملة و اعتماد بعض من متغَتات اسًت 
اسًتاتيجية و حصائية بُت تبٍت الشركات اؼببحوثة السًتاتيجية القيادة الشاملة للتكلفة إهبابية وذات داللة إارتباط 

 ؛غَت السعريةُت اؼبيزة التنافسية السعرية و التميز من ناحية وب

                                                             
نة من أكـر أضبد الطويل، حكمت رشيد سلطاف، "العبلقة بُت األسبقيات التنافسية و األداء االسًتاتيجي: دراسة استطبلعية آلراء اؼبدراء يف عي: (1)

  99-65ص ص :  2006(،يونيو01)(، العدد26ؾبلد) المجلة العربية لإلدارة،الشركات الصناعية يف ؿبافظة نينوى ". 
، قسم ادارة أطروحة دكتوراه غير منشورةببلؿ خلف السكارنة،"اسًتاتيجيات الريادة و دورىا يف ربقيق اؼبيزة التنافسية و ربقيق األداء"،   :(2)

 .2005األعماؿ، جامعة عماف العربية للدراسات العليا، األردف، 
ت التنافسية العامة وعبلقتها بتحقيق اؼبيزة التنافسية: دراسة ميدانية يف عينة من اؼبنظمات الصناعيةيف ؿبافظة عوض ؿبمد باشرحيل،"االسًتاتيجيا  :(3)

 .2005(، اليمن ، 08، العدد )مجلة الباحث الجامعيعدف"، 
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اؼبيزة لعبلقة بُت اػبيار االسًتاتيجي و ؼ على اىدفت ىذه الدراسة إذل التعر  (1):(2004) دراسة ذياب .9
ما يستدعيو األمر من ىذه الشركات االىتماـ باإلدارة االسًتاتيجية، يف شركات األدوية الفلسطينية، و  التنافسية

كاف من أبرز نتائج ىذه الدراسة ىو أف غالبية شركات األدوية و  .الستبانة كأداة عبمع البياناتواستخدـ الباحث ا
ات كرب  من اؼبيل إذل االعتماد العارل ؼبتغَت أجة ر لسطينية سبيل إذل اعتماد متغَتات اسًتاتيجية التمايز بدالف

إف شركات األدوية الفلسطينية تتمتع بشكل أو بآخر جبميع مصادر اؼبيزة التنافسية غَت اسًتاتيجية التكلفة الدنيا، و 
  ؛السعرية

سًتاتيجيات سًتاتيجية واالىم العوامل االأسة بالتعرؼ على اىتمت ىذه الدرا (2):(2003دراسة مهدي ) .10
نتاج األدوية األردنية من وجهة نظر اؼبديرين يف تلك إأهنا تأمُت ميزة تنافسية لشركات التنافسية اليت من ش

رز نتائج ىذه الدراسة وكاف من أب .الباحث االستبانة عبمع البيانات الشركات، ولتحقيق ذلك اؽبدؼ استخدـ
ومن  ،الزمن على التوارلاؼبرونة، و ألردنية ىي اعبودة، و ألدوية اانتاج إيجية اليت تستخدمها شركات سًتاتوامل االالع

 نتاج األدوية ىي التمايز، وقيادة التكلفة.إافسية اليت تستخدمها شركات سًتاتيجيات التنأىم اال

 الدراسات األجنبية:ب. 

التنافسية والهيكل التنظيمي على ر االستراتيجيات ( " أث Tavityaman et al،  2012دراسة )  .1
 ءواؽبيكل التنظيمي على أدا ىدفت ىذه الدراسة إذل معرفة تأثَت االسًتاتيجيات التنافسية (3) :داء الفندق"أ

اتيجيات وكشف ما إذا كاف اؽبيكل التنظيمي يتميز باألثر أو الدور اؼبعدؿ على العبلقة بُت االسًت  ،الفندؽ
استعملت ىذه الدراسة حبث سبيب ووصفي لتحديد العبلقة السببية بُت االسًتاتيجيات  وأداء الفندؽ. التنافسية

داة للدراسة أمت استعماؿ االستبانة كالتنافسية واؽبيكل التنظيمي وأداء الفندؽ الذي يقـو على الدراسات السابقة.
سَتوف اؼبنفذوف حيث بريدىم اإللكًتوين موجود ، سبثلت عينة الدراسة يف أصحاب فندؽ يف الواليات اؼبتحدة واؼب

لكًتونية لكل أصحاب الفندؽ اء التعداد ومت إرساؿ الرسائل اإليف قاعدة البيانات العمومية، ومت تنفيذ استقص
داء لتنافسية ؽبا تأثَت مباشر على األتشَت النتائج أف اسًتاتيجية اؼبوارد البشرية ا .اؼبدرجوف يف قاعدة البيانات

                                                             
(1)

مجلة جامعة القدس المفتوحة الفلسطينية"، اؼبيزة التنافسية: دراسة ربليلية يف مصانع األدوية لعبلقة بُت اػبيار االسًتاتيجي و ذياب جرار، "ا: 
 .2004 (،03، العدد )لألبحاث والدراسات

دنية: دراسة : مهدي صبلح الدين صبيل عثماف، " أثر  العوامل االسًتاتيجية واسًتاتيجيات اؼبنافسة على اؼبيزة التنافسية لشركات انتاج الدوية األر  (2)
 .2003، كلية اإلقتصاد و العلـو االدارية، جامعة الَتموؾ، اربد ، األردف،  تير غير منشورةرسالة ماجسميدانية من منظور اؼبديرين "، 

(3)
 Tavityaman. P and Zhany.H. Q and Qu.H, “ The effect of competive strategies and 

organizational structure on hotel performance “, International Journal of contemporaty 

Hospitality Management, Vol (24), Issue (01), pp ; 140- 159. 
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داء اؼبارل للفندؽ، كما أف ر على األوكي للفندؽ واسًتاتيجية تكنولوجيا اؼبعلومات التنافسية ؽبا تأثَت مباشالسل
داء السلوكي والنتيجة مشاهبة ؼبا توصل إليو ى العبلقة بُت االسًتاتيجيات واألاؽبيكل التنظيمي لو تأثَت معدؿ عل

Jogaratman Tse and Tarigan  )، اغبالية تبُت أف اؽبيكل التنظيمي ليس لو أي  نتائج الدراسة لكن
ا تأثَت كذلك على داء السلوكي للفندؽ وليس ؽبتيجية صورة العبلمة التجارية واألتأثَت على العبلقة بُت اسًتا

داء اؼبارل للفندؽ وصورتو التنافسية للعبلمة التجارية واؼبوارد البشرية أو اسًتاتيجية تكنولوجيا العبلقة بُت األ
 ؛علوماتّ اؼب
داء: التأثير المعدل للبيئة " استراتيجية األعمال واأل :( ,Nadakumar et al 2010دراسة ) .2

(1): "والهيكل
ىدفت ىذه الدراسة إذل ربليل التأثَت اؼبعدؿ لكل من البيئة اػبارجية واؽبيكل التنظيمي على  

سة على اؼبؤسسات الصناعية يف اؼبملكة داء التنظيمي، حيث ركزت الدرابلقة بُت اسًتاتيجية األعماؿ واألالع
 يُتة الدراسية يف اؼبسؤولُت التنفيذاؼبتحدة اليت تنتمي للسلك الكهربائي واؼبيكانيكي واؽبندسي :سبثلت عين

CEO))(chief Executives officer   ضوعية والذاتية لتقييم األداء.و حيث استعملت كل اؼبقاييس اؼب 
داء األعماؿ واأل بيئية والفعل العدواين يبثبلف معدالف يف العبلقة بُت اسًتاتيجيةتشَت النتائج أف ديناميكية ال

التنافسي، ففي بيئات العداوة اؼبرتفعة تتحقق اسًتاتيجية التمايز اليت تؤدي إذل أداء أحسن مقارنة مع اؼبنافسُت، 
يناميكية اؼبنخفضة اسًتاتيجية التمايز اليت ويف البيئة الد ،كلفةتويف البيئة الديناميكية العالية اسًتاتيجية قيادة ال

يعدؿ اؽبيكل التنظيمي عبلقة كل نوع اسًتاتيجي مع العائد على األصوؿ يف  داء اؼبارل.ألتساعد أكثر يف ربسُت ا
 كلفة، ويساعدتحالة العائد على اؼببيعات، وجد األثر اؼبعدؿ للهيكل التنظيمي فقط عبلقتو مع اسًتاتيجية قيادة ال

 ؛كلفة أو اسًتاتيجية التمايزتداء اؼبارل للمنظمات بتطبيق اسًتاتيجية قيادة الل اؼبيكانيكي على ربسُت األاؽبيك
داء االستراتيجي في مؤسسة االعتناء قياس األ: "  ( Grigoroudis et al ,2010 ) دراسة .3

داء اؼبتوازف على ية بطاقة األتركز منهج   (2) :" داء المتوازنمتعدد لمعيار قائم على بطاقة األ بالصحة: مدخل
داء اؼبؤسسة وتقييم التنفيذ الناجح عماؿ اؼبعاصرة : القياس الفعاؿ ألأىم اؼبسائل اغباظبة ؼبؤسسات األ
اء اؼبتوازف من قبل مؤسسات متعدد األعماؿ دارتفاع اعتماد منهجية بطاقة األ السًتاتيجية اؼبؤسسة على الرغم من

الت دراسية ؿبدودة باؼبؤسسات غَت الرحبية  مثل القطاع العاـ، اؼبؤسسات التعليمية، خبلؿ العقد األخَت، هتتم حا
                                                             

(1)
 Nandakumar,M.K et al ,”Business – level strategy and performance: the moderating effect 

of environment and structure “ , Management Decision,Vol (48), Iss (06), 2202 ;  pp:907- 

936. 
(2)

 Grigoroudis,E  et al , “ Strategic performance measurement in a healthcare organization : A 

multiple criteria approach based on balanced scorecard “, Omega Journal, Vol ( 40), 2012 , 

pp: 104- 119.the international journal of nanagement science). 



 مقدمة ال
 

16 
 

داء راسة يف تقدًن تطور نظاـ قياس األيتمثل اؽبدؼ األساسي ؽبذه الد.  مؤسسات العناية بالصحة.... اخل
ؼبقًتح بالصفات  اؼبميزة داء اؼبتوازف، يهتم اؼبنهج االعامة يف ؾباؿ منهجية بطاقة األ ؼبؤسسات العناية بالصحة

اـ القياس اؼبقًتح أىم للقطاع اؼبذكور أعبله ) افتقاد اؼبنافسة، الطابع االجتماعي للمؤسسات(. يتضمن نظ
داء غَت اؼبارل القادرة على دراسة جودة اػبدمات اؼبقدمة، واكتفاء الزبائن داء اؼبارل وكذلك مؤشرات األمؤشرات األ

تلعب ىذه التحسن الذايت للمؤسسة وقدرة اؼبؤسسة على التكيف والتغَت حيث  الداخليُت واػبارجيُت ونظاـ
يتمحور التحليل اؼبعروض على منهج ، داء اؼبتوازفداء الرئيسية يف ؾباؿ منهجية بطاقة األاؼبؤشرات دور مؤشرات األ

اؼببهمة ائف اؽبامة من البيانات ظار، حيث تستعمل طريقة اكتشاؼ الو التحليل اؼبكتف لقرار اؼبعي
(UTASAR من أج )داء الرئيسية ل صبع األداء اؽبامشي ؼبؤشرات األPerformanee  Key KPIS 

Iindicators)،   يبكن ؽبذا اؼبنهج أف يأخذ بعُت االعتبار أفضليات تسيَت اؼبؤسسات بعُت االعتبار فيما يتعلق
الية لكل بعد من صبح يف تقييم األىداؼ اإلنهج اؼبقًت بتحقيق األىداؼ االسًتاتيجية احملددة، تعود أىم نتائج اؼب

بداع والتعلم(، ويبكن ؽبذه النتائج أف تساعد الزبوف ، العمليات الداخلية، اإل داء اؼبتوازف ) اؼبالية،أبعاد بطاقة األ
 ؛دارة اؼبعاصرة يف اغبياة العمليةهج اإلتها وبصفة عامة أف تكيف مناؼبؤسسة على تقييم مراجعة اسًتاتيجي

تنفيذ االستراتيجيات التنافسية: دور توجهات  " (:  Voola and O’cass،2010ة ) دراس .4
(1):" السوق المتجاوبة والمسبقة

ىدفت ىذه الدراسة إذل االستفادة من منهج تنفيذ االسًتاتيجية والرأي القائم  
ُت ستقصاء العبلقة بال  (RBV, the Resources  Based View ) على نظرية اؼبوارد للمؤسسة

 Responsive Market ) كلفة والتمايز( وتوجو السوؽ اؼبتجاوبتسًتاتيجيات التنافسية) قيادة الاال
Orientation , RMO)   توجو السوؽ اؼبسبقو ( Proactive Market 

Orientation,PMO)   وأداء اؼبؤسسة، واؽبدؼ ىو توضيح أف االسًتاتيجيات التنافسية ؽبا أثر ملحوظ
قدمت الدراسة استقصاء بالربيد يضا لو أثر ملحوظ على أداء اؼبؤسسة، أكما أف توجو السوؽ ى توجو السوؽ  عل
توصلت الدراسة  .( استقصاء مفيد 189يف )  زذي أقبُت، وىو اليسل إذل كبار اؼبسؤولُت التنفيذلكًتوين أر اإل

ؼبتجاوب وتوجو السوؽ اؼبسبق أف كبل االسًتاتيجيات التنافسيتاف تؤثراف على توجو السوؽ ا :إذل نتائج أنبها
اللذاف بدورنبا يؤثراف على أداء اؼبؤسسة، غَت أف النتائج توضح أف اسًتاتيجية التمايز ؽبا تأثَت كبَت على توجو 

                                                             
)1(

 Voola.R and O’cass.A’cass.A, “ Implementing Competitive Strategies ; The role of 

responsive and proactive Market orientation”, European Journal of Marketing, vol( 44), No 

( ½), 2010,pp: 245-256. 
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كلفة، وأف توجو السوؽ اؼبتجاوب لو تأثَت تالسوؽ اؼبتجاوب وتوجو السوؽ اؼبسبق أكثر من اسًتاتيجية قيادة ال
 ؛ن توجو السوؽ اؼبسبقألداء أكثر مأكرب على ا

داء: الدليل من استراتيجيات التنافس العامة واأل:"  ( Nandakumar et al,2009 ) دراسة  .5
 ،داء التنظيميبلقة بُت اسًتاتيجية األعماؿ واألهتدؼ ىذه الدراسة إذل معرفة الع (1): "الشركات الصناعية

داء اؼبؤسسات، أ( يف شرح االختبلفات يف  Porterوكذلك اختبار تطبيق اسًتاتيجيات التنافس العامة لػ ) 
حيث ركزت الدراسة على اؼبؤسسات الصناعية يف اؼبملكة اؼبتحدة اليت تنتمي للسلك الكهربائي واؼبيكانيكي 

سبثلت  ،( مؤسسة124واؽبندسي، مت صبع البيانات من خبلؿ استقصاء بريدي باستعماؿ وسيلة االستقصاء من ) 
تشَت نتائج  .داءيس اؼبوضوعية والذاتية لتقييم األاستعملت كل اؼبقاي ،اؼبسؤولُت التنفيذيُتعينة الدراسة يف صبيع 

كلفة والتمايز تعمل أحسن تىذه الدراسة إذل أف اؼبؤسسات اليت تطبق واحد من االسًتاتيجيات اؼبسمات قيادة ال
ليس ؽبا توجو اسًتاتيجي اؼبؤسسات اليت  ، بينما" Stuck in the middleمن " التوقف وسط الطريق"  

داء اؼبنخفض مقارنة ( باأل Combination Strategiesويتميز فريق االسًتاتيجيات اؼبتداخلة )  ،واسع
( أف صبع االسًتاتيجيات Porterأي )ر  ذا يدعمى ،ص مقاييس اآلداء اؼبارلوبيادة التكاليف واؼبتمايزوف فيما بق

يز ليس مًتابطاف بشدة التماكلفة و ت، لكن اسًتاتيجيات قيادة الليس من اؼبرجح أف يكوف فعاال يف اؼبؤسسات
 ؛داء يف اؼبؤسساتالتنافس العامة يف شرح سباثل األ داء اؼبارل اليت ربدد حدود اسًتاتيجياتدبقاييس األ

 (12) :"تنافسية المتعاقد واالستراتيجية التنافسية في ىونك كونغ "  : ( Yongtao,2008 ) دراسة .6
دراسة إذل فهم تنافسية اؼبتعاقدين واالسًتاتيجية التنفسية يف ؾباؿ صناعة البناء هبونك كونغ، ويتم هتدؼ ىذه ال

تطوير مبوذج االسًتاتيجية التنافسية النظرية ؼبساعدة اؼبتعاقدين لصياغة أحسن اسًتاتيجية يف اؼبنافسة، وتدرس 
هتديداهتم و اليت تساعد اؼبتعاقدين على ربديد فرصهم،  تنافسية البيئة الداخلية واػبارجية يف صناعة البناء احمللية،

وتدخل طريقة   .وربدد مؤشرات التنافسية األساسية من خبلؿ استقصاء، ونقاط قوهتم وضعفهم يف السوؽ احمللي
م افسيتهقياس التنافسية اؼببهمة ؼبساعدة تقييم تنافسية اؼبتعاقدين، وتوفر النتائج مراجع مفيدة للمتعاقدين لفهم تن

 .باإلضافة إذل ربديد االسًتاتيجيات التنافسية النموذجية اؼبستعملة يف صناعة البناء احمللية ،يف صناعة البناء احمللية

                                                             
)1  (

Nandakumar.M.K et al « Generic Strategies and Performance: evience frou manufacturing 

firms “, International Journal of productivity and performance and performance 

Management, Vol (6O), Issue (03) , 2009; pp; 222-251. 
)2  (  

Yongtao,T ." Contractor’s Compétitiveness and Competitive Strategy in Hong Kong ", 

Proquest Dissertations and Theses, the Hong Kong polytechnic University, Department of 

Building and Real Estate,Unpuplished Doctoral Dissertation, 2008. 
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وقد مت التحقق من صحة مبوذج االسًتاتيجية التنافسية باستعماؿ البيانات اجملمعة من استقصاء االستبياف الثاين. 
داء اؼبتعاقدين واختبار أتأثَتات كبَتة على التنافسية الداخلية واػبارجية ؽبا وتبُت نتائج ربليل العبلقة أف البيئة 

وتبُت نتائج  ،ارل يف اؼبنافسةعداء الفعالة ستؤدي أل التنافسيةاالسًتاتيجيات التنافسية، كما أف االسًتاتيجيات 
ـبتلفة  يجية ـبتلفة بافًتاض أدوارالتحليل العنقودي أف اؼبتعاقدين يف صناعة البناء احمللية يتخذوف توجهات اسًتات

وترتبط التنافسية واالسًتاتيجية التنافسية بشدة يف االدارة االسًتاتيجية  ،قب واؼبدافعناؼبو احمللل، و  ،مثل اؼبفاعل
وأف يقوموا  سوؽ اػباصة،بشكل واضح تنافسيتهم يف وحدات الألعماؿ البناء، وعلى اؼبتعاقدين أف يفهموا 

م التنافسية من خبلؿ استخداـ مواردىم الداخلية وقدراهتم بشكل فعاؿ لفهم الفرص اؼبمكنة بصياغة اسًتاتيجياهت
 ؛داء عارل يف اؼبنافسةأالبيئة اػبارجية وبالتارل ربقيق يف 

 

داء األعمال واستراتيجية األعمال ونظام أ بين المواءمة"  : ( Xiaoying et al, 2008 ) دراسة .7
تعترب اؼبواءمة بُت أنظمة اؼبعلومات   (1) :" اسة تجريبية في المؤسسات الصينيةالمعلومات االستراتيجية : در 

واسًتاتيجية األعماؿ مع تأثَتىا من أجل فعالية أنظمة اؼبعلومات وأداء األعماؿ مسألة مهمة، واستنادا للدراسة 
ىا على أداء األعماؿ، حيث التحليلية ػبصت ىذه الدراسة أنبية اؼبواءمة االسًتاتيجية لنظاـ اؼبعلومات وتأثَت 

اسًتاتيجية نظاـ اؼبعلومات واؼبواءمة االسًتاتيجية لنظاـ اؼبعلومات  ،قامت ىذه الدراسة بقياس اسًتاتيجية األعماؿ
 ،( الختبار النموذج التطوري Structural equation)وقد استعمل مبوذج اؼبعادلة اؽبيكلية  ،وأداء األعماؿ

داء األعماؿ أل متنبئت يف استبياف يبُت أف اؼبواءمة االسًتاتيجية لنظاـ اؼبعلومات أفضل وقد مت صبع رباليل البيانا
ؿ تستطيع أف تؤثر من اسًتاتيجية األعماؿ أو اسًتاتيجية نظاـ اؼبعلومات لوحدىا، حىت لو أف اسًتاتيجية األعما

 ؛داء األعماؿأبشكل فعاؿ على 
االستراتيجية "  :(Amoako- Gryampah and Acquaah ،2008دراسة )  .8

(2) :" الصناعية، االستراتيجية التنافسية وأداء المؤسسة: دراسة تجريبية في بيئة اقتصادية متطورة
          
 ،تطرقت ىذه الدراسة إذل العبلقة بُت االسًتاتيجية الصناعية واالسًتاتيجية التنافسية وتأثَتىا يف أداء اؼبؤسسة

وأيضا اختيار أثر  ، االسًتاتيجية الصناعية على االسًتاتيجية التنافسيةحيث قامت الدراسة باختيار تأثَت

                                                             
)1(

 Xiaoying.D et al , “ Business Performance, Business Strategy and Information System, 

Strategic Alignment : An Empirical study on Chines Firms “ , Tsinghua Science and 

Technology, Vol (13) ,No (03), Iune 2008, pp : 345- 348. 
)2(

 Ameako-Gyampah.K and Acquaah, M ;” Mamufacturing Strategy,Competitive Strategy 

and Firm Performance : An empirical study in a developing economy environment “, 

International Journal of Production Economics, Issue (11), 2008, pp : 575-592 
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داء اؼبؤسسة لدى اؼبؤسسات الصناعية يف غاناػ توصلت أية واالسًتاتيجية التنافسية على االسًتاتيجية الصناع
ة الصناعية اػباصة قوية بُت االسًتاتيجية التنافسية واالسًتاتيجي الدراسة إذل نتائج أنبها وجود عبلقة إهبابية

ًتاتيجي الوحيد الذي يؤثر على بالتكلفة والتوزيع واؼبرونة والنوعية، فالنتائج تشَت إذل أف النوعية ىي العنصر االس
داء اؼبؤسسة إال أهنا أة التنافسية ال تؤثر مباشرة على داء، كما أظهرت النتائج إذل أنو بالرغم من أف االسًتاتيجياأل

اشرة من خبلؿ النوعية لذلك سواء اختارت الشركة اتباع اسًتاتيجية التكلفة أو التمايز فإف تؤثر بطريقة غَت مب
 ؛للمؤسسةالنوعية تعطي الفوائد الكبَتة 

       (1):" العالقة بين االستراتيجيات التنافسية وجودة المنتج"  : (    Prajogo، 2007دراسة )  .9
داء، وباػبصوص البحث يف التأثَت اتيجي الضمٍت عبودة األفرض االسًت ىدفت ىذه الدراسة إذل البحث يف ال

استعملت  .داءفة إذل تأثَت تفاعلها يف جودة األالفردي لكل من اسًتاتيجية التمايز واسًتاتيجية قيادة التكلفة إضا
دد صناعية اسًتالية، وقد استعمل ربليل االكبدار اؼبتع ؼبؤسسات( مسَت 102الدراسة بيانات مت صبعها من ) 

تشَت نتائج الدراسة إذل أنو مت توقع . داءالسًتاتيجيات التنافسية وجودة األبتأثَت معدؿ من أجل ربليل العبلقة بُت ا
كلفة، غَت أنو مت تجودة اؼبنتج من خبلؿ اتباع اسًتاتيجية التمايز لكن ليس من خبلؿ اتباع اسًتاتيجية قيادة ال

حبيث كلما كانت قيادة التكلفة عالية كلما كاف أثر التمايز ، ادة التكلفةتعديل أثر التمايز على اعبودة عن طريق قي
أقوى. سانبت نتائج الدراسة يف فهم أفضل لكيفية أف اعبودة يبكن أف تستعمل بشكل فعاؿ كقاعدة من أجل 

لتمايز يف توقع كلفة واتربقيق االسًتاتيجيات التنافسية، وباػبصوص بدؿ التفاعل اإلهبايب بُت اسًتاتيجييت قيادة ال
 ؛راء اؼبًتاكمة حوؿ االسًتاتيجيات التنافسيةوكذلك دعم األ ،داء بينهماجودة األ

" االستراتيجية التنافسية واألداء في : ) , Garrigos- Simon et al 2002(دراسة  .10
ية ومعايَت لتوجهات االسًتاتيجىدفت ىذه الدراسة إذل ربديد العبلقة بُت ا  (2):" االسبانيةمؤسسات الضيافة 

 .مؤسسة إسبانية (189)استعملت الدراسة بيانات مت صبعها من  .سبانيةء اؼبختلفة يف مؤسسات الضيافة اإلدااأل
داء باستخداـ تقنية وربقق مقياس األ ،( Miles and Snowاستخدمت ىذه الدراسة مبط اسًتاتيجية ) 

تؤكد الدراسة أف األنواع الثبلثة السًتاتيجية  .( ONOVAاؼبعادالت اؽبيكلية تبعا لتطبيق ربليل التباين ) 

                                                             
(1)

 Prajogo ,D.I, “  The Relationship between Competitive Strategies and Product qualiy “, 

Industrial Management  and Data Systems, Vol (107),Issue (01) , 2007, pp : 69-83 
(2)

 Garrigos- Simon , F.I et al ;  "Competitive Strategies and Firm Perfermance in Spanish 

Hospitality firns “, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 

(17), Issue (01), 2005, pp: 22-38. 
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(Miles and Snow) لى ف( من اؼبرجح أف تنفذ جيدا، وعو واحمللل ،فو واؼبدافع ،فو )اسًتاتيجيات اؼبنقب
 داء الضعيف.مع األ اؼبستجيبوفالعكس ترتبط اسًتاتيجية 

 ومجال اإلستفادة منها ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: 
بيئة يف تعد ىذه الدراسة من الدراسات القليلة يف ؾباؿ قياس أثر االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي .1

 اعبزائرية؛ األعماؿ
اغبساسة ويتميز بالتحديث أجريت الدراسة على قطاع االتصاالت يف اعبزائر الذي يعترب من القطاعات .2

 ؛اؼبستمر
الشركة( ألثر و  )اػبربة، اؼبستوى الوظيفي متغَتات مستوى فروؽ التطبيق وفققامت الدراسة بالتعرؼ اذل  .3

 ؛ة يف األداء االسًتاتيجي للمؤسسةاالسًتاتيجية التنافسي
استطاعت الدراسة صبع طبس متغَتات لقياس األداء االسًتاتيجي منظور ) اؼبنظور اؼبارل، منظور الزبائن،  .4

 ؛اؼبنظور اإلجتماعي(و   تعلم والنمومنظور العمليات الداخلية، منظور ال
اختلفت األىداؼ اليت سعت إليها كل دراسة من الدراسات السابقة عن أىداؼ الدراسة اغبالية، بسبب  .5

  ؛ليو ؿبور اىتماـ الدراسة اغباليةاؼبوضوعات اليت تناولتها الدراسات السابقة عن اؼبوضوع الذي ينصب ع
لدراسات السابقة يف اثراء اإلطار النظري للدراسة اغبالية، ويف بناء أداة استفاد الباحث من اطبلعو على ا .6

 الدراسة، ويف التعقيب على النتائج اليت سوؼ تكشف عنها الدراسة اغبالية. 

 منهج الدراسة: 

نتيجة لطبيعة األىداؼ اليت تسعى ىذه الدراسة للوصوؿ إليها وىي الكشف عن دور االسًتاتيجية التنافسية 
جابة عليها فقد ألسئلة اليت تسعى ىذه الدراسة لئلومن خبلؿ ا ،داء االسًتاتيجي يف شركات االتصاالتيف األ

من أجل وصف   (Analytical Descriptive Design) المنهج الوصفي التحليلياستخدـ الباحث 
يف سًتاتيجية التنافسية اال، ودراسة تأثَت األداء االسًتاتيجيوالتعرؼ على مستوى االسًتاتيجية التنافسية واقع 

وذلك عن طريق اختبار فرضيات الدراسة، وذلك من منطلق أف ىذا اؼبنهج يتناوؿ اؼبمارسات  األداء االسًتاتيجي
والظواىر كما ىي على أرض الواقع وال يتطلب إجراءات خارج قدرة وسيطرة الباحث باإلضافة إذل أنو يتجاوز 

 .ستنتاجاتاها والوصوؿ إذل لظواىر إذل ربليلصبع البيانات ووصف ا
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 مكونات الدراسة:
 تكونت ىذه الدراسة من طبسة فصوؿ:

 حيث اشتمل على ثبلث مفاىيمي  الستراتيجية المؤسسة والميزة التنافسيةمدخل  : تناوؿالفصل األول ،
فاىيم :  تناوؿ  مالمبحث الثانيأدواهتا، و : مدخل إذل اسًتاتيجية اؼبؤسسة لالمبحث األو مباحث، تناوؿ 

  ؛ليل البيئة  التنافسية  للمؤسسة:  تناوؿ ربالمبحث الثالثأساسية حوؿ اؼبيزة التنافسية، 
  :حيث اشتمل على طبسة  االستراتيجية التنافسية ومقاربات الميزة التنافسيةتناوؿ الفصل الثاني ،

: تناوؿ المبحث الثانيسية، : تناوؿ ربليل اؼبنافسُت كمدخل لبناء االسًتاتيجية التنافالمبحث األولمباحث، 
: تناوؿ اسًتاتيجية التمايز كخيار ؼبواجهة المبحث الثالثاسًتاتيجية قيادة التكلفة كخيار ؼبواجهة اؼبنافسُت، 

تناوؿ  :المبحث الخامس: تناوؿ اسًتاتيجية الًتكيز كخيار ؼبواجهة اؼبنافسُت، وأخَتا المبحث الرابعاؼبنافسُت، 
 ؛يةمقاربات اؼبيزة التنافس

  :حيث  األداء االستراتيجي وعالقتو باالستراتيجية التنافسية للمؤسسة،تناوؿ ىذا الفصل الفصل الثالث
: المبحث الثانيطار اؼبفاىيمي لؤلداء االسًتاتيجي، : اإلالمبحث األولث مباحث، تناوؿ اشتمل على ثبل

: تناوؿ ربسُت األداء المبحث الثالثجي ، تناوؿ استخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف كأداة لقياس األداء االسًتاتي
  ؛ار تطبيق االسًتاتيجية التنافسيةاالسًتاتيجي يف إط

 تحليل صناعة االتصاالت في الجزائر باستعمال نموذج  القوى تناوؿ ىذا الفصل : الفصل الرابع
 االتصاالت يفواقع قطاع : المبحث األولحيث اشتمل على ثبلث مباحث، تناوؿ  التنافسية الخمس لبورتر ،

سية البيئة التناف : تناوؿالمبحث الثالث، تقدًن عاـ لشركات االتصاالت يف اعبزائر تناوؿ:المبحث الثاني ،اعبزائر
 ؛لشركات االتصاالت يف اعبزائر

 حيث اشتمل على ثبلث مباحث، تناوؿ  ،اإلطار المنهجي للدراسة تناوؿ ىذا الفصل :الفصل الخامس
المبحث ، جودة أداة الدراسة  تناوؿ :المبحث الثاني،  لدراسة )الطريقة واإلجراءت(منهجية ا: المبحث األول

 .عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: تناوؿ الثالث



 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 ل األولـــــالفص

مدخل مفاىيمي الستراتيجية المؤسسة والميزة 
 التنافسية



 مدخل مفاىيمي الستراتيجية المؤسسة والميزة التنافسية                                                           الفصل األول
 

23 
 

 تمهيد:
القرف من دارة اإلسًتاتيجية يف منتصف اػبمسينيات سًتاتيجية يف إطار حقل االبدأ االىتماـ دبفهـو اال

وتتسم بندرة ، شكل مستمرؿ منظمات اإلعماؿ من بيئة مستقرة نسبيا إذل بيئة متغَتة بوذلك النتقا ،العشرين
 حيث فرض على ،سًتاتيجية للتعامل مع ىذه البيئة للبقاء فيواستدعى منها ضرورة استعماؽبا لبل، فبا اؼبوارد

يتحقق بشكل سهل  نلك لذولكن  ،وتستمر يف ؾباؿ عملها ،تبقى يف الوقر كيشكل فاعل لب السعي اؼبنظمات
جب نو يستو إف ،افها اؼبطلوبةدىأربقق  حىتلك و جل مبلقاة ذأومن  ،يةو بل تتعرض إذل منافسة شديدة وق، ويسَت

 وىذا األمر اليأيت ،ك الصناعةتلن غَتىا من اؼبنظمات األخرى يف تفردىا ع من خبلؽبا أف سبلك ميزة تنافسية تعرب
كيف يبكن أف تلعب األدوار لكي ف ،التنافس القائمة يف الوقت داعبل يستوجب أف تعرؼ اؼبنظمة قو  يااعتباط

ويف ىذا الفصل سيتم التطرؽ  ،اكاة اؼبنافسُت أو التفوؽ عليهمتكتسب اؼبيزة التنافسية اليت ذبعلها قادرة على ؿب
 إذل:                  

  :مدخل إذل اسًتاتيجية اؼبؤسسة وأدواهتا.                 المبحث األول                                                   
  :مفاىيم أساسية حوؿ اؼبيزة التنافسية.المبحث الثاني 
  :التنافسية للمؤسسة. ربليل البيئةالمبحث الثالث 
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 المبحث األول: مدخل إلى استراتيجية المؤسسة وأدواتها

يف ىذا اغبقل اؼبيداين أو اؼبعريف أو  إليهاجية على وفق ما ينظر االسًتاتياختلفت اغبقائق فيما يتعلق دبضموف 
 وجهات نظر اؼبفكرين والكتاب ذاؾ من جهة، ومعرفة بداية نشأهتا من جهة أخرى، ويرجع ذلك إذل اختبلؼ

لتشكل حقبل معرفيا  ،والباحثُت حوؿ ما تعنيو ؽبم االسًتاتيجة، وكيف يصوروهنا كحالة تستحق الدراسة والتأمل
حوؿ ما ينبغي أف نعرؼ عنها البد رية، ولكي نستطيع أف نلم بإهباز مستقبل، بعد أف كانت ؾبرد بدرة فكرية تصو 

ومستوياهتا اؼبختلفة، وأخَتا أىم األدوات اؼبستعملة يف  ،من اإلشارة إذل مفهـو االسًتاتيجية، ومراحل صياغتها
 التحليل االسًتاتيجي لنشاط اؼبؤسسة:

 هوم االستراتيجيةالمطلب األول: مف

سًتاتيجية من أكثر اؼبواضيع انتشارا يف اجملاؿ األكاديبي يف الوقت اغباضر، فقد اجتذبت اىتماـ أضحت اال
عدد من كتاب اؼبنظمة وباحثيها ألنبيتها الرئيسية يف رسم مساراهتا اؼبستقبلية، حيث توصل كتاب وباحثوا اؼبنظمة 

( ترجع إذل أصل يوناين strategyاتيجية، فكلمة اسًتاتيجية )إذل عدد من اؼبفاىيم ربدد معادل االسًت 
(strategica وتعٌت باػبطط اغبيوية اؼبستخدمة يف كل نشاط وكاف يف ذلك الوقت اغبرب، ويف الوقت اغبارل )

اذبو مفهـو االسًتاتيجية لدى منظمات األعماؿ إذل أهنا عملية ربديد رسالة أو غاية اؼبؤسسة وأىدافها وازباذ 
القرارات الفعالة، وتتضمن عملية إدارة االسًتاتيجية ربليل البيئة اػبارجية لتحديد الفرص والتهديدات مع ربليل 
البيئة الداخلية أي موارد اؼبؤسسة اؼبادية والبشرية لتحديد نقاط القوة والضعف، وعلى ضوء ذلك هبري تصميم 

ومالية، وحبث وتطوير، مث تنفيذ ىذه  شريةوإنتاج، وموارد ب اتيجيات وظائف اؼبنظمة من تسويقاسًت 
 االسًتاتيجيات أو اػبطط وتقييم النتائج، ومن بُت التعاريف اليت أعطيت ؽبا نذكر:

" ؾبموعة اػبطط اؼبوجهة واليت تساعد اؼبؤسسة على ربقيق اؼبسار الذي زبتاره واالستفادة من الفرص احمليطة  أ.
 ؛(1)ا لتحقيق أىدافها االسًتاتيجية "ر اليت تتعرض ؽبهبا ومواجهة القيود والتهديدات واؼبخاط

 " خطة موحدة متكاملة وشاملة، تربط بُت اؼبزايا التنافسية للمنظمة والتحديات البيئية واليت يتم تصميمها  ب.
 ؛(2)تنفيذىا اعبيد بواسطة اؼبنظمة " للتأكد من ربقيق األىداؼ األساسية من خبلؿ

 

                                                             
 . 44، ص: 2011"، الطبعة األوذل، دار الفكر للنشر والتوزيع، عماف، األردف، تيجيات إدارة الموارد البشريةاسترا: سامح عبد اؼبطلب عامر،" (1)

(2) : Jack, R . L  and Glueck , F .W.N :"  Strategic and Business Policy management ", MC 
Grew Hill,1988, P :11. 
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 ؛(1) ليت هتتم بعبلقة اؼبنظمة بالبيئة اػبارجية، وبالتارل ربقيق التوافق فيما بينهما "" ؾبموعة من القرارات وات.

ستجابة النتظار ويرسم مساحة نشاطها وهبعل من اال زبصيص للموارد يلـز اؼبؤسسة يف اؼبدى الطويل " ث.
 ؛(2)" أصحاب اؼبصاحل واغبصوؿ على ميزة تنافسية

دد كيف ربقق اؼبنظمة أو الشركة أغراضها وأىدافها من خبلؿ تعظيم ما " اإلطار الرئيسي الشامل الذي وب ج.
 ؛(3)ايا وتقليل ما تعانيو من مساوئ "تتمتع بو من مز 

" األداة اليت ربدد خطوات السَت وحركة اؼبنظمة يف صبيع ؾباالت العمل، وذلك يف صورة مشروعات ومهاـ  ح.
 ؛(4)يبات وجداوؿ زمنية ؿبسوبة بدقة"ؿبددة وفق ترت

 ؛(5)"خطط وأفعاؿ ضرورية لتنسيق أنشطة أعضاء اؼبنظمة كبو إسباـ الغايات واألىداؼ اؼبنظمية " خ.

" توجو اؼبنظمة ونطاقها الكلي بعيد األمد، دبا يضمن توافق مواردىا مع تغَتات البيئة وخباصة يف أسواقها  ع.
 (6)".وزبائنها أو عمبلئها إضافة إذل مقابلة توقعات اؼبسانبُت

باستعراض التعاريف السابقة يبلحظ أهنا ازبذت جوانب متعددة يف وصف وتشخيص اإلسًتاتيجية، إذ يعود 
سبب االختبلؼ والتمايز بينها إذل أف ىذا اؼبصطلح يضم وهبسد جوانب عدة يف اؼبؤسسة، إال أنو يبكن إصباؿ 

 اعبوانب اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي: 

السابقة على ؾبمل القرارات اليت تنصب على اهباد توافق بُت متطلبات وفرص البيئة اػبارجية ركزت التعاريف  -
 ؛ددات وقوة الوضع الداخلي للمؤسسةمع ؿب

 ؛ليت توجو اؼبؤسسة لتحقيق أىدافهاركزت التعاريف السابقة على قرارات األعماؿ ا -

  .دى وطرؽ متابعتهاىداؼ بعيدة اؼبركزت التعاريف السابقة على اىتماـ اؼبؤسسة باأل -

                                                             
واقع عملية الربط والتكامل ما بُت اسًتاتيجية اؼبنظمة واسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية يف اؼبنظمات  : صباؿ داود أبو دولة، ورياض أضبد طهماز،"(1)

)ص ص 1969، ص:  2004"، جامعة الَتموؾ، األردف، اإلنسانية واالجتماعية مجلة أبحاث اليرموك" سلسلة العلومالصناعية األردنية "، 
1965- 2003.) 

(2) : Johnson, G et al, « Strategique », Pearson, 8 eme edition,2001 , Paris, P: 06. 
"، الطبعة األوذل، عادل الكتب اغبديث للنشر والتوزيع، عماف،  التحديات -األىمية -اإلدارة االستراتيجية: المفهومنعيم إبراىيم الظاىر،"   :(3)

 .22، ص: 2009األردف، 
 .37، ص: 1999"، الطبعة األوذل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، عامةالتخطيط : أسس ومبادئ : عثماف غنيم،" (4)

(5) :Montonari et al  ,"Strategic Management: A choice Approach ", Chicago, U S A, 1990, 
p: 114. 
(6): Johnson, G and Scholes, K ,"Exploring Corporate Stategy: text & Cases", New york, 
USA, 1993, p:10. 
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تشَت إذل ؾبموعة من األىداؼ والسياسات واػبطط سًتاتيجية، إال أهنا باختصار االرغم اختبلؼ تعريف 
 اؼبصممة بطريقة متكاملة لتعريف نطاؽ عمل اؼبؤسسة وربديد طريقها اػباص إذل النجاح والبقاء.

 المطلب الثاني: مراحل صياغة االستراتيجية ومستوياتها

االسًتاتيجية وسيلة البد منها ألية مؤسسة من ربقيق أىدافها، وؽبذا تسهر اإلدارة العليا فيها على صياغة        
 االسًتاتيجية اؼبناسبة ؽبا عند ـبتلف مستوياهتا. 

  . مراحل صياغة االستراتيجية:  1

منها النموذج الرظبي لئلدارة  أصبع الكثَت من كتاب اإلدارة أف اإلجراءات واػبطوات الرظبية اليت يتألف     
 (1)االسًتاتيجية تتألف من اؼبراحل اآلتية:

 :وىي مرحلة صياغة االستراتيجية )أو التخطيط االستراتيجي ( وتشمل المرحلة األولى:

 ؛وربديد األىداؼ طويلة األجل ،وربديد وتعريف ؾباؿ العمل ،_ وضع رسالة اؼبنظمة1
 ؛وربديد الفرص والتهديدات ،ػباصة بالصناعة_ مسح البيئة اػبارجية العامة وا2
 ؛ونقاط القوة والضعف ،وأدائها اغبارل ،مكانات اؼبنشأةإالبيئة الداخلية اػباصة بتحليل  _مسح3
 ؛وحدات األعماؿ والوحدات الوظيفية_ وضع االسًتاتيجية على مستوى اؼبنظمة و 4
 _ وضع السياسات والربامج اؼبتكاملة.5

: ربديد مدى مبلءمة اؽبيكل التنظيمي للتطبيق وتشمل ،ىي مرحلة التطبيق االستراتيجيالمرحلة الثانية: و 
 ؛السياسات الوظيفية للمؤسسةومدى مبلءمة  ،االسًتاتيجي، ومدى توافر اؼبهارات القيادية والبشرية

بالنسبة ؼبراكز خاصة ؛ : ربديد معايَت قياس األداءوتشمل ،االستراتيجية المرحلة الثالثة: وىي مرحلة الرقابة
 وازباذ القرارات الصحيحة. ،األداء اغبرجة، مث قياس األداء وربديد االكبرافات

 
 
 
 

                                                             
 (، العدد37، اجمللد )مجلة اإلدارة العامة"،  فبارسة اإلدارة االسًتاتيجية يف اؼبنشآت الصناعية وعبلقتها بقدرة اؼبنشأة ناديا حبيب أيوب، " :(1)
 (.482 -423: )ص ص .431: ، ص1997جامعة اؼبلك سعود، الرياض، السعودية، نوفمرب  ،(03)
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 . مستويات االستراتيجية في المؤسسة:2
هتتم اإلدارة االسًتاتيجية بوضع أجزاء اؼبنظمة يف كياف متكامل ومنسق ومرتب وموجو كبو ربقيق ىدؼ        

 وتوضع اإلدارة االسًتاتيجية اؼبنظمة من وجهة نظر العمبلء.   ؼبنافسُت  وزيادة قيمةربقيق الفوز على ا :رئيسي وىو
 (1)يعمل كل منها على ربقيق نتائج اؼبستوى األعلى، وىذه اؼبستويات الثبلثة ىي:  ،مستويات يف ثبلث

ويوضع يف ىذا اؼبستوى (: Corporate Strategiesاالستراتيجيات على مستوى المنظمة ) . أ
وربدد اذباىاهتا يف التعامل مع البيئة اػبارجية، وتقـو طبقة اإلدارة  ،اتيجيات الكلية اليت تتعلق باؼبنظمة ككلاالسًت 

العليا بإتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات االسًتاتيجية ورؤساء األنشطة الرئيسية باؼبشاركة يف وضع التصور 
ستوى التفكَت يف استخداـ نقاط القوة والضعف للمنظمة  االسًتاتيجي للمنظمة ككل، واؼبسؤولية األساسية ؽبذا اؼب

 االندماج واؼبشروعات اؼبشًتكة وتغيَت نوع النشاط الرئيسي للمنظمة، :ككل يف ازباد قرارات اسًتاتيجية عامة مثل
أو الدخوؿ يف نشاط جديد سباما أو االنكماش وتصفية أحد األنشطة أو تصفية اؼبنظمة ككل، وتتميز 

يستغرؽ تنفيذىا وقتا طويبل حىت تظهر  ؛ت على ىذا اؼبستوى بأهنا اسًتاتيجيات طويلة األجلاالسًتاتيجيا
 ؛تتميز بأف أثرىا عاـ على اؼبنظمةنتائجها، كما 

يظهر ىذا اؼبستوى يف  :(Business Units Strategies)استراتيجيات وحدات األعمال  . ب
دد من الشركات اليت تصل كل منها إذل حجم يبكن الشركات متعددة األغراض أو اؼبنظمات اليت تسيطر على ع

اعتبارىا معو وحدة اسًتاتيجية قائمة بذاهتا وؽبا من اػبصائص ما يبيزىا عن غَتىا من الوحدات االسًتاتيجية 
األخرى للمنظمة، ويشًتؾ يف وضع ىذه االسًتاتيجيات رؤساء ىذه الوحدات ورؤساء األنشطة الرئيسية فيها، 

 ه االسًتاتيجيات مع االسًتاتيجية الكلية للمنظمة، والقرارات االسًتاتيجية على ىذا اؼبستوىويشًتط تناسق ىذ
دخالو على اؼبنتجات إ واػبدمات للمنظمة ونواحي التطوير الذي يبكن تتمثل يف ربديد تشكيلة اؼبنتجات

 ؛قة معينة من العمبلءعلى خدمة طب بدء ضبلة إعبلنية أو الًتكيزمع فتح منافذ توزيع جديدة، و واػبدمات، 
توضع ىذه االسًتاتيجيات باالسًتشاد (: Functional Strategicاالستراتيجيات الوظيفية ) . ت

باسًتاتيجية الوحدات االسًتاتيجية وباالسًتشاد باالسًتاتيجية الكلية إذا دل يكن باؼبنظمة وحدات اسًتاتيجية 
وظائف ويتعلق ىذا اؼبستوى بال(، Single Businessواقتصر نشاط اؼبنظمة على نشاط رئيسي واحد )

، ويشًتؾ رؤساء األنشطة الرئيسية مع اؼبستوى التارل ائف االنتاج والتسويق والتمويلظالرئيسية يف اؼبنظمة مثل و 

                                                             

-18، ص ص: 2004"، الدار اعبامعية للطبع والنشر  والتوزيع، مصر، " اإلدارة االستراتيجية: األصول واألسس العلميةض، (: ؿبمد أضبد عو 1)
21. 
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يف وضع تصور ؽبذه االسًتاتيجيات، وتتميز االسًتاتيجيات يف ىذا اؼبستوى بأهنا ذات طابع تشغيلي وتنفيذي 
مر تأثَتىا لفًتة طويلة، ومن أمثلة ذلك: القرارات االسًتاتيجية الختيار اؼبوردين، واؼبناطق قصَت األجل ال يست

طرؽ البيع واإلعبلف والعبلقات العامة والتسعَت والتخزين والتعيُت والتحفيز و اعبغرافية اليت سيتم الًتكيز عليها، 
 ًن اػبدمات.والرقابة وتوزيع االستهبلؾ وطرؽ الدفع ومنح االسباف وأماكن تقد

وىي غَت مستقلة عن بعضها  ،وتعتمد االسًتاتيجيات )الكلية، واألعماؿ، والوظيفية( على بعضها البعض
البعض، بل إهنا مرتبطة معا بشكل وثيق، وعندما تصاغ االسًتاتيجية يُػَقيٍّد اؼبستوى الكلي مستوى األعماؿ الذي 

اغة االسًتاتيجية يستخدـ اؼبستوى اغبارل أداء مستوى يقيد باؼبقابل اؼبستوى الوظيفي، ومن خبلؿ مرحلة صي
األعماؿ )التغذية العكسية( كمدخبلت لتشخيصها، وبشكل متشابو يشكل تقسيمات اؼبستوى الوظيفي 

 مدخبلت حاظبة لصياغة اسًتاتيجية األعماؿ.

 ستراتيجي لنشاط المؤسسةالثالث: أدوات التحليل االالمطلب 

سًتاتيجي، ومن أجل قياـ ستخدامها يف ؾباؿ التحليل االاساليب واألدوات اليت يبكن ىناؾ العديد من األ       
 اإلدارة بذلك فإهنا تستعُت بعدد من األدوات منها سلسلة القيمة، منحٌت اػبربة، ودورة حياة اؼبنتوج.

ؽ اؼبسمى سلسلة القيمة لتأشَت الطر  مبوذج (Porter)طرح  :  (Value-Chain)سلسلة القيمة:  -1
نو لكل منظمة أنشطة ـبتلفة تسعى لدعم إاليت يبكن إذل أف تعتمدىا اؼبنظمة يف إرضاء الزبوف وربقيق قيمة لو، إذ 

( واليت تتمثل 1وسلسلة القيمة يبكن توضيحها بالشكل ) ،منتجها يف السوؽ وبقيمة مرتفعة لتحقيق رضا الزبوف
 (1)ؼبتمثلة يف نوعُت نبا:بعملية ربليل لتلك األنشطة اليت تقـو هبا اؼبنظمة وا

ستبلـ اؼبواد لغرض تقديبها إذل األقساـ ا: وىي تلك األنشطة اليت تنصب كبو جلب و األنشطة األساسية . أ
 ؛دمة الساندة جململ تلك العملياتاؼبختصة يف عمليات اإلنتاج والتسويق وتقدًن اػب

الداعمة لؤلنشطة األساسية يف اؼبنظمة : وىي ؾبموعة األنشطة اؼبوجودة يف سلسلة القيمة و األنشطة الساندة . ب
 ذات خصوصية دبجاؿ الصناعة اليت تعمل هبا.

إف قباح اؼبنظمة ال يتوقف على كيف يعمل كل قسم، بل يف كيف تكوف األنشطة اػباصة باألقساـ         
اليت ربققها متعاونة ومتشاركة بعضها مع البعض اآلخر لبلوغ أىداؼ اؼبنظمة ككل، ودبا يعظم من قيمة منافع 

 اؼبنظمة من جانب وقيمتها لدى اؼبستهلك من اعبانب آخر.

                                                             
 .104-99 :، ص2012سًتاتيجيات التسويق"، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف، األردف، اثامر البكري، "  :(1)
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 (Porter)(: سلسلة القيمة لبوتر 1-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 10، ص:2012التوزيع، عماف، األردف، "، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر و ستراتيجيات التسويقالبكري،" ا ثامر: المصدر

ا اؼبنحٌت يفًتض أنو كلما تصاعدت اػبربة اؼبًتاكمة يف إنتاج منتج معُت فإف التكلفة : إف ىذمنحنى الخبرة. 2
لبفاض يف (، وتتحقق بذلك اال%30-20بُت ) اػباصة بوحدة أنشطة اإلنتاج والتسويق تنخفض بنسبة تًتاوح

 (1)( عوامل أساسية:06تكلفة الوحدة من خبلؿ ستة)
  ؛قتصاديات اغبجم الكبَتاربقيق 
 ؛داء القوى العاملة )أثر التعليم(عالية أزيادة ف 
 ؛نتاجية ذاهتاربسُت العملية اإل 
 ؛الوصوؿ إذل تنميط اؼبنتج 
  ؛للمنتجالوصوؿ إذل التصميم األمثل 
 .تنمية عدد من البدائل يف مكونات اؼبنتج ذاتو 

ًتاتيجية اليت تؤدي ستباع تلك االااػبربة فإف ذلك يعٍت ؽبا ضرورة  إذا أرادت اؼبنظمة أف تستفيد بأثر منحٌت
حتفاظها خبطة كبَتة من السوؽ، وينبغي اإلشارة ىنا أف ربقيق اؼبنظمة غبصة كبَتة يف السوؽ ال اإذل حصوؽبا و 

يعٍت ؽبا بالضرورة أف تتعامل اؼبنظمة مع السوؽ ككل دوف تقسيمو إذل قطاعات سوقية، فاؼبنظمة تستطيع أف 

                                                             
"، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة، األردف، ستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغيراإلدارة االبتور، " يز صاحل بن حعبد العز  :(1)

 .261:، ص2004
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مث تتعامل مع ىذه القطاعات حبيث تتمكن منها، وتوفق يف  ،دةم السوؽ إذل عدد من القطاعات احملدو يتقس
 الدفاع عنها أماـ اؼبنافسُت، ومن مث تستطيع أف ربقق حصة كبَتة يف السوؽ من خبلؿ ىذا التقييم.

وتؤكد نتائج بعض الدراسات إذل أف مضاعفة اػبربة يًتتب عليها زبفيض تكلفة اإلنتاج والتسويق دبعدؿ      
ذلك النشاط أو تلك الًتكيز على  :سًتاتيجية ىنا تقدـ بالنص التارل، وبالتارل فإف النصيحة االتقريبا( 30%)

 ؛(1) كتسبت فيها اؼبنظمة اػبربةا األنشطة اليت 
: يبر اؼبنتوج بالعديد من اؼبراحل اؼبتتابعة، تتميز كل واحدة منها بوتَتة مبيعات معينة دورة حياة المنتوج -3

سًتاتيجيات ـبتلفة لكل مرحلة، واعبدوؿ التارل اوعية، الشيء الذي يؤدي إذل تبٍت اكل سوقية نودبميزات مالية وىي
يبُت تطور كل من اؼببيعات، اػبزينة، اؼبردودية وـبتلف اػبصائص اؼبالية والتجارية للمؤسسة حسب مراحل دورة 

 حياة اؼبنتوج.
 .ائص المرتبطة بدورة حياة المنتوج(: الخص1-1الجدول رقم )

 الخصائص المرتبطة بدورة حياة المنتوج
 الًتاجع النضج التوسع البحث الدراسات 
 ستثماراال -1
 التمويل -2
 اؼبنافسة -3
شػػػػػػػػػػػػػػػػػكل اؼبنافسػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -4

 اؼبسيطرة
 مورد أساسي -5
 
 سًتاتيجيةاال -6

 البحث
 العجز

 ضعيفة جدا
 غائبة

 
 بتكارالقدرة على اال

 
 النمو

 

 إتصاؿ القدرة
 عجز

 منتجات قديبة
 بتكارباال

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة 
 تكنولوجيةال

  نشاءاإل
 
 
 

 قدرة 
 عجز

منتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
فباثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
بالكميػػػػػػػػػػػػػات 
القػػدرة اؼباليػػة 

 التطور

 ربديد اإلنتاج
 فائض 

منتجػػػات ـبًتعػػػة 
 بالفعل التجاري

القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرة 
 اللوجستيكية

 التكيف
 

 ستثماروقف اال
فػػػائض منتجػػػات بديلػػػػة 

 باألسعار
Capacité de 
redéploiement 

  
 الًتاجع

التنافسػػػػػػػػػػية  زواؿ اؼبيػػػػػػػػػػزة
لبحػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػن مزايػػػػػػػػػػا وا

 أخرى
 

الدولي حول: تنافسية المؤسسات الملتقى : زينات دراجي، نعيمة غبلب،" العوامل التنافسية يف التسويق" ، المصدر
 30-29بسكرة، قسم علوم التسيير، جامعة محمد خيضر ،قتصاديةتحوالت المحيط، ، كلية العلوم االقتصادية و اال

 .92، ص:2002 ،أكتوبر
                                                             

 .261:، صذكره مرجع سبقبد العزيز صاحل بن حبتور، ع  (1)

 اكتساب ميزة التنافسية

 

ى الميزة الحفاظ عل
 التنافسية
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 ىيم أساسية حول الميزة التنافسية: مفاالمبحث الثاني

أصبح موضوع اؼبيزة التنافسية من اؼبواضيع اليت تشغل اىتماـ اؼبؤسسات كثَتا كوهنا تؤدي دورا أساسيا يف 
دارة ناجحة السًتاتيجيتها ذبعلها قادرة على زيادة إللمؤسسات أف تفكر بصورة مستمرة بحياهتا،  لذا ينبغي 
 ناجح ؼبزاياىا التنافسية.  ـيعكس ىذا االذباه ربديد واستخداسالقيمة اليت زبلقها، و 

 المطلب األول: مفهوم التنافسية ومؤشرات قياسها
إضافة إذل ىبتلف مفهـو التنافسية باختبلؼ ؿبل اغبديث فيما إذا كاف عن مؤسسة  أو قطاع أو دولة،

 مؤشرات قياسها على كل مستوى.
 مفهوم التنافسية:  .1

تنافسية مسألة يف غاية األنبية ألهنا ربدد معادل الظاىرة ونطاقها وكيفية قياسها وتفسَتىا إف ربديد مفهـو ال
ولكن ىذا التحديد ليس باألمر اليسَت بسبب   ،قتصاديةوكذلك مغزاىا بالنسبة للسياسة االومعوقات تطويرىا، 

ونتيجة لذلك ال  ،يا دقيقاعدـ وجود إطار نظري قوي ومبوذج متماسك يسمح بتفسَتىا وربديديها ربديدا علم
سبخض عنو العديد من التعريفات   ،يزاؿ مفهـو التنافسية وقياسها خاضعا ؼبناظرات بُت الباحثُت واألكاديبيُت

حيث ىبتلف مفهـو التنافسية  ،واؼبؤشرات اليت رباوؿ ربديد قياس واحد أو أكثر من األوجو اؼبتعددة للتنافسية
 انت مؤسسة أو قطاع أو دولة.باختبلؼ ؿبل اغبديث فيما إذا ك

 من أبرز التعاريف اؼبتداولة مايلي:تنافسية المؤسسة:  أوال: 

" درجة قباح اؼبنظمة يف ربقيق ىدفها باحملافظة على مواقعها التنافسية وبناء مواقع تنافسية أعمق بينها وبُت  . أ
نتاجية  وزيادة اإل ،يادة اغبصة السوقيةوز  مثيبلهتا من اؼبنظمات من خبلؿ تقليل نسبة اػبطأ أو العيوب باإلنتاج،

 ؛(1)ماـ و االبتكار و مبو اؼببيعات "و االىت ،الفعلية

نافسيها احملليُت النوعية اؼبميزة اليت يبكنها أف تقدـ اؼبؤسسة وبتكلفة منخفضة مقارنة مع م "اؼبنتجات ب.
ض اؼبشغلُت هبا وتوفَت عائد ؼبالكيها يضمن ربقيق اؼبؤسسة للربح طويل اؼبدى وقدرهتا على تعويوالدوليُت ودبا

 ؛ (2)".

                                                             
، مجلة دراسات للعلوم اإلداريةة على قطاع الصناعات الدوائية يف األردف"، ؿبمد أضبد الطراونة، "اعبودة الشاملة والقدرة التنافسية: دراسة تطبيقي  (1)

 .38، ص2002(، اعبامعة األردنية،1(، العدد)29اجمللد )
 249، ص: 2007، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، اعبزائر، ماي مجلة العلوم اإلنسانيةضبد ببلرل، " اؼبيزة التنافسية ومبوذج اإلدارة االسًتاتيجية"، .أ(2)

 .(261_245)ص ص:
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" القدرة على تزويد اؼبستهلك دبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من اؼبنافسُت اآلخرين يف  ت.
السوؽ الدولية فبا يعٍت قباحا مستمرا ؽبذه اؼبؤسسة على الصعيد العاؼبي يف ظل غياب الدعم واغبماية من قبل 

تلبية حاجات وتعد  ،نتاجيةنتاج اؼبوظفة يف العملية اإلنتاجية عوامل اإلإمن خبلؿ رفع  ويتم ذلك ،اغبكومة
واؼبعتمد على اعبودة خطوة أساسية يف ربقيق القدرة على تلبية الطلب العاؼبي واؼبنافسة دوليا  رالطلب احمللي اؼبتطو 

 ؛(1) "
 ؛(2)افسيها"" القدرة اليت سبتلكها اؼبؤسسة يف وقت معُت على مقاومة من ث.
 ؛(3) وقية مهمة دبردودية و بشكل دائم"" قدرة اؼبؤسسة لبلستبلء على حصة س ح.
 ؛(4)سعر مناسبُت"و تاج السلع و اػبدمات بنوعية نإ" القدرة على  خ.
حيث يرجع ذلك التفوؽ  ،قة دبا يقدمو منافسوىاو فنتاج وتسويق منتجات متإقدرة اؼبؤسسة على تصميم و "  ع.

 ؛(5)التقدـ التقٍت وغَتىا "و السعر واعبودة  :لعوامل مثلإذل عدد من ا
نتاجية والتطويرية اليت فعاليات اإلدارية والتسويقية واإل" اعبهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة ال و.

 (6)".تساعا يف األسواؽ اليت هتتم هباسبارسها اؼبنظمات من أجل اغبصوؿ على شروبة أكرب ورقعة أكثر ا
ا سبق يتضح تباين مفهـو تنافسية اؼبؤسسة إال أف معظمها يتمحور حوؿ قدرة اؼبؤسسة على تلبية رغبات فب

وحاجات اؼبستهلكُت اؼبختلفة، وذلك بتوفَت سلع وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خبلؽبا النفاذ إذل 

                                                             
 منشورات المنظمة العربية للتنميةعطية صبلح سلطاف،" ربسُت القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واػباصة وفقا ؼبعايَت األداء االسًتاتيجي"،  (1)

 304: ، ص2008، القاىرة، مصر،اإلدارية
(2) Alouni Aoumeneur Akki   ,  " le système d’ imformation comptable et la cométituité des 
entreprises", Seninaire international: la compétitive des entreprises economigue et 
mutation de l’environment, Departement de Gestion, Universite de Biskra,2002, 
p :229 

"، دار احملمدية بالجزائر اء في المؤسسة االقتصادية_ المؤسسة العموميةمراقبة التسيير واألدناصر دادي عدوف، وعبد اهلل قويدر الواحد،"   (3)
 .11، ص: 2010العامة، اعبزائر، 

(، اعبامعة األردنية، 02(، العدد )33، اجمللد )مجلة دراسات للعلوم اإلداريةسعيد الطراونة، " تقييم اؼبقدرة التنافسية السعرية: منظور كمي "،  (4)
 . 229، ص: 2006األردف، 

  298، ص:2012(، جامعة ورقلة، 10عدد )، المجلة الباحثعثماف بن عبد اهلل الصاحل، " تنافسية مؤسسات التعليم العارل: إطار مفتوح"،  (5)
اصة اعبزائرية "، الشريف بقة، وعبد الرضبن العايب، " تأىيل وظيفة اؼبوارد البشرية يف ظل متغَتات العوؼبة: حالة اؼبنظمات االقتصادية العمومية واػب(6)

 4 -1ىـ الموافق 1430ذو القعدة  14 -13الرياض ، أوراق عمل المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية: نحو أداء متميز  في القطاع الحكومي
 .9، معهد اإلدارة العامة، السعودية، ص : 2009 نوفمبر
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ثر وضوحا واألقل تعقيدا إذا ما قورف األسواؽ الدولية، وعلى الرغم من ذلك يعترب مفهومها عند ىذا اؼبستوى األك
 باؼبستويات األخرى.

 من بُت التعاريف نذكر ما يلي:( : )فرع النشاط االقتصادي تنافسية القطاع ثانيا:

" قدرة شركات قطاع صناعي معُت يف دولة ما على ربقيق قباح مستمر يف األسواؽ الدولية دوف االعتماد على  أ.
 ؛(1)سبيز تلك الدولة يف ىذه الصناعة"التارل الدعم واغبماية اغبكومية وب

نتاجية النسبية مرتفعة بالنظر إذل الصناعات اؼبنافسة دوليا، حيث تكوف "مدى قدرة الصناعة على ربقيق اإل ب.
نتاجية منها لدى الصناعات اؼبنافسة دوليا أو مساوية ؽبا إنتاج فيها أكرب نافسية إذا كانت عناصر اإلالصناعة ت
ىذا إذل جانب   ،ل وكانت تكلفة الوحدة اؼبنتجة لديها أقل من تكلفتهم أو مساوية ؽبا على األكثرعلى األق

ة ومن إصبارل الصادرات ربقيق ىذه الصناعة التفوؽ يف التجارة كنتيجة الرتفاع نصيبها من إصبارل صادرات الدول
(2)".العاؼبية

 

  نذكر ما يلي: من بُت التعاريف اؼبقدمة ؽباتنافسية الدولة:  ثالثا:

نتاج السلع واػبدمات اليت تنجح يف اختيار إالدولة يف ظل أسواؽ حرة وعادلة  "الدرجة اليت تستطيع هبا أ.
 ؛(3)األسواؽ الدولية ويف نفس الوقت احملافظة على توسيع الدخل اغبقيقي ؼبواطنيها على اؼبدى الطويل" 

قيق مستوى معيشة يزداد ارتفاعا ات األسواؽ الدولية مع ربنتاج سلع وخدمات تفي دبتطلبإ"  قدرة الدولة على  
 ؛(4)ستدامة على اؼبدى الطويل"او 

نتاجية لبلد ما ومن شبة  ربديد مل اليت هتدؼ إذل ربديد مستوى اإل"ؾبموعة اؼبؤسسات والسياسات والعوا ت.
 ؛(5) الدخل للمواطنُت "قتصادي مع ربقيق مستويات مرتفعة من ستداـ من االزدىار واالستقرار االمستوى م

                                                             
-29، ألول حول: تنافسية المؤسسات االقتصادية وتحوالت المحيطالملتقى الدولي ا" مفهـو التنافسية "،  ،كماؿ رزيق، وفارس مسدور: (1)

 .105بسكرة، اعبزائر، ص:  -ـ، كلية اغبقوؽ، العلـو االقتصادية، جامعة ؿبمد خيضر2002أكتوبر  30
 5 .24، ص: ذكره قبمرجع سأضبد ببلرل، : (2) 
الملتقى الدولي الرابع حول: المنافسة واالقتصاد العاؼبي: حالة اعبزائر"، الربط بُت االقتصاد الوطٍت  -" اؼبنافسة والتنافسية ،بلقاسم أضبد: (3)

، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .5، ص: 2010جامعة الشلف، اعبزائر، 

، القاىرة، منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلداريةرة االسًتاتيجية لتحسُت القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واػباصة"، " اإلدا ،عادؿ رزؽ:  (4)
 .366، ص: 2008مصر، 

 .298، ص: ذكره مرجع سبق، الصاحل عثماف بن عبد اهلل:  (5)
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بنصيب الفرد من الناتج " القدرة على ربقيق معدالت مبو مرتفعة ومستديبة يف دخل الفرد اغبقيقي مقاسا  ث.
 ؛(1)صبارل اغبقيقي"احمللي اإل

نتاج سلع وخدمات تليب احتياجات األسواؽ العاؼبية وتساعد يف ذات الوقت على إدولة ما على " قدرة  ج.
اغبفاظ واستمرارية ىذا يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لرعايا الدولة اؼبعنية والعمل على  ربقيق ارتفاع

  (2)".االرتفاع
فبا سبق يبكن القوؿ أف اؼبستويات الثبلثة اؼبذكورة سابقا للتنافسية )اؼبؤسسة، القطاع ،الدولة( ىي تكاملية 

ذل قطاع أو صناعة تنافسية يف ظل غياب مؤسسات ذات فبل يبكن الوصوؿ إ ،حبيث أف أحدىا يؤدي إذل اآلخر
قدرة تنافسية على الصعيد الدورل،  وبالتارل فإف ربقيق الدولة ؼبعدؿ مرتفع ومستمر لدخل الفرد يعد دليبل على أف 

 .األنشطة االقتصادية اؼبختلفة سبتلك يف ؾبملها ميزة تؤىلها للمنافسة على الصعيد الدورل

 التنافسيةثانيا: مؤشرات قياس 

وؼبا اختلفت اآلراء حوؿ  ،حاولت العديد من الدراسات واألحباث أف تطور مؤشرات ـبتلفة لقياس التنافسية
إهباد تعريف ؿبدد ودقيق ؼبصطلح التنافسية فقد تباينت اآلراء أيضا حوؿ إهباد مؤشرات تقيس التنافسية خاصة و 

 القطاعو  اؼبؤسسة :حسب مستوى التحليل أي على مستوىمسألة قياس التنافسية  أنو مت األخذ بعُت االعتبار
وفيما يأيت ذكر ألىم تلك  ،والدولة ككل، ىذه اؼبؤشرات تضع العديد من اؼبتغَتات والعوامل الكمية والنوعية

 .اؼبؤسسة، القطاع، الدولة :اؼبؤشرات على مستوى

 . مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة: 1

اءة اؼبؤسسة يف صياغة وتنفيذ االسًتاتيجيات التنافسية اليت تعكس تتضمن ىذه اؼبؤشرات قياس مدى كف
 (3)اليت نوجزىا فيما يلي:  ،كلفة، والرحبية، واغبصة السوقيةالت

                                                             
ص:  ،2009(، مايو83بالكويت، العدد ) ، اؼبعهد العريب للتخطيطنميةسلسلة جسر التسياسات تطوير القدرة التنافسية "، "،جليلي ض بنريا (1)

6  
" ، دار التعليم اعبامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  التنافسية الدولية وتأثيرىا على التجارة العربية والعالمية" ،نيفُت حسُت مشت  (2)

 .22، ص: 2010مصر، 
رسالة ماجستير غير تطوير اؼبيزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية اعبزائرية يف ظل ربرير التجارة اػبارجية "، آليات  "،: نصَتة بن عبد الرضبن(3)

 .43، ص: 2006، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة سعد دحلب، البليدة، منشورة
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تلعب التكلفة دورا ىاما كمؤشر تنافسي ألنو ال يبكن ربديد أسعار تنافسية دوف ضبط  مؤشر التكلفة: -
سات تستهدؼ أف تكوف الرائدة يف خفض عنصر التكلفة بُت مستمر للتكاليف، لذلك قبد الكثَت من اؼبؤس

 ؛يضمن ؽبا البقاء يف السوؽ الدورلمنافسيها لتحقيق مركز تنافسي 
أف تكوف ىذه تشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية اغبالية للمؤسسة لكن ال بد من   مؤشر الربحية: -

ف بقاء اؼبؤسسة يف السوؽ، وىنا ذبدر اإلشارة إذل أف من أجل ضما ،وقابل لبلستمرار الرحبية بشكل متصاعد
تفرضها الظروؼ الدولية  ،الرحبية لوحدىا ال تكفي بل ال بد من تطبيق معايَت اعبودة اليت أصبحت ضرورة ملحة

 ؛ةخاصة مع اتساع ساحة اؼبنافسة احملتدم
األسواؽ احمللية واألسواؽ  يعكس مؤشر اغبصة السوقية مدى مسانبة اؼبؤسسة يف  مؤشر الحصة السوقية: -

الدولية على حد السواء، إذ ربقق اؼبؤسسة أرباحا كبَتة كلما كانت حصتها السوقية أكرب وىذا ما يساعدىا على 
 توسيع أنشطتها وتنمية قدراهتا التنافسية.

 . مؤشرات قياس تنافسية القطاع ) فرع النشاط االقتصادي(: 2
قياس إذل اؼبؤسسات قليمية بالة على مستوى السوؽ احمللية أو االؼبؤسسإذا كاف من اؼبمكن تقييم تنافسية ا

فإف تقييم تنافسية فرع النشاط االقتصادي يتم باؼبقارنة مع فرع النشاط االقتصادي  ،قليمية اؼبنافسةاحمللية أو اال
 (1)اؼبماثل إلقليم آخر أو بلد آخر يتم معو التبادؿ  .ومن أىم ىذه اؼبؤشرات قبد: 

نتاجية الكلية للعوامل فيو متساوية أو أعلى يعد اؼبشروع تنافسيا إذا كانت اإلنتاجية: رات التكاليف اإلمؤش -
منها لدى اؼبشروعات األجنبية اؼبزاضبة ؽبا، أو كاف مستوى تكاليف الوحدة باؼبتوسط يساوي أو يقل عن مستوى 

 ؛تكاليف الوحدة للمزاضبُت األجانب
تستعمل يف ىذا اجملاؿ اؼبيزاف التجاري  واغبصة من السوؽ  ن السوق الدولية:مؤشرات التجارة والحصة م -

صبارل إ  حصة فرع النشاط االقتصادي من الدولية كمؤشرين لقياس تنافسية فرع النشاط االقتصادي، وىنا تعرب
ة الكلية الصادرات الوطنية عن مدى تقدـ أو تراجع تنافسيتو باإلضافة إذل حصتو من حجم الصادرات الدولي

 ؼبنتج أو خدمة معينة.
 
 

                                                             
 .107، ص: ذكره قبمرجع س: كماؿ رزيق، ومسدور فارس، (1)
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قتصادية واؼبالية، وىي دولة جبملة كبَتة من اؼبؤشرات االتقاس تنافسية ال . مؤشرات قياس تنافسية الدولة:3
 (1)تقسم إذل:

تستند اؼبؤشرات اعبزئية إذل معايَت  أو متغَتات كمية ونوعية تعطي اعبوانب   مؤشرات التنافسية الجزئية: -
سبية، والتكلفة نتاجية النالكفاءة اإل :نتاجية مثلم ىذه اؼبؤشرات تلك اؼبتعلقة باإلتنافسية ومن أىاؼبتعددة لل

نتاج، و كذلك أداء التجارة اػبارجية  وخباصة الصادرات و إدراة سعر الصرؼ وغالبا ما ذبمع اغبدية لعوامل اإل
 ؛على اؼبستوى القطاعي أو الكلي يةىذه اؼبؤشرات اعبزئية لبناء اؼبؤشرات اؼبركبة لتحليل التنافس

ومن أشهر اؼبؤشرات اؼبركبة لقياس التنافسية الدولية يبكن ذكر مؤشرات اؼبنتدى   مؤشرات التنافسية المركبة: -
االقتصادي العاؼبي و ىي مؤشر مبو التنافسية واؼبؤشر اعباري للتنافسية  أومؤشر التنافسية االقتصادي اعبزئي، يف 

لدورل للتنمية االدارية اعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية ىي: األداء االقتصادي، والفعالية حُت قبد اؼبعهد ا
 اغبكومية، وكفاءة قطاع األعماؿ، والبنية التحتية.

 مفهوم الميزة التنافسية وأىميتهاالمطلب الثاني: 

، وتعود بدايات يات األعماؿمكانة ىامة يف ؾبارل االدارة االسًتاتيجية واقتصادمفهـو اؼبيزة التنافسية  يشغل
 ظهور بعد خاصة والتوسع االنتشار يف ىذا اؼبفهـو فكرة بدأتىذا اؼبفهـو إذل شبانينات القرف العشرين، حيث 

  سية ؼبنظمات األعماؿ.التناف االسًتاتيجيات خبصوص  Porter )) بورتر مايكل كتابات

  مفهوم الميزة التنافسية : .1

رة االسًتاتيجية و اقتصاديات األعماؿ وقد ادة مكانة ىامة يف كل من ؾبارل اإلييشغل مفهـو اؼبيزة التنافس
( أوؿ من قدـ porter(، ويعترب بورتر )1980برز مفهـو اؼبيزة التنافسية بشكل واضح يف مطلع الثمانينات)

اليب ربليل ( بعنواف:" االسًتاتيجية التنافسية: أس1980الذي قدمو عاـ ) اسهامات يف ىذا اجملاؿ يف مؤلفو
 (3)حيث حدد اؼبيزة التنافسية بثبلثة مفاىيم أساسية ىي: (2)،الصناعات واؼبنافسُت"

                                                             
، كلية العـو ماجستير غير منشورة رسالةترقية التنافسية العربية يف ظل اؼبتغَتات العاؼبية، آفاؽ وربديات: دراسة حالة اعبزائر"،  صونيا بقعة، ":(1)

 .29، ص: 2008االقتصادية وعلـو التسيَت والعلـو التجارية، جامعة ؿبمد بوضياؼ اؼبسيلة، 
(2) :Porter, M.E, “ Competitive Strategy : Techniques  for Analyzing  Industries and 
Competitors ”, The Free Press, New York, 1980. 

السًتاتيجية االستدامة"، يف اعتمادىا  HP" االطار اؼبفاىيمي لبلستدامة واؼبيزة التنافسية اؼبستدامة: ؿباكاة لشركة ،: ثامر البكري، وخالذ بٍت ضبداف(3)
 .6، ص: 2013، اعبزائر،  9، العدد نسانيةماعية واالجتكاديمية للدراسات االمجلة األ
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اؼبيزة التنافسية تتم وفق عمليات ؿبددة من شأهنا أف تزيد من األمد الزمٍت ؽبا، و ىذا التطوير  المفهوم األول: 
قوة اجملهزوف، الداخلوف اعبدد ( و ىي: قوة اؼبشًتوف، five force modelيتمثل يف القوى اػبمسة )

 ؛لة، و اؼبتنافسوف يف ذات الصناعةللصناعة، اؼبنتجات البدي

و اليت تتمثل بقيادة الكلفة الشاملة، قيادة  اؼبنظمة: االسًتاتيجيات التنافسية اؼبعتمدة من قبل المفهوم الثاني
 .اسوؽ ضيقال كاف  أو اسوؽ واسعالكاف   اس السوؽ اؼبستهدؼ فيما إذاالتمايز و الًتكيز و يتم اعتمادىا على أس

ؼبنظمة نبا األنشطة الذي يستند إذل نوعُت من األنشطة اليت تقـو هبا اربليل سلسلة القيمة و  المفهوم الثالث:
األنشطة الساندة )البٌت التحتية ، العمليات، التسويق، اػبدمات( و مداد اػبارجيمداد الداخلي، اإلالرئيسية )اإل
 د البشرية، التطوير التكنولوجي، التبذير(  للشركة، اؼبوار 

 كما يبكن تقدًن تعاريف للميزة  التنافسية نذكرىا فيما يلي:       
 " قدرة اؼبؤسسة على ربقيق حاجات اؼبستهلك أو القيمة اليت يتمٌت اغبصوؿ عليها من اؼبنتج مثل اعبودة العالية"أ.

 ؛(1)
، موارد طبيعية...( و غَت منظورة )ظبعة اؼبنظمة، ثقافتها، العبلمة "ؾبموع األصوؿ اؼبنظورة )مصنع، ذبهيزات ب.

 ؛(2) ( اليت سبتلكها اؼبنظمة " لكفاءات و اؼبعارؼ لدى األفرادالتجارية، ا
التفوؽ على  " ؾبموع اػبصائص أو الصفات اليت يتصف هبا اؼبنتج أو العبلمة، و اليت تعطي اؼبؤسسة بعضت.

 ؛(3)منافسيها اؼبباشرين"
 
 
 
 

                                                             
 مجلة : ؿبمد مسلوب، " أثر اؼبيزة التنافسية على السلوؾ الشرائي للمستهلك اعبزائري للهاتف النقاؿ دراسة حالة: الوطنية لبلتصاالت "قبمة"،(1)

ادية، التنمية واسًتاتيجيات االندماج يف االقتصاد العاؼبي، اؼبدرسة ، ـبَت االصبلحات االقتصاالصالحات االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي
 . 92، ص ص: 2010، 9العليا للتجارة، العدد 

، جامعة ؿبمد مجلة العلوم االنسانية" االدارة الفعالة للمعرفة: مصدر لتحقيق اؼبيوة التنافسية يف ظل احمليط االقتصادي اعبديد"،  ،: فريد كورتل(2)
 . 285، ص: 2007، ماي 12العدد  خيضر بسكرة،

المؤتمر العلمي الدولي  منَت نوري، ونعيمة بارؾ،" إدارة العبلقة مع الزبوف كأداة لتحقيق اؼبيوة التنافسية ؼبنظمات األعماؿ: اؼبتطلبات والتوصيات"،  (3)
نيسان  29-27ية، جامعة العلةم التطبيقية، األردن، الثالث حول: إدارة منظمات األعمال: التحديات المعاصرة، كلية االقتصاد والعلوم االدار 

 .6 ، ص:2009
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(1) ليدىا من قبل اؼبنظمات اؼبنافسة"نتاجية أو تسويقية يصعب تقإقدرة اؼبنظمة  يف تطبيق عمليات  "ث.
 ؛

(2) سيها عن طريق أمباط نشر اؼبوارد"اؼبنظمة مقابل مناف  " اؼبوقع الفريد الذي تطورهج.
. 
لتنافسية، إذ يعود سبب باستعراض التعاريف السابقة يبلحظ أهنا ازبذت جوانب متعددة يف وصف اؼبيزة ا

صباؿ اعبوانب إب عدة يف اؼبؤسسة، إال أنو يبكن االختبلؼ والتمايز بينها إذل أف ىذا اؼبصطلح يضم وهبسد جوان
 اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي: 

 ؛داخلية ألداء األنشطة اػباصة هباركزت التعاريف السابقة على استغبلؿ اؼبؤسسة لنقاط القوة ال -

 ركزت التعاريف السابقة على خلق شىء متفرد وـبتلف عن بقية اؼبنافسُت. -
رغم اختبلؼ تعريف اؼبيزة التنافسية، إال أهنا باختصار تشَت إذل أداء اؼبؤسسة ألنشطتها بصورة أكثر كفاءة 

 وفاعلية مقارنة باؼبنافسُت.

 أىمية الميزة التنافسية: .2

االسًتاتيجية وإدارهتا خبلؿ العقدين اؼبنصرمُت من مفهـو اؼبيزة لو الدراسات واألحباث  ضمن ال زب      
ويبكن  ،التنافسية، فربز ىذا اؼبفهـو وىيمنتو على ـبتلف التوجهات جعل اؼبيزة التنافسية مهمة بالنسبة للمنظمات

 (13)ربديد أنبية اؼبيزة التنافسية دبا يأيت:

نظمة الحتبلؿ موقع قوي يف السوؽ من خبلؿ حصوؽبا على سبثل اؼبيزة التنافسية مؤشرا إهبابيا كبو توجو اؼب -
فبا هبعل زبائنها  ،حصة سوقية أكرب من منافسيها، وىذا يعٍت احتبلؿ اؼبنظمة لزبائن أكثر والء مقارنة باؼبنافسُت

 ؛م اؼببيعات واألرباح من جهة أخرىوزيادة حج ،أقل تأثرا لعروض ىؤالء اؼبنافسُت من جهة

نتاجها ألهنا األساس الذي تصاغ ال اؼبنظمات على اختبلؼ أنواعها و سية عامبل جوىريا لعمتعد اؼبيزة التناف -
وانبثاؽ االسًتاتيجية الشاملة  ،ر العوامل أو اؼبتغَتات لدعم اؼبيزة التنافسيةإثسًتاتيجية التنافسية و تتفاعل حولو اال
  ؛للمنظمة

                                                             
 
(1)

كات الدواء : عنربابراىيم شبلش، وسليماف ابراىيم اغبوري، وؿبمد سليم الشورة، " أثر استخداـ التسويق االلكًتوين يف ربقيق اؼبيزة التنافسية لشر  
 151، ص: 2011، اعبامعة األردنية، 1، العدد 38اجمللد األردنية: دراسة ميدانية"، ؾبلة دراسات للعلـو االدارية، 

 

 
، جامعة 11تنافسية: دراسة تطبيقية يف اؼبصارؼ اغبكومية السورية"، ؾبلة الباحث، العدد اليزة اؼبوىينة داسي، " دور إدارة اؼبعرفة يف ربقيق :  ( 2)

 168، ص: 2012ورقلة، 
 .92، ص:  مرجع سبق ذكره: ؿبمد مسلوب، (3)
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سيا أساسيا ؼبواجهة ربديات السوؽ واؼبنظمات تكوف اؼبيزة التنافسية مهمة من خبلؿ عدىا سبلحا تناف -
التنافسية، وذلك من خبلؿ قياـ اؼبنظمة بتنمية معرفتها التنافسية وقدرهتا على تلبية احتياجات الزبائن يف اؼبستقبل 

  ؛التكيف للفرص اؼبتغَتة بشكل سريعنتاجية بصورة مقدرات سبكنها من يق خلق التقنيات واؼبهارات اإلوعن طر 

موقع اؼبيزة التنافسية يف دراسة اإلدارة االسًتاتيجية ، إذ ال زبلو الدراسات واألحباث ضمن االسًتاتيجية أنبية  -
نو يبكن تعريف اإلدارة إمن اؼبفكرين والكتاب إذل القوؿ: من مفهـو اؼبيزة التنافسية وىو ما أدى إذل دفع البعض 

 ؛تيجية على أهنا اؼبيزة التنافسيةاالسًتا

ألف اؼبنظمات الناجحة تتميز بإهباد  ؛التنافسية معيارا مهما لتحديد اؼبنظمات الناجحة عن غَتىاتعد اؼبيزة  -
د أصبحت معروفة مباذج جديدة متفردة يصعب تقليدىا وؿباكاهتا، ألهنا متيقنة من أف النماذج القديبة ؽبا ق

 ا.هبومتاحة بشكل واسع وأف اؼبنافسُت على علم كامل 

 الميزة التنافسية وأبعاد تحقيقهاف تصني لب الثالث:طالم

 .تناوؿ من خبلؿ ىذا اؼبطلب تباين اآلراء يف كيفية تصنيف األنواع الرئيسية للمزايا التنافسية

 : تصنيف الميزة التنافسية :1

التحليل للعديد من األدبيات اؼبنشورة يف ؾباؿ اؼبيزة التنافسية دل يظهر وجود تصنيف واضح أو إف اؼبراجعة و 
 عليو لتصنيف اؼبزايا التنافسية، حيث مازاؿ ىذا األمر ىبضع لبلجتهادات الفردية دوف أسس واضحة ماعدا متفق

 (1)من تلك احملاوالت:ليها يف األدب االسًتاتيجي و مازالت دل  ربظ  باالتفاؽ عبعض احملاوالت اليت دل تتكامل و 
أسهم يف ؼبوارد كأساس للميزة التنافسية و ا: و ىو النموذج الذي يعتمد تصنيف المزايا على أساس الموارد . أ

(، إال أف اؼبوارد اليت تشكل 1991Barng( ،)Pandian 1992( ،)Petertaf 1993ىذا النموذج )
 ؛مفهـو اؼبوارد اغبقيقية للمنظمة مصدرا للميزة التنافسية دل يكن ؽبا مفهـو مشًتؾ و ال تعرب عن

اليت وبققها للمشًتي اليت تتمثل يف التميز أو الكلفة  وىي القيمةتصنيف المزايا على أساس القيمة:  . ب
يف ىذا التصنيف كاف مصدر اؼبزايا التنافسية أنشطة القيمة ( و Porterاؼبنخفضة وىو التصنيف الذي جاء بو )

 والروابط بينها.
 زايا التنافسية، حيث مت تصنيفها حسب ػواع الرئيسية للمػػػاينت اآلراء يف كيفية تصنيف األنػػتب

                                                             
، جامعة مجلة إربد للبحوث والدراساتؿبمود الروساف،" أثر اػبيار االسًتاتيجي يف اؼبيزة التنافسية: دراسة ربليلية يف شركات األدوية األردنية"،   (1)

 . 74، ص: 2، العدد 2إربد األىلية، اجمللد 
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( 1990(Porter,  (وWright et al ,1995 و )( 1999الروساف) (1):إذل 
وتعٍت قدرة اؼبنظمة على تصميم  (:Cost leadership)التكلفة األقل  أو قيادة الكلفة الشاملة  ج.

 وتصنيع و تسويق منتج بكلفة أقل مقارنة مع اؼبنظمات اؼبنافسة، و دبا يؤدي يف النهاية إذل ربقيق عوائد أكرب أو
   نتاج و تسويق منتجاهتا بسعر أقل من معدؿ السعر للمنظمات اؼبنافسة، إعبارة آخرى ىي قدرة اؼبنظمة على ب
ىذا ال يعٍت أف تقدـ اؼبنتجات أو اػبدمات يف أقل من مستويات كلفتها، إمبا يبكن أف يتم من خبلؿ ربقيق   و

والنفقات  مستوى أقل من النفقات التشغيلية قيقكلفة متغَتة أقل أو ربقيق مستوى أقل من نفقات التسويق أو رب
  ؛ن أف يكوف مصدرا للميزة الكلفويةدارية، وكل نوع من ىذه التكاليف يبكاإل
و يعٍت قدرة اؼبنظمة على تقدًن منتج متميز  أو فريد أو لو قيمة مرتفعة  (:Differentiationالتميز ) د.

للمنتج، خدمات مابعد البيع و غَتىا (. لذا يصبح من  من وجهة نظر اؼبستهلك )جودة أعلى، خصائص خاصة
 الضروري فهم اؼبصادر احملتملة لتميز اؼبنتج من خبلؿ اآليت:

 نتاج منتج ذي مواصفات عالية اعبودة مقارنة دبنتجات اؼبنظمات اؼبنافسة.إ: و تعٍت قدرة اؼبنظمة على النوعية أ.
 ؛الطلب دوف تأخَت ػػػػ حسبػػػػ تاحة اؼبنتج للمشًتي عند إ: و يعٍت التسليم ب.
ىا( و القدرة : و ىي التكيف مع التقلبات يف الطلب )سواء كاف ذلك باؼبواصفات أو الكلفة وغَت المرونة ت.

 ؛على االستجابة ؽبا
: و تعٍت قدرة اؼبنظمة على تقدًن منتجات جديدة من حيث التصميم أو التصنيع أو التغليف أو   االبتكارية ث.

ديد، ويبكن أف ينتج عن االبتكار استجابة أسرع للفرص و التهديدات و ألسس اؼبيزة التنافسية، كل ما ىو ج
 ىذا ما وبدث عندما تستطيع اؼبنظمة استغبلؿ قدرهتا اعبوىرية يف احملافظة على ميزاهتا التنافسية.

لنهائي كما يف أنواع اؼبزايا التنافسية وفقا ؼبصدرىا ا (Hayes and wheel wright ,1984كما حدد )
 اعبدوؿ أدناه.

 
 
 
 

                                                             
 ؼبيزة التنافسية: دراسة ميدانية يف شركات الصناعات الغذائية األردنيةالسلوؾ االبداعي وأثره على ا" ار اهلل اػبشارل، إياد فاضل التميمي، وشاكر ج  (1)

 .170، ص:2004(، 2(، العدد )8اجمللد )"، مجلة البصائر، 
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 :(: مصادر الميزة التنافسية2-1جدول رقم )
 يضاحاإل مصدر الميزة التنافسية

سبكن اؼبنظمة من البيع بسعر أقل من معدؿ الصناعة وبذلك تتفوؽ على  الكلفة
 نافسُت.اؼب

 ا.تتمثل يف اؼبواصفات و األداء اعبيد و الوظيفة اليت ىبدمه اعبودة و النوعية
 تاحة اؼبنتوج للمشًتي عند الطلب.إو تتمثل يف  االعتمادية

 التكيف مع التقلبات يف الطلب و القدرة على االستجابة ؽبا. اؼبرونة
 تقدًن منتجات جديدة االبتكار و التطوير

 مجلةع األدوية الفلسطينية"، : ذياب جرار، " العبلقة بُت اػبيار االسًتاتيجي واؼبيزة التنافسية: دراسة ربليلية يف مصانالمصدر
 . 51، ص: 2004، نيساف 3، العدد جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

 ) (1طار مشورل متكامل إذل ما يلي:إصنيف اؼبزايا التنافسية من خبلؿ سبق يبكن ت باالضافة إذل ما

اصية تشكل مصدر شًتي وتلك اػبإف اؼبيزة التنافسية تنبع من خاصية يف اؼبنظمة سبيزىا عن غَتىا لدى اؼب  -
 ؛اؼبيزة التنافسية

 ؛من تقدًن منفعة ذات قيمة للمشًتيإف اؼبيزة التنافسية تتحقق   -

 ؛توجيو اؼبشًتي إليها دوف اؼبنافسإف اؼبنافس يتأثر باؼبيزة التنافسية اليت تتمتع هبا اؼبنظمة من خبلؿ  -

صنيفها وفقا لسبب أو منشأ اػباصية اليت تتمتع بنتيجتها إف تصنيف اؼبزايا التنافسية من خبلؿ اؼبنظمة يعٍت ت  -
 وذلك يعٍت تصنيفها وفقا لطبيعة اؼبنفعة اؼبتحققة لو. ،اؼبنظمة بالتفوؽ على منافسيها يف جذب اؼبشًتين

 :أبعاد تحقيق الميزة التنافسية .2
(2 )يرتبط ربقيق اؼبيزة التنافسية ببعدين أساسيُت نبا:

  

مكانيات اؼبختلفة يف ربسُت القيمة اليت دبعٌت قياـ اؼبنظمات باستغبلؿ اإل: ميلالقيمة المدركة لدى الع -
يدركها العميل للسلع واػبدمات اليت تقدمها تلك اؼبنظمات، فبا يساىم يف بناء اؼبيزة التنافسية ؽبا، حيث يتضمن 

 ؛ت ما بعد البيعج أو اػبدمة وخدمامفهـو القيمة باإلضافة إذل السعر واعبودة مدى االقتناع باؼبنت

                                                             
 .50، ص: ذكره مرجع سبقذياب جرار، :  (1)
(2)

  .15، ص: 2006التنافسية"، الدار اعبامعية، مصر  زةمصطفى ؿبمزد أبوبكر،" اؼبوارد البشرية مدخل لتحقيق اؼبي : 
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: يبكن ربقيق اؼبيزة التنافسية أيضا من خبلؿ عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع اؼبنافسوف تقليدىا أو التميز -
مكانيات د اؼبالية، رأس اؼباؿ الفكري واإلاؼبوار  :عمل نسخة منها، وىناؾ عدة مصادر للوصوؿ إذل التميز من أنبها

 التنظيمية.

 فسية للمؤسسة المبحث الثالث: البيئة التنا

توجد اؼبؤسسة مهما كاف نوع نشاطها يف بيئة تشمل احمليط الداخلي ؽبا والذي يضم ـبتلف نقاط قوهتا 
وضعفها، إضافة إذل بيئة خارجية عامة ربتوي على كل اؼبتغَتات اليت ؽبا تأثَت غَت مباشر عليها، وأخَتا بيئة 

عليها، وثالث البيئة التنافسية  رتباطا هبا وتأثَتااواألكثر لبيئة التنافسية األقرب خارجية خاصة أو ما يسمى با
 .(Porterىتماـ اؼبختصُت والدارسُت من أنبهم )ا

 المطلب األول: مفهوم بيئة المؤسسة وتصنيفاتها

خضع مفهـو البيئة إذل تطورات كثَتة سواء على صعيد مكوناتو وأبعاده من جانب، وكذلك تعقد ىذه 
 وظهور مكونات أخرى أفرزهتا طبيعة التطورات من جانب آخر. ،يادة تفاعلهاوز  ،األبعاد واؼبكونات

 من بُت التعاريف اليت أعطيت للبيئة نذكر: مفهوم بيئة المؤسسة: -1
(1) خلق الفرص والتهديدات للمؤسسة " " العوامل اليت تؤدي إذل . أ

 ؛
سًتاتيجية، وتتطلب من الوالتنظيمية واؼبمارسات اإلدارية " ؾبموعة العوامل واألبعاد واؼبكونات اليت تؤثر يف ا . ب

((2تفاعبلهتا وطبيعة العبلقة بينها"اإلدارة فهم لطبيعة ىذه البيئة و 
 ؛

 (3)" .البيئة اػبارجية اليت تعمل هباسًتاتيجية  الداخلية للمؤسسة ومدى توافقها مع " التحليل اؼبعمق واال ج.
الذي يتفاعل فيو كل من متغَتات البيئة الداخلية ومتغَتات وبالتارل يبكن القوؿ أف بيئة اؼبؤسسة سبثل اإلطار 

 البيئة اػبارجية.
 يبكن ربديد مستويات بيئة اؼبؤسسة إذل:  مستويات بيئة المؤسسة: -2
: إف كوف البيئة اػبارجية للمؤسسات شاملة ومعقدة، فقد طورت منهجيات ـبتلفة لعرضها البيئة الخارجية . أ

 ن أىم ىذه اؼبنهجيات تلك اليت أشارت إذل وجود مستويُت ؽبذه البيئة نبا:وتبسيطها والتعامل معها. وقبد م

                                                             
(1)

 .119 ، ص:2004"، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، عماف، األردف، اإلدارة اإلستراتيجية: العولمة المنافسةكاظم نزار الركايب، " : 
(2)

  .150، ص:2013عماف، األردف،  حاالت تطبيقية"، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر،-عمليات-ماجد عبد اؼبهدي مساعدة، " اإلدارة اإلسًتاتيجية: مفاىيم: 
 .86 ، ص: مرجع سبق ذكره ثامر البكري، :(3)
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: وتسمى أيضا البيئة الكلية غَت اؼبباشرة، وتشمل العناصر اليت تقع خارج سيطرة البيئة الخارجية العامة -
 ؛تتخصص فيو إليها، أو النشاط الذيأو نوعية الصناعة اليت تنتمي  ،اؼبؤسسة وليس ؽبا عبلقة مباشرة دبوقفها

: تسمى أيضا بيئة األعماؿ أو بيئة اؼبهاـ، أو البيئة التنافسية، أو بيئة الصناعة اؼبباشرة البيئة الخارجية الخاصة -
 وتتمثل يف ؾبمل العناصر واؼبتغَتات ذات التأثَت اؼبباشر على عمليات اؼبؤسسة واليت هبب أف تأخذىا بأنبية كبَتة.

موعة العوامل واؼبكونات واؼبتغَتات اؼبادية واؼبعرفية والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة وىي ؾب ب. البيئة الداخلية:
 حبدود اؼبؤسسة الداخلية واليت تقع ربت سيطرهتا اؼبباشرة. 

رغم اختبلؼ اؼبؤسسات يف العديد من النواحي، إال أف ىناؾ عددا من . أسباب دراسة بيئة المؤسسة:  3
ؼ أنشطتها وأىدافها، واليت يبكن سم اؼبشًتؾ بُت مؤسسات األعماؿ على اختبلاعبوانب والعوامل تعترب القا

 (1 )صباؽبا فيما يلي:إ
ة إف صبيع مؤسسات األعماؿ العامة واػباصة تعمل يف ظل ؾبموعة من القيود أو اؼبتغَتات البيئية االقتصادي أ.

 ؛جتماعية والثقافيةوالسياسية واال
 ؛مفتوح يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها إف كل مؤسسة ىي دبثابة نظاـ ب.
إف بناء تنفيذ السياسات واالسًتاتيجيات التسويقية وكذلك فبارسة أو تنفيذ الوظائف واؼبهاـ اإلدارية اؼبتعارؼ  ت.

عليها يف ؾباؿ التسويق أو أي ؾباؿ آخر عبميع اؼبؤسسات على اختبلؼ أنواعها إمبا تتم يف ضوء اؼبتغَتات أو 
 ؛كل من مداخبلت وـبرجات كل مؤسسةؤثرة يف  القيود البيئية اؼب

إف كل مؤسسة من مؤسسات األعماؿ ىي دبثابة ربالف أو ائتبلؼ بُت ؾبموعة من األطراؼ اليت تسعى  ث.
ربقيقها، فأىداؼ اؼبستهلكُت ليست  ؼطر  لتحقيق ؾبموعة من األىداؼ زبتلف يف طبيعتها وتتعارض كثَتا يف

ىداؼ اغبكومة والعماؿ، ويف ىذا الشأف يبكن القوؿ إف بقاء اؼبؤسسة وقباحها نفسها أىداؼ اؼبوردين، وكذلك أ
الوقت تعددىا وتباينها وتعارضها يف  يتوقف إذل حد كبَت على مدى قدرهتا على ربقيق أطراؼ ىذا االئتبلؼ رغم

 ؛سونف
ات ىبتلف يف الدرجة إف مدى تأثَت اؼبتغَتات البيئية على تنفيذ األنشطة وربقيق األىداؼ عبميع اؼبؤسس ج.

 ؛وليس يف النو

                                                             
 .70-69، ص: 2000عبد السبلـ عبد القحف،" التسويق وجهة نظر معاصرة"، مكتبة االشعاع للطباعة والنشر، االسكندرية، مصر،  :(1)
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إف صبيع اؼبؤسسات تتأثر بشكل مباشر أو غَت مباشر وبدرجات متفاوتو بالكثَت من القيود واؼبتغَتات البيئية  ح.
 ؛كما ىو اغباؿ على اؼبستوى الوطٍتاػبارجية وعلى اؼبستوى الدورل  

التنافسي بصفة عامة، قد زبتلف باختبلؼ  إف اختبلؼ درجة السيطرة على السوؽ أو احملافظة على اؼبركز و.
قدرة اؼبؤسسة على التكيف مع معطيات متغَتات البيئة وقدرهتا على ربقيق أىداؼ أطراؼ التعامل الداخلي 
واػبارجي معها، كما أف القدرة على استغبلؿ الفرص التسويقية اؼبتاحة أو اؼبرتقبة وكذلك مواجهة التهديدات 

 ؼبؤسسة درجة عالية من الفعالية أو السيطرة التسويقية.هبعل من احملتمل ربقيق ا
بالتارل يبكن القوؿ أف قباح اؼبؤسسة يتوقف إذل حد كبَت على مدى دراستها وربليلها للعوامل البيئية اؼبؤثرة، 
وؿباولة االستفادة من اذباىات ىذه ودرجات تأثَت كل منها على ـبتلف مستويات بيئة اؼبؤسسة، وذلك من 

                                                                                                                                                                                                              يجي للبيئة الداخلية واػبارجية.تحليل االسًتاتخبلؿ ال

 الثاني: التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة  المطلب

إف مؤسسات األعماؿ كوهنا أنظمة معقدة ومفتوحة على البيئة، وتتكوف من أنظمة فرعية كثَتة، عقد ىذا       
اصر األمر من اإلحاطة التامة بعناصر البيئة الداخلية جبميع تفاصيلها، وبالتارل فقد اجتهد الباحثوف إذل ذبميع عن

 ومكونات ىذه البيئة الداخلية يف ؾبموعات ؾبددة رغم التباين يف مسمياهتا وإعدادىا.
 مفهوم البيئة الداخلية: -1

تعطي البيئة الداخلية للمؤسسة قدرات وفبيزات تنافسية ذبعل منها مؤسسة متفردة يف أساليب وطرؽ عملها، 
مثل دبجموعة العوامل  واؼبكونات واؼبتغَتات اؼبادية  واؼبعرفية والبيئة الداخلية تت .التارل يف أدائها وربقيق أىدافهاوب

  (1) والتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود اؼبؤسسة الداخلية.
إف مؤسسات األعماؿ وىي تتنافس فيما بينها بطرؽ وأساليب ـبتلفة فإف قدرهتا على اؼبنافسة تتحدد أو تنطلق 

اخلية ذبسد عناصر قوة أساسية أو ضعف يف ىذه البيئة، إف امتبلؾ وفق اعتبارات سبتع ىذه اؼبؤسسات ببيئة د
اؼبؤسسة مفردات بيئة تنظيمية داخلية ذبعلها تركز على ما يبكن أف نطلق عليو القوة الدافعة اليت تعطي اؼبؤسسة 

 (2)فبيزات متفردة قياسا للمؤسسات األخرى.

                                                             
 .184-183، ص ص : ذكره مرجع سبقماجد عبد اؼبهدي مساعدة، (1)
"، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر، عماف ، ستراتيجية منظور منهجي متكاملاإلدارة االل ؿبمد صبحي إدريس، " سن منصور الغارل، ووائطاىر ؿب (2)

 .284-283، ص ص : 2009األردف، 
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داخل اؼبؤسسة فبا يستدعي تسميتها باجملموعة التنظيمية ترتبط البيئة الداخلية ارتباطا مباشرا بنشاطات األداء 
(، Thompson(، وأحيانا بيئة العمل حسب )Porter(، وأحيانا بالبيئة العملية حسب )Millesحسب )

بكيفيات ربقيقها من  ونفسالوقت شكيل أىداؼ اؼبؤسسة ويف وترتبط ىذه البيئة ارتباطا عضويا بكيفية صياغة وت
 (1) تقدمها اؼبؤسسة واألساليب الفنية اؼبستعملة يف اإلنتاج.خبلؿ اؼبنتجات اليت

بالتارل يبكن القوؿ أف دراسة وفهم البيئة الداخلية للمؤسسة سبكن من ربقيق مزايا تنافسية ؽبا من خبلؿ 
ا من ا الداخلية كما سبكنهالًتكيز على القوة الدافعة اليت قد تكوف عناصر قوة يف بعض من متغَتات ومفردات بيئته

 سًتاتيجيتها بالشكل الصحيح.اصياغة 
 مفهوم التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية:  -2

يعرب التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية عن ؾبموعة من الفعاليات اليت تقـو هبا اإلدارة العليا يف زبمُت 
تطوير اإلنتاج والعمليات، ، البحث و بنظم التسويق والتوزيعوتقدير تأثَت البيئة الداخلية للمؤسسة، واليت تتمثل 

األفراد واؼبوارد البشرية اؼبالية واغبسابات من أجل اكتشاؼ نقاط القوة والضعف وازباذ القرارات اؼبناسبة لتحديد 
( بأف دراسة وربليل اؼبوارد Hohnson and Scholes ,1989وقد بُت ) ،األىداؼ واػبطط اإلسًتاتيجية
األىداؼ ويبكنها من السيطرة والتفاعل مع البيئة اػبارجية بشكل أكرب، وذلك من الداخلية يساعد على ربقيق 

اػباصة بتحديد األىداؼ واػبطط خبلؿ استعماؿ اؼبنافع اليت يقدمها ىذا التحليل ومعاعبة معوقات العمل 
 (2)"  .سًتاتيجيةاال

سًتاتيجيوف عوامل ن خبلؽبا ىبترب االالعملية اليت مالداخلية بأهنا: "  ةربليل االسًتاتيجيويبكن النظر إذل 
التسويق والتوزيع، والبحث والتطوير، واإلنتاج والعمليات، واؼبوارد الكلية واألفراد من أجل ربديد نواحي القوة 

 (3)" .اعبوىرية أو الضعف يف اؼبؤسسة
يل اؼبيزة " مرحلة تشخيص وربل ويطلق بعض الكتاب على عملية التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية

عمل فحص وربليل العوامل اػباصة بالوظائف واألنشطة  ،سًتاتيجيةتيجية  للمؤسسة، وتعٍت اؼبيزة االسًتااال

                                                             
زائري اعبديد للمصربات اغباصل على "دراسة أثر إدارة اعبودة الشاملة األداء اغبارل للمؤسسات االقتصادية: دراسة حالة للمعمل اعب،يوسف بومدين (1)

 .13،ص:2006كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر، ،  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة"،  Isoشهادة اعبودة العاؼبية 
مجلة أبحاث اليرموك " سلسلة  ي"،فاضل الدليمي، " أثر التحليل االسًتاتيجي يف األداء االقتصادي: دراسة موقفية يف القطاع الصناعي العراق(2) 

 . 81، ص:1995(، 01(، العدد )11، اجمللد ) نسانية واالجتماعيةاال العلوم
 .148، ص:ذكره مرجع سبقكاظم نزار الركايب،    (3)
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اإلدارية  واإلنتاجية والتسويقية واؼبالية واؼبوارد البشرية وغَتىا، وذلك لتحديد عناصر القوة والضعف الداخلية لكي 
 (1)" .بلؿ الفرص اؼبتاحة، ومواجهة التهديدات من البيئة اػبارجيةتستطيع اؼبؤسسة العمل بأقصى كفاءة الستغ

أما اؽبدؼ األساسي من التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية فيكمن يف البحث عن إمكانيات اكتساب 
 (2)وضباية ميزة تنافسية تسمح للمؤسسة أف زبوض معركة اؼبنافسة وأف تتفوؽ على منافسيها إف أمكن ذلك.

يبكن القوؿ أف التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة يؤدي إذل معرفة مركز اؼبؤسسة بشكل فبا سبق 
عاـ وموقفها التنافسي بشكل خاص، لذلك فإف كشف ـبتلف مواطن القوة والضعف يف اؼبؤسسة يساعدىا على 

 إعادة النظر ببناء قدراهتا وجداراهتا، ودبا يؤدي إذل تعزيز مركزىا التنافسي.

 عناصر البيئة الداخلية للمؤسسة: -3
بُت الباحثُت خبصوص مكونات البيئة الداخلية وعناصرىا وؾباالهتا ويفًتض أف  اقد يبدو أف ىناؾ اختبلف

ينصب التحليل عليو، ومهما تعددت اؼبكونات والعناصر يف البيئة الداخلية، فإف اؼبتغَتات اؼبتحكمة بأطر البيئة 
 ديد كل من: الداخلية إمبا تتمثل يف رب

ونقصد باؽبيكل التنظيمي ذلك البناء الذي وبدد الًتكيب الداخلي  )البناء التنظيمي(: الهيكل التنظيمي.أ
للمؤسسة، حيث يوضح التقسيمات والتنظيمات، والوحدات الفرعية اليت تؤدي ـبتلف األعماؿ واألنشطة البلزمة 

لعبلقة بُت أقسامها وطبيعة اؼبسؤوليات والصبلحيات لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة، كما أنو يعكس نوعية وطبيعة ا
 (3)لكل منها، فضبل عن ربديد وانسيابية اؼبعلومات بُت ـبتلف اؼبستويات اإلدارية يف اؼبؤسسة.

إف التطور اغباصل يف أشكاؿ اؽبياكل التنظيمية جاء ليليب متطلبات أمرين مهمُت، األوؿ: التغَتات اغباصلة 
ا يتبع ذلك من ضرورة تبٍت ىياكل تنظيمية أكثر مرونة يف البيئات غَت اؼبستقرة أو ىياكل آلية يف البيئة اػبارجية وم

يف البيئات اؼبستقرة نسبيا واألقل اضطرابا ، والثاين: ضرورة إجراء تغَتات جزئية أو شاملة باؽبيكل التنظيمي ليكوف 
سًتاتيجية اؼبؤسسة يتطلب إجراء ات اغباصلة يف ، دبعٌت أف التغَتاأكثر قدرة على تنفيذ االسًتاتيجيات اعبديدة

تغَتات يف اؽبياكل التنظيمية لكي تستجيب لتنفيذ وأداء فعاؿ، وبشكل عاـ فإف أىم اؽبياكل التنظيمية اليت 
 (4)تعتمدىا اؼبؤسسات يبكن أف تكوف واحدا من النماذج اآلتية: 

                                                             
 . 78، ص: 2010"، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر، عماف، األردف،  اإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسُت، "  (1)
 .122 ، ص:2012"، دار اؽبدى، عُت مليلة، اعبزائر، ستراتيجية الحديثةاإلدارة االعيسى حَتش،"  (2)
 .190، ص:ذكره مرجع سبقعبد العزيز صاحل حبتور،   (3)
 .286-285، ص ص: ذكره مرجع سبقلغارل، ووائل صبحي إدريس، طاىر ؿبسن منصور ا  (4)
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سات متوسطة اغبجم واليت تنتج منتجات بينها م ىذا النوع اؼبؤسئعادة ما يبل الهيكل التنظيمي الوظيفي: -1
 ؛عبلقة كبَتة رغم تعدد خطوات اإلنتاج، إف ىذا األمر يعٍت أف ىذه اؼبنتجات عادة ما تقع إطار صناعة واحدة

إف ىذا النوع من اؽبياكل يبلءـ عمل اؼبؤسسات الكبَتة  الهيكل القطاعي ) على أساس األقسام الكبيرة(: -2
 ؛اج يف صناعات بينها عبلقات رابطةإنتاليت توجد فيها خطوط 

: يعترب ىذا النوع من اؽبياكل ىو تغَت وتنويع يف إطار ستراتيجية هيكل التنظيمي لوحدات األعمال االال -3
سًتاتيجية  ىي قطاعات أو ؾبموعات من القطاعات متكونة من طاعي، وىنا فإف وحدات األعماؿ االاؽبيكل الق

 ؛ية وسلطات اإلدارة ؾباالت عملهاذه القطاعات مسؤوليات أساسمنتجات وأسواؽ مستقلة تعطي ؽب
حيث يتم دمج مرف بُت ؾباالت عمل القطاعات أو األقساـ بشكل مشروعات  الهيكل المصفوفي: -4

مستقلة، وكذلك األنشطة الوظيفية التخصصية بشكل إدارات وظيفية، وىنا فإف العاملُت يبكن أف يكونوا ربت 
سهل ىذا النوع من اؽبياكل تطوير وتنفيذ ـبتلف الربامج واؼبشروعات الكبَتة وفق اغباجة ي ،إدارة أكثر من مدير

 ؛شائها وزواؽبا بعد االنتهاء منهاإلن
يف إطار ىذا التصنيف رباوؿ اؼبؤسسات على تصغَت ىيكلها التنظيمي لبلستفادة من  الهيكل الشبكي: -5

واؼبنافسة القائمة على خفض التكلفة ومتابعة ذوؽ اؼبستهلك  اؼبرونة واؼببادرة لغرض االستجابة للتقنيات اعبديدة
 بشكل موضات سريعة متعاقبة.

فقد وصفها ، من الصعب ربديد مفهـو واضح ودقيق وؿبدد للثقافة التنظيمية ب.الثقافة التنظيمية:
(Alvesson,2002بأهنا: " عبارة عن مبوذج للرموز واؼبعتقدات والقيم واالفًتاضات اليت تساع ) د أفراد

الذي ينتموف إليو ويف التنظيم على تربير خرباهتم وتوقعاهتم، كما تساعدين احملافظة على عضويتهم يف القسم 
 ؛(1)مؤسساهتم"

( بأهنا: " تقاسم القيم واؼبعتقدات واالفًتاضات واؼبمارسات العملية، واليت wilson,2001وعرفها )
(2)" .ؤسسةاألفراد والسلوؾ داخل اؼب تشكل دليبل الذباىات

 

 

                                                             
(1)

 Alvesson,M, « Understanding Organizational Culture »,London,Sage,2002 :P :56. 
(2)

 Wilson,A, « Understanding Organizational Culture and the implication for Corporate 

Marketing »,European Journal of Marketng , Vol (35), No(3/4), P :355 
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وترجع أنبية الثقافة التنظيمية إذل دورىا اؼبؤثر يف كافة أنشطة اؼبؤسسة، حيث تشكل ضغوطا على العاملُت 
باؼبؤسسة للمضي قدما يف عملييت التفكَت والتصرؼ بطريقة تنسجم مع الثقافة السائدة باؼبؤسسة، وتكمن أنبية 

 (1)الثقافة التنظيمية يف النقاط التالية:
ترب الثقافة من اؼببلمح اؼبميزة للمؤسسة عن غَتىا من اؼبؤسسات، وتشكل مصدر فخر واعتزاز للعاملُت تع -1

 ؛ادة، والتغلب على اؼبنافسُتهبا، خاصة إذا كانت قيمها تركز على االبتكار، والتميز والري
 ؛ق أىداؼ اؼبؤسسة اؼبديرين لتحقيتعترب الثقافة التنظيمية أحد الوسائل الكامنة والقوية يف سبكُت -2
إف ربقيق اؼبيزة التنافسية القابلة لبلستمرار تتأثر عرب اإلبداع والكفاءة التنظيمية، اللتاف ترفعاف معا من منزلة  -3

لتوليد التميز اؼبؤسسة التنافسية، فالثقافة التنظيمية ذات النوعية الفردية للمؤسسة ذبعل منها موردا كامنا وقويا 
 ؛مقارنة باؼبنافسُت

اؼبؤسسات ذات الثقافة اؼبتكيفة اليت تركز على إرضاء وإشباع اغباجات اؼبتغَتة للعمبلء والعاملُت، يبكنها إف  -4
أف تتجاوز بأدائها اؼبؤسسات اليت ال تتوافر لديها تلك الثقافة، وكذلك اؼبؤسسات اليت لديها ثقافة قوية 

اؼبنتجات واػبدمات، وعلى ذلك فاؼبؤسسة  ومتماسكة، يبكنها زيادة حصيتها السوقية ، من خبلؿ زيادة جودة
 ؛افة جيدة تدعم تلك االسًتاتيجياتربتاج أكثر من ؾبرد اسًتاتيجيات فعالة، حيث أهنا ربتاج إذل ثق

تعمل الثقافة التنظيمية على توسيع أفق ومدارؾ األفراد العاملُت حوؿ التغَتات اليت ربدث يف احمليط الذي  -5
 ؛بتفسَت األحداث واألنشطة يف ضوئورا مرجعيا ، يقـو األفراد يعملوف بو، أي أهنا تشكل إطا

تعترب الثقافة عنصرا جذريا يؤثر على قابلية اؼبؤسسة للتغَت، ومواكبة التطورات اعبارية من حوؽبا، فكلما كانت  -6
منو، بينما ثقافة اؼبؤسسة تتصف باؼبرونة والتطلع لؤلفضل ، كانت اؼبنظمة أقدر على التغيَت، وأحرص على اإلفادة 

 إذا كانت ثقافة اؼبؤسسة سبيل إذل الثبات واغبرص والتحفظ قلت قدرة اؼبؤسسة على التغيَت والقابلية للتطوير.
 
 

                                                             
 ظر:ان  (1)

 رسالة ماجستير، " ة يف تطبيق إدارة اعبودة الشاملة على قطاع الصناعات الكيميائية دبحافظة جدةدوح صباؿ الرخيمي ، " دور الثقافة التنظيميفب -
 .55 ص: السعودية، ، جامعة اؼبلك عبد العزيز، جدة، غير منشورة

- Lai, Mand lee,G, «  Relationohip of organizational Culture toward Kowledge activities », 

Business Process Management Journal, Vol (13), No (02), p :310, 

- Williams, E and Francescutti, L, «  Impact of Cutture on Commitment, Satisfaction and 

Extrea role behaviours Among Canada ER Physicians », leadership in health Services, Vol 

(20),No(3),2007,p :151 (pp :147-158). 
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 (1)ويبكن تضيف الثقافة التنظيمية بناء على التكيف مع البيئة اػبارجية للمؤسسة إذل: 
اػبارجية حيث رباوؿ اؼبؤسسة (: واليت تركز على البيئة Adaptability Culture )ثقافة التكيف  -1

 ؛زبائن من خبلؿ االبتكار والتطويرالتغيَت ؼبقابلة احتياجات ال
وتعطي فيها اؼبؤسسة األنبية األساسية لوضوح الرؤية  (:Mission Cultureثقافة الرسالة ) -2

  ؛السريع ألغراضها ويكوف الًتكيز على جزء ؿبدد من الزبائن ضمن البيئة اػبارجي دوف اغباجة إذل التغَت
هنماؾ ومشاركة األفراد االنوع من الثقافة أساسا على مدى يركز ىذا  (:Clan Cutureثقافة القبيلة ) -3
 ؛توقع حصوؽبا يف البيئة اػبارجيةجراء التغَتات اؼبإاؼبؤسسة، وعلى السرعة يف  يف
تقرار البيئة ويكوف فيها الًتكيز على سباسك واس (:Bureaucratic Culture)الثقافة البيروقراطية  -4

 الداخلية، حيث يكوف ىناؾ مستوى مرتفع من التماسك، والتعاوف بُت األفراد.
ليس ىناؾ ثقافة مثالية تصلح لكل أنواع االسًتاتيجيات واؼبؤسسات ولكن ىناؾ الثقافة األفضل اليت  وأخَتا،

افة اليت تدعم اسًتاتيجيو تدعم بأكرب درجة فبكنة رسالة اؼبؤسسة واسًتاتيجياهتا، لذلك هبب البحث عن الثق
إف الثقافة التنظيمية الناجحة ىي القادرة على ربقيق  .سًتاتيجيةسسة كأحد متطلبات قباح وتنفيذ االاؼبؤ 

االسًتاتيجيات األساسية للمؤسسة وتعمل يف الوقت نفسو على اشباع حاجات العاملُت من أجل جعل اؼبؤسسة 
 ربقق أىدافها.
ليل البيئة اػبارجية ال تكفي لتشخيص الفرص والتهديدات لتزويد اؼبؤسسة باؼبيزة عملية مسح ورب ج. الموارد:

سًتاتيجية  الداخلية. وقد إذل مواردىا من ربديد اؼبوارد االالتنافسية، إذ ال بد للمدير االسًتاتيجي أف ينظر أيضا 
 (2)تيجيا: (طبس خطوات أساسية إلجراء ربليل موارد اؼبؤسسة ربليبل اسًتاGrant,1991حدد )

 ؛ؼبؤسسة يف ضوء نقاط القوة والضعفربديد وتصنيف موارد ا -1
  ؛التحديد الدقيق والتقييم اعبيد لقدرات اؼبؤسسة -2
 ؛إذا مت استخدامها من قبل اؼبؤسسةتقييم مدى إمكانية ربقيق ىذه اؼبوارد والقدرات للربح مستقببل  -3
 ؛ت يف ضوء الفرص اػبارجية اؼبتاحةغبلؿ ىذه اؼبوارد والقدراسًتاتيجية  اػباصة باستثمار واستاختيار اال -4
 ربديد فجوات اؼبوارد وتوضيح كيف يبكن تقليص نقاط الضعف وتنمية أساس سليم للموارد.-5

                                                             
(1) Daft,R.l, «  Organizational theory and Design », 7th edition, Ohais,South Western 
College Publishing , 2001,p : 127. 

 .117-114، ص ص: 2005"، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، عماف، األردف، أساسيات االدارة االستراتيجيةمؤيد سعيد السادل، "   (2)
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إف اؼبوارد ىي اليت سبكن اؼبؤسسة من متابعة إقباز أىدافها ورسالتها يف اجملتمع الذي تعمل فيو، وبالتارل ربتاج 
 ربت ؾبهر اؼبؤسسة لغرض تقييمها وتثمينها باستمرار ؼبعرفة مواطن القوة والضعف فيها.إذل أف توضع 
: إف اؼبؤسسات الفاعلة الكفوءة يف بيئة األعماؿ اغبديثة تتميز دائما دبيزة أساسية تنفرد  ستراتيجيةد. القيادة اال

سًتاتيجيوف اؼبورد دو أف القادة االميكية فاعلة، ويبسًتاتيجية دينااىا من اؼبؤسسات وىي وجود قيادة عن غَت 
النادر وأصبح أكثر ندرة يف العصر اغبديث خاصة إذا علمنا أف إعداد مثل ىؤالء القادة ال يتم بسهولة ويتطلب 
اؼبزيد من االستثمار ؼبوارد وجهود ووقت لكي تصل القيادة إذل صفات ربويلية ناجحة، وإذ رباوؿ اؼبؤسسات اليـو 

اليت سبتلك خربات واسعة وتتحمل مهاـ سًتاتيجية دبستوى اإلدارات، إف القيادة اال لبشريةجعل كافة مواردىا ا
والرقابة وسبلمة وتتابع عمليات اإلشراؼ ، توضيح رسالة اؼبؤسسة وغاياهتا وإيصاؽبا إذل كافة األطراؼ من جهة

 .(1)لحة لنجاح اؼبؤسسات أصبحت ضرورية وم ،سًتاتيجية  يف ـبتلف اؼبراحل من جهة أخرىتطبيق وتنفيذ اال
 مراحل التحليل االستراتيجي للبيئة الداخلية للمؤسسة: -4

 سًتاتيجية  القياـ دبهمة ربليل البيئة الداخلية من خبلؿ االعتماد على أحد اؼبداخل التالية: يبكن لفريق اال 
ور ط (:Value Chain Analysisمدخل سلسلة القيمة لتحليل األنشطة الداخلية للمؤسسة) . أ

(، والذي دبوجبو تعترب اؼبؤسسة ؾبموعة كبَتة من األنشطة رئيسية وثانوية Porterىذا األسلوب من قبل )
تضيف قيمة إذل اؼبنتج النهائي حيث يبكن دراسة جوانب القوة والضعف يف ىذه األنشطة التفصيلية قدرهتا على 

  (2)تباع اػبطوات التالية:اهبب  مؤسسة والستخداـ ىذا اؼبدخلاؼبسانبة يف بناء ميزات تنافسية لل
ربديد سلسلة القيمة ؼبنتج أو خدمة ما وذلك يف شكل األنشطة اؼبختلفة اليت تتضمن عمليات إنتاج اؼبنتج  -1

أو اػبدمة، وتوجد طبسة أنشطة أولية يف أي مؤسسة ىي: مناولة وزبزين اؼبواد، العمليات، واإلنتاج التسويق 
نتجات التامة، وخدمة العمبلء، كما يوجد أربعة أنشطة مساعدة ىي: الشراء، تطوير والبيع، اؼبناولة والتخزين للم

عبودة، والشؤوف القانونية التكنولوجيا، إدارة اؼبوارد البشرية، والبنية األساسية لئلدارة، واحملاسبة،  والتخطيط وإدارة ا
 ؛...اخل

ػبدمات وتنعكس عبلقة االرتباط مدى العبلقة ربديد العبلقة أو االرتباط بُت أنشطة القيمة للمنتجات أو ا  -2
بُت الطريقة اليت تؤدي هبا أحد أنشطة سلسلة القيمة وبُت تكلفة أداء أي نشاط آخر، ويعٍت ذلك أف فارؽ اؼبيزة 

 ؛نفس النشاط يف اؼبؤسسة اؼبنافسة التنافسية يف السوؽ قد يتحقق جزئيا نتيجة اختبلؼ الطريقة اليت يؤدي هبا
                                                             

 .315، ص: ذكره مرجع سبقلغارل، ووائل صبحي إدريس، ن منصور اطاىر ؿبس (1)
"، الطبعة األوذل، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، ستراتيجية: مفاىيم ونماذج تطبيقيةاإلدارة االاؿ الدين ؿبمد مرسي،" تابت عبد الرضبن إدريس، وصب (2)

 .215-213، ص ص : 2002مصر، 
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سًتاتيجية ، إف كل عنصر من ُت منتجات اؼبؤسسة أو وحداهتا االلتناغم أو التداؤب احملتملة بفحص عبلقة ا -3
عناصر القيمة مثل اإلعبلف أو اإلنتاج ال وبتوي فقط على إمكانيات ربقيق اقتصاديات اغبجم ولكن أيضا 

القيمة لنشاطُت ـبتلفُت  اقتصاديات النطاؽ عرب األنشطة ذاهتا، وربقيق اقتصاديات النطاؽ عندما تشمل سبلسل
 على أنشطة مشًتكة مثل استخداـ نفس نوافذ التوزيع أو تكنولوجيا اإلنتاج.

 :(,RBV Resource Basedمدخل الموارد) المقاربة المبنية على الموارد ) . ب
سات، تتصور اؼبقاربة اؼببنية على اؼبوارد اؼبؤسسة على أهنا ؾبموعة من اؼبوارد بعضها عادي متاح عبميع اؼبؤس

قاربة تعد وبعضها خاص يبكنها من إنشاء وإدامة األفضلية التنافسية والتميز عن اؼبؤسسات األخرى، وفق ىذه اؼب
سًتاتيجية  بالتوفيق بُت بعد اؼبوارد تزويدا وتوظيفا من جهة واحمليط اػبارجي دبفهـو اؼبنافسة اؼبوسعة اليت تضم اال

تفوقها من مواردىا ومن سبوقعها من جهة أخرى، وهبذا اؼبنظور بدورىا مؤسسات رباوؿ أف تستمر ىي األخرى 
سًتاتيجية  ليست ؼبسانبتها بعدا اسًتاتيجيا وأصبحت توصف باالأخذت اؼبوارد يف اؼبؤسسة قبل أي عنصر آخر 

وحسب  ،ئق نقلها وسبيزىا من مؤسسة ألخرىيف األفضلية التنافسية فحسب بل لصعوبة اكتساهبا واحتمائها بعوا
(Prahalad Hamelتتمثل اؼببادئ األساسية للمقاربة اؼببنية على اؼبوارد يف ):(1) 
 من اؼبنتجات ؿبفظة نفسو الوقت  ويف الية، التقنية، البشريةتصور اؼبؤسسة على أهنا ؿبفظة من اؼبوارد اؼب

 ؛دور التجزئة قائما يؼبركزة على سوؽ معينة وىو ما يبقسًتاتيجية  اواألجزاء اال
 ؽبا اؼبوارد ربقيق النجاح كما ال تضمن   ،اؼبؤسسة ال يبنعها من ربقيق التفوؽ يف السوؽ العاؼبية ضعف موارد

 ؛األكيد
  ما ينتج فروقات ؿبسوسة بينها يف كيفيات  األخرى يف كيفية مزج مواردىا وىوكل مؤسسة زبتلف عن

 ؛كميات اؼبتاحة من اؼبوارديات الاقتحامها لؤلسواؽ وسبوقعها ويف النواتج اليت تستخلصها من نفس مستو 
  نتاجية كنسبة بُت اؼبخرجات واؼبدخبلت، يكوف من البسط )اؼبخرجات(أفضل من ربسينها انطبلقا إلاربسُت

ودل توفر  من اؼبقاـ أي من االقتصاد يف اؼبوارد، على اعتبار أف ىذه األخَتة وفرت أصبل لتحقيق أقصى ناتج
 ؛لبلقتصاد يف استعماؽبا

 شراكها اؼبتكامل وتوظيفها مركزة على ىدؼ اسًتاتيجي أساسي إي للموارد بتجميعها و ماؿ الذكاالستع
 وتسريع اسًتجاعها بتقليص اآلجاؿ بُت التوظيف وربقيق العوائد. ،واالقتصاد فيها حيث ما يكوف فبكنا

                                                             
(، جامعة ورقلة، 04العدد )، مجلة الباحثالسًتاتيجي للمؤسسات: مقاربات مفهومية وربديات التنافسية"، عبد اؼبليك مزىودة،" التسيَت ا (1)

 . 93-92، ص ص: 2006
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 ياهتا يعطيف مكون وبالتارل يبكن القوؿ أف دراسة وربليل البيئة الداخلية للمؤسسة وعناصر القوة والضعف
وفبكنة التنفيذ، مع األخذ بعُت االعتبار االستغبلؿ  واقعيةسًتاتيجية هتا االاالفهم اعبيد إلدارة اؼبؤسسة جبعل خيار 

واالستخداـ الكفء ؽبذه اؼبكونات والعناصر إذل أقصى حدود االستخداـ يف اقتناص الفرص ومواجهة التهديدات 
 للبيئة اػبارجية.

 

 تراتيجي للبيئة الخارجية للمؤسسةيل االسالمطلب الثالث: التحل
إف فهم البيئة اػبارجية للمؤسسة يعترب شرطا أساسيا لنجاحها، وإف ىذا الفهم مرتبط بقدرة اؼبؤسسة على 

 ذبميع وربليل وفحص البيانات واؼبعلومات ذات العبلقة لغرض تطوير اػبيارات اؼبناسبة.
من الباحثُت ينظروف إليها من  ايئة اػبارجية ومشوليتها جعل عدد: إف اتساع مفهـو البمفهوم البيئة الخارجية -1

 زوايا ـبتلفة وبطرؽ متعددة.
فَتى البعض أف البيئة اػبارجية ىي :" ؾبمل اؼبكونات واألبعاد والعناصر اليت تقع اؼبؤسسة ربت تأثَتىا من 

ركبة تعطي دالالت ونتائج سببتو مخبلؿ التعامل اؼبباشر وغَت اؼبباشر، وتتشكل من خبلؿ ىذا التعامل عبلقات 
 (1)".ـبتلفة

 :ة واؼبتمثلة يفوالبعض اآلخر يرى أف البيئة اػبارجية: " ؾبموعة القوى البيئية اػبارجية اليت تؤثر على اؼبؤسس
ؤثر والقوى الثقافية واالجتماعية، واليت ت وجية والقوى السياسية والقانونيةوالقوى والعوامل التكنول القوى االقتصادية

أو ؾباؿ العمل الذي  ظر عن طبيعة النشاط الذي تقـو بوعلى صبيع اؼبؤسسات اليت تعمل يف اجملتمع، وبصرؼ الن
 (2)" .تنتمي إليو

( البيئة اػبارجية بكوهنا:"  ؾبمل العناصر واؼبكونات واليت تقع خارج حدود Daft,2001كما يرى )
سيطرة اإلدارة وعادة ما تقع ىذه اؼبكونات والعناصر خارج إطار  اؼبؤسسة وؽبا تأثَت مشورل أو جزئي على اؼبؤسسة،

 (3)".يف اؼبدى القصَت 
 فبا سبق يبكن القوؿ أف البيئة اػبارجية سبثل ؾبموعة اؼبتغَتات والعوامل اليت تقع خارج سيطرة اؼبؤسسة.

                                                             
 .255، صذكره قبمرجع سطاىر منصور ؿبسن الغارل، ووائل ؿبمد صبحي إدريس،   (1)
"، الطبعة األوذل، اتيجية في القرن الحادي والعشرين: النظرية والتطبيقاإلدارة اإلستر عبد الباري إبراىيم درة، وناصر ؿبمد سعود جرادات، "   (2)

 .147،ص:2014دار وائل للنشر، عماف، األردف، 
 .255، ص:ذكره مرجع سبق، ووائل ؿبمد صبحي إدريس، طاىر منصور ؿبسن الغاليب  (3)
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منهجيات ـبتلفة  إف كوف البيئة اػبارجية للمؤسسة شاملة ومعقدة فقد طورتمستويات البيئة الخارجية:  -2
لعرضها وتبسيطها والتعامل معها، وقبد أف من بُت أىم ىذه اؼبنهجيات تلك اليت أشارت إذل وجود مستويُت 

 أساسيُت ؽبذه البيئة:
تسمى أيضا البيئة الكلية غَت اؼبباشرة وىي تشَت إذل ؾبموع القطاعات البيئية  البيئة الخارجية العامة: . أ

تتأثر فيها وتتبادؿ التأثَت ثقافية والسياسية والتكنولوجية اليت تعمل اؼبؤسسة يف إطارىا و االقتصادية واالجتماعية وال
 (1)ويتفق أغلب الباحثُت على أف مكونات البيئة اػبارجية العامة وأبعادىا تتمثل يف اآليت:  ،معها
 :ومي ومعدالت مبوه، معدؿ الفائدة، الدخل القومي ومعدالت مبوه، الناتج الق :مثل المتغيرات االقتصادية

 ؛ط االقتصادي السائد...اخلامتوسط الدخل، نسبة البطالة، طبيعة النش
 :قباز األعماؿ أو اإلنتاج إلوتشَت إذل الوسائل واألساليب اليت يتم اختيارىا  المتغيرات الفنية/التكنولوجية

فة إذل أثر التغَتات التكنولوجية سواء كانت مادية ملموسة أو غَتىا مادية، االخًتاعات اعبديدة، وغَتىا باإلضا
 ؛ظهور منتجات وخدمات جديدة :مثل
  :العادات والتقاليد، واألعراؼ االجتماعية، اللغة ونسبة  :مثلالمتغيرات االجتماعية والديمغرافية والثقافية

 ؛اف على اؼبناطق اعبغرافية وغَتىااألمية، معدالت النمو السكاين، ىيكل توزيع السك
 درجة االستقرار السياسي، ودرجة التدخل اغبكومي يف ميداف  :مثل ياسية والقانونية:المتغيرات الس

 األعماؿ، نظاـ اغبكم والقوانُت السائدة اليت تنظم أو ربدد سياسة اغبكومة كبو االربادات والنقابات والضرائب.
األعماؿ أو بيئة الصناعة وتسمى كذلك بيئة اؼبهمة أو البيئة التنافسية أو بيئة  البيئة الخارجية الخاصة: . ب

واليت هبب أف تأخذىا  ،اؼبباشرة، وتتمثل يف ؾبمل العناصر واؼبتغَتات ذات التأثَت اؼبباشر على عمليات اؼبؤسسة
 (2)بأنبية كبَتة، وتتكوف من:

 ؛سسة منتجاهتا، وىم ىدفها الرئيسيف الذين تقدـ ؽبم اؼبؤ و ف واؼبعنويو : ىم األفراد الطبيعيالعمالء 
  ؛ف اؼبؤسسة دبختلف مدخبلت اإلنتاج: وىم الذين يزودو نالموردو 
 ؛و احملتملُت: وىم حلقة الوصل ما بُت اؼبؤسسة وعمبلئها اغباليُت أالوسطاء 

                                                             
 .118-116، ص ص:2005اإلسكندرية، مصر ، "، الدار اعبامعية، أساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةعبد السبلـ أبو قحف،"  (1)
كية العلـو االقتصلدية والتجارية وعلـو   ،أطروحة دكتوراه غير منشورةرقية بوخيضر، " اسًتاتيجية البنوؾ اإلسبلمية يف مواجهة ربديات اؼبنافسة"، (2)

 .47-46، ص ص:  2012جامعة منتوري، قسنطينة،  التسيَت،
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 يقدموف للمؤسسة ؾبموعة من اػبدمات اليت تساعدىا يف نشاطها سواء ؽبا مقدمو الخدمات والتسهيالت :
 ؛والتربيد...اخل لًتكيب، التخزين،أو لعمبلئها مثل: الصيانة، ا

 ؛ تنظم أعماؽبا من ـبتلف اعبوانب: وىي ؾبموعة القوانُت اليتالتشريعات الخاصة بالمؤسسة 
 وىي تكتل شرائح اجتماعية يف صبعيات هبدؼ الضغط على اؼبؤسسة مثل: نقابات جماعات المصالح :

 ؛، صبعية ضباية اؼبستهلكُت... اخلالعماؿ، صبعيات ضباية البيئة
 وىم من أخطر عناصر البيئة التنافسية للمؤسسة واؼبقصود هبم كل اؼبؤسسات اليت تقدـ منتجات : المنافسون

 ؛ا يهدد اؼبؤسسة يف حصتها السوقيةشبيهة أو بديلة ؼبنتجات اؼبؤسسة، وىو م
  قد تكوف عامل ضغط أو تشجيع دبا تسنو من قوانُت وما تفرضو من لوائح والتزامات على ةمالحكو :

 ؛ؽبا من ىياكل قاعدية وبنية ربتيةما هتيئو  اؼبؤسسة، وكذلك
 وىي درجة تقدـ التكنولوجيا اؼبستخدمة من قبل اؼبؤسسة ومقارنتها دبا ىو سائد يف تكنولوجيا الصناعة :

القطاع ككل أو يف االقتصاد، ىبتلف تأثَت كل عنصر أو متغَت على اؼبؤسسة حسب ؾباؿ نشاطها وكذلك البيئة 
 اليت تنتمي إليها.

 فهوم التحليل االستراتيجي للبيئة الخاصة للمؤسسة:.م3
يستند التحليل االسًتاتيجي للبيئة اػبارجية إذل ربليل البيئة اػبارجية للمؤسسة الكتشاؼ الفرص اؼبمكن 

 استثمارىا والتهديدات اليت تعيق عمل اؼبؤسسة. 
اليت تستخدمها اؼبؤسسة يف ربديد  فالتحليل االسًتاتيجي للبيئة اػبارجية عبارة عن: " ؾبموعة من الوسائل

لسيطرة على بيئتها الداخلية، امدى التغَت يف البيئة اػبارجية وربديد اؼبيزة التنافسية أو الكفاءة اؼبميزة للمؤسسة يف 
 (1)".د أىدافها ومركزىا االسًتاتيجي حبيث يسهم ذلك يف زيادة قدرة اإلدارة العليا على ربدي

اتيجي التنبؤ دبتغَتات البيئة اػبارجية لكونو يهدؼ إذل ربقيق ثبلث أغراض كما يتضمن التحليل االسًت 
سًتاتيجية، وفلسفة اإلدارة العليا، وربديد اؼبتطلبات الرئيسية لنجاح اؼبؤسسة ربديد األىداؼ اال :ئيسية تتمثل يفر 

بة لضماف رفع معدالت سًتاتيجية  وبرامج العمل اؼبناسوسبكُت اؼبؤسسة من رسم اػبطط اال يف ربقيق األىداؼ
 (2)األداء االقتصادية يف ضوء احملددات اؼبستقبلية لعمل اؼبؤسسة.

                                                             
 .253ص: ،ذكره قبمرجع سووائل ؿبمد صبحي إدريس،  طاىر ؿبسن منصور الغارل،  (1)
 .79، ص:ذكره مرجع سبق "فاضل الدليمي،  (2)
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سًتاتيجيوف دبراقبة قطاعات البيئة مل على ؾبموعة من الفعاليات اليت يقـو من خبلؽبا االتباإلضافة إذل أنو يش
ازباذ القرارات اػباصة بصياغة اػبارجية وزبمُت مدى التغَت فيها من أجل اكتشاؼ الفرص احملددات، حبيث يتم 

 (1).وربليل األىداؼ واؼبركز االسًتاتيجي للمؤسسة
فبا سبق يبكن القوؿ أف التحليل االسًتاتيجي للبيئة اػبارجية يبكن اؼبؤسسة من ربديد األىداؼ اليت تسعى 

 ػبارجية .إذل ربقيقها، ونطاؽ ىذه األىداؼ، وإهباد صيغ مبلئمة من التوازف بُت اؼبؤسسة وبيئتها ا
ُت سًتاتيجية تسعى من خبلؽبا اؼبؤسسات إذل ربقيق توازف باي ضرورة وعليو  أصبح التحليل االسًتاتيج

سًتاتيجية  يف إطار اؽبدؼ االسًتاتيجي للمؤسسة يف بناء مركز تنافسي فبيز يف الفرص والتهديدات والقدرات اال
 بيئة الصناعة.

 ة التنافسية، بيئة الصناعة(:تحليل البيئة الخارجية الخاصة )البيئ-4
كوف اؼبؤسسة نظاـ مفتوح يتعامل مع البيئة اػبارجية، فإف ىذه البيئة يبكن أف تكوف بيئة عامة ذات تأثَت 

لذلك فإف البيئة  ،على ؾبمل اؼبؤسسات أو أف تكوف بيئة خاصة ؼبؤسسات بذاهتا دوف غَتىا من مؤسسات أخرى
 ؾبمل العناصر واؼبتغَتات ذات التأثَت اؼبباشر على عمليات اؼبؤسسة واليت ذبب اػباصة أو البيئة التنافسية تتمثل يف

 أف تأخذىا بأنبية كبَتة.
ومن الضروري اإلشارة ىنا إذل أف الكثَت من الباحثُت ينطلق يف ربليل ىذا اؼبستوى من البيئة من اذباىات 

األكثر مشولية للبيئة التنافسية مركزين على متعددة تتسم بالتكامل وليست متعارضة، فالبعض ينطلق من التحلل 
التأثَتات اؼبتبادلة بُت اؼبؤسسة وبيئتها التنافسية يف حُت ينطلق آخروف من البيئة التنافسية من خبلؿ توضيح 
مفردات ىذه البيئة من موردين، وعمبلء، وغَتىم، أما االذباه الثالث واألخَت فقد تركز يف النموذج األكثر عمليا 

(، وفيما يلي توضيح ؽبذه االذباىات Porter,1985قوى اؼبنافسة والذي طرح من قبل الباحث ) لتحليل
 (2)الثبلثة:

إف شيوع حالة اؼبنافسة وانفتاح البيئة العاؼبية وازدياد ظاىرة العوؼبة واالرتقاء لتكنولوجيا  طبيعة البيئة التنافسية: . أ
ت قيودا وؿبددات على االفًتاضات األساسية اؼبعروفة اؼبعلومات واستخدامها الواسع يف العصر اغبديث ولد

للتنافسية االقتصادية التقليدية، وهبذا انتقل التحليل من الًتكيز على التحليل البيئي العاـ إذل التحليل الصناعي 
على التنافسي ، وتعترب ىذه الظاىرة منطقية باعتبار أف ربليل البيئة اػبارجية العامة وتأثَتاهتا ستصب الحقا 

                                                             
 .79، ص:نفس المرجع ،فاضل الدليمي  (1)
 .166-162، ص ص :  ذكره مرجع سبق، اؼبساعدة ماجد عبد اؼبهدي (2)
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مفردات البيئة التنافسية. إف اؽبدؼ من ربليل البيئة التنافسية ىو ربديد درجة جاذبية صناعة ما للمنتجُت اغباليُت 
 واؼبتوقعُت، وكذلك لغرض التعرؼ على عوامل النجاح الرئيسة يف ىذه الصناعة.

تعريفا واضحا وحدود شفافة إف أنبية ربليل الصناعة تنطلق من األسباب اؼبوجبة ؽبذا التحليل، واليت تعطي 
 وىكذا فإف ىذا التحليل يعطي بدوره العديد من الفوائد أنبها: ،للصناعة اليت تعمل فيها اؼبؤسسة اؼبعنية

 ؛النطاؽ الذي تتنافس أعماؽبم فيو يساعد اؼبديرين التنفيذيُت يف توضيح 
 نافسيها من خبلؿ اؼبنتجات يركز االنتباه على اؼبؤسسات اؼبنافسة وبذلك يسهل على اؼبؤسسة معرفة م

 ؛سًتاتيجية اؼبنافسةاوىذه تعترب نقطة جوىرية لرسم  ،واػبدمات والبدائل األخرى
 ؛د عوامل النجاح الرئيسية واغبرجةيساعد اؼبديرين التنفيذيُت يف ربدي 
  مكانية يف تطوير أدوات لتقييم أىداؼ مؤسساهتم .إيعطي اؼبديرين 

ق عة أو النشاط، يتطلب أف يكوف ىناؾ ربديد واضح ؼبفهـو الصناعة اؼبشتإف عملية البدء يف ربليل الصنا
إف وجود ؾبموعة من اؼبنافسُت ػبصائص متشاهبة تعطي صورة واضحة لطبيعة . أساسا من اؼبنافسة واؼبتعاملُت

 وبذلك فإف طبيعة ،نتاجهاإطوط اؼبنتجات واػبدمات وأساليب شدة اؼبنافسة وعمقها وخاصة فيما يتعلق خب
 :وؿبتوى عملية ربليل الصناعة وما يتعلق هبا من أسواؽ ومنتجات ترتبط بالعديد من األبعاد يقع يف مقدمتها

اغبجم اغبارل واؼبتوقع للصناعة والنشاط، ىيكل الصناعة والنشاط، ىيكل التكاليف داخل الصناعة النوعية وما 
 وأخَتا التطورات اليت ربدث يف الصناعة والنشاط،تطوير جدري للنشاط، نظم التوزيع، االذباىات و  من يرتبط هبا

 درجة مبو الصناعة ودرجة مبو حياة اؼبنتج أو اػبدمة.
(: يطلق مفهـو البيئة التنافسية على ؾبمل التغَتات والعناصر اليت  بيئة التنافسية )بيئة المهمة/ الصناعة . ب

من القوى يقع يف مقدمتها: اؼبوردوف،  تؤثر وتتأثر مباشرة بعمليات اؼبؤسسة، وىذه تتمثل دبجموعة كبَتة
واؼبنافسوف، والعمبلء، واؼبقرضوف أصحاب األسهم، وؾبمل ؾبموعات الضغط اؼبباشر على اؼبؤسسة، ويرى 

(2001,Daftأف ىذه البيئة ربتوي على العناصر األكثر التصاقا باؼبؤسسة وأىدافها)،  ويطلق بعض الباحثُت
بيئة العمليات وبيئة اجملموعات التنظيمية، وأىم العوامل اليت تشملها ىذه  :مسميات على ىذا اؼبفهـو نفسو مثل

اغبكومة،  ،البيئة ىي: العمبلء، اؼبوردوف، الوسطاء، اؼبمولوف، مقدمو التسهيبلت والتيسَتات واػبدمات اؼبختلفة
 اؼبنافسوف.
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 ج. تحليل قوى التنافس في البيئة التنافسية: 
أف أىم ما يشغل اؼبؤسسة ىو التعرؼ إذل شدة اؼبنافسة  (Porterرى )ي (:Porterنموذج بورتر) -1

 اذل ،القائمة داخل بيئتها التنافسية، ويتوقف مستوى قوة اؼبنافسة على ؾبموعة عوامل أو قوى تنافسية أساسية
لستة مراجعة وتقييم األنبية النسبية لكل عنصر من ىذه العناصر ا ف تقـو اؼبؤسسة عند مسح الصناعةينبغي أ

 ودرجة تأثَتىا على قباح اؼبؤسسة :
 ؛ الصناعةاؼبزاضبة بُت اؼبؤسسات اؼبنافسة يف 
 ؛مدى توفر السلع البديلة 
 ؛القوة التفاوضية للموردين 
 ؛القوة التفاوضية للمستثمرين  
 ؛وف اعبدد احملتمل دخوؽبم الصناعةاؼبنافس 
 ؛يت يبارسها أصحاب اؼبصانع األخرىالقوى النسبية ال 

يبكن القوؿ أف قباح اؼبؤسسة يتوقف إذل حد كبَت على مدى دراستها وربليلها للعوامل واؼبتغَتات  فبا سبق
البيئية اؼبؤثرة، وؿباولة االستفادة من اذباىات ىذه العوامل ودرجة تأثَت كل منها، ونظرا ألنبية البيئة التنافسية يف 

ليت تؤثر بشكل كبَت على القرارات اؼبتخذة من قبل التعرؼ على عوامل النجاح الرئيسية واغبرجة يف الصناعة وا
دراستها وربليلها بشكل معمق للمؤسسة كاف ال بد على اؼبؤسسة  اؼبؤسسة باعتبارىا تتحكم باؼبوقع التنافسي

 الستغبلؿ الفرص اؼبتاحة ومواجهة التهديدات .

 ذج القوى الخمس للبيئة التنافسيةالمطلب الرابع: نمو 

و في(، والذي وصف Porter ،1980ليل القوى التنافسية النموذج الذي تقدـ بو )لعل من أىم مباذج رب
(، ويعد ىذا 01حالة اؼبنافسة يف الصناعة وأطلق عليو مبوذج قوي التنافس اػبمسة واؼببُت يف الشكل رقم )

عماؿ التحليل مستوى وحدات األ النموذج من أىم وأفضل النماذج اليت قدمت يف ىذا اجملاؿ ويناسب ىذا
 سًتاتيجية  اؼبنفردة أكثر من مستوى اؼبؤسسة ككل.اال
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 (: القوى التي تدفع المنافسة في الصناعة 2-01الشكل رقم ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Porter,E.M, »Competitive Strategy :Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors », The Free Press,1980,P :04 

 
 تتمثل القوى التنافسية اػبمسة يف: 

 ؛اؼبنافسوف -1
 ؛اؼبشًتوف -2
 ؛اؼبوردوف -3
 ؛اؼبنتجات البديلة -4
 .ف اعبدد إذل السوؽو الداخل -5

 إف عملية ربليل القوى اػبمسة تساعد يف اكتشاؼ اؼبصادر الرئيسية للضغط على اؼبنافسة ومقدار شدة كل
 سًتاتيجية ناجحة.اقوة تنافسية وسبثل أساسا لبناء 

 

 الداخمون المحتممون 

 الموردون
 المشترون

 المنافسون في الصناعة  

 

 

 التنافس بين الشركات القائمة 

 البدائل

 قوة المشترين 

 عمى المساومة

تهديد المنتجات أو 
 الخدمات البديمة 

 قوة الموردين 

 على المساومة 
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عملية التحليل يف البحث بعمق عن عملية التنافس داخل الصناعة دبعٌت دراسة اؼبصادر الرئيسية  تتمثل
 ا يف ربليل الصناعة والتنافس لضغوط التنافس ومدى شدة تلك الضغوط أو قوهتا، وسبثل ىذه اؼبرحلة عنصرا جوىري

 ئص اؼبنافسة اؼبميزة ؽبذه الصناعة.سًتاتيجية التنافس بدوف معرفة خصاانو ال يبكن للمؤسسة التوقع بشأف أل
 ،فإف طبيعة اؼبنافسة ودرجتها ما ىي إال ؿبصلة لتلك القوى (Porter)وحسب النموذج الذي تقدـ بو 

أنبية التسمية لكل عنصر من ىذه العناصر ودرجة ند مسح الصناعة دبراجعة وتقييم وينبغي أف تقـو اؼبؤسسة ع
ألهنا تؤدي إذل البفاض الرحبية ، وعلى  ،نظر إذل أي قوة باعتبارىا هتديداتأثَتىا على قباح اؼبؤسسة، ويبكن ال

 النقيض تعترب القوة اؼبنخفضة أو الضعيفة فرصة ألهنا تتيح للمؤسسة فرصة للحصوؿ على أرباح أكثر.
لسلوؾ  اربدد حالة اؼبنافسة داخلها، وتضع سياق اليت وجوىر ىذا النموذج أف قوى ىيكل الصناعة ىي

 (1)ي القوى ىي: دىأي السًتاتيجياهتم و  اء الشرك
 Competitiveالتنافسي() ُت البائعُت اؼبتنافسُت )التسابقويقصد هبا التسابق بالمنافسة بين المتنافسين: .1

Rivalry:ويتحدد تركيز اؼبنافسة يف الصناعة بعدد من العوامل ىي ،) 
 ؛بعضهم البعضُت ازدادت حساسيتهم ل: فكلما قل عدد اؼبنافسعدد المنافسين 
 فإذا كانت الصناعة تنمو بشدة فهناؾ فرصة متاحة للمؤسسة يف الصناعة القتساـ معدل نمو الصناعة :

تبدأ حروب األسعار الغنائم باعتبارىا مصدرا لتحقيق قباح ؿبتمل غَت ؿبدود، وعندما ينخفض معدؿ مبو الصناعة 
 ؛بُت اؼبنافسُت

 ل وبالتارل تفض ،لعة أو اػبدمة فبيزة أـ أنو يصعب سبيزىا: من حيث ىل السخصائص السلعة أو الخدمة
 ؛مة للمستهلكءتوفَتىا يف األماكن األكثر مبل

 تقليل التكاليف  ومدى اقًتاب اؼبؤسسات من اؼبقياس االقتصادي والذي يساعد على حجم التكاليف الثابتة
 ؛إذل حدىا األدىن

                                                             
 انظر:  (1)

- Porter,E.M, »Competitive Strategy :Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors »,The Free Press,PP :7-29. 

"، الطبعة األوذل، دار الوراؽ ستراتيجية المستدامة : مدخل إلدارة المنظمات في األلفية الثالثةاإلدارة اال العيساوي وآخروف ،" ؿبمد حسُت -
 .353-340، ص ص: 2012للنشر والتوزيع، 

، جامعة مؤتة، األردف، رسالة ماجستير غير منشورةسًتاتيجية يف اؼبيزة التنافسية يف شركة البوكاس العربية"، يل العضايلة، " أثر اػبيارات االؿبمد صب -
 .29-25، ص ص :2004

 رسالةكم"، عمر عوض الغويري:" تأثَت نظم اؼبعلومات اإلسًتاتيجية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية: دراسة ميدانية يف شركيت اؼبلكية األردنية وموبايل -
 .33-30، ص ص:2004، جامعة مؤتة، األردف، ماجستير غير منشورة
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 كامل بأقصى طاقة فبكنة حىت ربقق اقتصاديات : حيث تسعى اؼبؤسسات إذل أف تتبع التشغيل الالطاقة
 ؛أسعار الصناعة ككليادة يف العرض وبالتارل البفاض اغبجم الكبَت فبا يًتتب عليو ز 

 حواجز أو عوائق الخروج( حيث يرى :Porter بأف الكثَت من اؼبؤسسات ال تًتؾ الصناعة بالرغم من عدـ)
 وذلك لؤلسباب التالية: ،ىدافهاألربقيقها 
  قيم جدية سبنع ذلك فبعض اؼبدراء يتمسكوف بالصناعة سيكولوجيا دبا يبنع خروجهم من الصناعة.وجود 
 ؛فس منافذ توزيع اؼبنتجات اػباسرةوجود منتجات أخرى ناجحة تستخدـ ن 
  ؛يف أصوؿ نافعة فقط داخل الصناعةوجود استثمارات كبَتة 
 .وجود تكلفة خروج عالية 
 ألساليب والطرؽ اؼبتبعة يف اؼبنافسة.تنوع اؼبنافسُت من حيث اختبلؼ ا 

ولعل من اؼبفيد عن ربليل ىيكل اؼبنافسة تصنيف اؼبنافسُت اؼبوجودين كما لو من فوائد يف ربليل قدرة 
سًتاتيجية متواصلة ومؤكدة، ويبكن تصنيف اؼبؤسسات اؼبنافسة يف صناعة اؼبؤسسة على امتبلؾ ميزة تنافسية ا

 (:Miles and Snow,1978لوكهم التنافسي يف ضوء ما قدمو كل من )واحدة على أساس ربليل أمباط س
وىي اؼبؤسسات اليت تطبق تكييفا وضباية جملاؽبا الضيق واؼبستقر، ىذه  (:Defendersأ.  المدافعون)

سًتاتيجية أعماؽبا، لذلك فمزيج مكافآهتا أو الديها خطرا أقل درجة يف  ،اؼبؤسسات اليت تتبع اسًتاتيجيات اؼبدافع
 تعويضاهتا يتضمن أجرا ثابتا، والدوافع واحملفزات تقـو على زبفيض يف تكاليف العاملُت وربسُت نوعية اؼبنتج.

تتبع ىذه اؼبؤسسات توسيعا للمجاؿ ورباوؿ أف تكوف رائدة يف الصناعة،  (:Prospectorsب. المنقبون)
 ؛اطرةؤلداء الذي يتطلب ازباذ اؼبخوتتجلى ذلك يف نسبة الدوافع اؼبؤقتة ل

هتدؼ اؼبؤسسات إذل اإلبقاء على ؾباؿ من السلع واػبدمات مستقرا، فهم  (:Analyzersج. المحللون )
ألهنا موجهة كبو كل ذات صلة بتحسينات بتكلفة فعالة، يتبعوف القادة إذل أسواؽ و يتحكموف يف تطوير السوؽ 

من مكافآت متغَتة وثابتة، واؼبتغَتات تتعلق من أداء السوؽ واستقرار اؼبنتج فإف خططهم األجورية تتضمن تركيبة 
 ؛ائدات على اؼببيعات وأسهم السوؽبكلفة العمل بالوحدة، سيولة الدفع، عائدات على االستثمار، ع

سًتاتيجية واحدة، ويقوموف ويعملوف وفقا لؤلحداث اػبارجية اىم ال يتبعوف  (:Reaetorsد. المستجيبون )
من قلة الثقة يف األجور  عاه اؼبؤسسات يعكس نو لنظاـ التعويضي يف مثل ىذاليت ربدث عشوائيا، ولذلك فإف ا

  ؛ية الثابتة مع دوافع طويلة اؼبدىاؼبستقبل
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فالصناعة الناجحة تستقطب اىتماـ اؼبؤسسات األخرى من .  القوى التنافسية للداخلين الجدد المحتملين: 2
فيها ؼبا ؽبا من تأثَت على اغبصة السوقية للمؤسسات  خارج تلك الصناعة، وتؤدي إذل ارتفاع مستويات التنافس

القائمة، وتعتمد حرية دخوؿ اؼبنافسُت اعبدد بالدرجة األوذل على اؼبعوقات اؼبوجودة يف البيئة، وعلى توقعات 
 اؼبشارؾ اعبديد حوؿ ردود أفعاؿ اؼبنافسُت اآلخرين، وقد تتمثل عوائق دخوؿ الصناعة يف عدة أمور منها:

 إف وفرات اغبجم تعيق الدخوؿ يف الصناعة ألهنا تؤثر بقوة على اؼبنافسُت اقتصاديات الحجم وفرات أو :
احملتملُت يف الدخوؿ على أساس معياري كالكلف ودافع اػبطوة أو للقبوؿ بأضرار الكلف أي الربح القليل، وعند 

إف النتائج ستسمر إذل أطوؿ ؿباولة التغلب على ىذه اؼبشكبلت من خبلؿ الدخوؿ على أساس اغبجم الكبَت ف
اإلعبلف عن مبيعاهتم، إضافة األسعار أو الًتويج أو  خفضوا إذل أاجو اؼبنافسُت اعبدد، حىت وإف عبحد فبكن لتو 

والشراء ،   ،مكانية تطوير وفرات اغبجم يف أغلب وظائف األعماؿ مثل التسويق، التصنيع، البحث والتطويرإإذل 
 ؛اؼبؤسسة ازديادىا وبسن من مرونة وأف
 تتطلب العديد من الصناعات قدرة عدم القدرة على الحصول على التقنية الحديثة وخصائص المعرفة :

فهناؾ العديد من اؼبنافسُت الذين يفتقروف إذل اؼببلكات  ،تكنولوجية ومهارات فنية ليست متوفرة يف اؼبنافس اعبديد
يات التكنولوجية تطلب ىذه اؼبرحلة معرفة تامة ودراية بالتقنقباز الصناعة إذ تفنية واؼبهارية وتعوزىم القدرة إلال

 ؛اؼبتطورة
 عندما تكوف كلف اؼبنتوج منخفضة بصورة جزئية أو كلية فإف الناتج وجود عامل التعلم وتأثير منحى الخبرة :

 ؛الدخوؿ رزا يف إعاقة اآلخرين منسيكوف منتوج ذو فوائد كبَتة، ويؤدي منحٌت اػبربة وتراكم التعلم دورا با
 :عادة ما ينجذب الزبائن إذل عبلمات معينة ، وتعٍت العبلمة التجارية  تفضيل العالمة التجارية وثقة الزبون

اؼبعروفة سبب الدخوؿ لشبكة التوزيع والتجارية، وبالتارل ربضَت أمواؿ كافية لئلعبلف والًتويج عن اؼبنتجات 
يار عبلمتو التجارية، إف تأسيس مفهـو العبلمة التجارية للتغلب على الفكرة اليت تسيطر على الزبوف يف اخت

وكسب ثقة الزبوف يبكن أف تكوف عملية بطيئة ومكلفة باإلضافة إذل ذلك سيكوف من الصعب على الزبوف ربمل 
تكلفة العبلمة اعبديدة، وعلى اؼبنافس اعبديد أف يقنع األفراد اؼبشًتين بأف عبلمتو التجارية ىي األكثر قيمة 

وللتغلب على عوائق الكلفة اؼبرتفعة يلجأ اؼبنافسوف إذل تقدًن خصومات سعرية أو إضافة خدمة أو كفاءة ، ةوجود
 ؛ال أف ذلك سيزيد من حجم اؼببيعاتإذل اؼبنتج ، وبالتارل سيقل الربح، إ
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 :ؿ إذل السوؽ إف االستثمار يتطلب أمواال طائلة إضافية للموارد األخرى اؼبطلوبة للدخو  المتطلبات الرأسمالية
وىذا سوؼ وبدد عدد الداخلُت احملتملُت يف السوؽ، وتشًتؾ متطلبات رأس اؼباؿ مع متطلبات  ،بصورة ناجحة

 ؛وزيعية واالخًتاعات وبثقة الزبوفاؼبصنع واؼبعدات واؼبرافق الت
 تكاليف التحول واستغاللية حجمها( :Swatehing Costs اؼبرتفعة اليت قد يتحملها الزبوف تشكل)
ب يف دخوؿ الصناعة غناعة ألوؿ مرة، فاؼبؤسسة اليت تر اجزا أماـ اؼبؤسسات اعبديدة الراغبة يف دخوؿ الصح

تستطيع إغراء الزبائن وربويلهم باذباه التعامل معها فقط عندما تتمكن من تقدًن منتجات أو خدمات متفردة يف 
ات اليت تقدمها اؼبؤسسات اؼبوجودة يف خصائصها أو منخفضة يف أسعارىا باؼبقارنة مع اؼبنتجات أو اػبدم

وبالتارل يؤثر يف قرارىا بالدخوؿ إذل  ،ويف كلتا اغبالتُت فإف ذلك سينعكس سلبا على أرباحها اؼبتوقعة ،الصناعة
اليت ال تتوفر يف اؼبنافسُت اعبدد، ويبكن اكتساب ت اؼبوجودة سابقا بفوائد الكلفة الصناعة، كما تتمتع اؼبؤسسا

 ؛ة وفوائد التعلم وتأثَتات اػبربةبأفضلية اغبصوؿ على اؼبواد األولية الرخيصة والتكنولوجية اغبديث ىذه الفوائد
  :يف حالة البضائع يواجو اؼبنافس اعبديد حاجزا للحصوؿ على إذف الدخوؿ  الوصول إلى قنوات التوزيع

هم اؼبشًتي، إذ هبب أف تكوف ىناؾ شبكة ؼببلقاة اؼبستهلكُت، فقد يًتدد اؼبوزعوف يف أف يشًتوا منتجا يفتقر إذل ف
من العبلقات ما بُت التجار واؼبوزعُت وصوال إذل اؼبستهلكُت، ومن أجل التغلب على ىذا العائق يلجأ اؼبنافسوف 

للتجار واؼبوزعُت على اعبدد إذل شراء إذف أو رخصة الدخوؿ يف القنوات التوزيعية ؽبذا اؼبنتوج وتقدًن أرباح ىامشة 
 ؛قتمدار الو 

 :تستطيع الوكاالت اغبكومية ربديد وتقييم اؼبنافسُت اعبدد من خبلؿ سن عدة قوانُت  السياسات التنظيمية
 اؼبوافقات والرخص األصولية كالًتاخيص. على سبنع اؼبؤسسات من الدخوؿ إذل الصناعة ما دل يتم استحصاؽبا 

 :من اغبكومات نظاـ التعريفات اعبمركية  تستخدـ العديد عوائق التعريفات الجمركية والتجارية العالمية
وؿبددات التجارة اػبارجية عند ما تشرع قوانُت تساىم يف عدـ دخوؿ اؼبنتوج األجنيب إذل الببلد، وبالتارل فرض 

 ؛ٍت أرخص شبنا من اؼبنتوج األجنيبسيصبح اؼبنتوج الوطفالعوائق على اؼبؤسسات األجنبية  بعض
يتنافس اؼبشًتوف مع الصناعة بفرض ىبوط األسعار ، واؼبساومة على ارتفاع  قوة مساومة الزبائن )المشترين(: .3

اعبودة ومزيد من اػبدمات، وتأليب اؼبنافسُت بعضهم على بعض، وكل ذلك على حساب بالرحبية، ويتوقف قوة  
ية كل من ؾبموعات اؼبشًتين اؼبهمُت من الصناعة على عدد من خصائص وضعها يف السوؽ وعلى األنبية النسب

 صبالية، وتكوف ؾبموعة اؼبشًتين قوية إذا ربققت الظروؼ التالية:ا االؼبشًتياهتا مقارنة بأعماؽب
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: إذا كاف مشًتي معُت يشًتي نسبيا كبَتة من اؼببيعات التركز أو شراء أحجام كبيرة مقارنة بمبيعات البائع -
نافذة إذا كانت الصناعة تتميز حبسابية فإف ذلك يزيد أنبية عمل اؼبشًتي ويكوف اؼبشًتوف بكميات كبَتة قوة 

ويرفعوف احتماالت شغل الطاقة  -كما ىي اغباؿ يف تصفية الذرة واؼبواد الكيميائية الضخمة  -التكاليف الثابتة
 ؛نتاجيةاإل

: يبيل اؼبشًتوف ىنا إذل صرؼ كبيرا من تكاليف البائع أو مشترياتو  اأن تمثل المنتجات التي يشترونها جزء -
لبلزمة للشراء بسعر موات واالنتقاء يف الشراء، وعندما تكوف اؼبنتجات اليت تبيعها الصناعة اؼبعينة جزءا اؼبوارد ا

 ؛اؼبشًتوف عادة أقل حسابية للسعر صغَتا من تكاليف البائع، يكوف

: يكوف اؼبشًتوف عادة على ثقة أن تكون المنتجات التي يشترونها من الصناعة قياسية أو غير متنوعة -
 ؛، كما يفعلوف يف صناعة األؼبنيـوبإمكانية إهباد موردين بديلُت، ويبكن أف يلبوا مؤسسة على أخرى دائما

ُت، وعلى عكس ن، تربط اؼبشًتي ببائعُت معياتكاليف التحوؿ ربدثنا عنها سابق انخفاض تكاليف التحول: -
 ؛شًتي إذا وجو البائع تكاليف ربوؿذلك تتعزز قوة اؼب

إذا كاف اؼبشًتوف متكاملُت  ا محتمال بالتكامل الخلفي )تملك قنوات التوريد(:تشكيل المشترين تهديد -
جزئيا أو يشكلوف هتديدا ؿبتمبل بالتكامل اػبلفي، فإهنم يكونوف يف موقف يبكنهم من اؼبطالبة باغبصوؿ على 

الذايت كقوة مساومة السيارات الكبار)جنراؿ موتورزو فورد(باستخدامهما التهديد بالتصنيع  وتنازالت يشتهر منتج
ؼبوردين ويبارساف التكامل اؼبتناقص، أي إنتاج بعض احتياجاهتما من مكوف ما يف الداخل وشراء ما تبقى ا

نبا دبزيد من التكامل مصداقية خاصة فحسب، وإمبا أيضا يزودنبا اإلنتاج دبزيد اعبزئي اػبارجُت، ال يكوف هتديد
يقدـ ؽبما عونا كبَتا يف اؼبفاوضات، ويبكن ربديد قوة اؼبشًتين جزئيا يف الداخل دبعرفة مفصلة عن التكاليف ما 

 عندما هتدد اؼبؤسسات يف الصناعة بالتكامل األمامي يف صناعة اؼبشًتين.

: عندما تتأثر جودة منتجات عدم أىمية منتج الصناعة بالنسبة إلى جودة منتجات المشترين أو خدماتهم -
 ؛ر على العمـواعة، يكوف اؼبشًتوف أقل حساسية اذباه السعاؼبشًتين تأثرا كبَتا دبنتج الصن

: عندما يبتلك اؼبشًتي معلومات تامة عن الطلب، وأسعار السوؽ أن يكون لدى المشتري معلومات تامة -
الفعلية، بل حىت تكاليف اؼبورد، يبنحو ذلك عادة قدرة أكرب على اؼبساومة فبا إذا كانت معلوماتو ضئيلة، 

ملة ذبعل اؼبشًتي يف موقع أفضل لضماف اغبصوؿ على  األسعار اؼبواتية اؼبعروضة على اآلخرين اؼبعلومات الكا
 ؛دعاءات اؼبوردين بأف بقاءىم مهددومواجهة ا
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ف قوة اؼبساومة على اؼبشاركُت يف صناعة ما لرفع األسعار أو و : يبكن أف يبارس اؼبورد.قوة مساومة الموردين4
شًتاة، وبالتارل يستطيع اؼبوردوف األقوياء اعتصار الرحبية من صناعة ما غَت قادرة خفض جودة السلع واػبدمات اؼب

 على اسًتجاع ارتفاع التكلفة باألسعار اليت تتقاضاىا.
الشروط اليت ذبعل اؼبشًتين أقوياء، تكوف ؾبموعة اؼبوردين قوية إذا  ءالشروط اليت ذبعل اؼبوردين أقوياتعكس      

 ربقق ما يلي: 

: يكوف اؼبوردوف الذين عدد قليل من المؤسسات عليها وتركزىا أكثر من الصناعة التي تبيع إليهاسيطرة  -
 ؛بَت على األسعار واعبودة والشروطيبيعوف إذل مشًتين مشتتُت قادرين عادة على فبارسة تأثَت ك

ن الكبار إذا : يبكن كبح قوة اؼبورديعدم االضطرار إلى التنافس مع منتجات بديلة أخرى لبيع الصناعة -
 ؛تنافسوا مع منتجات بديلة

ا كبَتا للمجموعة اؼبوردة، عندما يبيع اؼبوردوف إذل عدد من الصناعات وال سبثل صناعة أال تكوف الصناعة زبون -
ف أكثر ميبل ؼبمارسة القوة .وإذا كانت الصناعة زبونا كبَتا ترتبط و كبَتا من اؼببيعات، يكوف اؼبورد  معينة جزءا

ين ارتباطا وثيقا بالصناعة وسيحرصوف على ضبايتها من خبلؿ التسعَت اؼبعقوؿ واؼبساعدة يف أنشطة حظوظ اؼبورد
 .مثل األحباث والتطوير وفبارسة الضغوط

: عندما يكوف مثل ىذا اؼبدخل مهما لنجاح أن يشكل منتج الموردين مدخال مهما في عمل المشتري -
من قوة اؼبوردين، وينطبق ذلك على وجو اػبصوص عندما يكوف عملية التصنيع أو جودة اؼبنتج، فإف ذلك يزيد 

 ؛فبل يتمكن اؼبشًتي من بناء ـبزوفاؼبدخل قاببل للتخزين 

التميز أو تكاليف التعبَت اليت تواجو اؼبشًتين  تميز منتجات مجموعة الموردين أو ارتفاع تكاليف تغييرىا: -
 ؛سياورد يواجو تكاليف التغيَت يكوف التأثَت عكربرمهم من خيارات تأليب مورد على آخر، وإذا كاف اؼب

يكبح ذلك قدرة الصناعة على ربسُت الشروط  تشكيل مجموعة الموردين تهديدا مقنعا للتكامل األمامي: -
 اليت تشًتي دبوجبها .

 ويف العديد اجملاالت فإف اؼبؤسسات تشارؾ موردىا من أجل: 
 ؛تقليل اؼبخزوف التكاليف  
 ؛وجبات التصنيع البلحقةَت مكونات تسريع توف 
  فَت تكاليف مهمة زيادة جودة األجزاء واؼبكونات اليت يتم توريدىا وتقليل معدالت الضرر فبا ينجم عنو تو

 ؛ألنفسهم وللمورد
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  ين فبارسة ضغوط على اؼبؤسسة منها: دوىناؾ عدد من اغباالت اليت سبكن للمور 
 ؛وجود عدد ؿبدود من اؼبوردين للمستلزمات اؼبطلوبة  
  ؛ع تكاليف التحوؿ من مورد إذل آخرارتفا 
 ؛لدى اؼبورد عبلمة ذبارية قوية 
 . اؼبورد يف الصناعة يقابلو عدد كبَت  من الزبائن الصغار اؼبنفصلُت 
ؼبنتجات مؤسسة أو ات البديلة يبكن أف سبثل هتديدا فاؼبنتج الضغوطات التنافسية من المنتجات البديلة:-5

تقبلها، ويف ىذه اغبالة إذا دل تستطيع ىذه اؼبؤسسة أف ترفع من مستوى جودة قطاع معُت أو أف ربد من مس
منتجاهتا أو سبييزىا بطريقة معينة كالتسويق مثبل مقارنة باؼبنتجات البديلة، فإهنا ستعاين حتما يف أرباحها ووبتمل 

 أف تعاين يف مبوىا أيضا.
 منتوج آخر على ثبلثة عوامل:وتعتمد مدى قوة الضغوطات التنافسية من منتوج بديل إذل 

 عامل السعر يلعب دورا أساسيا يف لفت االنتباه؟ ىل 
 عاملي الكفاءة واعبودة وبعض اػبصائص األخرى موجودة يف ىذه البدائل؟  ىل 
  سهولة اغبصوؿ على ىذه البدائل إذ وبتل عامل السعر أولوية يف الضغوطات التنافسية أكثر من ما وبتلو عامبل

داء، وهبذا فإف رخص أشباف اؼبنتجات البديلة سوؼ يزيد من إقباؿ األفراد على اقتنائها نتيجة البفاض الكفاءة واأل
من الزبائن الذين بدءوا يقارنوف بُت اعبودة واألداء والسعر، فكلما كاف السعر  اسعرىا، وىذه اػباصية أوجدت نوع

ويف حالة إذا   ،ىن تفكَت حوؿ جودهتا أو كفاءهتامنخفضا فإف الزبائن سيشًتوف ىذه اؼبنتجات البديلة من دوف أد
كاف فارؽ السعر كبَتا فإنو سيحدث العكس، لذا فكلما كاف السعر منخفضا والكفاءة واعبودة مرتفعة كلما ازداد 

 الطلب على ىذه اؼبنتجات البديلة فبا يكشف عملية زيادة الضغوطات التنافسية.
ة يف صناعة ما وأسباهبا األساسية، تصبح اؼبؤسسة يف موقع بعد تشخيص القوى اليت تؤثر على اؼبنافس 

يتيح ؽبا ربديد مواطن قوهتا وضعفها بالنسبة للصناعة، وتشكل مواقف اؼبؤسسة مقابل األسباب األساسية لكل 
قوة تنافسية مواطن القوة والضعف اغباظبة، من منظور اسًتاتيجي، أين تقف اؼبؤسسة يف مواجهة البدائل ؟ ويف 

 .؟هة اغبواجز أماـ الدخوؿ؟ ويف التعامل مع اؼبزاضبة من اؼبنافسُت القائمُتمواج
التنافسية الفعالة إجراء ىجوميا ودفاعيا إلنشاء موقع يبكن الدفاع عنو يف مواجهة القوى  سًتاتيجيةتتخذ اال

 (1)من اؼبقاربات احملتملة:  االتنافسية اػبمس، ويشمل ذلك على العمـو عدد

                                                             
(1) Porter,E, M,Op.Cit, p: 70. 
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ة وضعفها منو، يبكن تأخذ اؼبقاربة األوذل ىيكل الصناعة كمعطي وتوفق مواطن قوة اؼبؤسس تحديد الموقع: . أ
وف فيها القوى ضعيفة يف كتلتنافسية أو إهباد اؼبواقع اليت بأهنا بناء الدفاعات أماـ القوى اسًتاتيجية النظر إذل اال

ء على اجملاالت اليت تواجو فيها اؼبؤسسة ف معرفة قدرات اؼبؤسسة وأسباب القوى التنافسية تسلط الضو إالصناعة.
اؼبنافسة وأين يبكن اجتناهبا، وإذا كانت اؼبؤسسة منتجا منخفض التكلفة مثبل، فردبا وبتاج البيع إذل مشًتين أقوياء 

 ؛غَت اؼبعرضة للمنافسة من البدائلفيما ربرص على بيعهم فقط اؼبنتجات 
ًتاتيجية ىجومية وىذا اؼبوقف مصمم ال جملرد التعامل مع ساع اؼبؤسسة وضع : تستطيالتأثير على التوازن . ب

القوى، بل يراد هبا تغيَت أسباهبا يبكن أف تزود االبتكارات يف التسويق، سبيز االسم التجاري أو سبيز اؼبنتج وتؤثر 
ف القوى عن االستثمارات الرأظبالية يف اؼبؤسسات الكبَتة أو التكامل الرأسي على اغبواجز أماـ الدخوؿ ينجم تواز 

عوامل خارجية من جهة وعلى عوامل زبضع لسيطرة اؼبؤسسة من جهة أخرى، ويبكن استخداـ التحليل اؽبيكلي 
 وبالتارل األماكن وبقق فيها اإلجراء االسًتاتيجي ،لتحديد العوامل الرئيسية اليت ربرؾ اؼبنافسة يف صناعة معينة

 ؛للتأثَت على التوازف أعظم مردود
ف التطور بطبيعة اغبالة وبمل معو تغَتات سًتاتيجية  ألتطور الصناعة مهم من الناحية اال :تغيراستغالل ال -ج

طور الصناعة، تتغَت معدالت يف اؼبصادر اؽبيكلية للمنافسة، على سبيل اؼبثاؿ، يف مبط دورة حياة اؼبنتج يف أثناء ت
 ذل التكامل الرأسي.يصبح أكثر نضجا، وسبيل اؼبؤسسات إ ،ويًتاجع اإلعبلف عنها النمو

ى ذصبح مبوذجا وبت( أPorterعلى ضوء ما تقدـ يبكن القوؿ أف مبوذج القوى التنافسية اػبمس لبورتر )
سًتاتيجية  التنافسية كما يقدـ مفهوما للصناعة وبيئتها التنافسية، ويركز على موقف اؼبؤسسة داخل بو يف دراسة اال

يركز على موقف اؼبؤسسة داخل الصناعة كداللة على قدرهتا التنافسية،  الصناعة كداللة على قدرهتا التنافسية، و 
  .كذلك فإف ىذا النموذج يساعد يف ربليل البيئة احمليطة ؼبعرفة الفرص والتهديدات اليت تواجو اؼبؤسسة
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 خالصة الفصل:
سًتاتيجية، مراحل إذل مفهـو اال  ىذا الفصلسًتاتيجية، مت التطرؽ يففهم طبيعة اغباجة إذل اإلدارة االألجل       

سًتاتيجية من اؼبوضوعات ، فاالسًتاتيجي لنشاط اؼبؤسسةتحليل االصياغتها، ومستوياهتا، إضافة إذل أىم أدوات ال
اؼبؤسسات،  و ي القرار واؼبسؤولُت ذاؿ اليت تستوجب الفهم من قبل متخالفكرية اغبديثة نسبيا يف األعم

 قة بالنسبة لئلدارة العليا يف رسم و تنفيذ خططها  وأنشطتها .نطبلنقطة االسًتاتيجية ىي فاال
كما تطرقنا إذل بعض اؼبفاىيم األساسية للميزة التنافسية من خبلؿ إبراز مفهـو التنافسية وبعض مؤشرات       

جتهادات اإذل  افسية زبضعإضافة إذل مفهـو اؼبيزة التنافسية وأنبيتها وتصنيفها، وخلصنا إذل أف اؼبيزة التن ،قياسها
ختبلفها من مؤسسة ألخرى يف  اما يعكس صعوبتها ودرجة تعقدىا و  ذباه النظر إليها والًتكيز عليها، وىذااـبتلفة 

 كيفية استخدامها أو التعامل معها.
اػبارجية سًتاتيجي للبئية يستند على ربليل مكونات البيئة الداخلية و كما خلصنا أيضًا أف التحليل اال       

كتشاؼ الفرص اؼبمكن استثمارىا والتهديدات ا وة والضعف يف بيئتها الداخلية، و ، للوصوؿ إذل نقاط القسةللمؤس
سًتاتيجي عبارة عن ؾبموعة من الوسائل اليت تستخدمها  بيئتها اػبارجية ، فالتحليل االاليت تعيق عمل اؼبؤسسة يف

يزة التنافسية أو الكفاءة اؼبميزة للمؤسسة يف السيطرة اؼبؤسسة يف ربديد مدى التغَت يف البئية اػبارجية وربديد اؼب
على بيئتها الداخلية ، حبيث يسهم ذلك يف زيادة قدرة اؼبؤسسة على ربديد أىدافها ، وحىت تتمكن اؼبؤسسة من 

سًتاتيجيات اليت تساعدىا على الوصوؿ إليها، منها ىتماـ بأىم االربقيق أىدافها كاف البد عليها اال
 اليت سبكن من مواجهة اؼبنافسُت.ة اليت يتم من خبلؽبا وضع الطرؽ يات التنافسيسًتاتيجاال
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يــــــــل الثانــــــــالفص

االستراتيجية التنافسية ومقاربات 
 ميزة التنافسيةال
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 تمهيد:
تقدـ اؼبنافسة اليت تواجهها اؼبنظمات دورا ىاما يف ربقيق أىدافها، وذلك يتطلب التعرؼ بشكل جيد على 

ساعد ربليل السوؽ التنافسي للمؤسسة يف معرفة اؼبنافسُت وربليل موقعهم التنافسي واسًتاتيجياهتم التنافسية، وي
ت قدرة اؼبؤسسة على إعداد االسًتاتيجيا يزيد مننفسو الوقت  يففسي ويف زبصيص اؼبوارد اؼبثلى، و وضعها التنا

سًتاتيجيات التنافسية على عدة ائج التحليل التنافسي، وتعتمد االسًتاتيجية من نتاؼببلئمة، حيث يعترب اختيار اال
سًتاتيجية للمنظمة ليتم الًتكيز عليها من بيئة اإلعماؿ، وربديد األىداؼ االمنها معرفة القوى التنافسية يف عناصر 

 مكانات اؼبنظمة .ًتاتيجية حسب الظروؼ البيئية واإلسمن مث ربديد االو  ،خبلؿ االسًتاتيجية اؼبختارة
مواجهة متغَتات البيئة يف الوقت وفحصها الدقيق إف امتبلؾ اؼبنظمة اؼبيزة التنافسية يعٍت قدرهتا اؼبوضوعية يف 

مكانية البقاء واالستمرار ستكوف واضحة وجلية، ويف ىذا إتارل قدرهتا يف مواجهة اآلخرين و لبيئة الصناعة، وبال
 الفصل سيتم التطرؽ إذل:

 :سًتاتيجية التنافسيةربليل اؼبنافسُت كمدخل لبناء اال المبحث األول. 
 :ؼبواجهة اؼبنافسُتاتيجية  قيادة التكلفة كخيار سًت ا المبحث الثاني. 
 :يز كخيار ؼبواجهة اؼبنافسُتااسراتيجية التم المبحث الثالث. 
 :كخيار ؼبواجهة اؼبنافسُت  سًتاتيجية  الًتكيزا المبحث الرابع. 
 :مقاربات ومصادر اؼبيزة التنافسية المبحث الخامس. 
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 ستراتيجية التنافسيةلبناء اال تحليل المنافسين كمدخلالمبحث األول: 

 تمهيد:
 ،تشمل االسًتاتيجية التنافسية وضع اؼبؤسسة يف موقع يبكنها من تعظيم القدرات اليت سبيزىا عن منافسيها

ومن مث فإف التحليل  اؼبفهومي  للمنافسُت من النواحي اؼبركزية لصياغة ىذه االسًتاتيجية، ويهدؼ ربليل اؼبنافسُت 
التغيَتات االسًتاتيجية اليت من اؼبرجح أف هبريها كل منافس وقباحها، والرد احملتمل لكل منافس  إذل معرفة طبيعة

على ؾبموعة التحركات االسًتاتيجية  اؼبمكنة اليت يبكن أف يقـو هبا كل منافس، ورد الفعل احملتمل لكل منافس 
 كن أف تقع.على ؾبموعة التغَتات يف الصناعة والتحوالت البيئية األوسع اليت يب

 المطلب األول: مفهوم االستراتيجية التنافسية

اختلف يف تعريف االسًتاتيجية التنافسية واليت توضع على مستوى وحدات األعماؿ االسًتاتيجية داخل 
وحيدا بل عدة أنشطة ـبتلفة، وىو ما يستدعي وضع خطة لكل منها، تسعى  األهنا ال سبارس نشاط ،اؼبؤسسة

 إذل ربقيق أىداؼ تساعدىا على البقاء والنمو. اؼبؤسسة من ورائها
 المفاىيم المختلفة لالستراتيجية  التنافسية: -1

التنافسية تناوؿ بعض اجتهادات الكتابة هبذا الصدد بوصفها إطارا تؤسس  يتطلب إدراؾ مفهـو االسًتاتيجية      
 يت ؽبا نذكر:عليو وجهة نظرنا دبا يتفق مع ىذه الدراسة، من بُت التعاريف اليت أعط

اؼبنتوج  (  أو مستوى Business Unit تلك االسًتاتيجية اليت تربط دبستوى وحدة العمر )»  . أ
(Product level)  وتعمل على ربسُت اؼبوقع التنافسي ؼبنتجات أو خدمات مؤسسة ما يف الصناعة ،

 ؛(1) «اػباصة أو جزء من السوؽ اؼبستخدـ من طرؼ وحدة العمل 

 ؛ (2) زة التنافسية أكثر من اؼبنافسُت"خطة التسيَت للتنافس بشكل واضح لضماف اؼبي" هتتم خبصوصيات  . ب

 ؛(3)سة كيفية التنافس بطريقة فعالة ""اإلطار الذي وبدد للمؤس . ت

 

                                                             
(1)

 Wheelen, T.L and Hunger, J.D, “Strategic Management and Business Policy: Toward 

global sustainability”, International edition,13
th

 ed, Pearson education, USA,2012,P:67. 
(2)

Arthur , A.T et al , “ Gafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive 

advantage: Concept and cases”, Mc Graw-Hill, New York, 2008, P:133. 
(3)

 Jermias, J, « The relationship influence of Competitive intensity and Business Strategy on 

the relatinship between financial leverge and Performanee », The British Accounting 

Revien, No (40),2008, PP : 73. 
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" تتناوؿ تطور خصائص اؼبؤسسة وتعمل على سبيز القيمة اليت زبلقها وتقدمها مقارنة دبنافسها أي الفكرة  . ث
 ؛(1)فس اؼبؤسسة يف السوؽ" احملورية حوؿ كيفية تنا

مبوذج خاص بالسلع والتكنولوجيات أو الًتكيز على  " مبوذج أو ميوؿ يف السلوؾ التنافس للمؤسسة مثل تقدًن  . ج
 ؛(2)ضباية وتطوير اؼبنتجات واػبدمات اغبالية" 

 ؛(3)تشمل على ـبتلف الًتكيبات التنظيمية وإجراءات  الرقابة وأنظمة التطوير"" . ح

 (4)".املة من التصرفات تؤدي إذل ربقيق ميزة متواصلة ومستمرة عن اؼبنافسُت" ؾبموعة متك . خ

باستعراض التعاريف السابقة يبلحظ أهنا ازبذت جوانب متعددة يف وصف وتشخيص االسًتاتيجية  
 التنافسية، إذ يعود سبب االختبلؼ والتمايز بينها إذل أف ىذا اؼبصطلح يضم وهبسد جوانب عدة يف اؼبؤسسة، إال

 أنو يبكن إصباؿ اعبوانب اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي: 

ركزت التعاريف السابقة  على كيفية التنافس لكل من األعماؿ )منتج/ خدمة( يف سوؽ معُت وأجزاء السوؽ  -
 ؛الذي زبدمو يف الصناعة

 ؛ُت مركز اؼبؤسسة ومراكز منافسيهاعلى خلق التميز بالسابقة   ركزت التعاريف -

 على ربسُت اؼبوقع التنافسي للمؤسسة أو وحدة العمل يف القطاع الذي تعمل فيو. السابقة   ركزت التعاريف -
التنافسية، إال أهنا تشَت إذل تطوير اؼبيزة التنافسية وربسُت اؼبركز التنافسي سًتاتيجية رغم اختبلؼ تعريف اال

سًتاتيجية يف السوؽ الذي تتعامل معو أو يف ؿ االمها وحدة أو وحدات األعماللمنتجات أو اػبدمات اليت تقد
 قطاع ؿبدد فيو.

 ستراتيجية التنافسية:مستوى صياغة اال -2
يذية، أو سًتاتيجية التنافسية على عاتق اإلدارات العليا بالتعاوف مع اإلدارات التنفتقع مسؤولية صياغة اال       

ة األنشطة ووحدات العمل االسًتاتيجي، إذ هبري سًتاتيجية  يف اؼبؤسسات متعددمديري وحدات األعماؿ اال
                                                             

(1)
 Morschett, D et al , “Competitive Strategies in retailing-an investigation of the applicability 

of Porter frame work for food retailers”, Journal of Retailing and Consumer Servicer, 

No(13), 2006, P: 275.  
(2)

 Andrevski, G, “ Competitive strategy, Alliance network and firm performance”, Doctoral 

Dissertations, Graduate school, University of Kentucky, 2009, p:12. 
(3)

 Helms, M. M et al ; « Competitive Strategies and Business Performance :evidence from the 

adhesives and sealants industry », Management Decision, Vol (35), Iss(09) , P :689.  
، 2003سكندرية، مصر، "، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإل اإلدارة اإلستراتيجية: تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافسنبيل ؿبمد مرسي، "   (4)

 .227ص: 
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إعدادىا وعرضها على اإلدارة العليا ؼبناقشتها وإقرارىا، وتتمثل أدوار مديرو وحدات العمل االسًتاتيجية  يف ربديد 
األىداؼ واالسًتاتيجيات طويلة األمد لوحدة العمل، وربديد طبيعة األنشطة والعمليات لوحدة العمل وزبصيص 

ية لكل وحدة من وحدات األعماؿ د البشرية واؼبادية البلزمتُت لكل وحدة فضبل عن ربديد احملفظة اؼبالاؼبوار 
 (1).سًتاتيجيةاال
 ستراتيجية التنافسية:أىداف اال -3

 (2)اؽبدؼ األساسي ؽبا ىو التفوؽ على اؼبنافسُت عن طريق:       
منافسيها، ومقدار التميز الذي سبلكو اؼبؤسسة بناء ميزة تنافسية مستدامة ذبعل اؼبؤسسة متميزة عن باقي  . أ

مهما كاف مصدره، ىو الذي يبكنها من البقاء واالستمرار يف السوؽ لفًتة أطوؿ، وؽبذا تعمل اؼبؤسسة على جعل 
 ؛ي وبوؿ دوف تقليدىا من اؼبنافسُتميزهتا التنافسية دائمة ومتجددة بالشكل الذ

سًتاتيجية  التنافسية اؼبوضوعة تعمل على ربسُت موقع اؼبؤسسة اكتساب موقع جيد يف البيئة التنافسية: اال . ب
من ـبتلف متغَتات بيئتها التنافسية، أي تبحث عن ربقيق مركز أفضل، بالشكل الذي يبكنها من استغبلؿ اؼبوارد 

 والطاقات اليت سبلكها الغتناـ الفرص اليت يتيحها السوؽ وذبنب هتديداتو.
تنافسية ىو أساسا وضع صيغة عريضة توضح كيف تقـو مؤسسة ما باؼبنافسة، وما بالتارل إف وضع اسًتاتيجية  

 ىي أىدافها، وما السياسات البلزمة لتنفيذ ىذه األىداؼ.
  :المطلب الثاني: مفهوم دراسة المنافسين

ما دل تكن  إذا دل تتمكن اؼبؤسسة من االىتماـ دبا يفعلو اؼبنافسوف فإهنا لن تستطيع أف تتوقع ماسيفعلونو      
 قادرة على مراقبة حركاهتم وأفعاؽبم وفهمت اسًتاتيجياهتم وتوقعت اػبطوات اليت سوؼ ىبطوهنا مستقببل.

إف قراءة اسًتاتيجيات اؼبنافسُت  وفهم اػبطوات اليت سوؼ يتخذوهنا ستمكن اؼبؤسسة من ربليل دوافعهم       
 وبالتارل تأمن من شر منافستهم.

 ن:مفهوم تحليل المنافسي -1
يركز ربليل اؼبنافسُت على كل مؤسسة تنافس مع مؤسسة أخرى بشكل مباشر وبوصفها مهمة يف كل      

الصناعات تنظم ربليبلت اؼبنافسُت بشكل فعاؿ من اؼبؤسسات اؼبتنافسة يف صناعة ما مع عدد قليل من 
 اؼبؤسسات اليت سبتلك قدرات متشاهبة نسبيا.

                                                             
 . 54-53، ص ص: مرجع سبق ذكره، وآخروف ؿبمد حسُت العيساوي  (1)
 . 56-55، ص ص: مرجع سبق ذكرهرقية بوخيضر،   (2)
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ربليل اؼبؤسسات اؼبنافسة اؼبوجودة يف الصناعة حاليا أو اليت يتوقع دخوؽبا يركز ربليل اؼبنافسُت على دراسة و 
يف اؼبستقبل واليت سبتلك قابليات متقاربة ويوفر ربليل اؼبنافسُت معلومات للمؤسسة حوؿ أىدافها اؼبستقبلية، 

 (1) .مكاناهتا مع من تتنافس معهم بشكل مباشرإًتاتيجيات اغبالية، االفًتاضات و االس
 ات تحليل المنافسين:مكون -2

 شبة أربعة مكونات تشخيصية لتحليل منافس ما:
سًتاتيجية اغبالية واالفًتاضات والقدرات اؼبستقبلية، وسيتيح فهم ىذه اؼبكونات األىداؼ اؼبستقبلية واال

(، وتطور معظم اؼبؤسسات إحساسا 1-2األربعة التوقع الرشيد لرد اؼبنافس، كما ىو موضح يف الشكل رقم )
سيا على األقل باالسًتاتيجيات الراىنة للمنافسُت وموطن قوهتم وضعفهم، ويوجو اىتماـ أقل بكثَت إذل فهم حد
أىدافو اؼبستقبلية واالفًتاضات اليت لديو عن وضعو وطبيعة صناعتو،  الذي يدفع سلوؾ اؼبنافس بالفعل  ما

ي ومع ذلك فإهنا ربدد يف الغالب كيفية ومبلحظة ىذه العوامل الدافعة أصعب من مبلحظة سلوؾ اؼبنافس الفعل
 .يسلوؾ اؼبنافس اؼبستقبل

 :(: مكونات تحليل المنافس1-2الشكل رقم )
 ما يقـو اؼبنافس وما يستطيع القياـ بو؟ ما دوافع اؼبنافس؟

 األىداف المستقبلية:
 على كل مستويات اإلدارة ويف أبعاد متعددة

 ستراتيجية   الحالية:اال
 باؼبنافسة حاليا؟ كيف تقـو الشركة

 موجز رد المنافس
 ىل اؼبنافس راض عن موقعو اغبارل؟

 سًتاتيجية   اليت يقـو هبا اؼبنافس؟اػبطوات احملتملة أو التحوالت االما 
 أين يكمن ضعف اؼبنافس؟

 ما الذي يثَت أكرب انتقاـ للمنافس وأكثره تأثَتا؟
 االفتراضات:

 عن الذات والصناعة 
 القدرات:
 قوة والضعف على السواءمواطن ال

Source :Porter,EM, « Competitive Strategy: techniques for Analyzing 

Industrier and Competitors », the Free Press,New york,1980,P :49. 

 

                                                             
 . 372-371، ص ص:مرجع سبق ذكرهؿبمد حسُت العيساوي وآخروف،   (1)
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قبل حبث مكونات ربليل اؼبنافسُت من اؼبهم ربديد من ىم اؼبنافسوف الذين هبب تفحصهم.ومن الواضح أنو 
تفحص كل اؼبنافسُت اؼبهمُت القائمُت،  غَت أنو قد يكوف من اؼبهم ربليل اؼبنافسُت احملتملُت الذين يبكن أف هبب 

 يظهروا على الساحة، إف التنبؤ باؼبنافسُت ليس مهمة سهلة، لكن يبكن يف الغالب ربديدىم من الفئات التالية: 
 ؛واجز أماـ الدخوؿ بتكاليف زىيدةاغب مؤسسات غَت موجودة يف الصناعة لكنها تستطيع التغلب على 
 ؛لى تآزر واضح من وجودىا يف السوؽاؼبؤسسات اليت ربصل ع  
 ؛سًتاتيجيتها اؼبؤسسيةة إليها يف الصناعة توسيع واضح الاؼبؤسسات اليت يكوف التنافس بالنسب 
 .الزبائن أو اؼبوردوف الذين يبكن أف يتكاملوا خلفيا أو أماميا 

لة توقع االندماجات أو اػبيارات اليت يبكن أف تقع بُت اؼبنافسُت أو تشمل مؤسسات شبة عمل آخر ىو ؿباو 
ويتبع  أو تقوي اؼبنافس الشديد أصبل، ربزتدفع الفوري للمنافس الضعيف لمن اػبارج، االندماج يبكن أف يقدـ ال

 تستند توقع أىداؼ االستحواذ توقع حيازة اؼبؤسسات اؼبنطق نفسو الذي يتبعو توقع الداخلُت احملتملُت، ويبكن أف 
كيتها، والقدرة على التعامل مع التطورات اؼبستقبلية يف الصناعة واعباذبية احملتملة  داخل الصناعة إذل وضع مل

 كقاعدة للعمليات يف الصناعة وسوى ذلك.

 األىداف المستقبلية:  . أ

سهم مقابل ىذه األىداؼ شبة عدد من األسباب اليت ذبعل تشخيص أىداؼ اؼبنافسُت  وكيف يقيسوف أنف
)وىو اؼبكوف األوؿ من مكونات ربليل اؼبنافسُت( أمرا مهما، فمعرفة األىداؼ تتيح التنبؤ دبا إذا كاف كل منافس 

سًتاتيجيتو وقوة رد فعلو ا وبالتارل كيف يتحمل أف يغَت ذلك اؼبنافس ،راضيا عن موقعو اغبارل ونتائجو اؼبالية أو ال
 وربركات اؼبؤسسات األخرى.على األحداث اػبارجية 

سًتاتيجية ، فبعض التغَتات وقع ردود أفعالو على التغَتات االتفيد معرفة أىداؼ اؼبنافس أيضا يف ت
هتدد اؼبنافس أكثر من بعضها اآلخر، بالنظر إذل أىدافو والضغوط اليت يبكن أف يواجهها من  سًتاتيجيةاال

اليت يتخذىا اؼبنافس، فاػبطوة افس يف تفسَت خطورة اؼببادرات اؼبؤسسة األـ، أخَتا يساعد تشخيص أىداؼ اؼبن
اليت ىبطوىا اؼبنافس للتعامل مع أحد أىدافو اؼبركزية أو استعادة أدائو مقابل ىدؼ رئيسي أمر غَت سًتاتيجية اال

يساعد تشخيص أىدافو يف ربديد ما إذا كانت اؼبؤسسة األـ ستقدـ مساعدة جدية إلحدى  وعلى ذلك ،عرضي
 ؼببادرات اليت تقـو هبا وحدة تابعة ؽبا أو ستدعم انتقاـ الوحدة من اػبطوات اليت يقـو هبا منافسوىا.ا

إف التشخيص الشامل ألىداؼ اؼبنافس يشمل عادة العديد من العوامل الكيفية مثل أىدافو من ناحية  قيادة 
تشخيص األىداؼ أيضا على مستويات  السوؽ، واؼبوقع التكنولوجي، وأفضلية األداء، وما شابو وهبب أف يكوف
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وأىداؼ يبكن استنتاجها من اجملاالت الوظيفية  ،إدارية متعددة، فهناؾ أىداؼ اؼبؤسسة، وأىداؼ لوحدة العمل
 ب أىداؼ اؼبستويات العليا دورا يف أىداؼ اؼبستويات الدنيا لكنها ال ربددىا.علالفردية واؼبديرين الرئيسيُت، وت

 االفتراضات: . ب
وتقع ىذه االفًتاضات يف فئتُت  ،اغباسم الثاين يف ربليل اؼبنافسُت ىو ربديد كل افًتاضات اؼبنافساؼبكوف 

 رئيسيتُت:
 ؛افًتاضات اؼبنافس عن ذاتو 
 .افًتاضات اؼبنافس عن الصناعة واؼبؤسسات األخرى فيها 

ردبا ترى نفسها تعمل كل مؤسسة بناء على ؾبموعة من االفًتاضات عن وضعها الذايت على سبيل اؼبثاؿ، 
مؤسسة ذات وعي اجتماعي أو فائدة للصناعة، أو اؼبنتج اؼبنخفض التكاليف أو لديها أفضل فريق للمبيعات، وما 
إذل ىناؾ، ىذه اؼبؤسسة وطريقة ردىا على األحداث وكما يكوف لدى كل منافس افًتاضات عن نفسو، فإف كل 

 ؼبنافسُت، وردبا تكوف ىذه غَت صحيحة أيضا. مؤسسة تعمل أيضا بناء على افًتاضات عن الصناعة وا
 : ستراتيجية الحاليةاال . ت

اؼبكوف الثالث من مكونات ربليل اؼبنافس ىو وضع بيانات عن االسًتاتيجية اغبالية لكل منافس، 
فاسًتاتيجية  اؼبنافس مفيدىا باعتبارىا السياسات التشغيلية الرئيسية يف كل ؾباؿ وظيفي للعمل وكيف تسعى إذل 

 صروبة أو ضمنية توجد اسًتاتيجية  بصيغة أو بأخرى. ائف، وقد تكوف االسًتاتيجيةظالو قامة عبلقة بُت إ
 القدرات: . ث

دافو وافًتاضاتو التقييم الواقعي لكل قدرة من قدرات اؼبنافس ىو اػبطوة التشخيصية يف ربليل اؼبنافس فأى
ها وطبيعتها وشدهتا، وربدد مواطن قوتو وضعف قدرتو تؤثر على احتماؿ ردود أفعاؿ اؼبنافس وتوقيتواالسًتاتيجية 

وعلى  ،على بدء خطوات اسًتاتيجية  أو الرد عليها وعلى التعامل مع األحداث اليت تقع يف البيئة أو الصناعة
 يبكن تقييم مواطن القوة والضعف بتفحص موقف اؼبنافس فيما يتصل بالقوى التنافسية اػبمس. العمـو

 

 اع استراتيجيات مواجهة المنافسينو أنالمطلب الثالث: 
سًتاتيجية على مستوى وحدات األعماؿ تؤشر اػبيارات اليت حددهتا اؼبؤسسة حوؿ مقصدىا يف كيفية إف اال

 ،التنافس يف األسواؽ احملددة وىذه اػبيارات مهمة ألهنا زبلق الربط بُت اسًتاتيجيات اؼبؤسسة وأدائها بعيد األجل
جيات على مستوى وحدات األعماؿ تزايد لعملية التنافس ندرج أىم أنواع االسًتاتييف ضوء ىذا التعقيد اؼب

 سًتاتيجية. اال
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 :(Generic Competitive Strategies)االستراتيجيات التنافسية العامة  ـ 1
سًتاتيجية  قيادة التكلفة، اسًتاتيجيات التنافسية العامة ) ( مفهـو اال1980-1985)Porterلقد طور 

اعها من تباؼبختلفة اليت ينبغي على اؼبؤسسة سًتاتيجية  الًتكيز( لتمثل التوجهات االسًتاتيجة اايجية  التميز، سًتاتا
سًتاتيجية ستكسب ليت تتبع أي من ىذه التوجهات االأف اؼبؤسسات ا (Porter) حأجل ربقيق أىدافها، وأوض

اليت تفشل يف تطوير  ومن جهة أخرى فاؼبؤسسات ميزة تنافسية تساعدىا يف التفوؽ على اؼبنافسُت يف صناعاهتم،
 Stuck in the »يف واحدة من ثبلث اذباىات على األقل ستبقى واقفة يف الوسط سًتاتيجية توجهاهتا اال

middle »وتسمى ىذه االسًتاتيجيات بػػ"عامة"  "(1) ضئيبل اجو رحب، وتواGeneric ألنو باإلمكاف "
  (2)ؤسسة أعماؿ، حىت وإف كانت من قبل اؼبؤسسات اليت ال تسعى للربح.نتاجها من قبل أي نوع أو حجم مإ

 (:Cooperative Strategies)االستراتيجيات التعاونية . 2
اليت تعمل فيها سًتاتيجية ًتاتيجية التعاونية وىي تلك االسيسمى اال ىناؾ نوع آخر من االسًتاتيجيات

 (3)سًتاتيجية  وبقق: اخرى كأف مع مؤسسات وأف التعاو ، ةاؼبؤسسات معا لتحقيق أىداؼ مشًتك
 ؛خلق قيمة للزبوف  
  ؛زبفيض تكلفة بناء قيمة الزبوف عن طريق طرائق أخرى 
  .تأسيس مركز مفصل مقارنة باؼبنافسُت 

 (4)سًتاتيجية  : ىناؾ نوعاف رئيسياف من ىذه اال
النشيط للمؤسسات يف ىو التعاوف (:Collusion  Strategyأو التواطؤ )  ستراتيجية  المؤامرةا . أ

 ؛الوفرات العادية للتوريد والطلب صناعة ما لتقليل اؼبنتجات ورفع األسعار من أجل االلتفاؼ لقانوف
 (: Strategic  Allianceستراتيجية التحالفات اال . ب

يعترب التحالف االسًتاتيجي ترتيبا تعاونيا طويل األجل بُت مؤسستُت أو أكثر أو وحدات عمل تدخل يف 
 ت األعماؿ من أجل ربح اقتصادي متبادؿ.نشاطا

 
                                                             

(1)
 Acquaah, M and Yasai-Ardekan, M, “Does the implementation of Combination 

Competitive Strategy yield incremental performanee benefits? A new perspective from a 

transition economy in sub-saharan Africa”, Journal of Business Research, No(61), 2008, 

p:374.  
(2)
Wheelen,T.L Hunger, J .D , Op.Cit, p :233. 

 452، ص:مرجع سبق ذكرهُت العسياوي وآخروف ، ؿبمد حس  (3)
(4)

 Wheelen, T.L and Hunger,J .D , Op.Cit, PP :243-244.  
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 ستراتيجية  قيادة التكلفة  كخيار لمواجهة المنافسيناالمبحث الثاني: 
سًتاتيجية  قيادة التكلفة واحدة من االسًتاتيجيات التنافسية العامة لبورتر، وقد ازدادت شيوعا يف اتعترب 

 Overall Costيادة اإلصبالية يف التكاليف )ز ق الفهـو منحٌت اػبربة، وىي ربقيالقرف اؼباضي بسبب ترويج م
leadership.يف صناعة ما ) 

 ستراتيجية  قيادة التكلفةاالمطلب األول: مفهوم 
 سًتاتيجية نذكر: عاريف اليت أعطت ؽبذه االمن بُت الت

ية مقارنة مع صبالة التنافسية من خبلؿ التكاليف االسًتاتيجية يف اغبصوؿ على اؼبيز " تتمثل أساسيات ىذه اال . أ
 ؛(1)ؽ لقيادة التكاليف خارج أعماؽبم"اؼبنافسُت كما أف قادة التكلفة اؼبنخفضة الناجحُت  جيدوف يف إهباد طر 

مقارنة بكفاءة أكرب من " ىي قدرة اؼبؤسسة أو وحدة العمل على تصميم وإنتاج وتسويق منتوج قابل لل . ب
 ؛(2)منافسيها"

ؿ ربقيقها للتكلفة األقل يف الصناعة كما هبب على اؼبؤسسة توقيف " هتدؼ إذل ربقيق ميزة تنافسية من خبل . ت
 ؛(3)النشاطات اليت ال ربقق ميزة التكلفة وأف تتبع النشاطات اليت ربقق ميزة التكلفة"

سًتاتيجية لتحقيق عائدات تفوؽ معدؿ اؼبنافسُت من خبلؿ أسعار منخفضة عن طريق توجيو هتدؼ ىذه اال . ث
 ؛(4)ض التكاليف"عناصر النشاطات كبو زبفي

إلنشاء الكثَت من التسهيبلت واؼبتابعة الشديدة القتطاعات التكلفة من اػبربة  سًتاتيجية" ربتاج ىذه اال . ج
والرقابة الرئيسية وذبنب حسابات الزبوف اؽبامشية وزبفيض التكلفة يف ؾباالت البحث والتطوير واػبدمة وقوة 

 (5)" .اؼببيعات واإلعبلف
 اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي:  يبكن إصباؿ اعبوانب

 ؛نافسُت لتحقيق اؼبيزة التنافسيةصبالية أكثر من اؼبف السابقة على زبفيض التكاليف اإلركزت التعاري -

 ؛اؼبؤسسة يف ربديد بنية التكاليف التعاريف السابقة على دور نشاطات تركز  -

                                                             
(1)

 Arthur , A.T et al, Op. Cit, P:135.  
(2) Wheelen, T.L and Humger, J.D. Op.Cit, P: 233.  

(3)
 Helms, M. M and Allen, R. S, “ linking Strategic fractices and Organizational Performance 

to Porter’s Strategies”, Business Pocess Management Journal, Vol(12), Iss (04), 

2006,PP:435-436. 
(4)

 Prajago, D.I , Op. Cit, p:70. 
(5)

 Higgins,J. M and Vincze, J. W, “ Strategic Management and Organizational Policy: 

Text and cases ”, 3
rd 

ed, The Dryden Press,CBS publishing Japan, Ltd, 1986,p: 120.  
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 .دة التكلفةالتعاريف السابقة على وسائل عديدة لتحقيق قيا تركز  -
اليت تضع اؼبؤسسة كأقل  سًتاتيجية  قيادة التكلفة ىي االسًتاتيجيةاقا من التعاريف السابقة قبد أف انطبل

وذلك من خبلؿ قدرهتا على ضبط وترشيد التكاليف، ومن مث تستطيع أف تقدـ  ،اؼبنتجُت تكلفة يف قطاع الصناعة
 درهتا على االحتفاظ على اؼبواصفات اؼبتوقعة من الزبوف.منتجاهتا وخدماهتا بأسعار أقل من اؼبنافسُت مع ق

 

 ستراتيجية  قيادة التكلفةاالمطلب الثاني: عوامل تطور 
حىت ينجح مسَتو الشركة يف اعتماد اسًتاتيجية قيادة التكلفة،  هبب أف يبحثوا يف كل نشاط إلنشاء 

ضة. بعد ذلك هبب أف يستعملوا ىذه اؼبعرفة التكلفة وأف وبددوا العوامل اليت ذبعل التكاليف عالية أو منخف
تباع فعاليات التكلفة من خبلؿ سلسلة القيمة .كما  ا صباالإء تكاليف وحدة كل نشاط منخفضة. و إلبقا

هبب أف يكونوا استباقيُت يف إعادة تشكيل سلسلة القيمة لتقليص مراحل العمل غَت اؽبامة ونشاطات القيمة 
ل منتجو التكلفة اؼبنخفضة جبد إلنشاء ثقافات الشركة الواعية حوؿ التكلفة اؼبنخفضة .وبشكل طبيعي ، يعم

ضافية ورتوش اؼبدراء وربدد اؼبداخيل اإل ،اليت سبيز اؼبشاركة الكبَتة للعماؿ يف ؾبهودات التطوير اؼبستمرة للتكلفة
رة إذل أدىن حد تكاليف اإلدافهم يسعوف للعمل مع طاقم شركة صغَت واستثنائي للحفاظ على  ،ينذاؼبنف

قريبُت من كيف أف تكاليفهم  اضة أيضا يستعملوف اؼبقارنة ليبقو كما أف الكثَت من قادة التكلفة اؼبنخف  ،فبكن
تقارف بتكاليف اؼبتنافسُت والشركات اليت تؤدي نشاطات مشاهبة يف صناعات أخرى. ولكن عندما يكوف 

والقدرات اليت تعد البا عدائيوف يف استثمار اؼبوارد ماىرين يف التدبَت ، فهم غ اؼبنخفضة التكلفة  اموردو 
واحد من أىم اؼبمارسُت لقيادة التكلفة  Wal –Martخارج األعماؿ .ويعترب   بسحب التكاليف

وتعترب تسهيبلتو للتوزيع عروضا –"من خبلؿ عملياتو state of the artاؼبنخفضة ، يستعمل تكنولوجيا "
نيت لطلب السلع من اؼبوردين ولتسيَت قوائم اعبرد ، فهي تعد ـبازهنا آلية ، تستعمل أنظمة على األنًت 

باؼببيعات اؼبتطورة اليت تتعقب وتفحص األنظمة، كما ترسل معطيات البيع اليومية ألربعة آالؼ بائع .وتعترب 
 (1)أكثر تطورا من أي سلسلة ذبزئة يف العادل .  Wall-Martمعلومات وأنظمة االتصاالت  وقدرات 

 

 

 

 
                                                             

(1)
 Arthur, A. T et al, Op. Cit, pp :142-143.  
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 قيادة التكلفة: ستراتيجية االمطلب الثالث: شروط تطبيق 
من أجل ربقيق اسًتاتيجية  قيادة التكلفة ينبغي على اؼبؤسسة أف تتوفر على حصة كبَتة يف السوؽ، وىناؾ 

لوجيا، تصميم الكبَت، التوزيع الواسع، اقتصاديات اغبجم، التكنو  دة التكلفة مثل اإلنتاجعدة طرؽ لتحقيق قيا
 مكانية استعماؿ اؼبوارد أو القدرة على استغبلؽبا واغبصوؿ على اؼبواد األولية.إوج، التكلفة، اؼبنت

نتاجها أكثر فعالية من منافسيها يف السوؽ، إعندما تكوف األعماؿ بتصميمها و  يتم تطبيق ىذه االسًتاتيجية
اليت تساعدىا على خفض التكلفة،  فللمؤسسة القدرة على اغبصوؿ على اؼبواد األولية أو التكنولوجيا اؼبتطورة

صوؿ على حصة كبَتة فاؼبؤسسات ال تضحي بعائداهتا لتحقيق التكلفة مادامت العائدات اؼبرتفعة يتم ربقيقها باغب
 Helms etسعار اؼبنخفضة تؤدي إذل زيادة الطلب ومن مث إذل حصة كبَتة يف السوؽ )يف السوؽ، فاأل

al,1997ة قيادية أف تعرقل الداخلُت اعبدد للسوؽ الذين وبتاجوف لرأس ماؿ كبَت (، فاؼبؤسسة اليت لديها تكلف
من  افالقائد إذف يعترب يف منأى عن زبفيضات كبَتة يف األسعار، فقيادة التكلفة زبلق نوع ،للدخوؿ إذل السوؽ

 (1)(.Cross,1999وفاء الزبوف، وإذا خفضت اؼبؤسسة أسعارىا كثَتا فإهنا قد زبسر العائدات )
ا يتطلب تنفيذ اسًتاتيجية  قيادة التكلفة بدوره استثمارا رأظباليا مسبقا عاليا يف أحدث اؼبعدات وتسعَت وردب

دما وعن ،ىجومي، وخسائر يف البداية لرفع اغبصة يف السوؽ التوقيت يف اؼبشًتيات ما يزيد من خفض التكاليف
ن إعادة استثمارىا يف معدات جديدة فإنو يوفر ىوامش ربح مرتفعة يبك يتحقق موقع التكلفة اؼبنخفضة

ومؤسسات حديثة من أجل احملافظة على الزيادة يف التكلفة، وقد يكوف مثل ىذا االستثمار شرطا مسبقا 
 (2)للمحافظة على موقع البفاض التكلفة.

 

  اتيجي الستراتيجية قيادة التكلفةالمطلب الرابع: التحليل االستر 
الىتمامو بتحليل اؼبتغَتات  ناصر اؼبكونة لعمليات اإلدارة االسًتاتيجيةيعد التحليل االسًتاتيجي أحد الع

البيئية يف البيئتُت الداخلية واػبارجية للمؤسسة وربديد جوانب القوة والضعف يف أنشطتهاػ ودبا أف اؼبؤسسة تسعى 
عتمد يف ذلك على ربليل من خبلؿ تبنيها السًتاتيجية  قيادة التكلفة إذل بناء ميزة تنافسية ؽبا، فإف اؼبؤسسة ت

هبايب إناغم أو تأثَت سلسة القيمة كأحد الوسائل اليت يبكن استخدامها يف فحص بنية التكاليف ومدى وجود ت
مشًتؾ بُت األنشطة الداخلية للمؤسسة، وىذه العملية تتضمن أنشطة أساسية وأخرى مساعدة، وكل نشاط من 

                                                             
(1)

 Helms, M, M and Allen, R. S, OP. Cit, pp :435-436. 
(2) Porter, E. M , Op. Cit, P :36 
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سسة ربليل ىذه األنشطة للوصوؿ إذل ربديد مصادر اؼبيزة تلك األنشطة يضيف قيمة للمنتج، وبإمكاف اؼبؤ 
 وبالتارل معرفة عناصر القوة والضعف الداخلية اغبالية واحملتملة أيضا.  ،التنافسية

  دراسة سلسلة القيمة الخاصة بالمؤسسة: .1
ة كل نشاط إف وصوؿ اؼبؤسسة إذل زبفيض تكاليفها عن طريق فهم سلسلة قيمتها، وربديد نسبة مسانب       

جراءات اؼبمكن اإل سواء أساسا أو مساعدة يف خلق القيمة والتكاليف، وبناء على النتائج اؼبتوصل إليها يتم ربديد
 اعبدوؿ التارل أمثلة اللجوء إليها لتخفيض التكاليف عند كل نشاط وما ىي األنشطة اليت هبب الًتكيز عليها، ويف

 جراءات .عن ىذه اإل
 إجراءات  الحد من نمو تكاليف األنشطة األساسية في المؤسسة( :1-2الجدول رقم )

 طبيعة اإلجراءات  الممكن اتخاذىا للحد من نمو التكاليف األنشطة األساسية
زيادة طاقة التخزين وتقصَت فًتاهتا، الشراء بكميات كبَتة امتبلؾ اؼبؤسسة لوسائل النقل  مداد الداخلياإل

 اػباصة هبا.
نتاج  بكميات كبَتة وتقصَت دورة االستغبلؿ ، ربديث وسائل اإلنتاج عاملُت، اإلتأىيل ال العمليات

 .، ترشيد استخداـ اؼبوارد
 .التقليل من اؼبوزعُت والوسطاء، البيع بكميات كبَتة اإلمداد اػبارجي 

االنتشار التقليل من ضببلت التسويق اؼبكلفة، االعتماد على وسائل اإلعبلـ الواسعة  التسويق واؼببيعات 
 .والقليلة التكلفة

  .مات الضرورية فقط اليت تنحصر يف مناطق جغرافية متقاربةاالقتصار على اػبد اػبدمات اؼبلحقة 
، كلية أطروحة دكتوراه غير منشورةسبلمية يف مواجهة ربديات اؼبنافسة"، سًتاتيجية  البنوؾ االابوحيضر ، " رقية : المصدر 

 . 68، ص:2012التسيَت، جامعة منتوري، قسنطينة، العلـو االقتصادية وعلـو 
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 .جراءات اؼبتبعة من طرؼ اؼبؤسسة لتخفيض تكاليف األنشطة اؼبساعدةكما يبُت اعبدوؿ اؼبوارل اإل

 في المؤسسة (: إجراءات  الحد من نمو تكاليف األنشطة المساعدة02-02الجدول رقم )
 تخاذىا للحد من نمو التكاليفطبيعة اإلجراءات  الممكن ا األنشطة المساعدة

زبفيض التكاليف اإلدارية: تقليص عدد اليد العاملة وترشيد استخدامها، اغبد من  البنية التحتية للمؤسسة 
 اؽبياكل غَت الضرورية.

نتاجية للعاملُت، االقتصاد يف تكاليف الًتقية والتسلية، التدريب زيادة الطاقة اإل إدارة اؼبوارد البشرية 
 اصل للموظفُت.اؼبتو 

 نتاج  اؼبرف، زبفيض عدد األعطاؿ، ربديث وسائل اإلنتاج تطوير مهارات اإل البحوث والتطوير
االعتماد على التموين الذايت، امتبلؾ مفاوضُت أكفاء مع الًتكيز على اجتذاب  التموين

 .طلبيات كبَتة
، كلية العلـو أطروحة دكتوراه غير منشورةة ربديات اؼبنافسة"، سبلمية يف مواجهالبنوؾ االسًتاتيجية ابوحيضر ، " رقية : المصدر

 . 68، ص:2012االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة منتوري، قسنطينة، 

بعد القياـ بعملية ربليل األنشطة الداخلية للمؤسسة ال بد من القياـ بتقوًن األنشطة بغية ربديد القوة 
يبكن الًتكيز عليها باعتبارىا سبثل قوة وفرصة لتحقيق ميزة تنافسية  والضعف يف اؼبؤسسة، وربديد األنشطة اليت

للمؤسسة، وتشخيص األنشطة اليت يستوجب استبعادىا أو معاعبتها باعتبارىا كمثل نقاط ضعف يف اؼبؤسسة، 
بلهتا يف وكذلك يساىم التقوًن إضافة إذل التعرؼ إذل قدرات اؼبؤسسة اغبالية، ربديد قدرات اؼبؤسسة مقارنة مع مثي

الصناعة، وىل يبكن مواجهة التهديدات البيئية، واقتناص الفرص اؼبتاحة أمامها، لذلك كاف ال بد من التعرؼ  
 كذلك على سلسلة القيمة اػباصة دبنافسيها ودراسة أىم األنشطة اليت يركزوف عليها.

 :دراسة سلسلة القيمة الخاصة بالمنافسين .2
ومات حوؿ سلسلة القيمة اػباصة دبنافسيها، اعتمادا على مورديهم من الضروري للمؤسسة أف ذبمع معل

وعمبلئهم وكذلك التقارير السنوية اؼبنشورة من طرفهم، حيث تتعرؼ على طبيعة تكاليف منافسيها، ومدى 
جراءات  اليت تكاليف، من أجل التنبؤ بطبيعة اإلمسانبة األنشطة األساسية واؼبساعدة من خلق القيمة، وتوليد ال

وبالتارل تكييف اؼبؤسسة ػبططها وفقا للسلوؾ اؼبتوقع من منافسيها  ،ستقـو هبا اؼبؤسسة اؼبنافسة يف اؼبستقبل
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ونشَت يف األخَت إذل أنو من الصعب دراسة سلسلة قيمة اؼبنافسُت بدقة لقلة اؼبعلومات اؼبتوفرة عن اؼبنافسُت 
 (1)وصعوبة اغبصوؿ عليها.

 تراتيجية  قيادة التكلفةسا تقييم ونقد: المطلب الخامس
سًتاتيجية  قيادة التكلفة إضافة إذل اعن تطبيق من خبلؿ ىذا اؼبطلب سيتم ذكر أىم اؼبزايا واؼبخاطر الناذبة 

 بعض االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه االسًتاتيجية.  
 ستراتيجية  قيادة التكلفة: امزايا ومخاطر  .1

د من اؼبزايا اليت تستفيد منها اؼبؤسسة يف ربسُت موقعها سًتاتيجية  قيادة التكلفة العدياينتج عن تطبيق 
التارل يوضح مزايا واعبدوؿ  ،التنافسي يف البيئة التنافسية، كما ربمل يف نفس الوقت عدة ـباطر ربد من فعاليتها

 سًتاتيجية :وـباطر ىذه اال
 ستراتيجية  قيادة التكلفةاومخاطر  (: مزايا03-02جدول رقم )ال

 اطرالمخ المزايا
توفَت رصيد القدرة على منافسة اآلخرين من  .1

خبلؿ زبفيض األسعار أو تقدًن تسهيبلت أو مزايا أو 
 خدمات إضافية.

أعلى قدرة ؼبواجهة التغَتات اؼبفاجئة يف أسعار  .2
 اؼبدخبلت وتكلفة اإلنتاج .

قوة القدرة اؼبالية وتدعيم اؼبركز التفاوضي مع  .3
 اآلخرين.

لدخوؿ آخر ؼبنافسُت تتوفر لديها قدرات مانعة  .4
 ؽبا يف ؾباؽبا.

مكانية أف وبقق اؼبنافسوف نفس ميزة زبفيض إ .1
 التكلفة ومن مث وجود فرص قوتو للمنافسة.

مكانية تعويض مزايا منحٌت اػبربة من خبلؿ إ .2
 .التقنيات اغبديثة اليت تساىم يف تقليل التكلفة 

ـباطر الًتكيز على زبفيض التكلفة واالنشغاؿ هبا  .3
  .ربسُت اعبودة وخدمة العمبلء على حساب

، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، "ستراتيجيةدارة االالتفكير االستراتيجي واإلالمرجع في ": مصطفى ؿبمود بكر، المصدر
 .413، ص:2004

 
 
  

                                                             
 .68، ص:مرجع سبق ذكرهبوحيضر ،  رقية  (1)
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 ستراتيجية  قيادة التكلفة:انقد   .2
( يف Porterعند تفحص أحباث )لقد اختلف علماء االسًتاتيجية   يف شرح مفهـو " قيادة التكلفة"، ف

ىذا اجملاؿ قبده ال يبُت ما إذا كاف لقيادة التكلفة عبلقة بسعر اؼبنتج أـ ال وخبصوص ىذا اؼبوضوع شدد 
(Bouman( يف دراستو )Reading in strategic Management) ( على ضرورة 1993سنة )

لزبائن، وبُت " ضبط التكلفة" باعتبارىا ميزة التفريق بُت التنافس على أساس السعر والذي يعتربه أمر واضح ل
 Analysis for strategic( فقد ربط يف دراستو )Day داخلية قد ال تكوف واضحة للزبائن أما )

Market decision( سنة )بُت فاعلية االسًتاتيجيات التنافسية بالعوامل البيئية من جانب ، كما 1986 )
سًتاتيجية  القيادة يف التكلفة من جانب آخر، لذلك اجدوى سياسة السعر لدى اؼبستهلك و ربط بُت 
 ،قيادة التكلفة ىي تلك اؼبؤسسات اليت تعمل يف بيئة أقل عرضة للتقلباتسًتاتيجية اق ياليت هبب تطب فاؼبؤسسات

جهة  وىي تستهدؼ الزبائن الذين يهتموف بالسعر أكثر من اىتمامهم بشكل اؼبنتج أو جودتو، ىذا من جهة ومن
بنجاح فإف اؼبؤسسة تستطيع أف تسعر منتجاهتا بطريقة تنافسية تتفوؽ هبا سعريا على  رى فإذا ما مت تطبيق ىذهأخ

اؼبنافسُت مع اغبفاظ على مستوى فوؽ اؼبتوسط بالنسبة عبودة اؼبنتج أي أف ربقيق التقارب يف أسس التميز مقارنة 
ف صعوبة يف تقليد و دهتا للتكلفة هبب أف هبد اؼبنافسيابباقي اؼبنافسُت، وحىت تستمر اؼبؤسسة يف اغبفاظ على ق

كوف تباع يف التكلفة واليت قد تسًتاتيجية " االايبكن لباقي اؼبنافسُت أف يطبقوا ؿبددات التفوؽ يف التكلفة، وعليو 
 سًتاتيجية قيادة التكلفة.اأكثر فعالية من ؿبالة تطبيق 

فإف ذلك  سًتاتيجية قيادة التكلفةاساس التميز اؼبعموؿ بو يف على أ وتبعا لذلك إذا أخذنا التقارب التنافسي
وذلك اعتمادا على الطبيعة اػباصة عبانيب  ،سيؤدي إذل نتائج ـبتلفة فيما ىبص التسعَت التنافسي وضبط التكلفة

ؿ العرض والطلب وعلى كيفية تفاعلهما معا، ففيما ىبص الطلب يبكننا ربليلو عن طريق متغَتين أساسُت، األو 
ىو ما مدى إمكانية اؼبستهلك لتقييم مزايا اؼبنتج قبل قيامو بعملية الشراء، أما اؼبتغَت الثاين فيتعلق دبكانة وصبلبة 

 وذلك كما يلي:  ،اؼبنتج، وىذا ما يسمى بتشكيل مصفوفة تبُت صبيع االحتماالت اؼبمكنة
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نسانية، كاديبية للدراسات االجتماعية واال" التنافسية" ، ؾبلة األPorterيات ": مزوغ عادؿ، " دراسة نقدية السًتاتيجالمصدر
 . 49ص: ػ،2013جواف  ، اعبزائر،(10العدد)

سًتاتيجية كبَتة جدا بالنسبة ااؼبستهلك اذباه السعر لو أنبية  نبلحظ من ىذه اؼبصفوفة أف حساسية
قييمها وذلك عند تطبيق اؼبؤسسة ة ويبكن ت( حيث اؼبكانة ضعيف1للمنتجات اليت تقع يف اػبانة رقم )

( واليت تتمتع دبتانة عالية ولكن ال 4سًتاتيجية قيادة التكلفة مقابل ذلك فإف اؼبنتجات اليت تقع يف اػبانة رقم )ال
فستربز بشكل واضح وبصورة رئيسية أنبية ظبعة اؼبؤسسة وظبعة منتجاهتا بالنسبة للمنتجات يف  ،يبكن تقييمها

يبكن للمؤسسة يف ىذه اغبالة أف تركز بدرجة عالية و  ،( حيث اؼبتانة ضعيفة ولكن ال يبكن تقييمها2م )اػبانة رق
( حيث اؼبتانة عالية ويبكن 3على اؼبزيج الًتوهبي لتصريف ىذه اؼبنتجات، أما اؼبنتجات اليت تقع يف اػبانة رقم )

اؼبستهلك جبودة ىذه اؼبنتجات ما دامت ىذه تقييمها ففي ىذه اغبالة هبب على اؼبؤسسة الًتكيز على إعبلـ 
(، ىذا االستنتاج يهدـ األساس 1وعليو فإف قيادة التكلفة مرتبطة فقط دبنتجات اػبانة رقم ) ،اعبودة قابلة للتقييم

   (1)سًتاتيجية قيادة التكلفة.ا" Porterالذي بٌت عليو"

 نيز كخيار لمواجهة المنافسيماستراتيجية التاالمبحث الثالث: 

سًتاتيجية سبييز اؼبنتج أو اػبدمة اليت ا" ىي porterسًتاتيجية التنافسية العامة الثانية اليت جاء هبا "اال
 تعرضها اؼبؤسسة.

 :يزاستراتيجية التماالمطلب األول: مفهوم 

 ختبلؼ وتعدد وجهات النظر حوؿ مضموهنا، سًتاتيجية من باحث آلخر نظرا الالاختلف يف تعريف ىذه ا       
 بُت ىذه التعاريف نذكر ما يلي:  ومن

                                                             
 . 49، ص:  مرجع سبق ذكره ،وغ عادؿمز   (1)

 ال ٌمكن تقٌٌمها

 ٌمكن تقٌٌمها 

 خصائص جانب الطمب

4 2 

3 1 

 متانة عالٌة  متانة ضعٌفة 
 جودة اؼبنتج    

 مكانية تقسيمو لدى المستهلكإ(: تفاعل جودة المنتج مع 2-2قم )الشكل ر 
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 ؛(1)أو خدماهتا عن منتجات اؼبنافسُت"" ىي سعي اؼبؤسسة إذل سبييز منتجاهتا  أ.
يزات " ىي قدرة اؼبؤسسة على توفَت قيمة فريدة من نوعها ومرتفعة للمشًتين فيما ىبص جودة اؼبنتوج، مب.

 ؛(2)خاصة أو خدمة ما بعد البيع"
ائص عالية حيث شاء أو خلق تصور أذىاف الزبائن بأف منتوجاهتا وخدماهتا تتوفر على خص" ىي تسعى إذل إنت.

اعبودة وخصائص التصميم هنا متميزة عن تلك اليت يبتلكها منافسوىا وذلك من حيث الصورة والشهرة و إ
 ؛(3)والنوعية"

 ؛(4)" وحدات العماؿ اؼبنفردة يف بعض اػبصائص تكوف لديها قيمة عند الزبائن"ث.
صائص قيمة كاعبودة، " ىي بناء اؼبؤسسة للميزة التنافسية من خبلؿ تقدًن منتجات فريدة من نوعها، تتميز خبج.

  (5)".خدمة الزبوفواالبتكار و 

 ؛اهتا وخدماهتا مقارنة باؼبنافسُتركزت التعاريف السابقة على سبييز اؼبؤسسة ؼبنتج -

 .فريدة من خبلؿ ما يدركو الزبوفت ركزت التعاريف السابقة على تقدًن منتجات وخدما -
سًتاتيجية اليت سبكن اؼبؤسسة من يز ىي االاسًتاتيجية التماكن القوؿ أف السابقة يبانطبلقا من التعاريف 

تقدًن منتج أو خدمة دبواصفات متمايزة، من خبلؽبا يدرؾ الزبوف وكذلك اؼبنافس أف  اؼبؤسسة تقدـ شيئا فريدا 
ؼبواصفات الفنية أو ما يرتبط بالعبلمة التجارية وغَتىا من العناصر اليت تستحوذ يصعب تقليده سواء من خبلؿ ا
 على تصور وإدراؾ وسلوؾ الزبوف.
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 يزاالمطلب الثاني:  مجاالت التم
إف ربقيق التميز يتطلب اغبث اؼبستمر واالبتكار يف اعبوانب اليت يبكن ربقيق ذلك فيها، والذي ينتج عنو  

    (1)سًتاتيجية التميز يبكن أف تأخذ األشكاؿ اآلتية:االصناعة، وأف  تقليل اؼبنافسة يف
صورة العبلمة التجارية ىي اؽبوية اليت ترغب اؼبؤسسة التعرؼ هبا  التميز القائم على سعة العالمة التجارية: . أ

 ؛(Mercèdesنفسها يف السوؽ، فلكل مؤسسة عبلمة ذبارية خاصة هبا، مثل ما ىو اغباؿ بالنسبة لسيارات)
يتم من خبلؿ وضع تصميم للمنتج ـبتلف ومتميز عن اؼبنافسُت أي اػبارج عن  التميز في تصميم المنتج: . ب

ا يف اؼبؤسسة رولز التصاميم اؼبألوفة اؼبوجودة يف السوؽ حيث يؤدي ذلك إذل جذب الزبائن الستخداـ اؼبنتج كم
 ؛رويس للسيارات

طريق إضافة بعض األمور التشكيلية اليت تزينو وتعزز أداءه : يتم سبييز اؼبنتج عن التميز في صورة المنتج . ت
 ويبدو للزبوف بأنو فبيز عن اؼبنتجات اؼبنافسة على الرغم من أف تلك اإلضافات ليست جوىرية وتلعب اػبربة

 ؛واالختصاص ىنا دورا ىاما يف ذلك
 ؛ألجهزة الدقيقةاىو اغباؿ ؼبؤسسة ماكنتوش لصناعة مثل ما  التميز القائم على أساس التقنية: . ث
: اؼبسألة ىنا قد ال تتعلق باؼبنتج ذاتو بل بالوسائل اؼبساعدة كاستخداـ التميز في الدعم المقدم للمنتج  . ج

ألصلي حملدد أو تقدًن منتج )سلعة / خدمة( ذات صلة باؼبنتج ااأسلوب تسويق معُت دوف غَته أو تسليم بالوقت 
 ؛حبيث يؤدي إذل ربسُت أدائو

( العاؼبية للسيارات Toyota: مثل ما ىو اغباؿ بالنسبة ؼبؤسسة )على أساس خدمة الزبائن التميز القائم  . ح
 ؛ياراهتا وصيانة السيارات اعبديدةاليت ربرص على توفَت قطع الغيار لس

توفَت قطع الغيار اؼبمتازة واعبودة العاؼبية للمنتوجات أي ؾبموعة التميز على أساس شبكة التوزيع والباعة:  . خ
 ؛الساحبات واؼبعدات الثقيلة ( إلنتاجCaterpillarمن األبعاد كمؤسسة )متعددة 

ط يف االقًتاض : مثل ما ىو اغباؿ ؼبؤسسة الراجحي بالسعودية اليت تتعامل فقالتميز القائم على الخصائص . د
 ؛أو اإلبداع بفائدة

ات اؼبنافسة يف اعبوانب أي وجود االختبلؼ يف اػبواص اليت ذبعلو أفضل من اؼبنتج التميز في جودة المنتج: . ذ
 اآلتية: 

                                                             
ينة من الشركات سًتاتيجيات  السوقية اؼبوجهة باؼبيزة التنافسية:دراسة يف عالعبلقة بُت اؼبعرفة السوقية واال" ربليل  ،نسؿبمد ؿبمود اؼببل ح ( 1)

 . 52، 51 :ص ، ص2006، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة اؼبواصل، بغداد العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورة ،الصناعية/ نينوي"
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 ؛دبتانة واعتمادية أكربسبتعو  -

 عمره أو قابلية ربملو أطوؿ. -

 يزاستراتيجية التماشروط تطبيق  المطلب الثالث:

( قيمة عالية أو فريدة من نوعها للزبوف من Businessيز عندما توفر األعماؿ )اسًتاتيجية التمايتم تطبيق 
سًتاتيجية يبكنها وضع بيع، فاؼبؤسسات اليت تتبع ىذه االو أو خدمات ما بعد الخبلؿ نوعية اؼبنتوج وخصائص

وذلك بناء على خصائص اؼبنتوج ونظاـ التوزيع ونوعية اػبدمة والقنوات التوزيعية، فالنوعية  ،سعر أعلى ؼبنتجاهتا
يز يبكن يف ربديد اجية التمسًتاتياشهرة أو الصورة، والسر يف إبداع قد تكوف حقيقية أو تكمن يف اؼبوضة ورسم ال

العمل وحجم ما هبعل اؼبؤسسة متميزة عن منافسيها والعوامل اليت سبيز اؼبؤسسة تكمن يف قطع السوؽ، ونوعية 
لبراط يف منظمات الزبوف واؼبنتوج ونظاـ التوزيع، واؼبقاربة التسويقية، وعندما تصل رسالة اؼبؤسسة، والصورة واال

( Van Raay and Verhallen, 1994رة اؼبستهلك مهمة جدا، ويربط)التميز إذل الزبوف تكوف نظ
ستعداد يز على اؼبؤسسة االاسًتاتيجية التماستعماؿ اة اؼبؤسسة من خبلؿ التميز، فعند رغبة اؼبستهلك دبهم

  (1)إلضافة زيادة يف التكلفة ىذا ال يعٍت أف التكلفة والسعر غَت معنياف أي ليسا ؿبل تركيز.
  (2)يز ما يلي:اسًتاتيجية التمااألساسية لتطبيق من اؼبفاىيم 

 ؛ختيار اعبمهورااغبديث عن اؼبنتوج من أجل  -

 الكتابة حوؿ موضوعات ىامة تؤثر على اؼبؤسسة يف ؾباالت ووسائل إخبارية. -

 ؛أف تصبح ضمن ؾبتمع -

 ؛عند تركيب وإنشاء حقيبة اؼبؤسسة أف تكوف قادرة على اإلبداع -

 ؛بة والفن لًتكيبة احملليبكن للمنافس تقديبها وإضافة اؼبوىتقدًن أمور أو أعماؿ ال  -

 ؛قدًن وتوفَت التجارة اإللكًتونيةت -

 ؛ة ومنتوجاهتا بطريقة سريعة وسهلةتوفَت الولوج إذل معلومات اؼبؤسس -

 ؛متيازاجم اؼبؤسسة كستعماؿ حا -

 ؛ارات عميقة يف اإلنتاج أو اػبدمةتدريب وتكوين العماؿ دبه -
                                                             

(1)
Helms, M. M and Allen, R. S., OP. Cit, p: 434.    

(2)
Ibid, p :435. 
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 ؛سنة أو متطورةتقدًن منتوجات ؿب -

 ؛اػبدمة وسبيز اؼبنتوج أو اػبدمة التأكيد على استعماؿ اؼبؤسسة للتكنولوجيا، ونوعية -

 ؛اؿ الصورة واؼبساعدة يف اؼبطوياتاستعم -

 اختيار اؼبنتوجات واػبدمات اليت عليها طلب ؿبلي قوي. -
 

 يزاستراتيجية التمستراتيجي الالمطلب الرابع: التحليل اال
طريق القيمة اؼبدركة  يز إذل بناء ميزة تنافسية عناسًتاتيجية التمسعى من خبلؿ تبنيها الف اؼبؤسسة تدبا أ
ف اؼبؤسسة تعتمد يف ذلك على ربليل سلسلة القيمة ؼبختلف األنشطة اؽبادفة اليت سبثل ؾبموعة إف ،للمنتجات

من خبلؿ عدد من  حلقات التحويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات ذات قيمة بنظر الزبوف، وتتم عملية التحويل
سًتاتيجي لبنية التكاليف، ومن مث فإف ف سلسلة القيمة ىدفها التحليل االاألنشطة األساسية واألنشطة الداعمة، إ

يز يستلـز التدقيق والتفكَت يف كيفية تقسيم بعض األنشطة اػبالقة للقيمة، ويكوف من صاحل اؼبؤسسة اربليل التم
 ىم كثَتا يف خلق التميز.القياـ بتجميع األنشطة اليت ال تسا

يز يف أي مؤسسة مرتبط دبدى قدرهتا على اسًتاتيجية التماإف قباح يز:اسلسلة القيمة كوسيلة لتحليل التم .1
الرابط ما بُت اؼبنتج اؼبعروض وأذواؽ وتفضيبلت اؼبستهلكُت عن طريق استخداـ سلسلة القيمة هبدؼ الوصوؿ إذل 

وليد التميز وتقدًن قيمة إضافية للمستهلك وسبر ىذه العملية باؼبراحل ربديد األنشطة القادرة على خلق وت
 (1)التالية:

 ؛العمبلء اغباليُت واحملتملُت ؽبابناء سلسلة القيمة اػباصة دبنتج اؼبؤسسة وتلك اػباصة بأىم  -1
 ؛أو مساعد نشاطها سواء كاف أساسي ربديد العناصر اليت يبكن للمؤسسة االعتماد عليها ػبلق التميز يف -2
مكانيات اليت أف تكوف متبلئمة مع اإل يطةوف مصدرا ػبلق القيمة للعميل، شر اختيار ؾباالت التميز اليت تك -3

ربوز عليها اؼبؤسسة، وأف تكوف تكاليفها معقولة من أجل ربقيق اؼبؤسسة ؽبامش ريح يبكن من االستمرار، وتصل 
فراط اؼبرتبطة دبجاؿ التميز، وعدـ اإل ضرورية يف األنشطة غَت ؽبذا اؽبدؼ عن طريق االستغناء عن التكاليف غَت

 يف اإلنفاؽ على األنشطة اػبالقة للتميز.

                                                             
 .75- 74 :، ص صق ذكرهبمرجع س ،وحيضر ب رقية  (1)
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دراسة نقطة التقاطع ما بُت سلسلة قيمة اؼبؤسسة وسلسلة قيمة مستهلك اؼبنتج، الوصوؿ إذل النقطة اليت  -4
عر اليت يقبل دفعها للحصوؿ على اؼبنتج تتبلءـ فيها القيمة اؼببحوث عنها من طرؼ اؼبستهلك مع عبلوة الس

 اؼبتميز. وفرض التميز يبكن مبلحظتها على أية نقطة من سلسلة قيمة اؼبؤسسة.
 يز من خالل تحليل سلسلة القيمة: اإجراءات الوصول للتم . أ

إف اؽبدؼ األساسي من ربليل سلسلة القيمة ىو ربقيق التميز بالنسبة للمؤسسة من خبلؿ أنشطتها 
جراءات اؼبمكن ازباذىا للتميز عند كل نشاط، وما ىي ، حيث  رباوؿ الًتكيز على بعض اإلواؼبساعدةاألساسية 

 .يف األنشطة األساسية للمؤسسة جراءاتاعبدولُت التارل أمثلة عن ىذه اإلاألنشطة اليت هبب الًتكيز عليها، ويف 
 يز في األنشطة األساسية للمؤسسةا(: إمكانيات التم4-2الجدول رقم )

 يز.اطبيعة اإلجراءات الممكن اتخاذىا للتم األنشطة األساسية
عمليات معاعبة نوعية للمواد لتطبيب الضرر، سرعة ربويل اؼبدخبلت إذل العملية  اإلمداد الداخلي

 التضيعية. 
اؼبروحة وسرعة يف االستجابة للمتغَتات يف التضييع، زبفيض معدؿ اػبلل لتحسُت  العمليات

 اعبودة. 
 .دقة واستجابة الطلبية، منتج فقاؿ لتخفيض ـبزوف الزبوف داد اػبارجيةاألم

 .بتكار برامج إعبلنية تعزز عبلقة اؼبوظف بالعمبلء الرئيسُت )بيع معريف(اخلق و  التسويق واؼببيعات
سرعة االستجابة الحتياجات وخدمات الزبوف، قاعدة كاملة من قطع الغيار واللواـز  اػبدمات اؼبلحقة

 َت قطع الغيار(.)توف
                                                                                    من إعداد الطالب باالعتماد على:: المصدر

Dess, G.G and Lumphin, G. T and  Eisner, A. B, «Strategic Management: 

Text and Cases», 3 
rd

 edition, Mc Gran-Hill, New York, 2007, p:170. 
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 يف األنشطة اؼبساعدة للمؤسسة. جراءات اؼبمكن ازباذىا للتميزاإلبينما اعبدوؿ التارل يوضح 
 يز في األنشطة المساعدة للمؤسسةام(: إمكانيات الت5-2الجدول رقم )

 يز.اجراءات الممكن اتخاذىا للتمطبيعة اإل األنشطة المساعدة
ؿباولة تنسيق الفعاليات بُت األنشطة مع ؿباوالت بناء األسس النوعية، مرافق  البنية التحتية للمؤسسة

 لًتويج صورة اؼبؤسسة، االحًتاـ الواسع للمدراء التنفيذيُت لتعزيز ظبعة اؼبؤسسة .
برامج الستقطاب الكوادر اؼببدعُت والباحثُت، توفَت التدريب واغبوافز لضماف قوة  إدارة اؼبوارد البشرية 

 خدمات الزبائن.توجو 
 بداعية.لوجيا، دعم الربامج التطبيقية اإلمناولة نوعية للموارد والتكنو  البحوث والتطوير 

 شراء مواد ذات جودة عالية لتعزيز صورة اؼبنتج ،استخداـ أرقى اؼبنافذ. التموين 
                                                                                    من إعداد الطالب باالعتماد على:: المصدر

Dess, G.G and Lumphin, G. T and  Eisner, A. B, «Strategic Management: 

Text and Cases», 3 
rd

 edition, Mc Gran-Hill, New York, 2007, p:170. 

 
عوامل التميز فبل بد أف  حىت نقوؿ عن مؤسسة ما أهنا سبلك يز في سلسلة القيمة للمؤسسة:اب. عوامل التم

  (1)ربتوي سلسلة قيمتها على بعض اؼبتغَتات اليت تعترب نقاط قوة للمؤسسة، وتتمثل يف: 

 نتاج ػبلق منتجات متميزة ماديا.مادية وبشرية يف ميداف ىندسة اإل أف تكوف للمؤسسة قدرات -

 من زبفيض تكاليفها.وجود روابط متبادلة ما بُت أنشطة اؼبؤسسة ومؤسسات القطاع فبا يبكنها  -

كها ؼبعايَت معينة متبل اوفر يف تكاليف التخزين، كما أف  البيع والشراء يف التوقيت اؼبناسب هبعل اؼبؤسسة ربقيق -
 نتاج هبعلها ربافظ على نوعية جيدة للمنتج وتقلل من تكاليف احملتملة.يف الشراء واإل

ل األخرى الداعمة للمؤسسة ويزداد دور اؼبوقع يف موقع اؼبؤسسة يؤثر بشكل كبَت على تكلفة األجور واؽبياك -
 اؼبؤسسات اػبدمية بالدرجة األوذل بالشكل الذي هبعلها قريبة من عمبلئها.

 
 
 

                                                             
 .76 :، صبق ذكرهمرجع س ،بوحيضر  رقية(1)
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 يزاستراتيجية التما دالمطلب الخامس: تقييم ونق
ذل بعض إضافة إالتمايز سًتاتيجية  اعن تطبيق من خبلؿ ىذا اؼبطلب سيتم ذكر أىم اؼبزايا واؼبخاطر الناذبة 

 االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه االسًتاتيجية.
يز العديد من اؼبزايا التنافسية اليت تستفيد منها اسًتاتيجية التماينتج عن تطبيق  يز:استراتيجية التماتقييم  .1

التارل يوضح مزايا ـباطر ىذه  اؼبؤسسة كما ربمل ىده االسًتاتيجية عدة ـباطر ربد من ـباطر فعاليتها،  اعبدوؿ
 سًتاتيجية.الا

 يزاستراتيجية التما(: مزايا ومخاطر 6-2)جدول رقم 
 المخاطر المزايا

خلق وتعميق والء العميل للمنتج وانتمائو  -1
 للمؤسسة .

إهباد قيود وهتديدات قوية أماـ اؼبنافسُت   -2
للتفكَت يف الدخوؿ إذل النشاط ومنافسة اؼبنتج أو 

 اؼبؤسسة بسبب الوالء للعبلمة التجارية. 
فر التميز ىوامش ربح عالية سبكن اؼبؤسسة يو  -3

من التعامل مع قوة اؼبوارد وكذلك زبفض من قوة 
 اؼبشًتين.

توفَت إطار من اغبماية النفسية والسلوكية  -4
ذباىات لذىنية واالللمؤسسة من خبلؿ الصورة ا

 النفسية للعمبلء.
ر فرص  رفع األسعار عند الضرورة توف -5
 الزبوف العارل. عتمادا على سبايز اؼبنتج ووالءا

ليس لو قيمة: هبب أف توفر ىذه التميز الذي  -1
سًتاتيجية ؾبموعة فريدة من نوعها من منتجات اال

 واػبدمات اليت تعطي ؽبا الزبوف قيمة عالية.
الكثَت من التمايز: أف تسعى اؼبؤسسة للجودة أو  -2

 اػبدمة العاؼبية القيمة أكثر فبا يرغب فيو الزبوف.
ة: تطلب من  اؼبؤسسة يقظة دائمة لتميز اؼبقلد بسهول -3

جراءات زباذ االاتواصل ؼبتابعة اؼبقلدين للمنتج و وجهة م
الصارمة ضدىم قبل استحواذىم على حصة من سوؽ 

 اؼبنتج األصلي.
متداد االعبلمة التجارية عن طريق التخلي عن ربديد  -4

خط اؼبنتوج: يبك للمؤسسة أف تقلص من جودة صورة 
يق  إضافة منتجات أو خدمات العبلمة التجارية عن طر 

 بأسعار منخفضة وأقل جودة 
اغبصوؿ على التميز يبكن أف ىبتلف بُت اؼبشًتين  -5

 رؾ اؼبؤسسة أنو على الرغم من أفوالبائعُت: هبب أف يد
ىا  و منتجاهتا وخدمتها متميزة، فإف عمبلئها هبب أف يعترب 

 كسلعة أساسية. 
                                                                                    من إعداد الطالب باالعتماد على:: المصدر

Dess, G.G and Lumphin, G. T and  Eisner, A. B, «Strategic Management: 

Text and Cases», 3 
rd

 edition, Mc Gran-Hill, New York, 2007, p:  071-072  
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بعض  (Porter) لػػػػاتيجية قيادة التكلفة، فقد قدمت سًت اىو اغباؿ مع كما يز: استراتيجية التماقد ن.  2
ىا عند ثبلث نقاط أساسية، وذلك كما ر صيز، ىذه االنتقادات يبكن حاة التمسًتاتيجيانتقادات فيما ىبص اال

 (1)يلي: 
 :لقد ذىب  النقطة األولى(Porter) تيجية سًتااأكثر من  إذل أف اؼبؤسسات اليت تطبق يف نفس الوقت

منها وسيصيبها يف النهاية ما يعرؼ  امة ستفشل يف ربقيق النجاح يف أيسًتاتيجيات التنافسية العواحدة من اال
كما يرى أف   (Stuck in the Midlle)اصطبلحا باالختناؽ يف الوسط )التوقف أو االنزالؽ يف الوسط( 

جراءات ؿبددة، بينما يف اؼبؤسسات اتتطلب  اتيجية تنافسيةسًت امن اؼبؤسسات ستكوف قليلة ألف كل ىذا النوع 
اؼبخنوقة يف الوسط رباوؿ ربقيق ميزة تنافسية عن طريق كل الوسائل ولكنها يف األخَت ال ربقق أي شيء، 
فاؼبنافسوف الذين يطبقوف قيادة التكلفة سيستهدفوف الزبائن الذين يشًتوف كميات كبَتة من اؼبنتج بأسعار 

فإف الزبائن الذين ىم  نفسو، الوقت يف الوسط حصة سوقية صغَتة، يفؼبختنقة منخفضة تاركُت للمؤسسة ا
 ستهدافهم عن طريق اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف التميز.اع أسعار عالية نظَت اعبودة سيتم مستعدوف لدف

سًتاتيجية قيادة التكلفة اتها، حيث أف الشرط اؼبسبق لنجاح مشكوؾ يف صح (Porter)ىذه الفرضية لػ  
يز ىو تعدد أذواؽ اسًتاتيجية التماو اؼبؤسسة، والشرط اؼبسبق لنجاح الصفات الذاتية للقطاع الذي يشغل في ربدده

سًتاتيجيتُت معا إذا ما مت اال ونفس الوقت تباع يفالشرطُت مستقلُت فبإمكاف اؼبؤسسة اؼبستهلكُت، ودبا أف ىذين ا
ف أنو يبكن ألي مؤسسة أف تستخدـ أيف ىذا الش(Buzzel)مزجهما بطريقة مدروسة، وعموما يرى 

 إذ ما ربقق ما يلي:  ونفسالوقت سًتاتيجيتُت قيادة التكلفة والتميز معا ويف ا
 ؛مؤسسة منافسة إذا كانت للمؤسسة اغبق اغبصري يف استغبلؿ تكنولوجيا ؿبددة ال تتوفر ألي -
 ؛سًتاتيجية معينةاتـز بأية الوسط" أي ال تلإذا كانت اؼبؤسسة اؼبنافسة يف وضعية " اؼبختنق قي  -
 إذا كانت اؼبؤسسة  يف وضعية زعم السوؽ بسبب اقتصاديات اغبجم أو عوامل منحٌت التعليم واػبربة. -
 :لقد ذىب  النقطة الثانية(Porter)  يز ربقق اسًتاتيجية التمااؼبؤسسات اؼبتميزة أي اليت تطبق إذل أف

دعاء ىذا اال (Premiun Pricing)يسمى بالتسعَت اإلضايف أرباحا أعلى من أرباح منافسيها بناء على ما 
سًتاتيجية، حيث ذىبت بعض الدراسات  إذل أف ربقيق اؼبؤسسة ألرباح ء عكس ما ذىب إليو باقي علماء االجا

سًتاتيجية التميز يرجع إذل قدرهتا يف السيطرة على السوؽ وفق رباح منافسيها عن طريق تطبيقها الأعلى من أ
ستطاعت ىذه األؼبانية دليل على ما تقوؿ، حيث دىا ىي، ولنا يف مؤسسات قطاع السيارات اأسعار ربد

                                                             
 . 51-50 :، ص صبق ذكرهمرجع س ،مزوغ عادؿ (1)
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ادة حصتها من رفع مستويات أرباحها عن طريق زي(Mercedes) و (Volkswagen )اؼبؤسسات مثل: 
يز ليستا فة والتمسًتاتيجييت قيادة التكلاللتسعَت اإلضايف، وىذا يعٍت أف  ستخدامهااالسوقية وليس عن طريق 

  .(Porter)دعى امتناقضتُت كما 
 :لقد فرؽ  النقطة الثالثة(Bowman)  بُت قسمُت من التميز نبا: القسم  1993يف دراسة قاـ هبا سنو

األوؿ وىو التميز اؼببٍت على التسويق والًتويج وىو التميز عن طريق عرض اؼبنتج بشكل جذاب، ومن خبلؿ 
توزيعية فعالة وـبتلف ؿبددات التميز، أما القسم الثاين فهو التميز اؼببٍت  خدمات متميزة مواقع مبلئمة، وشبكة

بداع والذي يعٍت االستفادة من التقنيات اغبديثة للتكنولوجيا كأساس للتميز ووضع أسعار باقي اؼبنافسُت على اإل
يز متصلُت ااتيجية التمسًت اادة التكلفة و سًتاتيجية قياالقسم الثاين من التميز يعٍت أف على ىذا األساس، ىذا 

بداع الذي يعتمد على على أساس أهنما منفصلُت( ألف اإل (Porter)  )على عكس الطرح الذي قدمو
نتاج سيساعد يف خفض التكاليف ويكوف أساسا للتميز يف آف واحد، ىذه التكنولوجيا اغبديثة يف عملية اال

 سًتاتيجيتو  التنافسية.افيما ىبص  (porter)النقطة بالذات سبثل أىم االنتقادات اليت واجهت 
 

 ستراتيجية التركيز كخيار لمواجهة المنافسيناالمبحث الرابع: 
سًتاتيجية على سًتاتيجية الًتكيز، تقـو ىذه االاىي  (Porter)سًتاتيجية العامة األخَتة اليت قدمها  اال

على قسم خاص، أو شروبة معينة يف  أساس اختيار ؾباؿ تنافسي ؿبدود داخل قطاع الصناعة حبيث يتم الًتكيز
نتاج تعتمد اؼبؤسسة حسب ىذه ايف أو حسب نوع الزبوف أو خطأ االالسوؽ يبكن ربديدىا إما على أساس جغر 

سًتاتيجية إما على الًتكيز القائم على زبفيض التكاليف أو تركيز القائم على التميز سيتم التطرؽ إذل بعض اال
 اتيجية.سًت تعلقة هبذه االاؼبفاىيم اؼب

 ستراتيجية التركيز وأشكالهااالمطلب األول: مفهوم 
اختلف يف مفهـو اسًتاتيجة الًتكيز، غَت أهنا على العمـو تشَت إذل الطريقة اليت زبدـ فيها اؼبؤسسة قطاع 

 حاجات لتلبية متميزا يكوف أو التكاليف بأقل إما منتجا تقدـ حيث ،سوقي صغَت من السوؽ الكلي للمنتج.
 .القطاع ىذا مستوى على اؼبستهلك تورغبا
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 مفهوم استراتيجية التركيز: .1
 سًتاتيجية نذكر:بُت التعاريف اليت أعطت ؽبذه اال من      

 ؛(1)أ." ىي تركيز اؼبؤسسة على ؾبموعة مشًتين، أو قطاع من خط منتجات، أو سوؽ جغرافية معينة"

 ؛(2)ي ووحدة خط اؼبنتوج أو سوؽ جغرافية"" خدمة سوؽ مستهدؼ بشكل جيد، وجعلو ؾبموعة للمشًت  . ب
 ؛(2) سًتاتيجية التميز"اسًتاتيجية قيادة التكلفة أو اى جزء معُت من السوؽ وتطبيق إما "تركز اؼبؤسسة عل . ت
 ؛(3)ختيار ؾباؿ تنافسي ضيق يف الصناعة حيث لبتار شروبة أو ؾبموعة من الشرائح من أجل خدمتها"ا"  . ث
عا  ؿبددا يف السوؽ، فهي قد زبتار الًتكيز على ؾبموعة زبائن، منتوج معُت "  ىي استهداؼ اؼبؤسسة قطا . ج

 ؛ (4)منطقة جغرافية أو خدمة"
سًتاتيجية التكلفة اؼبنخفضة أو اموعة ما لديها تنافس  على أساس ختيار وحدة العمل سوقا أو أف زبص ؾبا"  . ح
 .(5)" سًتاتيجية التميزا

 لتعاريف السابقة فيما يلي: صباؿ اعبوانب اليت ركزت عليها اإيبكن 
 ؛ى قطاع سوقي مستهدؼ من أجل خدمتوركزت  التعاريف السابقة على تركيز جهود اؼبؤسسة عل -

 سًتاتيجية يكوف من خبلؿ قيادة التكلفة أو التميز.ة على أف تطبيق ىذه االركزت  التعاريف السابق -
سًتاتيجية اليت سبكن اؼبؤسسة من ًتكيز ىي االسًتاتيجية الاالتعاريف السابقة يبكن القوؿ أف انطبلقا من 

توجيو جهودىا ػبدمة قطاع سوقي مستهدؼ لتكوف أكثر كفاءة وقدرة أكرب فبا تقدمو اؼبؤسسات اؼبنافسة اليت 
 تنافس كبو أكثر اتساعا.

 ستراتيجية التركيز:اأشكال  .2
 تيجية: سًتاسًتاتيجيتاف لتطبيق ىذه االاديبلف أو بدير بالذكر أنو يوجد اعب

سًتاتيجية الًتكيز اليت تعتمد على التكلفة ا: هتدؼ ستراتيجية التركيز القائمة على التكلفة المنخفضةاأ.
اؼبنخفضة لضماف اؼبيزة التنافسية عن طريق خدمة اؼبشًتين يف زبصص السوؽ اؼبستهدؼ بتكلفة منخفضة وبسعر 

لبلىتماـ عندما تستطيع مؤسسة ما زبفيض التكاليف  سًتاتيجية مثَتةأكثر من اؼبنافسُت، تعترب ىذه االمنخفض 

                                                             
(1) Porter, M.E, Op. Cit, p :38. 
(2)

 Higgins, J.M et al, Op. Cit, p :120. 
(2)

 Al-Juboor.A and Mansoor, T,M, Op.Cit, p :106. 
(3)

 Dess, G.G et al, Op. Cit, p :175. 
(4)

 Helms M.M and Allen, R.S, Op. Cit, p :436. 
(5)

 Chan,J. W. K, Op.Cit, p :23. 



 االستراتيجية التنافسية ومقاربات الميزة التنافسية                                                                   يالفصل الثان
 

95 
 

بشكل ملحوظ عن طريق تقليص قاعدة زبائنها لشروبة اؼبشًتي اؼبعروؼ جيدا، إف الطرؽ لتحقيق اؼبيزة التنافسية 
أكثر من اؼبنافسُت وأيضا خدمة زبصص السوؽ اؼبستهدؼ فباثلة لطريقة ربقق قيادة التكلفة اؼبنخفضة، التفوؽ 

فسُت يف اغبفاظ على تكاليف نشاطات سلسلة القيمة اؼبمتدة للحد األدىن والبحث على الطرؽ على اؼبنا
ثل اإلبداعية إلعادة تشكيل سلسلة قيمة اؼبؤسسة وكذلك ذباوز وتقليص بعض نشاطات سلسلة القيمة، ويتم

على التكلفة اؼبنخفضة يف  سًتاتيجية الًتكيز القائمةاسًتاتيجية قيادة التكلفة و ااالختبلؼ الوحيد اغبقيقي بُت 
سًتاتيجية قيادة التكلفة اؼبنتوج اؼبقدـ اؼبوجو بشكل ارباوؿ اؼبؤسسة جذهبم، حيث تتضمن عدد اؼبشًتين اليت 

سًتاتيجية الًتكيز القائمة على التكلفة اؼبنخفضة فتهدؼ لتلبية اصناؼ اؼبشًتين وشرائح السوؽ أما واسع لكل أ
  (1)لسوؽ الضيقة.احتياجات اؼبشًتين يف شروبة ا

التنافسية سًتاتيجية الًتكيز اؼبرتبطة بالتميز لضماف اؼبيزة اهتدؼ  ستراتيجية التركيز القائمة على التميز:اب.
شكل جيد، يقدـ عبذب ؾبموعة معروفة من اؼبشًتين للميزات الوحيدة واحتياجات السوؽ) على بدبنتوج مصمم 

يعتمد االستعماؿ الناجح  ة كبَتة من اؼبشًتين وأجزاء السوؽ(.سًتاتيجية التميز اليت تستهدؼ ؾبموعاعكس 
سًتاتيجية الًتكيز القاعدة على التميز على وجود جزء يسعى وراء صفات اؼبنتوج اػباص أو قدرات البائع، ال

وكذلك تعتمد على قدرة اؼبؤسسة للتفوؽ على اؼبنافسُت الذين يتنافسوف يف نفس حصص السوؽ اؼبستهدؼ، 
سًتاتيجية الًتكيز ا(Rolls –Royce, Haagen- Dazs and W. L.Gore)  ذه اؼبؤسسات مثلتستخدـ ى

 الذين يريدوف منتجات وخدمات خبصائص ذات جودة عاؼبية، ُتن الراقيًت اؼبرتبطة بالتميز واليت تستهدؼ اؼبش
اغبصوؿ على أدؽ وبالفعل ربتوي أغلب األسواؽ على شروبة للمشًتي الذي يريد دفع سعر أورل كبَت من أجل 

سًتاتيجية الًتكيز القائمة على التميز ااتيجية لبعض اؼبنافسُت ؼبتابعة سًت فتح النافدة اال إفف اػبصائص اؼبتوفرة، ؽبذا
 (2)واليت تستهدؼ قمة ىـر السوؽ.

 

 

 

 

 

 

                                                             
(1)

 Arthur, A.T et al, Op. Cit, p : 153. 
(2) Arthur, A.T, et al, Op. Cit, p :153-154. 
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 ستراتيجية التركيزامتطلبات تطبيق  المطلب الثاني:
خصص ػبدمة فئة أو قطاع معُت ؾبموعة من اؼبقومات األساسية منها سًتاتيجية  الًتكيز والتاتباع ايتطلب        

 (1)ما يلي: 
توسيع اغبصة وجود أسس ومعايَت تستخدـ للمفاضلة بُت اعتبارات زيادة رحبية من جانب واعتبارات  -1

                                                                                                                                                                                       ؛السوقية من جانب آخر
وجود آلية لتحديد ؾباؿ الًتكيز. ىل يتم الًتكيز على فئة من العمبلء أـ الًتكيز على تسوؽ معُت أـ الًتكيز  -2

 ؛على منطقة معينة
مة العمبلء أو األسواؽ أو اؼبناطق من خبلؿ الًتكيز على ربقيق وجود أسس وقواعد للمفاضلة بُت خد -3

ستوى اػبدمة اليت التكاليف، ومن مث التميز يف مستوى األسعار أو الًتكيز على اعبودة ومن مث التميز على م
 ؛تقدمها اؼبؤسسة

ضافية ال تتطلب البحث عن فئة من العمبلء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات أو حاجات إ -4
 ؛تستطيع اؼبؤسسات اغبالية تلبيتها

ية تتطلب البحث عن منتجات غَت مبطية لتقديبها بأسعار متميزة أو جبودة عالية وتًتؾ اؼبنتجات التقليد -5
 ؛للمؤسسات الكبَتة العمبلقة

 ؛ير لتحسُت اعبودة وترشيد التكلفةنفاؽ على البحوث والتطو اغباجة إذل وضع موازنة مبلئمة لبل -6
سًتاتيجية الًتكيز أف اتستطيع اؼبؤسسة اليت تعتمد على  الصناعة سوقا متخصصة وأجزاء ـبتلفة، وبالتارلسبلك  .7

ىناؾ أكثر من  ةصصمواردىا وقدرهتا أيضا مع أسواؽ ـبزبتار سوؽ متخصصة مغرية ومنافسة مناسبة لنقاط قوة 
 ؛رين يف منافستهم على نفس الزبائنغرفة )ؾباؿ( للمركزين لتجنب اآلخ

قائو، ويبكن أف يساعد ىذا على سًتاتيجية الًتكيز على نوايا الزبوف اغبسنة وو اربصل اؼبؤسسة اليت تعتمد على  .8
 ستفادة من اؼبنافسُت الطموحُت الذين يسعوف للدخوؿ يف أعماؽبا.اال

 ستراتيجية التركيزستراتيجي الالتحليل اال: المطلب الثالث
القادرة على مواجهة اؼبنافسة والذي يرجع غبجمها أو مواردىا غَت إف الًتكيز يفرض على اؼبؤسسات غَت   

الكافية، أو أهنا تسعى للنمو بسرعة خوفا من ذباوز اغبجم اغبرج، ويف ىذه اغبالة ال يسع اؼبؤسسة إذل أف توجو 
                                                             

 انظر: (1)
 .405-404 :، ص صمرجع سابق ذكره ،ود أبو بكرمصطفى  ؿبم -

- Arthur, A.T, et al, Op. Cit, p :151-155 



 االستراتيجية التنافسية ومقاربات الميزة التنافسية                                                                   يالفصل الثان
 

97 
 

وجو نشاطها يف مكاناهتا ومواردىا فالًتكيز مبٍت على مبدأ أف اؼبؤسسة تاإذل تركيز منطقة ؿبدودة يتوافق و جهودىا 
سًتاتيجية اطوتُت ىامتُت لتحقيق كيفية تبٍت ؾباؿ معُت وؿبدد لتحقيق فعاليتها ومردوديتو أفضل، وىناؾ خ

      (1)الًتكيز:
إف اػبطوة األوذل اليت تقدـ هبا اؼبؤسسة عند الرغبة يف دراسة وربليل سوؽ معُت ىو  .تحديد القطاع السوقي:1

التوجيو اغبسن وتركيز اعبهود السوقية وتصميم السياسيات والربامج اليت تتبلءـ وكل القياـ بتجزئتو وذلك من أجل 
ومن بُت األمور اليت هبب على اؼبؤسسة مراعاهتا ىي خصائص الزبائن واألنبية النسيبة لكل قطاع ودرجة ، قطاع

ذبزئتو إذل ؾبموعات جزئية  اؼبناسبة فيو، وبالتارل يبكن التوصل إذل نتيجة وىي أف تقسيم السوؽ عبارة عن عملية
ألف السوؽ يتسم بعدـ التجانس، وتضم ىذه اجملموعات اعبزائية ؾبموعة الزبائن الذين ذبمعهم خصائص مشًتكة 
وقادرين على تفسَت اختبلفات اجملموعات اعبزئية اؼبتجانسة وذبدر اإلشارة إذل أف عملية تقسيم السوؽ إذل 

ؽ واليت يًتتب عنها تغَتات يف تقسيم بسبب التغَتات اليت ربدث يف السو  قطاعات ليس ثابتة بصفة دائمة،  وىذا
 السوؽ إذل قطاع.

سًتاتيجية الًتكيز اليزة التنافسية من خبلؿ تبنيها : لكي تستطيع اؼبؤسسة ربقيق اؼب.دراسة قطاع السوق للتركيز2
ا، فإذا سبكنت اؼبؤسسة من ربديد يستوجب أوال القياـ بتحديد القطاعات السوقية اليت سوؼ يتم الًتكيز عليه

القطاع السوقي الذي سيستهدفو تكوف بذلك قد سبكنت من ربديد جاذبية القطاع انطبلقا من حجم القطاع 
سبة للمنافسُت ومدى التوافق سًتاتيجية للقطاع بالنتنافس اػبمس يف قطاع، األنبية االورحبيتو ومدى شدة قوة ال

  سًتاتيجية الًتكيز تتميز مواردىاا قطاع  السوقي، ودبا أف اؼبؤسسة اليت تتبٌتمكانيات اؼبؤسسة وحاجات الإبُت 
ركز جهودىا على القطاعات اليت دل يتم خدمتها أو خدمتها  دوف ربقيق االتساع باحملدودية فإهنا منطقيا سوؼ ت

سة الصغَتة واؼبتوسطة سًتاتيجية الًتكيز تناسب بشكل كبَت اؼبؤساوكما سبقت اإلشارة فإف  ،من طرؼ اؼبنافسُت
واليت ال تستطيع منافسة اؼبؤسسات الكربى يف تلك األسواؽ، فتعتمد بذلك اختيار قطاع ما تكوف صعبة اػبدمة 
من طرؼ اؼبؤسسات الكربى أو ردبا ذباىلتو نتيجة صغر حجمو، وحىت تتمكن اؼبؤسسة من كسب اؼبيزة التنافسية 

ص زبالقطاعات اؼبستهدفة. فهي قيادة التكلفة أو التمايز يف  القطاع أو واغبفاظ عليها البد من النجاح يف ربقيق 
البعد األوؿ فاؼبؤسسة تستطيع ربقيق زبفيض التكلفة إذل اغبد األدىن من خبلؿ تقدًن منتج منخفض باؼبقارنة مع 

                                                             
رسالة  راس"،و دراسة حالة مؤسسة فندؽ اال :زة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"اإلسًتاذبيات التنافسية ودرىا يف ربقيق اؼبي ،بن جدو بن علية (1)

 .89-87،ص  2015كلية العلـو االقتصادية و التسيَت، جامعة بومرداس ، ،ماجستير غير منشورة
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عينة من الزبائن نباؿ جوانب النوعية، والبعد الثاين يتمثل يف تركيز اؼبؤسسة على فئة مإوذلك دوف  ،اؼبنافسُت
  أسعار مرتفعة لقاء اغبصوؿ على السلعة.

  ستراتيجية التركيز:االمطلب الرابع: عوامل نجاح 

  (1)سًتاتيجية بنجاح ينبغي عليها أف تراعي ما يلي: تباع أو استخداـ ىذه االالكي تتمكن اؼبؤسسة من 
 ؛وقي اؼبستهدفة ػبدمة القطاع الس العمل على توفَت اؼبهارات واؼبوارد البلزمة -
تفادي ؿباولة الدخوؿ إذل قطاعات سوقية يعمل هبا اؼبنافسوف بالفعل وؿباولتهم تقسيم ىذا السوؽ إذل عدد  -

 ؛السوقية األصغر من القطاعات
 ؛لقطاعا الذين يتمتعوف بقوة عالية يف ىذا ُتسوقية اليت يعمل هبا بعض اؼبنافسذبنب القطاعات ال -
على ذلك  فالذي قد يوثر على حجم الكلعلم تاـ بأي تغيَت وبدث يف البيئة و  أف تكوف اؼبؤسسة على -

 ؛اؼبنتج
فالسوؽ الذي ينمو بسرعة كبَتة قد ال وبفز اؼبنافسُت  ،متابعة معدالت النمو يف القطاع السوقي اؼبستهدؼ -

بالنسبة  مريحللدخوؿ إليو، أما السوؽ الذي ينخفض معدؿ مبوه فإنو هبعل القطاع السوقي ذا حجم غَت 
 .للمؤسسة عندما تعمل فيو

 ستراتيجية التركيزاتقييم ونقذ : المطلب الخامس

إضافة إذل بعض الًتكيز سًتاتيجية  اعن تطبيق من خبلؿ ىذا اؼبطلب سيتم ذكر أىم اؼبزايا واؼبخاطر الناذبة 
 االنتقادات اؼبوجهة ؽبذه االسًتاتيجية.

سًتاتيجية الًتكيز القائمة على التكلفة اؼبنخفضة أو اعن تطبيق ينتج كذلك  قييم استراتيجية التركيز:ت .1
سًتاتيجية سي داخل القطاع، كما ربمل ىذه االالتميز عدة مزايا تنافسية تساعد اؼبؤسسة يف ربسُت موقعها التناف

وـباطر ىذه ؼبوارل يوضح مزايا العديد من اؼبخاطر اليت ربد من فاعليتها يف تعزيز اؼبيزة التنافسية، واعبدوؿ ا
 سًتاتيجية.اال

 
 
 

                                                             
 .56 :، صبق ذكرهمرجع س ،ؿبمد ؿبمود اؼببل حسن (1)
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 ستراتيجية التركيزا (: مزايا ومخاطر7-2جدول رقم )
 المخاطر المزايا

ربفز اؼبؤسسة على ترشيد وضبط التكلفة للسيطرة  -1
 على األسعار.

ربفز اؼبؤسسة على البحث والتطوير لتحسُت  -2
 مستوى واػبدمة اليت تقدمها للعمبلء.

ة بالتخصص االستفادة من رصيد اػبربة اؼبرتبط -3
ومنحى اؼبعرفة يف منتج معُت أو سوؽ معُت وػبدمة فئة 

 معية .
توفر قدر من اغبماية للمؤسبر حيث ال تفكر  -4

اؼبؤسسات األخرى يف منافسيها لتخصصو واتساع 
 ضريبتها يف ؾباؿ الًتكي.

الًتكيز على ىدؼ ؿبدد من طرؼ اؼبؤسسة  -5
 ه.قباز اكفاءة وفاعلية من اؼبنافسُت يف   هبعلها أكثر

ربقيق اؼبؤسسة ألرباح كبَتة مقارنة باؼبنافسُت من  -6
خبلؿ أتباعها للتكلفة اؼبنخفضة أو التمييز يف القطاع 

 السوقي اؼبستهدؼ. 

توسع فارؽ التكلفة بُت اؼبنافسُت الواسعي النطاؽ  -1
واؼبؤسسات اؼبركزة  حبيث يلغي مزايا تكلفة خدمة 

 ىدؼ صغَت أو يعادؿ التميز اؼبتحقق الًتكيز.
و اػبدمات ضيق االختبلفات يف اؼبنتجات أت -2

 سًتاتيجي والسوؽ ككل.اؼبرغوبة بُت اؽبدؼ اال
فسُت على أسواؽ فرعية ضمن اؽبدؼ عثور اؼبنا -3
 سًتاتيجي والتغلب يف الًتكيز على اؼبؤسسة اؼبركزة.ا

الفرصة اليت ستجد اؼبنافسوف فيها طرؽ فعالة  -4
وؽ ذبمع قدرات اؼبؤسسة اؼبركزة من أجل خدمة الس

 اؼبستهدؼ.
إمكانية اغبصوؿ على أفضليات واحتياجات  -5

أعضاء السوؽ اػباص للتحوؿ مع الوقت ذباه 
 خصائص اؼبنتوج الذي يرغب فيو أغلبية اؼبشًتين.

الشروبة اليت يبكن أف تكوف مغرية ستغرؽ  -6
 باؼبنافسُت عند تكثيف اؼبنافسة وذبزئة أرباح الشروبة.

 اد على: : من إعداد الطالب باالعتمالمصدر
"، الدار اعبامعية اإلسكندرية، مصر، ستراتيجيةستراتيجي واإلدارة االالمرجع في التفكير االأبو بكر، " مصطفى ؿبمود 

 .405، ص 2004
-Porter, E. M,«Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries 

and competitors», The Free Press, New York, 1980,p:46. 

- Arthur, A.T et al,«Crafting and Executing Strategy : the Quest for 

Competitive advantage : Concepts and Cases », 16 
th

 ed, Mc Gran-Hill, New 

York, 2008, pp:156. 
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 الًتكيز:سًتاتيجية افيما ىبص  (Porter)ػػػ من أىم االنتقادات اؼبوجهة ل  :ستراتيجية التركيزانقد   .2

ؿبدودية وتضييق اجملاؿ على اؼبؤسسة خاصة من ناحية اغبصة السوقية اؼبكتسبة، حيث يبكنها أف توفر ؽبا  -
حصة معتربة من القطاع السوقي اؼبستهدؼ نظرا لقلة وسهولة حواجز الدخوؿ فبا يؤثر مباشرة على اغبصة السوقية 

 للمؤسسة.
 يلي:  سًتاذبيات التنافسية العامة نوجزىا فيماى لبلكر سابقا ىناؾ متطلبات أخر ذ ما  إذلضافة باإل 

سًتاتيجيات الثبلث يف األبعاد إذل جانب االختبلفات الوظيفية اؼبذكورة سابقا، ويتطلب تنفيذىا بنجاح زبتلف اال
لك فإف جراءات رقابية وأنظمة خبلقة، ونتيجة لذإنطوي كذلك على ترتيبات تنظيمية،و موارد ومهارات ـبتلفة، وت

فيما يلي بعض النتائج  ،سًتاتيجيات كهدؼ أساسي يكوف عادة ضروريا لتحقيق النجاحلتزاـ الدائم بإحدى االاال
 سًتاتيجيات العامة يف ىذا اجملاؿ:الشائعة لبل
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 ستراتيجيات التنافسية العامة(: متطلبات واحتياجات اال8-2الجدول رقم )
 المتطلبات التنظيمية الشائعة الالزمة عادة الموارد والمهارات ستراتيجياتاال

 
 
 

 قيادة التكلفة

استدامة استثمار رأظبارل واغبصوؿ على رأس  -
 اؼباؿ.

  .مهارات اؽبندسة التصنيعية -

  .شراؼ القوي على العماؿاال -

 .تصميم اؼبنتجات حبيث يسهل تصنيفها -

 نظاـ توزيع منخفض التكلفة. -
 

 الرقابة الشديدة على التكلفة. -

 التقارير الرقابية اؼبفصلة.كثرة  -

 التنظيم واؼبسؤوليات البنيوية. -

ستناد اغبوافز إذل تلبية األىداؼ الكمية ا -
 الصارمة. 

 
 
 

 يزاالتم

 .قدرات تسويقية قوية -
 .ىندسة اؼبنتجات -
 .موىبة خبلقة -
 .مقدرة قوية يف األحباث األساسية-
  .ظبعة اؼبؤسسة باعبودة أو الريادة التكنولوجية-
ختبلؼ فريد من اتراث طويل يف الصناعة أو  -

 .اؼبهارات اؼبستمدة من أعماؿ أخري
 .تعاوف قوي من ـبتلف القنوات-

تنسيق قوي بُت وظائف البحث  -
  .والتطوير وتطوير اؼبنتجات والتسويق

قياس ذايت وحوافز بدال من التدبَت  -
 الكمية.

تقديبات الجتذاب  العمالة اؼباىرة أو  -
 األشخاص اؼببتكرين. العلماء أو

  

ت الواردة أعبله لتحقيق ختبلؼ من السياساا التركيز
 .سًتاتيجي احملدداؽبدؼ اال

ت الواردة أعبله ختبلؼ من سياساا
 .سًتاتيجي احملددلتحقيق اؽبدؼ اال

 Source: Porter, E. M,«Competitive Strategy : Techniques for Analyzing 

Industries and competitors», The Free Press, New York, 1980, p:40-41. 
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سًتاتيجيات التنافسية العامة أيضا أساليب قيادتو ـبتلفة، ويبكن أف تًتجم إذل ثقافات يبكن أف تتطلب اال
 وأجور مؤسسة ـبتلفة جدا وردبا ذبذب أنواعا ـبتلفُت من األشخاص.

 سيةلفكرية للميزة التنافا المبحث الخامس: المقاربات

سهامات الباحثُت واؼبفكرين  قائمة وبشكل مستمر لتأطَت مفهـو اؼبيزة التنافسية، وال سيما يف ؾباؿ إمازالت 
اؼبرتكػػزات واألبعػػاد الػػيت تسػػتند إليهػػا واؼبصػػادر الػػيت تنشػػأ عنهػػا ، فقػػد انطلقػػت األحبػػاث والدراسػػات حػػوؿ مفهػػـو 

ومػن خػبلؿ مراجعػة العديػد مػن الدراسػات والكتابػات  ،اؼبتػأثرة هبػااالسًتاتيجية وإدارهتا والعوامل واؼبؤشرات اؼبؤثرة و 
حوؿ اؼبيزة التنافسػية واإلدارة االسػًتاتيجية ووفػق اطػبلع الباحػث علػى ىػذه الدراسػات تبػُت أف ىنػاؾ طبسػة  أبعػاد 

 ومرتكزات فكرية تستند إليها اؼبيزة التنافسية.
حائرة حبثػا عػن اؼبػورد الفعلػي للميػزة التنافسػية رغبػة يف خضم متغَتات البيئة اغبالية أصبحت اؼبؤسسات تقف 

منها يف تركيز جهودىا عليها، ويف ىذا السياؽ جػاءت العديػد مػن اؼبقاربػات )الكبلسػيكية واغبديثػة( الػيت حاولػت 
 ربليل ىذه الظاىرة وتفسَتىا للوصوؿ إذل اؼبورد اغبيوي واغبساس للميزة التنافسية.

  كيف والتموقع( للميزة التنافسية سيكية )التالمطلب األول: المقاربة الكال

يقـو جوىر اؼبقاربة الكبلسيكية على مبدأين اثنُت: أوؽبما أف بقاء اؼبنظمة مرىػوف بضػرورة تكيفهػا مػع بيئتهػا، 
وثانيهمػا أف قبػاح اؼبنظمػة يتطلػب حتمػا خلػق ميػزة تنافسػية مث الػدفاع عنهػا، ويبكػن متابعػة ىػذا التيػار الفكػري مػن 

( تبعػػا للتسلسػػل اؼبوضػػوعي للنمػػوذجُت إضػػافة إذل مػػدخل Porterمث مبػػوذج) SWOT1ض مبػػوذج خػػبلؿ عػػر 
 سلسة القيمة.

 )مدخل التحليل االستراتيجي(:  SWOTنموذج   .1
للتخطػيط االسػًتاتيجي يقػـو ىػذا Harvard)   (خبلصػة لفكػر مدرسػة ىػارفرد (SWOT)يعتػرب مبػوذج

ة والضعف من خبلؿ التشخيص الػداخلي، وربليػل الفػرص والتهديػدات النموذج على مبدأ ضرورة ربليل نقاط القو 

                                                             

  يبكن اإلشارة إذل أفS.W.O .T  :ىو اختصار ألربع كلماتstrength  ،وتعٍت نقاط القوةweakness ،وتعٍت نقاط الضعف :
opportunities ويقصد هبا الفرص، أما :Theats فهي التهديدات، ولكل عامل من ىذه العوامل األربع مفهـو وغرض ويبكن تقسيمها إذل :

ل الداخلية عوامل خارجية ىي الفرص اػبارجية اليت تسهل الوصوؿ إذل الفرص، والتهديدات البيئية اليت قد تؤثر سلبا على كفاءة اؼبؤسسة، أما العوام
يت سبثل من يف نقاط القوة اليت سبثل اإلمكانات الداخلية اليت قد تساعد على ربقيق ىدؼ اؼبؤسسة وردع التهديدات اليت تعًتضها، ونقاط الضعف الفتك

 العجز الداخلي والذي قد يبنع اؼبؤسسة من ربقيق مطالبها. 

 



 االستراتيجية التنافسية ومقاربات الميزة التنافسية                                                                   يالفصل الثان
 

103 
 

عػػن طريػػق التشػػخيص اػبػػارجي، فأسػػاس التكيػػف وفقػػا ؽبػػذا النمػػوذج ىػػو التحليػػل اػبػػارجي للفػػرص والتهديػػدات، 
والػػذي سػػيعمل علػػى توجيػػو قػػرارات اؼبؤسسػػة تبعػػا لنقػػاط قوهتػػا وضػػعفها، فػػاحمليط يبثػػل شػػروطا خارجيػػة وتػػأثَتات 

 حياة اؼبؤسسة وتطورىا والشكل أدناه يعترب سبثيبل للنموذج:  تتحكم يف
 للتحليل االستراتيجي ) (SWOT: مصفوفة )3-2) الشكل رقم

 التشخيص الخارجي التشخيص الداخلي
  نقاط القوة نقاط الضعف

 الفرص 1اػبانة  2اػبانة 

 التهديدات 3اػبانة  4اػبانة 

 جتماعيةمجلة العلوم  االفسية للشركات "، خل العامة كبو اؼبوارد اغباظبة لتمليك ميزة تنا: نور اؽبدى بوىنتالة، " اؼبداالمصدر
 126، ص: 2009(، جامعة باتنة، ديسمرب 21، العدد )نسانيةواال

بأنو يف كل حالة من اغباالت األربعة اليت ربددىا اؼبصفوفة، على اؼبؤسسة  (3-2) يبدو من الشكل رقم
( بإمكاف اؼبؤسسة تنمية 01وتطرح كل خانة صبلة من اػبيارات االسًتاتيجية، ففي اػبانة) ،ازباذ القرار اؼبناسب

( فإنو على اؼبؤسسة اعتماد 02) وتطوير ؾباالت نشاط اسًتاتيجية جديدة ألف حظوظ النجاح كبَتة، ويف اػبانة
( 03، بينما يف اػبانة )اسًتاتيجيات الشراكة لتعويض  أو موازنة نقاط الضعف حىت تتمكن من استغبلؿ الفرص

على اؼبؤسسة انتهاج اسًتاتيجيات اغبماية من هتديد اؼبنافسة كأف تلتجئ إذل وضع حواجز أماـ الداخلُت اعبدد، 
 ( تكوف اؼبؤسسة ؾبربة على التخلي أو االنسحاب ألف احتماالت النجاح ضئيلة.04أما يف اػبانة )
لبيئتُت الداخلية واػبارجية للمؤسسة، حيث أف ( يقـو على أساس ربليل كل من اSWOT) إف مبوذج

البيئة اػبارجية ىي مصدر للفرص اليت تتيح للمنظمة اختيار اسًتاتيجية جديدة وتنفيذىا باذباه ربقيق األداء 
اؼبتفوؽ يف البيئة التنافسية، وتساعد اؼبنظمة على ذبنب التهديدات احملتملة وسبكنها من اغبفاظ على مزاياىا 

وإف التعثر يف مواكبة التغَتات والتطورات يف عناصر البيئة سيقلل من استعداد اؼبنظمة القتناص فرص  التنافسية،
البيئة اؼبتاحة، فبا هبعلها أكثر عرضة للتهديدات احملتملة، فبا يعكس سلبيا على موقعها التنافسي، أما القوة فتشَت  

قيق اؼبزايا التنافسية، وإذا ما نظرنا إذل ربليل البيئة الداخلية إذل اؼبوارد والقدرات داخل اؼبنظمة واليت تساعد على رب
دبختلف مكوناهتا سيتم التوصل إذل نقاط القوة اليت تعرؼ بأهنا اؼبوارد والقابليات داخل اؼبنظمة اليت تسمح 
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هارات بتحقيق اؼبيزة التنافسية، وىناؾ ؾبموعة من العناصر اليت تستمد منها القوة، وأىم ىذه العناصر: اؼب
 )1(واػبربات، اؼبوجودات اؼبادية، اؼبوجودات البشرية، اؼبوجودات التنظيمية، القابليات التنافسية، اؼبشاريع اؼبشًتكة. 

 :( )مدخل ىيكل الصناعة(Porterنموذج).  2
يعد ىذا النموذج أو اؼبدخل من أىم اؼبداخل اؼبعتمدة يف الوصوؿ إذل ربقيق اؼبزايا التنافسية، إذ سادت 

سًتاتيجية يف عقد الثمانينات ( اليت طرحها يف طباسيتو ومن  مّث  سداسيتو يف ميداف اإلدارة االPorterأفكار )
( فيما أطلق عليو مبوذج البنية الًتكيبية اؽبيكلية _ اإلدارة _ األداء Porterوالتسعينات، وتًتسخ جذور ما قدمو)

جراءات اليت يبكن ؼبنظمات األعماؿ هوده على تلك اإلكيز األساسي يف جيف اؼبنظمة الصناعية، وانصب الًت 
 ازباذىا لبناء مواضع دفاعية منيعة ذباه القوى التنافسية.

على ؾبموع القوى الفاعلة يف بيئتها  ف اؼبؤسسة قد تنجح أو تفشل بناء( قائما على أPorterوكاف فكر )
ع اؼبؤسسات العاملة يف تلك الصناعة إمبا وبدد سلوؾ التنافسية، ألف البناء التنظيمي لبيئة التنافس اليت تشمل صبي

ضعاؼ العوائد إه يؤدي حتما إذل تلك اؼبؤسسة يف بيئتها التنافسية، وإف ارتفاع تأثَت القوى البيئية اؼبعروضة أدنا
ؿ اؼبتوقعة للمؤسسات العاملة يف البيئة التنافسية، وباؼبقابل فالسلوؾ التنافسي لكل مؤسسة والذي يظهر من خبل

 )2(مستوى معُت من األداء بدوره يؤثر يف البناء التنظيمي ؽبذه البيئة.
( النظر يف مفهـو التنافسية ليجعلها أوسع من أف تقتصر على اؼبنافسة اؼبباشرة من Porterكما أعاد )

ردين طرؼ اؼبؤسسات العاملة يف نفس الصناعة، ليضيف أربع قوى إذل كثافة اؼبنافسة اغبالية، تتلخص يف اؼبو 
 )3(والزبائن والداخلُت اعبدد واؼبنتجات البديلة.

ويتلخص مبوذج القوى اػبمس يف أف اؼبيزة التنافسية للمؤسسة تتعدى نطاؽ اؼبنافسة اغبالية واؼبباشرة لتشمل       
اؼبؤسسة  القدرة التفاوضية للمؤسسة مع كل من اؼبورد والزبوف مقارنة باؼبنافسُت فضبل عن قوة اغبواجز اليت تصنعها

ؼبنع دخوؿ مؤسسات جديدة إذل الصناعة واالحتياطات اليت تأخذىا يف مقابل اؼبنتجات البديلة، والشكل رقم 
 ( يبثل عرضا ـبتصرا للنموذج.2-4)

 
 

                                                             

لومات اإلدارية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية: دراسة استطبلعية يف عينة من اؼبصارؼ :  أضبد مؤيد عطية اغبيارل، " األثر التتابعي ػبصائص وقباح نظاـ اؼبع1
 .74، ص: 2006، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، منشورة غير رسالة ماجستير اغبكومية واألىلية يف ؿبافظة نينوى "، 

 .71: ص، ذكره  بقمرجع س : عبد العزيز صاحل بن حبتور، 2
 .130_129 : ، ص صذكره  بقمرجع سدى بوىنتالة، :  نور اؽب3
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 (: نموذج القوى التنافسية الخمس لبورتر4-2الشكل رقم )
 هتديدات الداخلوف اعبدد

  
القوة التفاوضية للزبوف                                                                                      القوة التفاوضية للمورد

 
                                                        

                                                                             
 

 
 

 
 هتديد اؼبنتجات البديلة

Source: Porter, E. M,«Competitive Strategy : Techniques for Analyzing 

Industries and competitors», The Free Press, New York, 1980, p:4. 

اؼبوردوف، الزبائن،  ( بأف القوى التنافسية اػبمس تتمثل يف: منافسو القطاع4-2ن الشكل رقم )يتضح م
حبللية، والداخلوف اعبدد، كما يبلحظ أف كل من ىذه القوى البيئية تأثَتىا اؼبباشر على اؼبيزة اؼبنتجات اال

 التنافسية للمؤسسة.

 مدخل )أنموذج( سلسلة القيمة:  .3
اليت ربقق اؼبيزة  اؼبداخل اؼبهمة كونو يبثل إطارا مناسبا إليضاح مفهـو القيمة اؼبضافة يعد ىذا اؼبدخل من

نو يعمل على ربديد نقاط قوة اؼبنظمة اليت تساىم يف خلق القيمة، ويقـو ىذا اؼبدخل على افًتاض إإذ  ،التنافسية
شطتها اؼبختلفة، لذلك تتمثل أساسي مفاده أف اؽبدؼ االقتصادي للمنظمة يتمثل يف خلق القيم من خبلؿ أن

الوظيفة الشائعة ؽبذا اؼبدخل يف خلق وإهباد القيمة، وإف ذلك يبكن أف يتم يف إطار  األنشطة األساسية اليت 
نتاجية اليت القيمة اؼبضافة( إذل العوامل اإل سبارسها اؼبنظمة واليت تساىم بشكل مباشر يف إضافة القيمة )ربقيق

 واليت تتضح من خبلؿ الشكل اآليت: (1)،بسلسلة القيمة وكذلك األنشطة اؼبساعدة ؽبا تشَت صبيعها إذل ما يسمى

                                                             
(1)

 .78، ص: بق ذكرهجع سمر أضبد مؤيد عطية اغبيارل،   

 الداخلون الجدد

 منافسو القطاع
ة القائمة بين    المنافس

 المؤسسات الموجودة

 الموردون  الزبائن

 
 المنتجات االحاللية
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 :(: سلسلة القيمة لبورتر5-2الشكل رقم ) 

 
 .10، ص: 2012"، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف، األردف، ستراتيجيات التسويقاامر البكري،" ث: المصدر

  بة الديناميكية للميزة التنافسيةالمطلب الثاني: المقار 
يف ظل االنتقادات اليت وجهت للمقاربة الكبلسيكية وما تضمنتو من ثغرات ويف إطار البيئة التنافسية 
اعبديدة كاف البد من ظهور نظريات حديثة تبحث يف ؾباؿ اؼبيزة التنافسية دبا يتبلءـ مع معطيات بيئتها وإف كاف 

عد إذل مستوى النماذج السابقة اليت كانت ؽبا أدوات للقياس كسلسلة القيمة اليت بعض ىذه اؼبقاربات دل يرؽ ب
 اعتمدىا بورتر، إال أنو مت حصر أىم ىذه النظريات وربليلها والوقوؼ عند اإلضافات اليت سانبت هبا.

  : (Resource Based View(  ) R B Vالمدخل المرتكز على الموارد ).1
لقرف اؼباضي حصلت قطيعة يف األفكار حوؿ اؼبيزة التنافسية وربوؿ التوجو من الًتكيز  يف هناية الثمانينات من ا

( منذ Joseph Schumpeter) على ىيكل الصناعة إذل الًتكيز على اؼبؤسسة ومواردىا، وىذا ما أشار  إليو
ؼبوارد، ألف ىذه ، فبعد تشخيصو لواقع اؼبنافسة تبُت لو أف الصراع التنافسي إمبا ىو صراع حوؿ ا1942سنة 

بأف اؼبنافسة اغبقيقية ليست  :(Schumpeterاألخَتة ىي أداة خلق القيمة وربقيق اإليرادات ومن مّث يقوؿ )
ىي تلك اليت تناضل من أجل ىوامش ربح أو ـبرجات اؼبؤسسات اؼبتواجدة يف السوؽ، بل ىي اليت تناضل من 

تأيت من ظهور تكنولوجيا جديدة أو مصادر سبوين جديدة أجل أصوؿ تلك اؼبؤسسات وحياهتا، وىذه اؼبنافسة قد 
 (1)أو مبط تنظيم جديد.

                                                             
(1)

 .138، ص: ذكره بقمرجع سنور اؽبدى بوىنتالة،  :  
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ومن ىذا اؼبنطلق جاء اؼبنظور اؼبرتكز على اؼبوارد، الذي يعتمد على التقييم الدقيق للموارد والقدرات 
، فندرة (1)ة واؼببلءمةالتنظيمية باعتبارىا قلب اؼبيزة التناقسية واؼبوقع التنافسي يف ظل تأثَت كل من الطلب والندر 

اؼبوارد وارتفاع تكاليف اغبصوؿ عليها إمبا يستلـز إعادة زبصيص اؼبوارد بدال من اللجوء إذل السوؽ يف كل مرة، 
 (2)وىو ما يؤكد حتمية تثمُت اؼبوارد. 

 ( فيميز بُت أنواع متعددة من اؼبوارد ويشَت إذل أف ربقيق التفوؽ ال يتم إال عربPorter, 1985أما )
 (3) : موجودات اسًتاتيجية، ؿبددا أنواعا ـبتلفة منها

 ؛والء اجملهزين، القدرات اؼبالية :  وتتضمن زيادة اؼبدخبلت، موجودات المدخالت 
 ؛وظيفية، األنظمة اإلدارية:  وتتضمن التقانة، اػبربة الموجودات العمليات 
 ؛من تفعيل القنوات، والء اؼبوزعُت:  وتتضموجودات القنوات 
  ؛دراؾ العبلمةإ:  وتتضمن والء اؼبستهلك، دات المستهلكينموجو 
 وتتضمن الًتاكم اؼبعلومايت، نظم وعمليات زيادة اؼبعلومات، أىداؼ : موجودات المعرفة بالسوق

وسلوكيات اؼبنافسُت، ردود أفعاؿ اؼبستهلكُت واجملهزين واؼبنافسُت يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة أعماؿ 
 اؼبنظمة.

( وآخروف الشروط Barneyفإنو هبب أف تتوفر فيها كما يقوؿ) ،وف ىذه اؼبوارد اسًتاتيجيةوحىت تك
 (4)التالية:

 ؛_ اؼبسانبة يف خلق القيمة
 ؛_ خاصية الندرة والتفرد

  ؛يد_ عدـ القابلية للتقل
د يستدعي إذل _ عدـ القابلية للتبديل دبورد آخر على مستوى االسًتاتيجية اؼبتبعة علما أف تفعيل ىذه اؼبوار 

 جانب اغبصوؿ على ـبزوف اسًتاتيجي منها كذلك العمل على ترقيتها وتنميتها وذبديدىا كلما لـز األمر.

من خبلؿ ما سبق نرى أف قابلية اؼبنظمة على تطوير  وتطبيق ناجح السًتاتيجية تنافسية ىي الوسيلة يف 
ؼبدى الطويل، ويعتمد ىذا على ما سبلكو اؼبنظمة من عملية خلق أو احملافظة على ديبومة اؼبيزة التنافسية على ا

                                                             
(1)

 .49، ص :  ذكره بقمرجع سعبد العزيز صاحل بن حبتور،  
(2)

 .191، ص : المرجع  نفس  
(3)

 .75، ص : ذكره بقمرجع سأضبد مؤيد عطية اغبيارل،    
(4)

 .102، ص 2008(، جامعة ورقلة، 06، العدد)مجلة الباحثأضبد ببلرل،" األنبية االسًتاتيجية للتسويق يف ظل ربديات األعماؿ الراىنة"،   
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بداعية سبكن اؼبنظمة من النجاح يف أسواؽ يصعب على اا بعد قدرات موارد ديناميكية وليست جامدة تكوف فيم
 اؼبنافسُت التنبؤ هبا، والشكل أدناه يوضح كيفية خلق ميزة تنافسية وفقا ؼبدخل اؼبوارد.

 (RBVرتكز على الموارد )(: المنظور الم6-2الشكل رقم) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

، 1998"، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، مصر،  الميزة التنافسية في مجال األعمال: نبيل مرسي خليل، " المصدر
 . 40ص: 

وارد يبُت الشكل أعبله بأف النظرية تقـو على أف دعم اؼبيزة التنافسية للمؤسسة إمبا يتم من خبلؿ اكتساب اؼب
وبناء الكفاءات، ألف ىذه األخَتة ىي اليت تصنع االختبلؼ بُت اؼبؤسسات اليت تنتج منتجات تبدو متشاهبة، 
وكما ىو واضح فإف نقطة البدء ىي موارد اؼبنظمة اليت يتم ربويلها إذل كفاءات ؿبورية ومن مّث بناء ميزة تنافسية 

 تؤدي إذل خلق القيمة.
 نماذج التغيير المستمر: .2

يف ظل ارتفاع سرعة تغَت اؼبنافسة واألسواؽ دل يعد ىناؾ وجود لبلستقرار يف بيئة األعماؿ وأصبح ربقيق ميزة 
تنافسية مستدامة، أو حىت الدفاع عنها على اؼبدى البعيد أمرا قد يكوف أقرب إذل الوىم، كما أف ظهور بعض 

تم على اؼبؤسسات البحث عن مباذج بديلة عن أشكاؿ التعاوف والشراكة بُت األطراؼ النشطة يف السوؽ صار وب
 (1)سابقتها يف ؾباؿ اؼبيزة التنافسية، ويبكن إهباز ىذه النماذج اليت جاءت يف ىذا السياؽ فيما يلي: 

                                                             
(1)

 .144 -141، ص ص : ذكره مرجع سبق:  نور اؽبدى بوىنتالة،  

 (Resources (املوارد املكتبية      

 ((Value Creationخلق القيمة 

 ويرها داخل املؤسسة ءات املحورية املكتسبة التي ثم ثطالقدرات و الكفا

Capabilities & Core Competencies) ) 

 (Competitive advantageامليزة التنافسية )
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 ( :Hyper_ competition )النموذج األول: المنافسة المفرطة   . أ
بداع واؼبرونة وقصر دورة اليت تقـو على اإلديدة للمؤسسات و يبكن تعريف اؼبنافسة اؼبفرطة على أهنا البيئة اعب

حياة اؼبنتج، حيث دل يعد بإمكاف أي مؤسسة حجز مكاف يف السوؽ بفعل تغَت سرعة اؼبنافسة وإيقاعها، فبا 
هبعل اؼبؤسسات اؼبتنافسة يف شك دائم كما تعرؼ على أهنا اؼبنافسة اليت تتأسس على سرعة وعدوانية األحداث 

سراؼ يف اؼبوارد، وبالفعل فإف مبوذج اؼبنافسة، فضبل عن التبذير  واال ر لقواعد اللعبة ومواقعيف ظل التغيَت اؼبستم
اؼبنافسة اؼبفرطة قد ظبح بإعطاء مفهـو جديد لبيئة األعماؿ كاف أقرب إذل الواقع من سابقيو، إال أف ما يعاب 

ـ كمنهج عمل داخل اؼبؤسسات يف مقابل على ىذا النموذج افتقاره إذل أداة ربليل تساعد على تطبيق ىذا اؼبفهو 
 بيئتها اؼبفرطة اؼبنافسة، حىت ال يظل ىذا اؼبفهـو ؾبرد فكرة قد تفقد ؿبتواه دبرور الزمن.

 النموذج الثاني: المقاربات العالقاتية: . ب
مكانية إقامة شراكة وتعاوف بُت اؼبؤسسات، على إهرت مقاربة جديدة تقـو على فكرة ( ظ1998يف سنة )

لق قيمة أكرب  للعميل، ىبألخطار و أف التحالف والتعاوف قد وبسن أداء اؼبؤسسة وىبفض من التكاليف وا اعتبار
وىذه التنظيمات قد زبلق ما يسمى باؼبزايا العبلقاتية كمصدر  للقوة التنافسية، فعبلقة الشراكة مع العمبلء أو 

حوؿ العديد من اعبوانب إضافة إذل السعر ، كما  اؼبوردين إمبا زبلق ثقة متبادلة قد تسمح بتوسيع ؾباؿ التفاوض
أف روابط التعاوف تسمح باغبل اعبماعي للمشاكل وتشجع على اقتساـ اؼبعارؼ ال سيما الضمنية منها فبا يتيح  
كفاءات جديدة، ويؤدي إذل تقليل الصراعات ومنو تقليل الشك والرقابة باإلضافة إذل أف تكرار اؼبعامبلت بُت 

لغة مشًتكة ومنهج خاص للتعامل، وكل ىذا إمبا يساىم يف زبفيض تكاليف اؼبعامبلت، أما عن  الشركاء يؤسس
 االنتقادات اؼبوجهة ؽبذا النموذج فأنبها أنو يقـو فقط على فكرة التعاوف ويلغي وجود منافسة بُت اؼبؤسسات. 

 ( :Co-Opetition) النموذج الثالث: التداخل بين المنافسة والتعاون . ت
( اقًتحت البحوث النشطة يف ىذا اجملاؿ مقاربة جديدة كانت أكثر واقعية من سابقتها، 1990)يف سنة 

حيث تقـو على فكرة على أف العبلقة بُت اؼبؤسسات ال ىي حرب مستمرة وال ىي سبلـ دائم، فاؼبؤسسة من 
التعاوف، ويف الوقت  خبلؿ عبلقاهتا مع شركائها فهي ترفع من القيمة اليت ستعرضها يف السوؽ وىذا ىو مفهـو

ذاتو فإف ىذه القيمة سيتم تقسميها على صبيع الشركاء وىذا ىو مفهـو اؼبنافسة، ويفًتض أف يتم التعاوف بُت 
 اؼبؤسسة وعمبلئها ومورديها، أما اؼبنافسة فتتم بُت منتجات اؼبؤسسة واؼبنتجات البديلة واؼبنتجات اؼبكملة.

ها بنموذج التداخل بُت اؼبنافسة والتعاوف يبدو أف ىذا األخَت أكثر إؼباما وبالتأمل يف النماذج السابقة ومقارنت
بالظروؼ البيئية اؼبستجدة، ويعترب أكثر واقعية وبعيدا عن التحيز حيث استطاع التحكم يف أىم اؼبتغَتات اليت 
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ُت اؼبؤسسات اؼبمكنة ب تعكس مواقع األطراؼ العاملة يف البيئة التنافسية مع تقديبو لتفسَت أدؽ لطبيعة العبلقات
 العاملة يف القطاع. 

 المطلب الثالث: االستراتيجيات التنافسية العامة والميزة التنافسية:

فس هبا وحدة أو وحدات األعماؿ سًتاتيجية التنافسية بتحديد الطريقة أو الكيفية األفضل اليت ستناهتتم اال
واؼبؤسسة  ،ؼبنتجات تقدـ، وأي األسواؽ ستخدـربديد أي اسًتاتيجية مع اؼبنافسُت لبناء ميزهتا التنافسية و اال

الناجحة ىي اليت تستطيع أف زبلق ؽبا ميزة تنافسية من خبلؿ مقابلة  قدراهتا وموادىا الداخلية اؼبميزة مع الفرص 
 اؼبتاحة ؽبا يف السوؽ من أجل ربديد األسس اليت ستتنافس عليها اؼبؤسسة.

سًتاتيجية تنافسية من بُت اسًتاتيجية فيها يبكن أف زبتار اؿ االؼبؤسسة أو إحدى وحدات األعمإف ا
" توظف فيها ميزهتا التنافسية اليت تتفوؽ على اؼبؤسسات من أجل Porter"االسًتاتيجيات العامة اليت قدمها 

 سًتاتيجية.فيو اؼبؤسسة أو وحدة األعماؿ اال ربقيق مركز األفضلية يف قطاع الصناعة الذي تعمل
 تيجية قيادة التكلفة والميزة التنافسية:ستراا .1

سًتاتيجية قيادة الكلفة تتطلب تعقب صبيع مصادر الضياع لتخفيض عناصر التكاليف ككل، وليس اإف 
لزبوف لتلك القيمة من فقط تكاليف العمل اؼبباشر، مع ربقيق أقصى قيمة أو تعظيم القيمة اليت تقابل توقعات ا

 low( أو جودة متدنية )low Valueة ال تدؿ ضمنا على قيمة منخفضة )سًتاتيجيف ىذه االاؼبنتوج، أل
qualityف يقود إذل زبفيض بداع يف تصميم اؼبنتوج وتكنولوجيا العمليات يبكن أ( لذلك فإف توظيف اإل

نو هبب أف تدرؾ اؼبؤسسات اليت تتنافس على أساس التكلفة بأنو ال يبكن اغبفاظ على التكلفة أالتكاليف، كما 
ة قصَتة اؼبدى لذلك نتاجية ناصبة عن زبفيضات كلفويات اليت ربقق يف اإلنخفضة ؼبيزة تنافسية إذا كانت الزياداؼب

مستقبلية يف بادلة النفقات اغبالية بتخفيضات نتاجية طويلة اؼبدى تعد مسألة الزمة ومطلوبة ؼبفإف ؿبفظة اإل
من استثمارات تنفق القتناء معدات جديدة،  تكاليف التشغيل وألجل مسك ىذه احملفظة، ينبغي أف تتألف

مهارات وقدرات العاملُت ووضع برامج  وأنظمة العمليات التشغيلية، وبرامج تدريب وتطوير تعزز وربسن 
نتاج اؼبنتجات  النمطية اليت ااتيجية قيادة التكلفة تؤكد على سًت اربقيق اؼبيزة التنافسية من خبلؿ ف إ ،باختصار

دبا يسمح إذل تقدًن تلك اؼبنتجات بأسعار منخفضة مقارنة باؼبنافسُت وبذلك تتحقق  تنتج بكميات كبَتة
 (1)للمؤسسة ميزة تنافسية تتفوؽ هبا على اؼبنافسُت. 

 
                                                             

 . 56-55، ص ص: 2006" ، الطبعة الثانية، مكتبة الذاكرة، بغداد، العراؽ، اإلنتاج والعمليات إدارةعبد الكرًن ؿبسن، وصباح ؾبيد النجار، "  (1)
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 يز والميزة التنافسية: استراتيجية التما .2
ؼبنافسُت، فإف يز الناجحة هبب أف هتيئ قيمة للمشًتي يف طرؽ ال مثيل ؽبا من قبل ااسًتاتيجية التمادبا أف 

يز يتمثل يف أي طريقة من الطرؽ األساسية األربعة اليت هبب أف يسلك اما ىو مهم يف صناعة اسًتاتيجيات التم
 Broad Differentiationلتسليم قيمة اؼبشًتي الوحيد عن طريق اسًتاتيجيات التميز الواسعة )

Strategy تميز يتطلب انتهاج طريق من الطرؽ األربعة نشاء ميزة تنافسية مستمرة عن طريق الإ(. وغالبا إف
 (1) األساسية لتسليم قيمة فبتازة للمشًتي، وتتمثل ىذه الطرؽ فيما يلي:

ي صبالية للمشًت ستخدـ اليت زبفض من التكاليف اإلدماج خصائص اؼبنتوج خبصائص اؼبإ الطريقة األولى:
ريق تقليص أكثر للمشًتي يبكن أف يتم عن طجعل منتوج اؼبؤسسة اقتصادي  الستعماؿ منتوج اؼبؤسسة.كما أف

فراط اؼبشًتي للمواد األولية )تقدًن مكونات منخفضة، وتقليص احتياجات اؼبخزوف للمشًتي ) التسليم يف ا
ح للمشًتي صبلج، وبذلك خفض تكاليف الصيانة واإلالوقت اؼبناسب(، ورفع فًتات الصيانة، وموثوقية اؼبنتو 

نت ػبفض تكاليف عمليات الطلب وتوفَت دعم تكنولوجي ؾباين مثل تكاليف البنزين نًت باستعماؿ أنظمة على األ
 دخاؿ مباذج ألفضل بنزين اقتصادي وكذلك خفضإلعاؼبية للسيارات بشكل كبَت على اؼبرتفعة حفزت اؼبصانع ا

 ؛تكاليف التشغيل ألصحاب السيارات
ج وىذا يبكن أف يتم من خبلؿ اػبصائص اليت تزود دماج اػبصائص اليت ترفع من أداء اؼبنتو إ الطريقة الثانية:
قناع واؼبتانة وتتضمن اختبارات تعزيز األداء جعل اؼبنتوج اؼبؤسسة ية أكرب وسهولة يف االستعماؿ واالاؼبشًتين دبوثوق

 ؛ثر من عبلمات اؼبنافسُت التجاريةوخدمتها أنظف وأأمن وبصيانة ؾبانية أك
 ؛بطرؽ غَت اقتصادية وغَت ملموسة ليت تعزز من اكتفاء اؼبشًتيدماج اػبصائص اإ: الطريقة الثالثة

: تسلم القيمة للزبائن عن طريق التميز من خبلؿ الكفاءات والقدرات التنافسية اليت ال يبلكها الطريقة الرابعة
رد اؼبنافسوف وال يستطيعوف توفَتىا بشكل كبَت، إف دور تشجيع الكفاءات والقدرات اليت تقوي نقاط قوة موا

اؼبؤسسة وتنافسيتها يلعب دورا ىاما، كما أف الكفاءات اؼبميزة األساسية ال تعزز فقط من قدرة اؼبؤسسة لتنافس 
بشكل ناجح يف موقع السوؽ بل يبكن أف تكوف أيضا فريدة من نوعها لتسليم قيمة للمشًتين، وىناؾ عدة أمثلة 

نشاء إيم و ( سبلك قدرات كبَتة لتصمMicrosftعن اؼبؤسسات اليت ميزت نفسها من خبلؿ قدراهتا مثل )
 ( لتطبيقات اغباسوب النقاؿ أكثر من منافسيها.Soft wareعبلف ؾبموعة من منتجات )إوتوزيع و 

 

                                                             
(1)

 Arthur,A.T et al, Op.Cit, pp :146-147. 
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 ستراتيجية التركيز والميزة التنافسية: ا .3
ذه  السوؽ، فالسمة اؼبميزة ؽبسًتاتيجية الًتكيز إذل بناء تنافسية والوصوؿ إذل موقع أفضل يفاهتدؼ 

وليس كل األسواؽ، وتعتمد ىذه  سًتاتيجية ىي زبصص اؼبؤسسة يف خدمة نسبة معينة من السوؽ الكلياال
مكانية قياـ اؼبؤسسة خبدمة سوؽ مستهدؼ وضيق بشكل أكثر فاعلية إسًتاتيجية على افًتاض أساسي ىو اال

سًتاتيجية ذه االة التنافسية يف ظل ىوكفاءة عما ىو عليو اغباؿ عند قيامها خبدمة السوؽ ككل، ويتم ربقيق اؼبيز 
 (1)من خبلؿ : 

 ؛اع السوقي اؼبستهدؼسبييز اؼبنتج بالشكل حبيث يشبع حاجات القط 
 ؛قدـ ؽبذا القطاع السوقي اؼبستهدؼتكاليف أقل للمنتج اؼب 
 التمييز والتكلفة األقل معا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
م االدارة العامة ، ، قسرسالة ماجستير غير منشورؿبمد صبيل العضايلة، " أثر اػبيارات االسًتاتيجية يف اؼبيزة التنافسية يف شركة البوتاس العربية"،   (1)

 . 15، ص:2004جامعة مؤتة، األردف، 
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 خالصة الفصل:
التنافسية، كما تناولنا سًتاتيجية لبناء االيل للمنافسُت كمدخل استعرضنا يف ىذا الفصل بالدراسة والتحل

األمر الذي  ،سًتاتيجيات التنافسية من خبلؿ مقاربات تعريفية كما جاءت يف أدبيات إدارة األعماؿمفهـو اال
وربليل كل سًتاتيجية التنافسية، ومن أجل ربقيق ذلك حاولنا دراسة اولة بناء إطار متكامل لطبيعة االقادنا إذل ؿب

 . ةعلى حد  ) Porterمن اسًتاتيجية قيادة التكلفة  واسًتاتيجية  التمايز واسًتاتيجية الًتكيز لبورتر)
سًتاتيجي ىدفو تنافسية كمفهـو شائع يف الفكر االوقد خلصنا يف ىذا الفصل إذل أف مفهـو االسًتاتيجية  ال

ومن خبلؽبا تتحدد الكيفية اليت تتنافس هبا يف افسيها، سبكنها من التفوؽ على منربقيق اؼبؤسسة مزايا تنافسية 
ؾباؿ أعماؿ أو صناعة معينة، وتبٍت اؼبؤسسة مزاياىا التنافسية عندما تتخد خطوات سبكنها من اغبصوؿ على مزايا 
أفضل من منافسيها عبذب العمبلء من خبلؿ ربقيق القيمة للعميل وبشكل متميز عن اؼبنافسُت زبتلف تلك 

سًتاتيجية التنافسية يف مستوى وحدات األعماؿ، يرتبط ربقيق ذلك باػبيارات االو  من مؤسسة ألخرى،اػبطوات 
نافسية ىو اؼبفضل حيث حدد تلك سًتاتيجيات الت( لبلPorter)  احيث يتفق الباحثوف بأف مبوذج

 وربدد ىذه على قطاع معُت سًتاتيجيات باسًتاتيجية قيادة التكلفة، واسًتاتيجية التمايز، واسًتاتيجية الًتكيزاال
سًتاتيجيات اآللية اليت تتنافس هبا اؼبؤسسة لتحقيق التفوؽ على منافسيها وذلك من خبلؿ مصادر قوهتا اال

 لتحقيق أداء أفضل .
التارل يبكننا القوؿ سًتاتيجية، وبية ىي إحدى اؼبكونات الرئيسية لبلكما خلصنا أيضًا إذل أف اؼبيزة التنافس

يكمن يف ما سبتلكو اؼبؤسسة من ميزة واقع اؼبيداين اؼبعرب عنو بالسوؽ ًتاتيجية التنافسية وتنفيذىا يف السبأف بناء اال
تنافسية زبتلف كليا أو جزئيًا عن غَتىا من اؼبؤسسات يف ذات الصناعة اليت تعمل هبا، وهبذا الشكل فإهنا تعٍت 

ها من خبلؿ ما سبتلكو من قدرات ويره بوجو منافسياؼبركز التنافسي الذي تكوف بو اؼبؤسسة والذي تعمل على تط
سًتاتيجي، وىذا ما يقودنا يف افسيها وبالتارل ربسُت أدائها االمهارات وموارد تتيح ؽبا فرصة التفوؽ على منو 

 الفصل اؼبوارل من ىذه الدراسة للتعرؼ عن قرب عن العبلقة بُت اؼبتغَتين.
 



   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 لثل الثاــــــــالفص

 باالستراتيجيةاألداء االستراتيجي وعالقتو 
 مؤسسةالتنافسية لل
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 :تمهيد
مت توجيو االىتماـ ، وكد واؼبلحوظ يف النظم واألساليب التقليدية لقياس األداء االسًتاتيجييف ظل القصور اؼب

األكرب كبو البحث عن أسلوب مناسب فعاؿ وشامل يتجاوز حدود اؼبؤسسة ليتعدى اؼبؤشرات اؼبالية التقليدية 
ليب واألدوات اغبديثة يف ؾباؿ قياس ليشمل أداء اؼبنافسُت والعمبلء، إف اذباه إدارة اؼبؤسسات إذل استخداـ األسا

األداء االسًتاتيجي أضحى مشكلة جديدة إلدارة األداء نتيجة قصور نظم وتقييم األداء االسًتاتيجي اليت تعتمد 
لذلك أصبح اختيار تطوير أساليب وأدوات  دية للقياـ بالدور اؼبطلوب منها،على اؼبقاييس احملاسبية واؼبالية التقلي

 ألداء االسًتاتيجي من أىم التحديات اليت تواجو اؼبؤسسات .قياس وتقييم ا
لذا أصبح لزاما االعتماد على مبوذج ألسلوب حديث متعدد األبعاد لقياس وتقييم األداء االسًتاتيجي 

يتضمن ؾبموعة من مقاييس األداء اؼبتوازنة واؼبتبلئمة مع التحوالت البيئية اؼبعاصرة، تعمل على قياس  ،للمؤسسة
سًتاتيجيتها اقباح إأو اػبارجية لتتمكن اؼبؤسسة من  يم صبيع عوامل النجاح األساسية للمؤسسة سواء الداخليةوتقي

التنافسية وربقيق أىدافها من خبلؿ اعتمادىا على بطاقة األداء اؼبتوازف كأحد اؼبداخل اغبديثة يف قياس وتقوًن 
 ل من خبلؿ اؼبباحث التالية: ويف ىذا السياؽ سنستعرض ىذا الفص ،األداء االسًتاتيجي
 :اإلطار اؼبفاىيمي لؤلداء االسًتاتيجي. المبحث األول 
 :استخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف كأداة لقياس األداء االسًتاتيجي المبحث الثاني.  
 :سًتاتيجية التنافسية.اء االسًتاتيجي يف إطار تطبيق االربسُت األد المبحث الثالث 
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 المفاىيمي لألداء االستراتيجي ل: اإلطاراألو المبحث 

صباع إقياسو على الرغم من أنو ال يوجد سيتناوؿ ىذا اؼببحث بالدراسة مفهـو األداء االسًتاتيجي وطرؽ 
حوؿ مفهـو ؿبدد لو، حيث ىناؾ اختبلؼ حوؿ مفهم األداء االسًتاتيجي، والذي ينبع من اختبلؼ اؼبعايَت 

 تو وقياسو.واؼبقاييس اليت تعتمد يف دراس

  المطلب األول: مفهوم األداء

تواجو اؼبؤسسات اؼبعاصرة بيئات سريعة التغيَت يف متطلباهتا ويف مواردىا ولضماف ربقيق النجاح ؽبذه 
اؼبؤسسات برزت أنبية قياس األداء وتقييمو، ويعد مصطلح األداء من أكثر اؼبفاىيم سعة ومشوال، حيث يعد من 

ة للمؤسسات، واحتل ىذا اؼبصطلح أنبيتو يف األدب اإلداري ال سيما يف األدب اؼبفاىيم اعبوىرية واؽبام
سات يف تنفيذ قراراهتا االسًتاتيجي وذلك العتبارين: األوؿ أنو يبثل ؿبورا أساسيا للتنبؤ بنجاح أو فشل اؼبؤس

 ،اؼ اؼبؤسساتسًتاتيجية ، والثاين أف موضوع األداء وقياسو يواجو بتحديات عديدة أنبها أىدوخططها اال
. إضافة إذل ذلك أف فريق من الكتاب اعتمد على اعبوانب الكمية أي (1)وبالتارل االختبلؼ يف مؤشرات قياسو

تفضيل الوسائل التقنية يف التحليل يف صياغة تعريفهم لؤلداء، بينما ذىب فريق آخر إذل اعتبار األداء مصطلح 
ب االقتصادية، ومن مث ال هبب االقتصار على استخداـ النسب يتضمن أبعاد تنظيمية واجتماعية فضبل عن اعبوان

واألرقاـ فقط يف التعبَت عن ىذا اؼبصطلح، وذبدر اإلشارة بداية إذل أف االشتقاؽ اللغوي ؼبصطلح األداء مستمد 
( Performer( وقد اشتقت ىذه الكلمة بدورىا من اللغة البلتينية )to Perform من الكلمة االقبليزية )

  (2) تعٍت تنفيذ مهمة أو تأدية عمل واليت
وعن طريق عرض األطر النظرية ؼبصطلح األداء قبد اختبلفات يف وجهات النظر بُت الكتاب والباحثُت: 
برغم االتفاؽ العاـ على أف األداء ىو الذي يعكس قباح أو فشل اؼبؤسسات، ومن التعاريف اليت أعطيت لو 

 نذكر: 
 

                                                             
، كلية  أطروحة دكتوراه غير منشورهنظمي"، " أثر اؼبواءمة بُت أبعاد النسيج الثقايف واػبيار االسًتاتيجي وأثرنبا يف األداء اؼب ،انتصار عباس الدليمي  (1)

 .119، ص: 1998اإلدارة االقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، 
 . 217، ص: 2009/2010(، جامعة ورقلة، 07العدد ) ،مجلة الباحثالشيخ الداوي، " ربليل األسس النظرية ؼبفهـو األداء "،   (2)
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 ؛(1) ها"عى اؼبؤسسة إذل ربقيق" النتائج اؼبرغوبة اليت تس . أ
" انعكاس لكيفية استخداـ اؼبؤسسة للموارد اؼبالية والبشرية واستغبلؽبا بكفاءة وفعالية بصورة ذبعلها قادرة  . ب

 ؛(2) أىدافها" على ربقيق 
 ؛(3) واألىداؼ اؼبسطرة اؼبراد بلوغها"" اؼبوازنة بُت ما سبتلكو اؼبؤسسة من موارد  . ت
واجملهود، وىو أيضا معلومة كمية يف أغلب األحياف تبُت درجة بلوغ الغايات  " العبلقة بُت النتيجة . ث

 ؛(4) يَت واػبطط اؼبتبعة يف اؼبؤسسة "واألىداؼ واؼبعا
" زبصيص مناسب للموارد البشرية واؼبادية واؼبالية واؼبعلوماتية بوجود إدارة فاعلة متمكنة من وضع  . ج

 ؛(5)االسًتاتيجيات بشكل واضح ومعروؼ للجميع" 
 ؛(6)" قدرة اؼبؤسسة على ربقيق أىدافها اؼبرغوبة" . ح
سهاماتو يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة على أف يدعم ىذا السلوؾ ويعزز إؾ يسهم فيو الفرد يف التعبَت عن " سلو  . خ

 (7)".من قبل إدارة اؼبؤسسة دبا يضمن النوعية واعبودة من خبلؿ التدريب
الكتاب والباحثُت يف ربديد مفهـو األداء، فمنهم من ركز على فبا سبق يبكن القوؿ أف ىناؾ تباين يف آراء 

اعبانب الضيق لؤلداء مثل األىداؼ اؼبالية، ومنهم من ركز على اعبانب األوسع بوصف اؼبؤسسة ؾبموعة من 
 اؼبستخدمة يف قياس أداء اؼبؤسسة.األىداؼ، وبالتارل أدى إذل تباين اؼبقاييس 

 
                                                             

"، دار اليازوري للنشر والتوزيع ، االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي: منهج معاصرخالد ؿبمد بن ضبداف، ووائل ؿبمد صبحي إدريس، "   (1)
 . 383، ص: 2007عماف ، األردف ، 

، ص : 2002، دارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصلكلية اإل  رسالة ماجستير غير منشورة،" أثر االندماج يف األداء اؼبارل" ،  فراس سليماف الشليب،  (2)
54 . 

(3)  Bartoli, A, « Management dans les organizations publiques » ; 3 
eme

 edition, Dunod, 

Paris, 2009 ;P ;106. 
 األوراس"، نةالسعيد بريش، ونعيمة وبياوي، " أنبية التكامل بُت أدواؽ مراقبة التسيَت يف تقييم أداء اؼبنظمات وزيادة فعاليتها: دراسة حالة ملب (4)

تحقيق األداء المالي الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ، الطبعة الثانية : نمو المؤسسات االقتصاديات بين 
 . 297، ص:2011 نوفمبر 23و 22وتحديات األداء البيئي المنعقد بجامعة ورقلة يومي 

"،  التعليم التنظيمي والمنظمة المتعلمة وعالقتها بالمفاىيم االدارية المعاصرةعادؿ ىادي حسُت البغدادي، وىاشم فوزي دباس العبادي، "   (5)
 .359، ص: 2010نشر والتوزيع، عماف ، األردف، الطبعة األوذل، دار الوراؽ لل

  مجلة دراسات للعلوموصاحل اػبطيب، " التخطيط االسًتاتيجي واألداء اؼبؤسسي، دراسة ربيلية لقطاع صناعة األدوية األردنية "، ، فريد نصَتات  (6)
 (.433-415ص:  ) ص 420، ص:2005(، اعبامعة األردنية ، األردف، 02(، العدد)32، اجمللد ) اإلدارية

، كلية العلـو االقتصادية ، جامعة رسالة ماجستير غير منشورةشلوي صباح، " أثر التنظيم االداري على أداء اؼبؤسسات الصغرى واؼبتوسطة"،   (7)
 . 214، ص:2010فرحات عباس ، سطيف، 
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 تراتيجيسالمطلب الثاني: مفهوم األداء اال
ومن تلك  ،مفاىيمو ال يزاؿ دوف تعريف ؿبدد إف حداثة حقل اإلدارة االسًتاتيجية عموما جعل بعضا من

السًتاتيجي يف ـبتلف الكتابات اؼبفاىيم مفهـو األداء االسًتاتيجي وكذلك قبد شيوع استخداـ مصطلح األداء ا
ود تعريف متفق عليو إال أف ىناؾ إشارات إذل أنبية سًتاتيجية دوف تعريف متفق عليو، وعلى الرغم من عدـ وجاال

 األداء االسًتاتيجي واؼبؤشرات اؼبستخدمة فيو، ومن بُت التعاريف اليت أعطيت لو نذكر:
 ؛(1) اؼبدى: " البقاء، النمو، التكيف"" انعكاس لقدرة اؼبؤسسة على ربقيق أىدافها طويلة  . أ

ائد على مثلة يف : العائد على األصوؿ ومبو اؼببيعات ، والع" ؾبموعة من اؼبعايَت اؼببلئمة للقياس واؼبت  . ب
 ؛(2)اؼببيعات"

رنة باؼبنافسُت أو عندما يكوف " قدرة اؼبؤسسة يف زبفيض كلف أنشطتها أو القيمة اؼبدركة للمشًتين مقا . ت
 ؛(3) اؼبنافسة من حيث السعر والنوعية"قباؿ على شراء منتجات اؼبؤسسة بشكل أفضل من البدائل اال
 ؛(4) ؤسسة يف ربقيق األىداؼ والغايات"قدرة اؼب " . ث
سًتاتيجية إذل نتائج ومساعدة اؼبدراء على االستجابة السريعة وبفاعلية للتغَتات غَت اؼبتوقعة، " ترصبة اػبطط اال . ج

 ؛(5)".عرفة : كيف تعمل اؼبؤسسة إصباالوأضاؼ يبكن النظر إليو على أنو م
يف األمر البعيد والقريب، بأف لؤلداء االسًتاتيجي أسبقيات وفقا ؼبؤشرين " وبقق اؼبوازنة بُت متطلبات البقاء  . ح

 ؛(6)ة حياة اؼبؤسسة، ومستوى الرحبية"نبا: دور 
 

                                                             
(1)

 Miller, K. D and Bromiley, P « Strategy Risk and Corporate Performance : An analysis of 

Alternative Risk Measures », Academy of Management Journal, Vol (33), No (04) Dec 

1990, p :  764.  
(2)

 Priem, R. L et al ; « Rationality in Strategic decision Processes, Environmental dynamism 

and firm  Performance » , Journal of Management, Vol (21),No (05), 1995,p : 922.   
ايلوف أكـر أضبد الطويل، وحكمت رشيد سلطاف، " أثر الكلفة والنوعية يف تعزيز األداء االسًتاتيجي: دراسة مقارنة بُت شركيت نسيج جواريب الن  (3)

 .( 70-51) ص ص :  58، ص: 2002(، 67(، العدد )24اجمللد) ،مجلة تنمية الرافدينونسيج اغباج يونس"، 
"، دار اليازوري للنشر الفكر االستراتيجي وانعكاساتو على نجاح منظمات األعمال: قراءات وبحوثوأضبد علي صاحل، "  ،زكريا الدوري  (4)

 . 377، ص:2009والتوزيع، الطبعة العربية، عماف ، األردف، 
 .684، ص:ذكره مرجع سبقد حسُت العيساوي وآخروف ، ؿبم  (5)
كلية اإلدارة واالقتصاد ،  جامعة  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،د السبلـ، " أثر فلسفة إدارة اعبودة الشاملة على األداء االسًتاتيجي"أضبد عب   (6)

 .28، ص:2003بغداد، العراؽ، 
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" يتضمن ؾبموعة من األبعاد ىي بعد األداء اؼبارل، وبعد األداء العمليايت، وبعد الفاعلية التنظيمية ، حيث كل  . خ
 (1)".ء االسًتاتيجيتعكس مضموف األدابعد لو مقاييس ومؤشرات 

 صباؿ اعبوانب اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي:إيبكن 

 ؛لطويلة اؼبدى لؤلداء االسًتاتيجيركزت التعاريف السابقة على األىداؼ القصَتة وا -

د ركزت التعاريف السابقة على أف األداء االسًتاتيجي أكثر من كونو أداء ماليا ) العائد على األصوؿ، العائ -
مع مؤشرات أداء غَت مارل ) النوعية، الفاعلية  منظور أوسعنو إبيعات( موجها كبو اؼبخرجات، بل على اؼب

 التنظيمية(.
تيجي يضم ؾبموعة من اؼبقاييس اؼبالية وغَت اؼبالية اانطبلقا من التعاريف السابقة يبكن القوؿ أف األداء االسًت 

 طلبات وأىداؼ البقاء والنمو يف األجل القصَت والطويل.اليت سبكن اؼبؤسسة من ربقيق التوازف بُت مت
 

  المطلب الثالث: مداخل قياس األداء اإلستراتيجي
سًتاتيجية يبكن استخبلص سًتاتيجي بعد مراجعة أدبيات اإلدارة االإطار معرفة مداخل قياس األداء االيف 

 أىم اؼبداخل فيما يلي:
 (:Financial Approachالمدخل المالي: ) -1

سًتاتيجي فضبل عن أهنا توضح ت مالية لقياس األداء االا اؼبخل يبكن للمؤسسة استخداـ مؤشراذوفقا ؽب
ؼبارل االصورة اغبقيقية للمركز اؼبارل ؼبؤسسات األعماؿ واليت يبكن هتيئتها ضمن مباذج تنبؤية لتحديد اؼبركز 

 (3)سًتاتيجي ما يلي:قياس األداء االؼبؤشرات اؼبالية لومن أىم ا (2).للمؤسسات خبلؿ فًتات مستقبلية
النسبة بقسمة  وربسب ىذه: (Return on Investment)العائد على االستثمار بالموجودات  -أ

 ؛صبارل اؼبوجوداتإالدخل الصايف على 
 ؛ايف على األسهم العادية الصادرة: وربسب بقسمة الدخل الص ربحية السهم الواحد -ب

                                                             
اؼبضافة وأثر ذلك يف األداء االسًتاتيجي ، "تكامل منظومة العبلقة بُت مبوذج األداء اؼبتوازف ومعيار القيمة االقتصادية و آخروف  ؿبمد الطراونة  (1)

، 2009(، 01(، العدد )13، اجمللد )مجلة البلقاء للبحوث والدراساتدراسة تطبيقية لواقع االقتصاد االردين"، "للمشروعات الصغَتة واؼبتوسطة ، 
  83-82ص ص : 

الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، عماف، األردف  ،"ا المعاصرةعملياته –مداخلها  -ستراتيجية: مفاىيمهااال اإلدارةفبلح حسن اغبسيٍت: " (2)
 .239:، ص 2000

 :، ص2008"، دار اؼبناىج للنشر والتوزيع، األردف، ستراتيجية: مدخل تكاملياإلدارة االوإحساف دىش جبلب، "  ،درشي االرضصاحل عبد  (3)
398. 
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سب ىذه النسبة بقسمة الدخل الصايف على حق اؼبلكية )حقوؽ اؼبسانبُت( رب العائد من حق الملكية: -جـ
 االحتياطات و األرباح احملتجزة . األخَت عن رأس اؼباؿ اؼبدفوع و يعرب

 (:  Cognitive Approachدراكي )المدخل اال -2
وج، حيث اؼبزايا وفقا ؽبذا اؼبدخل فإف الزبوف وحده فقط ىو القادر على تعريف ناجح اؼبزيج اؼبعُت للمنت

سًتاتيجي ف ىو الذي سيقرر ووبدد النجاح االأدىاف الزبائن، وؽبذا فإف منظور الزبو  التنافسية موجودة يف 
لذلك فإف مؤشرا واحدا لوصف  ،وىناؾ العديد من اؼبؤشرات اليت تصف تصورات وتطلعات الزبائن ،للمؤسسة

لفة من النادر استخدامو عليو، فهناؾ حاجة لعدة مؤشرات اؼبيزة التنافسية اؼبعقدة واؼبستندة على نشاطات ـبت
لتحقيق ذلك وىي مزيج من مؤشرات كمية ونوعية تتأثر بشكل كبَت بالعلـو اؼبعرفية لذلك فإف اؼبقاببلت اؼبعمقة 

 ،ؼبدخلمع الزبائن واؼبتمثلة بالقصص واغبكايات اليت يرويها الزبائن إهبابا وسلبا إمبا سبثل اعبزء األكرب يف ىذا ا
ويبنح الزبائن خبلؿ ىذه اؼبقاببلت الفرصة للتعبَت عن خرباهتم وفبارستهم وتطلعاهتم وذلك وفق رؤيتهم،وانطلق 

سًتاتيجي التقليدية واؼبتمثلة باؼبؤشرات أف أصبحت مؤشرات قياس األداء اال ىذا اؼبدخل من رؤى جديدة بعد
وجب أف اؼبختارة تكوف خاطئة، لذلك من الصعب معرفة ما يت سًتاتيجيةوأخرى غَت مالية، تشَت إذل أف االاؼبالية 

جراء ربوير يف ؾبموعة النشاطات اؼبعقدة، وعند ىذه النقطة تكوف اغباجة ماسة إذل إتفعليو اؼبؤسسة أو كيفية 
 (1)سًتاتيجي.وجهة بالقرار زبص قياس األداء االمؤشرات م

م قياس األداء اؼبستندة على الطرؽ احملاسبية ينطلق ىذا اؼبدخل من أف نظ :مدخل أصحاب المصالح -3
اؼبوردين وكذلك مع العاملُت والزبائن و  التقليدية غَت مناسبة للمؤسسات اغبالية اليت تغَتت فيها العبلقات مع

أصحاب اؼبصاحل لذلك ال بد من وضع مقاييس قادرة على تفهم العوامل غَت اؼبلموسة مثل اػبدمات االبتكارات 
درا على إحاطة بقضايا حيث يعترب مدخل اؼبشارؾ أي قياس األداء بطريقة اؼبشارؾ قا، ملُتوعبلقات العا
سًتاتيجي لتصميم ؤسسة اليت تتبعها يف التخطيط االسًتاتيجي يف الوقت الذي توجو فيو خيارات اؼبالتخطيط اال

صحاب اؼبصاحل، ( بتعريف ؾبموعتُت من أatkinson and outario،1988فقد قاـ )، نظاـ قياس األداء
ن ػػػػػػات واليت تشمل العامليػػػػػػػػموعة العمليػانية ؾبػػػاألوذل اجملموعة البيئية واليت تشمل الزبائن واؼبالكُت و اجملتمع ، الث

اؼبوردين، وأف مسانبة أصحاب اؼبصاحل يف ربقيق األىداؼ الرئيسية للمؤسسة يتم من خبلؿ عقود ظاىرة وكامنة و 
ها ػػػاليت يتطلع إلي ؤسسة، وتعمل اؼبؤسسة على تقييم مدى تطابق خطتها مع التوقعات والتطلعاتبينهم و بُت اؼب

                                                             

 
لتنافسية يف تعزيز األداء االسًتاتيجي للمنظمات الصغَتة: دراسة ميدانية لبعض شركات عبلء أضبد حسن عبيد اعببوري، " أثر األسًتاتيجيات ا  (1)

 .53، ص: 2005، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة اؼبوصل، العراؽ، رسالة ماجستير غير منشورةالقطاع اػباص يف اؼبوصل"، 
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 ،، إال أف ىذه التعاقدات يطلق عليها باألىداؼ الثانوية اليت تدعم األىداؼ األساسية للمؤسسةأصحاب اؼبصاحل
يت تتكوف من الفعاليات اليت حيث يبلحظ أف الغالبية العظمى من ىذه األىداؼ ىي أىداؼ غَت مالية، وال

بعض اؼبقاييس البديلة اليت قد تطورىا اؼبؤسسة  ةالزبوف وىنا تستخدـ اؼبؤسسيديرىا العاملوف يف اؼبؤسسة كرضا 
لقياس رضا الزبائن ،و بالتارل هبب على مقياس األداء أف يشمل كل العمليات اؼبستندة على اؼبسانبة يف ربقيق 

 (1):ف ىذه األىداؼ ستساىم يف ربقيق األىداؼ األساسية ويليب ىذا اؼبدخل ما يليوذلك أل ،األىداؼ الثانوية

وردين يقدـ اؼبساعدة على معرفة مدى قدرة اؼبؤسسة يف اغبصوؿ على اؼبسانبات اؼبتوقعة من العاملُت واؼب -
  ؛وكذلك العوائد من الزبائن

  ؛ما وبتاجو كي يستمر يف اؼبسانبة ؾيقدـ اؼبساعدة على معرفة مدى قدرة اؼبؤسسة على إعطاء كل مشار  -

 وضع أطر تصميم و تنفيذ العمليات اليت تساىم يف األىداؼ الثانوية. -
 مقاييس األداء اليت تؤشر أىدافهم ومصاغبهم.تارل أىم ؾباميع أصحاب اؼبصاحل واغبقوؽ و ويبُت اعبدوؿ ال

 داء المؤسسة(:مجاميع أصحاب المصالح  والحقوق و تأثيرىم على أ1-3الجدول رقم )

 قياسات األداء على المدى البعيد قياسات األداء على المدى القريب فئة أصحاب المصارع والحقوق
 

 اؼبستهلكوف
 )مبيعات )القيمة و اغبجم 

 اؼبستهلكُت اعبدد.
  عدد احتياجات اؼبستهلكُت اعبدد

 اليت يتم توفَتىا.

 النمو يف اؼببيعات 
  معدؿ دوراف اؼبستهلكُت 
  السيطرة على اؼبقدرة على

 األسعار
 
 

 اجملهزوف )اؼبوردوف(

 .كلغة اؼبواد األولية 
 .زمن التسليم 
 .اؼبخزوف 
 توفَت اؼبواد األولية.ق 

  :معدالت النمو يف كل من 
 كلفة اؼبواد األولية 
 زمن التسليم 
 اؼبخزوف 
 أفكار اجملهزين اعبديدة 

 
 

 اجملتمع اؼبارل )اؼبسانبوف(

 .العائد على السهم 
 ية للسهم.القيمة السوق 
  عدد القوائم اليت توحي بشراء

 أسهم اؼبؤسسة.
  .العائد على حق اؼبلكية 

  قناع سوؽ االقدرة إذل
سًتاتيجية األوراؽ اؼبالية باال

 اؼبتبعة. 
  النمو يف العائد على حق

 اؼبلكية.
                                                             

 .54، ص: مرجع سبق ذكرهعبلء أضبد حسن عبيد اعببوري، (1)
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 األفراد

  .عدد االقًتاحات 
 نتاجية.اإل 
 .عدد الشكاوي 

 .عدد الًتقيات من الداخل 
 معدؿ الدوراف . 

 
 اعبهات الشرعية

  عدد التشريعات اعبديدة اليت تؤثر
 يف اؼبؤسسة.

 .العبلقات مع األعضاء والطاقم 

  عدد القوانُت اعبديدة اليت
 تؤثر على الصناعة.

  مستوى التعاوف يف
 اؼبواجهات التنافسية.

 
 

 صبعيات ضباية اؼبستهلك

 .عدد االجتماعات 
 .عدد اؼبوجهات غَت الودية 
  االختبلفاتعدد مرات تكوين 
  .عدد القضايا اؼبرفوعة 

  عدد مرات التغيَت يف
السياسات نتيجة ضغوط 

 اعبمعيات.
   عدد مرات اؼبطالبة

باؼبساعدة من قبل 
 اعبمعيات.

 
 

 اؼبدافعوف عن البيئة

  .عدد اللقاءات 
 .غَت اؼبوجات غَت الودية 
  كتفاءات.عدد مرات تكوف اال 
  عدد الشكاوي لدى اذباىات

 اؼبتخصصة.
 - د القضايا اؼبرتفعة.عد 

 - عدد اؼبتطلبات باؼبساعدة
 من قبل اؼبدافعُت عن البيئة. 

"، الطبعة ستراتيجية منظور منهجي متكاملاإلدارة اال" ،ائل ؿبمد صبحي إدريس: طاىر ؿبسن منصور الغاليب، وو المصدر 
 .493، ص: 2009الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 

 

ىذا اؼبدخل يشمل أىداؼ  :(Competition values approach)التنافس  مدخل قيم -4
ىذا اؼبدخل أف  اؼبخرجات واغبصوؿ على اؼبوارد وتطوير اؼبوارد البشرية كأىداؼ تسعى اؼبؤسسة إذل ربقيقها، ويبُت

ويتوجب على  ،نفسو الوقت وإف القيم اؼبتضادة تتواجد يفسًتاتيجي ومفهومو ىي قيم اإلدارة معايَت األداء اال
اؼبدراء تقرير أي قيم يرغبوف يف تبنيها، وأي منها ستعطى تأكيد أقل يف األسبقية لديهم، مؤشراهتا بعداف للقيم، 
ىبتص بعد القيمة األوذل بالًتكيز اؼبؤسسي الذي ىو تركيز القيم اؼبهيمنة على اؼبسائل أو القضايا الداخلية أو 

يتمثل يف اىتماـ اإلدارة دبصلحة وكفاءة العاملُت، وسبثل الًتكيز اػبارجي اػبارجية للمؤسسة، فالًتكيز الداخلي 
التأكيد على مصلحة اؼبؤسسة بعبلقتها بالبيئة، ويتصل بعد القيمة الثاين هبيكل اؼبؤسسة، يف حُت كاف االعتبار 
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يمة اإلدارة للكفاءة السائد لبلستقرار أو الثبات أو اؼبرونة اذباه خصائص ىيكل اؼبؤسسة، فالثبات يعكس صورة ق
  (1)والرقابة من األعلى إذل األسفل، يف حُت سبثل اؼبرونة قيمة التعلم والتغيَت.

وينشأ من ربط ىذين البعدين أربعة مباذج  للفاعلية التنظيمية وكل مبوذج يعكس تأكيدا إداريا ـبتلفا بعبلقتو 
 (2)مع اؽبيكل والًتكيز كما يلي: 

يعكس ىذا النموذج اعبمع بُت  :(The open systems Model)نموذج  األنظمة  المفتوحة . أ
الًتكيز اػبارجي واؽبيكل اؼبرف، وتتمثل القيمة اؼبهنية يف ىذا النموذج يف تأسيس عبلقة جيدة مع البيئة للحصوؿ 

 ؛التقييم اؼبستمر للبيئة اػبارجيةعلى اؼبوارد والنمو عرب أىداؼ فرعية كاؼبرونة )البلمركزية( و 
يبثل القيم اإلدارية للرقابة  :(The Ratonal goal Model)هدف الرشيد )العقالني( نموذج ال . ب

نتاجية، والكفاءة والربح، وترغب اؼبؤسسة يف أىداؼ ػبارجي، واألىداؼ األساسية ىي اإلاؽبيكلية والًتكيز ا
التخطيط الداخلي  وىي ،اؼبخرجات بطريقة معتمدة على الرقابة واألىداؼ الفرعية اليت تسهل الوصوؿ إذل ذلك

 ؛اليت تعد أدوات اإلدارية الرشيدةووضع األىداؼ 
يعكس ىذا النموذج قيم الًتكيز الداخلي والرقابة اؽبيكلية، واألىداؼ األساسية  نموذج  العملية الداخلية: . ت

وءة مات الكفىي الوضع اؼبؤسسي اؼبستقر، أما األىداؼ الفرعية فهي آليات االتصاؿ الكفء واإلدارة واؼبعلو 
 ؛وازباذ القرار الكفء

يشمل ىذا النموذج قيم  :(The human relations model)نسانية: نموذج العالقات اال . ث
الًتكيز الداخلي واؽبيكل اؼبرف، وىنا تركز اإلدارة على تطوير اؼبوارد البشرية، إذ تعطي اؼبوارد البشرية فرص 

الفرعية كفرص تدريب اؼبوارد البشرية واالىتماـ هبا أكثر من االستقبللية والتطوير. وتعمل اإلدارة باذباه األىداؼ 
 الًتكيز على البيئة.

 
 
 
 

                                                             
، كلية هرسالة ماجستر غير منشور " أثر إدارة اؼبعرفة يف تعزيز األداء التنظيمي، دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية الدوائية األردنية، ،ريبالع حرا ف (1)

 .60، ص 2009إدارة اؼباؿ واألعماؿ، جامعة آؿ البيت، 
(2)

 Daft, R,«Organization Theory and Design», 8 
th
 edition , South Western, USA, 2004, pp: 

70.71. 



  األداء االستراتيجي وعالقتو باالستراتيجية التنافسية للمؤسسة                                                   الثالثالفصل 
 

124 
 

 :( ىيكل القيم التنافسية بناء على معياري اؼبرونة والتوجيو البيئي3-1) ويبُت الشكل رقم
 ىيكل القيم التنافسية :(3-1) الشكل رقم

 
 (open systemsالنظم اؼبفتوحة)

 يربتكار والتطو اؽبدؼ: اال
 الوسائل:

القدرة على التكيف  -
 ستعدادواال

 تصاالت الدقيقةاال -
 التكيف مع عملية ازباذ القرار -

 Human نسانيةالالعبلقات ا
relations)) 

 اؽبدؼ: التماسك والروح اؼبعنوية
 الوسائل:

 التدريب والتطوير -
 

 
 (Rational goalىدؼ عقبلين ) 

 نتاجيةاؽبدؼ: الكفاءة واال
 الوسائل:

 د األىداؼ والتخطيط ؽباربدي -
 تصاؿ التعليمياال -

 اؼبركزية يف عملية ازباذ القرار
 
 

 
 Internalالعملية الداخلية )

process) 
 ستقرار والتحكماؽبدؼ: اال

 الوسائل:
 إدارة اؼبعلومات -
 دقة اإلتصاالت -
عملية ازباذ القرار مستندة إذل  -

 قاعدة البيانات
 

 

Source: Jones, R. A et al.(2005)."The impact of organizational culture and 

reshaping capabilities on change implementation success: the mediating role of 

readiness for change", Journal of Management Studies, Issue 2, NO 

(42),p:565. 

 

   

 (external) جارجي

 

(internal)داخلي    

 (flexibilityالمرونة ) 

 

 (control)  التحكم
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 The Industrial organization)مدخل اقتصاديات المؤسسة الصناعية  -5

Economics Approach) : 
سبثل قيودا أو  عتبارىااؤسسة بسًتاتيجي نتيجة الصناعة اليت تعمل فيها اؼبيف ىذا اؼبدخل وبدد األداء اال

ظروفا حاكمة على اؼبؤسسة من خبلؿ اؽبيكل التنافسي فيها الذي يبيزىا عن غَتىا من الصناعات .ومن عوامل 
ة مساومة اؼبوردين، و قوة مساومة اؼبشًتين، وهتديدات اؼبنتجات، واػبدمات البديلة ىيكل اؼبنافسة يف الصناعة قو 

،وشدة اؼبنافسة فيها اليت ربدد جاذبية الصناعة، فالصناعة ذات اؽبيكل التنافسي اؼبتسم جباذبية أعلى توفر فرض 
األدىن. ويؤكد ىذا اؼبدخل  رحبية أعلى للمؤسسات العاملة فيها، والعكس صحيح يف بيئة الصناعة ذات اعباذبية

 (1).سًتاتيجية لئلدارة العليا للمؤسسةسًتاتيجي أكثر من اػبيارات االلصناعة يف ربديد مستوى األداء االدور ا
سًتاتيجي يف اؼبؤسسات تبعا الختبلؼ أعماؽبا وطبيعة نشاطها، ا تتنوع وزبتلف مقاييس األداء االعموم

حىت تلك اؼبقاييس اليت تعتقد أف ربقيق األىداؼ من خبلؽبا يبثل أولوية، و  ووفقا لدرجات إداراهتا يف تركيز على
سًتاتيجي للحصوؿ  بلورة منطلقات لقياس أدائها االوتسعى اؼبؤسسة الناجحة إذل تلك اؼبقاييس اليت تقل أنبية

 لى إطار عمل متكامل يعكس مستوى األداء يف اؼبؤسسة بشكل شامل.ع

 ستراتيجياألداء اال: نماذج قياس رابعلب الالمط

سًتاتيجي واليت سيتم استعراضها على النحو عددا من النماذج لقياس األداء االتناوؿ الباحثوف والكتاب 
 اآليت: 

 :   (Zakon)نموذج  -1
يهدؼ ىذا النموذج إذل قياس النمو يف اؼبستقبل، وىذا النموذج متعدد اؼبؤشرات اليت تبلمس التوجيهات 

سًتاتيجي من خبلؿ استخداـ اؼبؤسسة ؼبواردىا الذاتية وقدرهتا  فإف النموذج يعرب عن األداء االاؼبستقبلية، وبالتارل
  (2)على تأمُت ىذه اؼبوارد، وبشكل عاـ يبكن التعبَت رياضيا عن ىذا النموذج باؼبعادلة اآلتية:

   R=I .[ (w+d) .(w. f)]           
 حيث أف: 

R ستقبل .:  اغبد  األعلى من النمو يف اؼب 
I. العائد على االستثمار : 

                                                             
 .61 :، صذكره مرجع سبقفراح العريب،  (1)
  .79 :، ص ذكره مرجع سبقأكـر أضبد الطويل، وحكمت رشيد سلطاف،  (2)
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W.العائد على األصوؿ : 
D. نسبة  الديوف إذل اؼبلكية : 
F.معدؿ الفوائد اؼبدفوعة: 

 : (Altman)نموذج  -2
( لقياس األداء ووبتوي على مزيج من اؼبؤشرات اؼبالية لقياس 1977مبوذجو سنة ) (Altman)قدـ 

حيث يستخدـ النموذج دالة  ،فبلس يف اؼبدى القريباؼبؤسسة لبلموذج قياسا ؼبدى تعرض األداء، ويبثل الن
حيث يعترب  (Altman)، وقيم الدالة تتمثل باؼبؤشرات اليت وضعها (Zscore)متعددة اؼبتغَتات يطلق عليها

عند ىذا اغبد يتوقع أف (Zscore)( اغبد األدىن ألداء اؼبؤسسات، فاؼبؤسسات اليت يقل معامل 1.81الرقم )
اغبد األعلى ألداء  (Zscore)( معامل 2.99لبفاض أدائها، يف حُت يبثل الرقم )افبلس بسبب تواجو اال

فبلس يف اؼبدى د األعلى ال يتوقع ؽبا مواجهة االعن اغب (Zscore)اؼبؤسسات، فاؼبؤسسات اليت يرتفع معامل 
ومعامل اغبد األعلى عندىا  بُت معامل اغبد األدىن (Zscore)القريب لكوف أدائها مرتفعا، أما إذا كاف قيمة 

 (1)يكوف أداؤىا متوسط، وتتمثل معادلة النموذج باآليت: 
Zscore = 1.2 x1+ 1.4 x2 +3.3 x3+0.6 x4 +1 x5                                                                  

 حيث أف:               
x1 :  دات.صبارل اؼبوجو إنسبة رأس اؼباؿ العامل إذل 
x2 :  صبارل اؼبوجودات.إنسبة األرباح احملتجزة إذل 
x3 : صبارل اؼبوجودات.إرباح قبل الضريبة والفوائد إذل نسبة األ 
X4  صبارل الديوف.ؽ اؼبلكية إذل القيمة الدفًتية إل: نسبة القيمة السوقية غبقو 
X5  صبارل اؼبوجودات.إ: نسبة إيرادات اؼببيعات إذل 

( فإهنا سبثل أوزاف متغَتات الدالة وىي سبثل األنبية 1، 0.6، 3.3، 1.4، 1.2يت ىي )أما اؼبعامبلت وال
 (.altmanالنسبية لكل متغَت حسب ما توصل إليو )

( يف أنو دالة تعتمد على اؼبقاييس اؼبالية أكثر من brown and laverikوانتقد النموذج من قبل )
اييس اؼبالية جاءت بسبب تركز النموذج على مصاحل اؼبسانبُت والذين اعتمادىا على اؼبقاييس غَت اؼبالية، وأف اؼبق

 تكوف أىدافهم يف ربقيق مصاغبهم الشخصية اليت تتمثل يف الرحبية.
                                                             

 .57-56ص:  ص ،ذكره مرجع سبقعبلء أضبد عبيد اعببوري،  (1)
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 (:Kaplan and Norton, 1992نموذج ) -3
أدى التنافس يف عصر اؼبعرفة واؼبعلومات ويف ظل ظروؼ بيئة تتصف بتعقيد عملية اؼبنافسة إذل اغباجة 

ربقق من خبلؽبا أىدافا لومات مالية وغَت مالية مًتابطة الستخدامها كدليل موجو لصناعة قرارات رشيدة ؼبع
سًتاذبية للمؤسسة سبكنها من البقاء يف موقع تنافسي يف السوؽ. ويف هناية القرف العشرين ويف ظل ثورة اتشغيلية و 

ية أصبحت بعض االفًتاضات األساسية للمنافسة اؼبعلوماتية والتجارة اإلليكًتونية وشبكات اؼبعلومات الدول
الناجحة يف ظل ؿبددات العصر الصناعي بآلية وعاجزة يف بعض األحياف أف تعكس مقدرة اؼبؤسسة يف 

ـ االستمرارية بالنشاط والبقاء يف سوؽ اؼبنافسة، فإذا ما أرادت اؼبؤسسة أف تبقى وتزدىر فإهنا هبب أف تستخد
 Balancedسًتاذبيات والقابليات. ومن ىنا جاءت بطاقة األداء اؼبتوازف )من االأنظمة قياس وإدارة مشتقة 

Scoecard( اليت طورىا )Kaplan and Norton( سنة )12(، بعد مشروع حبث مع )1992) 
 حافة القيادة لقياس األداء، وقد وردت تسميات عديدة ؼبصطلح مؤسسة كانت تتميز بوقوعها على

(Balanced Scorecardمن )  قبل الباحثُت العرب يف ىذا اؼبوضوع، فمنهم من أظباىا بطاقة الدرجات
اؼبوزونة، وىناؾ من أظباىا ببطاقة التقديرات اؼبوزونة، وجاء آخروف ونعتوىا ببطاقة تقييم األداء اؼبتوازف، وآخروف 

أف الباحثُت أظبوىا ببطاقة  ببطاقة التقييم اؼبتوازف لؤلداء، بطاقة العامبلت، بطاقة النتائج، بطاقة التسجيل. إال
واػبارجية ومن األداء اؼبتوازف نظرا ؼبا يقـو بو ىذا اؼبدخل بالعمل على اؼبوازنة ما بُت أىداؼ اؼبؤسسة الداخلية 

          (1).مصاحل اغبقوؽـبتلف نظر أصحاب 
اس ة الشمولية يف قيعموما يعد مدخل البطاقة بطاقة األداء اؼبتوازف، واحد من الوسائل اغبديثة ذات النظر 

سًتاذبيتها اؼبوضوعة، وهتدؼ إذل تطوير مقاييس جديدة تستند يف فلسفتها إذل انشاطات ومستوى أداء اؼبؤسسة و 
 أربعة منظورات أساسية:

يعد ىذا اؼبنظور ؿبصلة هنائية ألنشطة اؼبؤسسة  (:Financial Perspectiveالمنظور المالي ) . أ
 ؛قيمة استثماراهتم وزيادة أرباحهممن خبلؿ زيادة  لتحقيق رضا اؼبسانبُت وتوقعاهتم،

األسواؽ اليت تطرح فيها يهتم ىذا اؼبنظور بالزبائن و  (:Customer Perspective) منظور العمالء . ب
نتاجها، حيث يتم ىنا ربديد مقاييس أداء اؼبؤسسة يف ىذا اجملاؿ، وتًتكز ىذه اؼبقاييس حوؿ رضا إاؼبؤسسة 

 السوؽ، زبائن اغباليُت، واجتذاب زبائن جدد، واغبصوؿ على حصة سوقية جديدة يفالزبائن واغبفاظ على ال
 ؛وزيادة اؼبنفعة للزبائن

                                                             
 .498-497 :، صذكره مرجع سبقروائل ؿبمد صبحي إدريس،  ،طاىر ؿبسن منصور الغاليب (1)
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يركز ىذا اؼبنظور على  (:Intemal Process Perpectiveمنظور العمليات الداخلية ) . ت
قباز أىدافها إها كبو ة يف تنشيط اؼبؤسسة ودفعالعمليات التشغيلية اليت تتميز هبا اؼبؤسسة واليت ؽبا قيمة كبَت 

قباز األىداؼ اؼبالية إات ذات التأثَت يف رضا الزبوف، و سًتاذبية واذباىات وأىداؼ مالكيتها، وتقاس بالعملياال
للمؤسسة كجودة عملية التحويل والتصميم اؼببتكر، وخدمات ما بعد البيع، وبرامج التعليم اليت تعدىا اؼبؤسسة 

 ؛نسبة اػبفض يف وقت عملية التحويلداـ اؼبنتجات اؼبقدمة ؽبم، و لتدريب الزبائن وعلى كيفية استخ
يركز ىذا اؼبنظور حوؿ  (:Learning and Growth Perpectiveمنظور التعلم والنمو ) . ث

التعلم التنظيمي والنمو، ويهتم بتحديد البنية األساسي اليت هبب على اؼبؤسسة بناؤىا ػبلق تطوير ومبو طويل 
التنظيمي والنمو على ثبلثة موارد أساسية ىي: األفراد العاملوف والنظم واإلجراءات  األجل، ويعتمد التعلم

جراءات الروتينية التنظيمية لتتناسب مع اؼبهارات وتعزيز النظم وتغيَت اإلالتنظيمية، إذ يساعد التعلم يف تطوير 
يس ىذا فة الذكر، وتتلخص مقاينآربقيق أىداؼ اؼبنظورات الثبلثة متطلبات بيئة العمل اغبالية، فبا يساىم يف 

 (1).تدريب العاملُت ومهارات العاملُتاؼبنظور برضا العاملُت، و 
من أجلها تعمل ،وما بداية ربديد للمؤسسة للغاية اليت  ذأسلوب بطاقة األداء اؼبتوازف من ويبدأ تطبيق 

العبلقات اؼبتداخلة ومؤشرات أداء كل و نشطة اؼبختلفة لتحديد األىداؼ سًتاذبية، مث التحرؾ كبو األاترتبط بو من 
عداد اػبطط اػباصة بتحقيق تلك األىداؼ، مع ترتيبها إىذا األسلوب بعد ذلك لبلىتماـ ب منها، مث ينتقل

حداث أي إاـ التغذية الراجعة، دبا يسمح بظتنفيذ ؼبا يتحقق دوريا من خبلؿ نحسب األنبية، وأخَتا مقابلة ال
 .سًتاذبية، حسب ما تغَت يف ظروؼ ؿبيطة باؼبؤسسةىداؼ أو ؿباور االغيَت يف بعض األتعديل أو ت

 سًتاتيجي.وارل كمدخل شامل لقياس األداء االوسيتم دراسة بطاقة األداء اؼبتوازف بالتفصيل يف اؼببحث اؼب
عموما يستند قباح اؼبؤسسات إذل حد بعيد على قدرهتا يف قياس أدائها االسًتاتيجي يف ؾباالت مثل 

جراءات اؼبالية لُت (كما قابليتها على مراقبة اإلقة مع الزبائن العمليات الداخلية، وتعلم وتطور العام)العبل
جراءات قياس األداء واسًتاتيجية اؼبؤسسة تسبب ربديات جدية للمدراء الذين هبب إالتقليدية، وعليو فإف أحدث 

طويلة اؼبدى، وذلك من خبلؿ الًتكيز على مباذج سًتاذبية ات أعماؽبم اآلتية مع األىداؼ االأف يوازنوا متطلب
 األعماؿ وليس على اؼبنتجات كما كاف يف السابق .

                                                             
استخداـ بطاقة العبلمات اؼبتوازنة يف تقوًن األداء : دراسة تطبيقية يف عينة من ‘" أنبية ومدى  ،ؿبسن حسن زويلف، وعبد الناصر نور أنعاـ (1)

 .21 :، ص2005(. 02(، العدد)1، اجمللد)المجلة األردنية في إدارة األعمالاؼبصاريف األردنية"، 
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فبا سبق يبكن القوؿ أف دراسة األداء االسًتاتيجي وقيامو تواجو ربديات عديدة خاصة يف اؼبواقع 
ات وطبيعتها واختبلؼ االسًتاتيجية تتمثل يف تباين اؼبفهـو ومؤشرات قياسو وعلى وفق تباين أىداؼ اؼبؤسس

أىداؼ األطراؼ اؼبرتبطة هبا، وبالتارل يتطلب ربديد ماىية اؼبقاييس اؼببلئمة اليت يبكن استعماؽبا يف قياس األداء، 
 ومصدر اؼبعلومات اؼبعتمدة يف القياس، وكيفية دمج قياسات ـبتلفة لتقدًن صورة واقعية عن اؼبؤسسة . 

 ازن كأداة لقياس األداء االستراتيجي المبحث الثاني: بطاقة األداء المتو 

سهامها يف ء االسًتاتيجي للمؤسسات، إلتعد بطاقة األداء اؼبتوازف أحد أىم اؼبداخل اؼبعاصرة لقياس األدا
سًتاتيجية، وقد حظيت اؼبؤسسات للتصرؼ وفق مصاغبها اال تقدًن منظور شامل ألدائها، والذي بدوره يساعد

سًتاتيجي، بعد أف أظهرت األدبيات تفوقها على واؼبمارسُت يف حقل اإلداري واال باىتماـ العديد من الباحثُت
سًتاتيجية اؼبؤسسة ااعبمع بُت رؤية و  :مداخل ربليل األداء األخرى عرب سبركزىا حوؿ عدة افًتاضات جوىرية منها

 وؿباور األداء االسًتاتيجي األساسية.

 ىميتهابطاقة األداء المتوازن وأ المطلب األول: مفهوم

ومت  ( يف بداية التسعينات،Kaplan and Nortonلقد طورت بطاقة األداء اؼبتوازف من طرؼ )      
سسات الرائدة، ربسينها بعد ذلك ظهرت مقاربة البطاقة من البحث إذل مقاربات قياس األداء يف العديد من اؼبؤ 

قاييس اؼبالية التقليدية اػباصة باألداء واليت أدت إذل اءمة اؼبتزايدة واؼبثَتة لبلنتباه اػباصة باؼبو فقد أظهرت عدـ اؼب
 عاملُت من النقائص: فجوة يف القياس وفجوة يف التطبيق.

 سًتاتيجية، لكن تعترب كنشاط اء عادة ال يتداخل يف العملية اال: اؼبتعلقة حبقيقة أف قياس األدفجوة القياس
سًتاتيجية، ومقاييس األداء يبدو غالبا مالية، وىي تدؿ قياس غالبا يف عملية التخطيط واالمنفصل، سبت غربلة ال

 اؼبؤسسة على ما قامت بو يف اؼباضي أكثر فبا ستقـو بو يف اؼبستقبل .
 ندماج بُت االدارة العامة للمؤسسة والنشاطات  قصَتة األجل وقياس : وىي مرتبطة بغياب اإلفجوة التطبيق

 األداء.
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تقليدية وىي " القدرة قة أظهرت نقصا يف أنظمة التسيَت الالبطا :(Kaplan and Nortonكما قاؿ )
سًتاتيجيةطويلة اؼبدى بالنشاطات قصَتة األجل " فهذا اؼبشكل ليس ؿبصورا يف مؤسسات القطاع على ربط اال

 (1) ".أو غَت موجود سًتاتيجية كاف إما متفرقاإف تنفيذ اال  :(Hallاػباص وكما علق )
( Kaplan and Nortouسًتاتيجية بعد دراسة )توازف كوسيلة لتنفيذ االألداء اؼبمث اعتماد بطاقة ا

 سًتاتيجية كذلك.جملاؿ اعتربهتا كوسيلة لتطوير اال(مؤسسة، إال أف التطورات األخَتة يف ىذا ا12)

 مفهوم بطاقة األداء المتوازن:.1

دد أداء اؼبؤسسة بدقة ومن مث ينبغي إف الفكرة األولية من بطاقة األداء اؼبتوازف ىي أف اؼبقاييس اؼبالية ال رب
 (2)الًتكيز أيضا على اؼبقاييس غَت اؼبالية.

 ومن بُت التعاريف اليت أعطيت ؽبا نذكر:
" ؾبموعة من اؼبقاييس اؼبالية وغَت اؼبالية )العملياتية( اليت تقدـ للمديرين باإلدارة العليا صورة واضحة وشاملة  . أ

 ؛(3)ألداء مؤسستهم" 
سًتاتيجية إذل أىداؼ واضحة وؾبموعة ل منظم، حيث يتم بواسطة ترصبة االألداء بشك" نظاـ لقياس ا . ب

اؼبقاييس اؼببلئمة لتقوًن األداء، مع توفَت معايَت لؤلداء يتم ربطها دبجموعة من األعماؿ والربامج اليت ينبغي القياـ 
 ؛(4) هبا لتحقيق تلك األىداؼ"

جراءات اؼبالية داؼ قصَتة وطويلة اؼبدى، وبُت اإلازف بُت األى" ؾبموعة من اؼبقاييس اليت ربافظ على التو  . ت
 ؛(5) وغَت اؼبالية، وبُت مؤشرات التباطؤ واؼبؤشرات الرئيسية، وبُت منظورات األداء الداخلية واػبارجية"

                                                             
(1)

 Wisniewski, M and Dickson, A, «Measuring Perfoformance in Dumfries and Gallaway 

constabulary with balanced scrocard»,The Journal of the Operational Research Society,  

Vol(52), No (10), Oct 2001, p: 1058 . 
(2)

 Tapinoss, E et al,«Does the Balanced Scorecard make a difference to the stratetegy 

development process», The Journal of the Operational Research Society, Vol (62), No( 

05) , May 2011, p: 890.  
(3)

 Kaplan, R,S and Norton, D,P «The Balanced scorecard: measures that drive performance», 

Harvard Business Review, January- febrnary,1992.p71.  
(4)

 Kaplan, R,S and Norton, D,P «Transforming the Balanced Scorecard form performance 

measurement to strategic management: part I», Accounting Horizons, Vol (15), No(01), 

March 2001,  p90. 
(5)

 Hasan, H and Tibbits, H,«Strategic Management of electronic commerce: an adaptation of 

Balanced Scorecard», Internet Research, Vol (10), Iss (05), p 440 . 
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ساعد لنجاح األعماؿ فهي أداة تسيَت ت " ؾبموعة من اؼبؤشرات اليت تقيس األداء مقابل العوامل اغبساسة . ث
 ؛(1)سًتاتيجيتها وترصبتها إذل أفعاؿ"اؤسسة على توضيح نظرهتا و اؼب
ػباصة " نظاـ يعكس التوازف بُت األىداؼ طويلة وقصَتة اؼبدى للمقاييس اؼبالية وغَت اؼبالية، واؼبنظورات ا . ج

 ؛(2)باألداء الداخلي واػبارجي"
م، ويًتصبها إذل أفعاؿ فهي سبهد " عبارة عن نظاـ تسيَت يساعد اؼبؤسسات على توضيح رؤيتهم واسًتاتيجياهت . ح

الطريق أماـ اؼبسَتين الستغبلؿ موارد اؼبؤسسة وبالتارل ربقيق نتائج اقتصادية عند قيامهم بتوجيو اؼبؤسسة كبو 
 ؛(3)ربقيق أىدافها"

ط بُت مقاييس األداء واألىداؼ إطار عملي منظم لنظاـ تسيَت اسًتاتيجي من خبلؿ مد الرواب . خ
 ؛(4)سًتاتيجية"اال
، زبوف، العمليات الداخلية : مارلاتاؼ ومقاييس منظمة يف أربعة منظور سًتاتيجيتو إذل أىدا" ترصبة رؤوية و  . د

 ؛(5)التعليم والنمو"
سًتاتيجية يف للمؤسسات للتبع ترصبة رؤويتها اال" ؾبموعة متماسكة من األفكار واؼببادئ وخارطة مسار مشورل  . ذ

ع اسًتاتيجية األعماؿ، واتصاؿ قباز األعماؿ ووضإاىم ىذه اؼبقاييس بيس األداء: تسضمن ؾبموعة مًتابطة ؼبقاي
 (6)عماؿ، واؼبساعدة يف التنسيق بُت األداء الفردي والتنظيمي وصوال إذل أىداؼ اؼبؤسسة"سًتاتيجية باألاال

 اعبوانب اليت ركزت عليها التعاريف السابقة فيما يلي:  يبكن إصباؿ

بطاقة األداء اؼبتوازف تقدـ صورة شاملة عن أداء اؼبؤسسة من خبلؿ الربط بُت ركزت التعاريف السابقة على أف  -
 ؛اػباصة باألداء الداخلي واػبارجياؼبقاييس اؼبالية وغَت اؼبالية، إضافة إذل اؼبنظورات 

                                                             
(1)

 Papadopoulos, E.D.K.D.L, «Measuring Performance of theagenion Hlospital of 

Thessaloniki, Greece through a Balanced Scorecard», Operational Research: An 

International Journal, Vol (05), No (02), 2005, p:290 . 
(2)

 Shadbolt, N.M , «The Balanced Scorecard : A Strategic Management tool for Ranchers», 

Rangelands, Vol (29), No (02), Apr 2007, p:07 . 
(3)

 Agrawal, S, «Competency Based Balanced Scorecard Model : An integrative perspective» 

Indian Journal of Industrial Relations, Vol (44) , No( 01), Jul 2008, p: 25.  

  
(4)

  Banker, R.D et al; . «The Balanced Scorecard : Judgmental effects performance measures 

linked to Strategy» , The Accounting Review, Vol (79), No (01), p: 2 . 
(5)
 Theriou, N;G and Dimitriades, E and Chatzoglou, P, «Aproposed Framework for 

integrating the Balanced Scoreard into the Strategic Managiment Process», Operational 

Research: An international Journal, Vol (04), No (02), 2004, p: 150( pp: 147-165)  
(6)

 Kaplan, R,S and Norton, D,P «The Balanced Scorecard: Translating strategy into 

Action», Harvard business school, Press, Boston, 1996.p:19 
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رتكز على ركزت التعاريف السابقة على أف بطاقة األداء اؼبتوازف إطار عمل الختيار مقاييس أداء متعددة ت -
 ؛ظاىر اؽبامة لؤلعماؿاؼب

ن سًتاتيجية ىامة يف ؾباؿ التسيَت ماأصبحت وسيلة  ركزت التعاريف السابقة على أف بطاقة األداء اؼبتوازف -
  .سًتاتيجية اؼبؤسسة إذل أفعاؿ وفق اؼبنظورات األربعة للبطاقةاخبلؿ تركيزىا على ترصبة رؤية و 

ر ؾبموعة من اؼبقاييس سبكن من إعطاء نظرة واضحة وشاملة فبا سبق يبكن القوؿ أف بطاقة األداء اؼبتوازف توف
صبلح أو تغيَت نتائج األعماؿ اليت سبت بالفعل، أما بة للمقاييس اؼبالية فهي موجهة إلعن أداء اؼبؤسسة فبالنس

بالنسبة للمقاييس غَت اؼبالية فهي مقاييس قيادية وإرشادية موجهة لقياس أداء اؼبؤسسة من وجهة نظر
ف، العمليات الداخلية ، النمو والتعليم(، وهبذا ربقيق بطاقة األداء اؼبتوازف التوازف بُت اؼبقاييس اؼبالية وغَت )الزبو  

 اؼبالية. 

 عناصر وأىمية بطاقة األداء المتوازن: .2

( تتكوف بطاقة األداء اؼبتوازف من Kaplan and Nortonحسب ).عناصر بطاقة األداء المتوازن: 1
 (1)ية: العناصر التال

 ؛سًتاتيجية للمؤسسةرتكز على القيمة، والذي تقدمو االوىو اؽبدؼ اؼب (:Core Visionالرؤية ) -

ىناؾ أربعة منظورات: التعليم والنمو، العمليات الداخلية، الزبوف، واؼبالية، وقد  (:Perspectiveالمنظور) -
  ؛تضاؼ أخرى حسب اغباجة

                                                             
(1)

 Shadbolt ,N.M, Op. Cit, p: 06  
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، فاألىداؼ تشكل الكتل العامة  سًتاتيجيةة تفعيل االربدد األىداؼ كيفي (:Objectivesاألىداف ) -
 ؛سًتاتيجية اؼبؤسسةال

ب(، فهي تقدـ سلوكا خاصا من أجل هبب أف تكوف ؿبسوبة ) قابلة للحسا (:Measuresالمقاييس ) -
سًتاتيجية ، اؼبقاييس الرئيسية ىي توقعات لؤلداء اىدؼ ألكيفية ربقيق  ةقباز اؽبدؼ، وتصبح قرارات فعليإ
 ؛قاييس البطيئة ىي عبارة عن نتائجستقبلي يف حُت اؼباؼب

ت ومشاريع" تركز ىذه النشاطات "استثمارا (:Strategic Initiativesستراتيجية )المبادرات اال -
اتيجية يف سًت مسطرة موضوعة مع االتكوف سًتاتيجية ، فكل اؼببادرات يف مؤسسة ما هبب أف اعلى بلوغ نتائج 

 ؛بطاقة األداء اؼبتوازف

: ينبغي على روابط السبب والنتيجة أف (Cause and effect linkagesروابط السبب والنتيجة ) -
 ( بطرح سؤاؿ:Kaplan and Nortonتكوف واضحة، فمع كل منظور قاـ )

 :؟ فهذا يبُت أف لؤلعماؿ ةغيَت والتحسُت من أجل ربقيق رئيكيف يبكننا تدعيم قدرتنا على الت  التعليم والنمو
 ؛وير ىذه اؼبهارة اؼببادرة األوذلالتغيَت والتحسُت فالنسبة للبعض يعترب تط القدرة على

ر فالًتكيز ىنا يكوف على قدرة ىذه األعماؿ التعلم والنمو وربسُت مرونتها وكذا االستثمار من أجل التطو 
 ؛مستقببل

  :والزبائن؟ ىذا السؤاؿ ما ىي الطرؽ الواجب إبرازىا من أجل ربقيق الرضا لدى اؼبسانبُتالعمليات الداخلية 
 ؛تكنولوجيات اغبالية لتبقى متطورةوبث األعماؿ على ربديد اؼبهارات اؽبامة ، الطرؽ وال

  :هبب معرفة  كيف هبب الظهور أماـ الزبائن من أجل ربقيق رؤيتنا؟ قبل استهداؼ أي ربسُت أو تطورالزبون
 ؛نظرة الزبوف لؤلعماؿ

 اب األسهم من أجل النجاح حاليا؟ إف أثر األداء على اؼبقاييس اؼبالية : كيف ينبغي الظهور أماـ أصحالمالية
التقليدية كالعائد على رأس اؼباؿ والسيولة، قيمة أصحاب األسهم، وإرضاء أصحاب األسهم ىي عوامل كلها يتم 

 .الًتكيز عليها يف ىذا اؼبنظور األخَت
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.أىمية بطاقة األداء المتوازن: 2
ونستطيع تلخيص  ،راسات مت تشخيص ؾبموعة من الفوائد اليت ربققها ىذه البطاقةمن خبلؿ البحوث والد

 (1)أنبيتها بالنقاط اآلتية: 

اؼبستقبلي للمؤسسة على العكس من اؼبقاييس اؼبالية التقليدية اليت ة اغبجر األساسي للنجاح اغبارل و تعمل دبثاب -
 ؛دة منها يف ربسُت األداء مستقببلفية االستفاتفيد دبا حدث يف الفًتة اؼباضية من دوف اإلشارة إذل كي

سًتاتيجية اا تعاجل عجز ىذه األنظمة عن ربط تعاجل النقص اؼبوجود يف أنظمة اإلدارة التقليدية دبعٌت أهن -
 ؛فعاؽبا ونشاطاهتا القريبة اؼبدىاؼبؤسسة البعيدة اؼبدى مع أ

لتحقيق أىداؼ  تميز هبا اؼبؤسسةسبكن من تشخيص وربديد بصورة عملية ؾباالت جديدة ينبغي أف ت -
  ؛اؼبستهلك واؼبؤسسة

مساعدة اؼبؤسسات بالًتكيز الكلي على ما ينبغي عملو لزيادة تقدـ األداء وتعمل كمنظمة للتوزيع اؼبنفصل  -
 ؛دة، إعادة التصميم، وخدمة العميللربامج اؼبؤسسة مثل اعبو 

سًتاتيجية بالنشاطات واؼبسؤولية وربط اال األسهم يف صياغة السياسةالتدخل العارل ألصحاب اغبصص أو  -
 ؛وتعطي صورة متوازنة عن اؼبؤسسة الواضحة لؤلىداؼ واؼبوارد

ية وربط اؼبكافآت سًتاتيجىداؼ وتوفَت التغذية العكسية لبلتوضح الرؤية وربسن األداء ووضع تسلسل لؤل -
 ؛دبعايَت األداء

الضوء على  يالعمل واإلدارة وبنفس الوقت تلق مهم ألداءتبقى بطاقة األداء اؼبتوازف اؼبعايَت اؼبالية كملخص  -
ؾبموعة مقاييس أكثر عمومية وتفاعبل وترابطا بُت العمبلء والعمليات الداخلية والعاملُت وأداء النظاـ لتحقيق 

 قباح طويل اؼبدى. 
 
 
 

                                                             

انظر: 
(1)

  

-Kaplan, R.S. and Norton ,D.P , «Putting The Balanced Scorecard to work », Harvard 

Business Review, Vol (71), No (05), September- October 1993, p:137 

، ص ص: 2009"، دار زىراف للنشر، عماف، األردف، االستراتيجية وبطاقة التقييم المتوازنطاىر ؿبسن الغاليب، ووائل ؿبمد صبحي إدريس، " -
131-132. 
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 : منظورات بطاقة األداء المتوازنالمطلب الثاني

 Kaplan andبطاقة األداء اؼبتوازف أربعة كما عرب عنها )إف اؼبنظورات األساسية اليت ربتويها 
Norton( فهي تتضمن مقاييس تًتاوح ما بُت )35( مقياس بعد أف كاف اؼبقًتح األوؿ بشموؽبا )20-16 )

، وبإمكاف األقساـ داخل (1)مقياس، وىذا العدد الكبَت يولد صعوبة يف استخدامها واالستفادة منها بشكل فاعل
تار مقاييس خاصة هبا مث إضافة مقاييس أخرى أو حذؼ مقاييس موجودة، ومراعاة ػبصوصية كل اؼبؤسسة أف زب

 قسم مع احملافظة على اإلطار العاـ للبطاقة.
هنا تنظر للمؤسسة عرب أربعة منظورات ) اؼبنظور اؼبارل، منظور أاسية لبطاقة األداء اؼبتوازف ىي إف الفكرة األس

 داخلية، ومنظور التعلم والنمو( يبكن تلخيصها يف الشكل التارل:الزبائن، منظور العمليات ال
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

(1)
 Kaplan, R,S and Norton, D,P «The Balanced scorecard: translating strategy into action», 

Op.Cit,p: 53. 
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 نموذج بطاقة األداء المتوازن2 -3الشكل رقم 

 المالً

حىت نرضى دو 
ؼ  اؼبصاحل

ىدا
األ

 

ينة 
ؼبعا

ا
دؼ 

سته
اؼب

ت 
را

اد
مب

ال
 

ما ىي العمليات 
الداخلية اليت هبب 

 ربسينها؟ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Agrawal, S, «Competency Based Balanced Scorecard Model : An integrative 

perspective» Indian Journal of Industrial Relations, Vol (44) , No( 01), Jul 2008, p: 26.

 العملٌات الداخلٌة

رضى دو حىت ن
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ما ىي العمليات 
الداخلية اليت هبب 

 ربسينها؟ 

    

 الزبائن

لتحقيق رؤية 
ؼ  اؼبؤسسة

ىدا
األ

 

ينة 
ؼبعا

ا
دؼ 

سته
اؼب

ت 
را

اد
مب
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كيف هبب أف 
تظهر أماـ زبائنها 

 ؟

    

 التعلٌم والنمو

لتحقيق رؤية 
ىدا اؼبؤسسة

األ
 ؼ 

ينة 
ؼبعا

ا
دؼ 

سته
اؼب

ت 
را
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مب
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كيف ستدًن 
القدرة على التغَت 

  والتحيسن

    

 الرؤٌة االستراتٌجٌة
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 (:Financial Perspectiveالمنظور المالي ) .1
يعد اؼبنظور اؼبارل أحد أىم ؿباور تقييم األداء، ويبثل نتاج ىذا اؼبنظور مقاييس موجهة لتحقيق األىداؼ، 

سًتاتيجية مؤسسة األعماؿ بالعمل على زبفيض مستويات التكاليف قوؼ عل مستوى األرباح اؼبتحققة الوالو 
ؼبنافسة ، ويركز ىذا اؼبنظور أيضا على حجم ومستوى الدخل التشغيلي والعائد على رأس باؼبقارنة مع اؼبؤسسات ا

اؼباؿ اؼبستثمر الناتج من زبفيض التكاليف ومبو حجم اؼببيعات ؼبنتجات حالية وجديدة، العائد على حقوؽ 
اؼبتولدة من أنشطة  نقديةاؼبالكُت العائد على إصبارل األصوؿ القيمة االقتصادية اؼبضافة ومبو التدفقات ال

 (1).التشغيل
 (2)يتضمن ىذا اؼبنظور ثبلث اسًتاتيجيات ترتبط ارتباطا كبَت باؼبنظور اؼبارل تتمثل يف:

إف ىذه االسًتاتيجية يبكن ربقيقها  (:Revenue growth and Mixاستراتيجية نمو المبيعات ) - أ
جديدة ومتنوعة قدًن خدمات ومنتجات تم ذلك إال من خبلؿ تيتعميق العبلمة مع الزبائن، وال  من خبلؿ

ضافة إذل جدب الكثَت من العمبلء اعبدد، وكذلك دخوؿ األسواؽ اعبديدة، والًتكيز على العمبلء األكثر باإل
 رحبية للمؤسسة .

سًتاتيجية تعد من إف ىذه اال (:Productivity growthنتاجية: )اإل نمو استراتيجية - ب
 ها من خبلؿ طريقتُت نبا: سًتاتيجيات اؼبهمة، ويبكن ربقيقاال
 ؛(Cost Reduction) زبفيض تكاليف الشركة -1
   (Asset utilization)ل لؤلصوؿ بكفاءة وفعالية ستغبلؿ األمثاال -2

سًتاذبياهتا اازف يظهر قباح اؼبؤسسة يف تنفيذ ويرى الباحث أف اؼبنظور أو احملور اؼبارل يف بطاقة األداء اؼبتو 
ذباه األطراؼ اليت ؽبا عبلقة باؼبؤسسة من: اإلدارة العليا، اأداء اؼبؤسسة  ا شامبل عن صورةاؼبختلفة، ويعكس منظور 

 اؼبسانبُت، العمبلء، اؼبمولُت.
 
 
 

                                                             
(1)

  .133، ص: ذكره مرجع سبق، ووائل ؿبمد صبحي ادريس، طاىر ؿبسن منصور الغارل  :
(2)
 Kaplan, R,S and Norton, D,P «The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action», 

Op.Cit, p: 51. 
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سًتاتيجية  اؼبؤسسة، وىي موضحة يف اشتقاقها من رؤية و اربت ىذا اؼبنظور عدة مؤشرات يتم ويندرج 
 اعبدوؿ التارل: 

 المناسبة ألىداف المنظور المالي (: مؤشرات األداء2-3الجدول رقم)

 مؤشرات األداء ستراتيجيةاألىداف اال المنظور

 اؼبارل

 مبو اإليرادات

  ستخدمات اعبديدة أو االعدد اؼبنتجات
 .اعبديدة للمنتج

 عدد العمبلء اعبدد واألسواؽ اعبديدة. 
  عدد منافذ التنوع ومدى التنوع يف تقدًن

 اػبدمات وأمباط التسليم والتسعَت.
 غبصة السوقية.ا 
  سًتاتيجيات التسعَت.اعدد 

زبفيض التكاليف وربسن 
 .اإلنتاجية

 تكلفة وحدة اؼبنتج. 
 الدخل احملقق لكل موظف. 
 نسبة. 

 .ستغبلؿ األمثل لؤلصوؿاال
  ف اؼبخزوفرامعدؿ دو. 
 معدؿ اؼبردودية اؼبالية. 
 معدؿ دوراف النقدية. 

ء اؼبتوازف اؼبستداـ واؼبقارنة اؼبرجعية لتقوًن األداء الشامل ؼبؤسسة: دراسة خالة ستخداـ بطاقة األداااؼبصدر: بودودة مرًن، "  
قتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة قسنطينة ، كلية العلـو االستير غير منشورةرسالة ماجمؤسسة اػبزؼ الصحي باؼبيلية"، 

 .50، ص:2014، 2

اييس أو اؼبعايَت اؼبستخدمة يف اؼبنظورات األخرى ترتبط بتحقق وتتجلى أنبية ىذا اؼبنظور من أف كل اؼبق       
 واحد أو أكثر من األىداؼ يف اؼبنظور اؼبارل.
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 (:Customer Perspectiveمنظور الزبائن ) .2
أىداؼ تتعلق بإرضاء الزبائن مثل ربقيق رغبات الزبائن عن طريق منتجات أو على ىذا اؼبنظور وبتوي 
 (1)، زيادة اؼبعرفة دبنتجات اؼبؤسسةػػػػ أسلوب البيع ػػػ بة لشكاوى الزبائن، ربسُت اػبدمةخدمات جديدة، االستجا
فإنو سيبحث عن فبولُت آخرين من شأهنم تلبية احتياجاتو، وىذا يؤثر على اإلجراءات  فإذا كاف الزبوف غَت راض

خاصة دبهامهم حوؿ الزبوف إذل إجراءات  اؼبالية، فبطاقة األداء اؼبتوازف تتطلب أف يقـو اؼبسَتوف بًتصبة قرارات
خاصة تعكس العوامل اؼبتعلقة بالزبوف، ومن أجل تفعيل بطاقة األداء اؼبتوازف ربتاج اؼبؤسسات ربديد األىداؼ 

 (.2).بالنسبة للزمن، والنوعية واألداء واػبدمة مث ترصبة ىذه األىداؼ إذل إجراءات خاصة
  (3):اؼبقًتحة للزبائن من قبل اؼبؤسسات وىي وقد حددت ؾبموعة خصائص مشًتكة للقيمة

 اػبدمات، عبلقة الزبائن، الصور والسمعة. ،خصائص اؼبنتجات-
فخصائص اؼبنتجات واػبدمات تشتمل على اعبانب الوظيفي للمنتج، وسعرىا ونوعيتها، وأما بعد عبلقة 

تسليم وكيفية شعور الزبائن حوؿ خربة الزبائن فيشتمل على تسليم اؼبنتج للزبوف دبا يف ذلك االستجابة ووقت ال
 الشراء من اؼبؤسسة يف حُت قبد بعد الصورة والسمعة يبكن اؼبؤسسة من التحديد الفاعل جدا لنفسها أماـ زبائنو.

(  قد وضعا ؾبموعة مقاييس أساسية ؼبدى ربقيق نتائج ناجحة Kaplan and Nortonمن ىنا فإف )
 (4)السًتاتيجيات منظور الزبوف ىي:

 ؛(market shareغبصة السوقية )ا -
 ؛(customer retentionاالحتفاظ بالزبائن ) -
 ؛(customer acquisitionاكتساب زبائن جدد ) -
 ؛(customer satisfactionرضا الزبائن ) -
 .(customer profitatabilityمكاسب الزبوف) -
 
 
 

                                                             

 .350 :، ص2015"، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، استراتيجية والتخطيط االستراتيجيببلؿ خلف السكارنة، "(: 1) 
)2( 

Agrawal, S, Op. Cit, p:26. 

 
 .82ص:  ،ذكره مرجع سبقبيدي، ومهند فايز دويكات، ؿبمد الطراونة، وضبزة، ؿبمود الز (: 3)

)4( 
kaplan, R,S and Norton, D,P, «The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action», 

1996, Op .cit, p: 67. 
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  :والشكل التارل يوضح العبلقة بُت ىذه اؼبقاييس األساسية ؼبنظور الزبوف
 (: المقاييس األساسية لمنظور الزبون.3-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 

Source: Kaplan, R,S and Norton, D,P , « The Balanced Scorecard: 

Translating Strategy into Action », Harvard Business School, Press, Boston, 

1996, p:68 

 
ا يوضح اؼبفردات اػباصة دبميزات ذ(، إ3-4نة بالشكل رقم)ستعائن باالويبكن ربليل سلسلة القيمة للزبا

بالنتيجة كبصل على رضا الزبائن، ومن مث وانطباع الزبائن عنها وعبلقة اؼبؤسسة بزبائنها و ، السلعة أو اػبدمة
 احملافظة عليهم واكتساب عمبلء جدد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اغبصة السوقية 

 حتفاظ بالزبوفاال كتساب  زبائن جددا 

 رضا الزبوف

 )رحبية الزبوف( مكاسب الزبوف
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 (: تحليل سلسلة القيمة للزبائن4-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Kaplan, R,S and Norton, D,P , «The Balanced Scorecard: 

Translating Strategy into Action», Harvard Business School, Press, Boston, 

1996, p:62 
 
 
 
 
 
 

 منظور مارل

 بالزبائنحتفاظ اال كتساب زبائن جددا 

 الزبائنرضا 

 

 اػبصائص اؼبميزة 

 اؼبنتج/ اػبدمة

الزبائن عن انطباع  عبلقة اؼبؤسسة مع الزبائن
 السعر أو اػبدمة

 

 التفرد
 

 اػبصائص
 ظيفيةالو 

 زمن  السعر  اعبودة 
 االنتاج

 التسليم 

التجارية العبلمة 
اؼبمتلكة من 
  قبل اؼبؤسسة

زمن 
 االستجابة 

 لطلب الزبوف

الثقة يف 
 التعامل 

شروط التعامل 
 مع الزبوف 

  القيمة=
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سًتاذبية اؼبؤسسة وىي موضحة يف اعبدوؿ اية و رؤ  ا اؼبنظور عدة مؤشرات يتم اشتقاقها منذويندرج ربت ى 
 التارل: 

 (: مؤشرات األداء المناسبة ألىداف منظور الزبائن3-3الجدول رقم)
 مؤشرات األداء األىداف االستراتيجية المنظور

 
 
 
 

 الزبائن

 
 اغبصة السوقية

  نسبة مبيعات اؼبؤسسة إذل اؼببيعات الكلية يف قطاع
 .الصناعة
 ستهلك من دخل لشراء منتجات نسبة ما ينقصو اؼب

 .اؼبؤسسة
 

 االحتفاظ بالزبائن
 عدد الزبائن الذين تركوا التعامل مع اؼبؤسسة.  
 مقدار الزيادة يف اؼببيعات للزبوف اغبارل. 
 تصاؿ بالزبوف اغبارلتكرار الشراء /الزيارات/ اال. 

 
 كتساب زبائن جددا 

 عدد الزبائن اعبدد. 
 ةمعدؿ البيع/ الطلبات الوارد.  
 تكلفة صلب الزبوف اعبديد. 
 متوسط حجم الصفقة أو البيع. 

 
 رضا الزبوف

 عدد الشكاوى. 
  رسائل الشكر اؼبوجهة إذل عدد حاالت عدـ الرد على

 .الزبائن
 نسبة الراضُت على نشاط اؼبؤسسة.  

 .إصبارل الربح لكل زبوف  رحبية )مكاسب( الزبوف
 إصبارل التكلفة لكل زبوف.  

اؼبقارنة اؼبرجعية لتقوًن األداء الشامل للمؤسسة: دراسة حالة اؼبؤسسة استخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف و " ،بودودة : مرًنالمصدر
علـو التسيَت جامعة قسنطينة كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية و   نشورة،رسالة ماجستير غير م اػبزؼ الصحي باؼبيلية "،

 .53،ص: 2014
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 (:Internal Process Perspectiveلية )منظور العمليات الداخ .3
الفعاليات الداخلية اغبيوية اليت تتميز هبا اؼبؤسسة عن غَتىا من اؼبؤسسات اليت ويقصد بو صبيع األنشطة و 

ا اؼبنظور يكشف عن اختبلؼ رئيسي ما ذأىداؼ اؼبالكُت. إف ىوغايات و  تتم من خبلؽبا مقابلة حاجات الزبائن
ربسُت و  اؼبداخل التقليدية رباوؿ مراقبة ف إ ذداء اؼبتوازف يف قياس األداء، إمدخل بطاقة األبُت اؼبداخل التقليدية و 

العمليات القائمة اؼبوجودة، غَت أف مدخل بطاقة األداء اؼبتوازف عادة ما وبدد العمليات اعبديدة كليا واليت من 
اصة بالزبائن، ىذا وإف أىداؼ العمليات اػبمن أجل تلبية أىدافها اؼبالية و  الضروري أف تتفوؽ فيها اؼبؤسسة

سًتاتيجية  األعماؿ، إضافة إذل أف أنظمة قياس األداء الى العمليات األكثر أنبية لنجاح الداخلية تسلط الضوء ع
، غَت أف موجهات النجاح اؼبارل  التقليدية تركز على عمليات تسليم منتجات وخدمات اليـو إذل زبائن اليـو

اليت سوؼ تليب اغباجات الناشئة كل اؼبنتجات واػبدمات اعبديدة و   لب من اؼبؤسسة أف زبلقالبعيدة يبكن أف تط
اإلجراءات الداخلية وىي تقريرا عن مدى فعالية العمليات و فهدا اؼبنظور يقدـ   (1)للزبائن اغباليُت و اؼبستقبليُت

فعلى اؼبسَتين الًتكيز (2)ختبلالت .االو منية، التكلفة، نسبة العيوب تستخدـ مقاييس مثل: اإلنتاجية، الدورة الز 
بطاقة األداء اؼبتوازف سبنح ربقيق حاجيات الزبوف و ن إرضاء و ه العمليات الداخلية اؼبهمة اليت سبكنهم مذعلى ى

 (3)اؼبسَتين تلك الرؤية الداخلية.

 (14):ويتكوف منظور العمليات الداخلية من ثبلثة أبعاد فرعية على النحو اآليت
 العمليات اليت ستقابل احتياجات الزبائن، ففي معظم : وخلق اؼبنتجات واػبدمات و بتكارعملية اال

  ؛لنمو ىو ربسُت تكنولوجيا التصنيعترقية األساس اؼبقًتح لتخفيض التكاليف و اؼبؤسسات الرائدة قبد ا
 :اسية اؼببادرات األسائن و تتمثل عمليات اإلنتاج وتوصيل اؼبنتج و اػبدمات للزب عملية التشغيل

وقات التوصيل مقابلة ألرائدة يف ربسُت جودة التصنيع، وتقليل وقت التوصيل للزبائن، و سًتاتيجية للمؤسسة ااال
 ؛احملددة

                                                             
)1(

Kaplan, R,S and Norton, D,P , «The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 

Action»,, 1996 , Op. Cit, p: 92-93. 
)2( 

Papadopoulos, E.D.K.D.L, Op.Cit, p : 290 
)3(

 Agrawal, S, Op. Cit, p: 26  
يدانية خالد حسن زبدة، وعمر أبو عبيدة، " مدى استخداـ األداء اؼبتوازف يف تصميم أداء البونوؾ العاملة يف فلسطُت وصعوبات تطبيقها: دراسة م  (4)

" ، 252 :، ص ص2016( 1( العدد )18، اجمللد )لعلوم اإلنسانيةسلسلة ا -غزة–مجلة جامعة األزىر  ،على البنوؾ العامة يف ؿبافظة طولكـو
253. 
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 مساندة الزبوف بعد البيع أو توصيل اػبدمة أو اػبدمة أو السلعة، توفَت اػبدمة و  توصيل المبيعات: خدمة
 دبراقبة وفهم كيف تتماشى خصائص اؼبنتج مع احتياجات الزبوف. حيث هتتم إدارة اؼببيعات يف اؼبؤسسات الكبَتة 

ة اؼبراحل الداخلية للمؤسسة اليت تعطى القيمة يف كل دور ( سلسلة األنشطة و 3_5ُت الشكل رقم)يب        
 تكوف نقطة االرتكاز ربديد حاجات ورغبات الزبائن حيث:للزبائن من خبلؿ ثبلث دورات، و 

رغبات الزبائن، إذ بية غباجات و اػبدمات اؼبلبداع دبا يغنيو من تطور السلع و ورة اإلوتسمى د الدورة األولى: -
ف الكثَت من اؼبنتوجات اعبديدة تفشل عند دخوؽبا للسوؽ، وليس من السهل ربديد منتوج جديد وبقق إ

 ؛قتصادي للمؤسسةاؼبردود االبائن، وبنفس الوقت و إشباعات الز 
وذل إذل فعل لسلع مادية أو اليت تعمل علي ترصبة ما وضع يف الدورة األليات و ى دورة العمتسم :الدورة الثانية -

 ؛خدمات
الصيانة إذل ا تشملو من صنع الضماف للزبوف والًتكيب و : تسمى دورة خدمات ما بعد البيع دبالدورة الثالثة -

 غَت ذلك. والشكل التارل يوضح مبوذج سلسلة القيمة ؼبنظور العمليات الداخلية.
 

 القيمة لمنظور العمليات الداخلية(: نموذج سلسلة 5-3رقم ) الشكل
 
 
 
 

 
 
 
Source: Kaplan, R,S and Norton, D,P , «The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action», Harvard Business Review , 1996, p:      96  

  
 
 

 

 

 

 ربديد احتياجات
 الزبائن

ربديد 
 السوؽ

تطوير 
اؼبنتج 
واػبدم

باء 
اؼبنتجا
 ت

تسليم 
اؼبنتجا
 ت

 

خدمة  إضافة حاجة الزبائن 
 الزبائن 

 دورة العمليات   دورة اإلبداع 

دورة خدمات ما 
 بعد البيع
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سًتاتيجية  اؼبؤسسة، وىي موضحة يف اعبدوؿ ااشتقاقها من رؤية و شرات يتم ويندرج ربت ىذا اؼبنظور عدة مؤ 
 اؼبوارل:

 ألىداف منظور العمليات الداخلية (: مؤشرات األداء المناسبة4-3الجدول رقم)

" إستخداـ بطاقة األداء اؼبتوازف اؼبستداـ واؼبقارنة اؼبرجعية بتقدًن األداء الشامل للمؤسسة: دراسة مؤسسة  ،: بودودة مرًنالمصدر
، 2، كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة قسنطينة رسالة ماجيستير غير منشورةيلية"، اػبزؼ الصحي باؼب

 .55، ص: 2014

 (:Learning and Growth Perspectiveمنظور التعلم و النمو ) .4
، فقدرة فةخاصة اؼبؤسسة اليت ترتكز على اؼبعر األساس اؼبهم يف قباح أي مؤسسة و التعلم يشكل النمو و 

ا من خبلؿ القدرة على إطبلؽ ذبط بشكل مباشر بقيمة اؼبؤسسة، وىالتعلم يرتاؼبؤسسة على التطوير والتحسُت و 
ربسُت القدرات العملياتية بشكل مستمر يساعد اؼبؤسسة دخوؿ وخلق قيمة أكرب للزبوف، و  منتجات جديدة،

 مؤشرات األداء ستراتيجيةاألىداف اال منظور
 
 
 
 
 
 

 العمليات الداخلية

 
 إهباد السوؽ

 ربديد القطاع اؼبربح يف السوؽ. 
 خل اؼبنتج اعبديدربديد د. 
 - ربديد الدخل احملقق من التعامل مع الزبائن. 

 .وقت الدخل للسوؽ  التصميم
  نقطة تعادؿ الوقت. 

 
 البناء 

 عدد األخطاء. 
 زمن العملية. 
 تكلفة العملية. 

 
 التسليم

 نسبة العمليات اليت يتم تسليمها يف اؼبوعد. 
 نسبة نفاذ اؼبخزوف. 
   نسبة األخطاء 

 
 ما بعد البيعخدمات 

 متوسط حالة الرضا 
  عدد الزبائن الذين يعودوف للشراء خبلؿ ثبلثة أشهر 
 عدد الزبائن الذين ال يشًتوف خبلؿ عاـ 
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ا اؼبنظور تكوين ذة قيمة صاحب السهم، ويتضمن ىزيادبالتارل النمو و جديدة وزيادة اؼبداخيل واؽبامش و أسواؽ 
  (1)التحسُت الذايت.ات ثقافية متعلقة بكل من الفرد و العماؿ وإدخاؿ سلوك

 ويتحقق ذلك من خبلؿ ثبلثة أمور أساسية ىي:
ظر إذل قدرة العاملُت من ا اؼبنظور ينذ(: يف ىEmployee Capabilities) قدرات العاملين . أ

 ألداء :الحتفاظ هبم والشكل التارل يوضح اؼبقاييس اؼبستخدمة يف تقييم االعاملُت، وا ىخبلؿ رض

  (: إطار مقاييس منظور التعليم و النمو وفق قدرات العاملين6-3لشكل رقم )ا
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Kaplan, R,S and Norton, D,P , «The Balanced Scorecard: Translating 

Strategy into Action», Harvard Business Review , 1996, p:129. 

 (:Information Systems Capabilitiesقدرات أنظمة المعلومات )  . ب
وؼ اغباؿ سبثل اإلمكانيات اؼبتاحة من نظم اؼبعلومات داخل اؼبؤسسة وكيفية تطبيقها بشكل يتفق وظر 

ازف ألداء اؼبؤسسة. فكلما كانت و داخل نظاـ التقييم اؼبتو النماؼبتاحة عامبل أساسيا ومهما يف قباح عملية التعلم و 
ه ذاؼبمكن تفهم العاملُت الستخداـ ىه اإلمكانيات مناسبة ألي توسع تقـو بو اؼبؤسسة،  كلما كاف من ذى

 (2)لك إذل ربسُت أداء اؼبؤسسة بشكل واضح.ذاإلمكانيات مع كل مبو أدى 

                                                             
(1)

 Agrawal ,S, Op. Cit, p:27. 
، 2005، حبوث ودراسات، مصر منشورات األنظمة العربية للتنمية اإلداريةؿبمد ؿبمود يوسف،" البعد اإلسًتاتيجي لتقييم األداء اؼبتوازف"،  (2)

 .154ص:

 
 النتائج

 االحتفاظ بالعاملٌن  إنتاجٌة العاملٌن

 رضى العاملٌن

 كفاءة العاملٌن البنى التحتٌة التكنولوجٌة  مناخ مالئم

 ؼبقاييس األساسيةا

اؼبساعدة  اؼبقاييس
 )اؼبسهلة (
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 Motivation, Empowerment and)التحفيز، التمكين واالندماج   . ج

Alignment): 
إف خلق الدوافع لدى العاملُت بااللتزاـ بقواعد ونظم العمل وربفيزىم وسبكنهم من اندماجهم يف العمل 
يؤدي إذل ربسُت مستويات األداء وتعلم كل ما يفيد يف ربقيق مبو جيد لنشاط اؼبؤسسة. إف ربقيق أىداؼ النمو 

 تنظيمي يعمل على ربفيز العاملُت واألخذ دببادراهتم.و التعلم يكوف من خبلؿ إهباد مناخ 
ة، وىي موضح يف اعبدوؿ سًتاتيجية اؼبؤسساة مؤشرات يتم اشتقاقها من رؤية و ويندرج ربت اؼبنظور عد      

 اؼبوارل: 
 :اسبة ألىداف منظور التعلم والنمو(: مؤشرات األداء المن5-3الجدول رقم )

 ؤشرات التعلم والنموم ستراتيجيةاألىداف اال المنظور
 
 

 التعلم والنمو

 .معدؿ دوراف العاملُت  قدرات العاملُت
 إنتاجية العامل. 
 عدد الًتقيات الداخلية. 

 .معدؿ تغطية اؼبعلومات  قدرات أنظمة اؼبعلومات
   نسبة العاملُت على أجهزة

 .اغباسوب
 .معدؿ تطوير اغبوافز واؼبكافآت  التحفيز، التمكُت، واإلندماج 

 ؿ التأطَتمعد.  
 -نفقات التدريب. 
 -العاملُت عن الربامج  ىرض

 .التدريبية
اؼبقارنة اؼبرجعية لتقوًن األداء الشامل للمؤسسة: دراسة حالة طاقة األداء اؼبتوازف اؼبستداـ و "استخداـ ب،:بودودة مرًنالمصدر

علـو التسيَت، جامعة و  قتصادية والتجارية ، كلية العلـو اإلنشورةرسالة الماجستير غير ممؤسسة اػبزؼ الصحي باؼبيلية"، 
 .57:،ص2014، 2قسنطينة 

 

رتباط األخَت يكمن يف االتتداخل فيما بينها بطرؽ عدة و ه اؼبنظورات األربعة ذمن اؼبهم اإلشارة إذل أف ى
لتعليم النتائج اؼبالية للمؤسسة، بعبارة أخرى فكل واحد من اؼبنظورات الثبلث: الزبوف، العمليات الداخلية، ا

سًتاتيجية اف يكوف ىناؾ ارتباط بُت الطاقة و والنمو، ويساىم يف األخَت يف اؼبنظور اؼبارل، فمن اؼبفروض أ
 اؼبؤسسة، ومن الواضح أف أنبية بطاقة األداء اؼبتوازف تعتمد على اؼبقاييس اليت يتم اختيارىا ؼبنظوراهتا.
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ضعفا ونقصا يف بطاقة األداء اؼبتوازف. لقد  يقًتح بعض اؼبؤلفُت أف وجود أربعة منظورات فقط يعترب
منظورات إضافية مثل اؼبوارد البشرية، منظور خاص باحمليط واؼبموؿ، واإلجراءات  (Hoopasolo et alبُت)

اإلبداعية، وبعدىا شرح كيفية دخوؿ كل واحد منها ربت واحدة من اؼبنظورات األصلية أو أكثر. وأضاؼ 
(Gifford منظور خامس يتعلق )( بالقيمة، وأضاؼRussell نظرة اؼبموؿ يف شركة السيارات كما أكد )
(Creelman أف اؼبؤسسات ال ينبغي ؽبا أف تطبق أو تعتمد اؼبنظورات األربعة العادية لبطاقة األداء اؼبتوازف )

ؤسسات سًتاتيجية اػباصة، فبعض اؼبم االمن اؼبنظورات اليت تعكس حاجاهت ابطريقة عشوائية، بل أف لبتار عدد
قد وسعت وغَتت النموذج األساسي بإدراج منظورات أخرى تتعلق بنمط أعماؽبم وكذا اجملتمع، أما البعض اآلخر 

فمثبل اؼبؤسسات غَت الرحبية عكست أدوار اؼبنظورات اؼبالية أو اؼبتعلقة بالزبوف كما  ،فقد غَت تركيب اؼبنظورات
ا أو منظورات داء اؼبتوازف للمنفذين بتسيَت اؼبؤسسة من زوايزبدـ أىدافهم بطريقة جيدة. لذلك تسمح بطاقة األ

( بأهنا تطورت لتصبح إطارا عمليا ىاما ألهنا تدفع SHadboltحيث يوضح ) و،نفسالوقت ـبتلفة يف 
باؼبنظورات اػباصة باؼبوارد البشرية )اإلبداع، التحسُت اؼبستمر، التعلم(، العمليات الدخيلة )ربويل اؼبدخبلت إذل 

وأصحاب األسهم )الفائدة، العائدات على  ،خرجات(، السوؽ )العبلقات مع الزبوف، اؼبنتوج، اؼبعايَت اػبدماتية(اؼب
 (1)األصوؿ، الثروة األىداؼ غَت اؼبالية و األخبلقية(، فكلها يتم استغبلؽبا كما يتم ربديد الروابط فيما بينها.

جتماعي )اؼبسؤولية أنبلت اعبانب اؼبتعلق بالبعد اال اوقد وجهت بطاقة األداء اؼبتوازف عدة انتقادات ألهن
سًتاتيجية األداء اؼبتوازف نظرا ألنبيتو االجتماعية( للمؤسسة، إال أننا سنقـو بإضافة اؼبنظور اػبامس لبطاقة اال

 باحثُت يف األدب النظري للبطاقة.بالنسبة للمؤسسة وتناولو من قبل ال

 تماعية(:المنظور االجتماعي )المسؤولية االج .5

ىذا ىو اؼبنظور اػبامس يف بطاقة األداء اؼبتوازف، حيث أف العديد من الكتاب اعتمدوا على أف مكونات 
البطاقة ىي فقط أربعة ؿباور، وقد سعت بعض اؼبؤسسات وعدلت يف اؼبنظورات األربعة األساسية اليت ركز عليها 

(Kaplan and Norton) نظورات منظور اؼبوارد البشرية، والبعض السابقة الذكر، وأضافت إذل ىذه اؼب
اآلخر أضاؼ منظور أو بعد اؼبسؤولية االجتماعية، ويعترب بعد اؼبسؤولية االجتماعية أحد احملاور اليت تدعم 

ولذلك مت إضافة ىذا البعد كبعد  (2).لتزاـ كبو اجملتمع اػبارجيمة وىي سبثل اإلحساس والشعور باالاؼبصلحة العا

                                                             
(1)

 Shadbolt, N, M, OP .Cit, p:07 
بطاقة  ستخداـاالعاـ يف قطاع غزة بماجد ؿبمد عبد السبلـ الفرا، وساـ أضبد حجازي، وكماؿ أضبد أبو ماضي،  قياس أداء مؤسسات القطاع  (2)

 .8-7 :، ص ص2017(، 01(، العدد)25، اجمللد)قتصاد واإلدارةمجلة االاألداء اؼبتوازف، 
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ىتماـ سات لتساىم يف تصوير اجملتمع واالبطاقة األداء اؼبتوازف، حيث وجدت اؼبؤس خامس من منظورات
دبتطلباتو، وال يفًتض أف يقتصر دورىا على خدمة مصاغبها الذاتية، ومصاحل ؾبموعات ترتبط مباشرة هبا كاؼبالكُت 

زدياد اراهتا من جانب و اعتبارات تطور قدجتماعي ؽبذه اؼبؤسسات وفق سانبُت، لذلك فقد توسع الدور االواؼب
 (1).الضغوط عليها من قبل فئات متعددة يف اجملتمع

ذباه احمليط هبا بالعمل على اؼبسانبة يف مكافحة التلوث، واحملافظة التزاـ اؼبؤسسة اوقد ظهر التأكيد على 
 . (2)سكاف واؼبواصبلتذباه فرص العمل وحل مشاكل االا، و على البيئة

جتماعية بأهنا: " صبيع القرارات والفلسفات والطرؽ واألفعاؿ التدبَتية اليت تعترب ويبكن تعرؼ اؼبسؤولية اال
ذباه اجملتمع، وإف من شأف اوجب على قطاع األعماؿ القياـ بو تطور ورفاىية اجملتمع ىدفا ؽبا، وىي بذلك التزاـ يت

تمع وزبفيض اآلثار السلبية لتلك ىذا االلتزاـ أف يعمل على تعظيم اآلثار اإلهبابية لنشاطات اؼبؤسسات على اجمل
 (3)".النشاطات إذل أكرب قدر فبكن

لتزاـ اؼبستمر من قبل مؤسسات األعماؿ بالتصرؼ أخبلقيا واؼبسانبة يف ربقيق وعرفت كذلك على أهنا: " اال
تمع التنمية االقتصادية، والعمل على ربسُت نوعية الظروؼ اؼبعيشية للقوى العاملة وعائبلهتم إضافة إذل اجمل

 (4)".احمللي
إذل أف اؼبسؤولية االجتماعية تتكوف من أربعة أبعاد وىي على النحو   (Carrall,1991)ولقد أشار 

 (5)التارل:
يبثل ىذا البعد ؾبموعة من اؼبسؤوليات اليت وبب أف تتحملها اؼبؤسسة، كإنتاج سلع  المسؤولية االقتصادية: -أ

بأسعار معقولة من خبلؿ تبٍت طرؼ إنتاج حديثة تقلل الضائع من وخدمات ذات قيمة للمجتمع بنوعية جيدة و 
 :ات اليت قد تضر باؼبستهلكُت مثلفض التكاليف، وسبكن اؼبؤسسة إذل مكافحة اؼبمارسزباألولوية واؼبنتجات و 

                                                             
 .523 :، صذكره مرجع سبقحي إدريس، ، ووائل ؿبمد صبطاىر ؿبسن منصور الغارل (1)
 .542 ص:،  ذكره مرجع سبق، ووائل ؿبمد صبحي إدريس، طاىر ؿبسن منصور الغارل  (2)
، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية" اؼبسؤولية اإلجتماعية ؼبنظمات األعماؿ بُت الواجب القانوين والتحفيز اعببائي" ،إيباف عمَتات، والرشيد ساؼبي  (3)

 .(66 -55)ص ص:  56 :ص 11،2017العدد 
مجلة حوليات جامعة بشار  ،جتماعية للمقاوؿ ومؤسستو اػباصة يف حقيق التنمية اؼبستدامة"وعبد القادر بودي،" اؼبسؤولية االالزىراء بن سفياف،   (4)

 (.301-1ص:  )ص .33 :ص2014، جامعة بشار -أ–( 14، العدد )قتصاديةفي العلوم اال
 مجلة حوليات ،جتماعية على التنمية اؼبوارد البشرية: دراسة ميدانية دبؤسسة نفطاؿ باتنة"بليزاؾ،" أثر تبٍت اؼبسؤولية اال عبد اغبكيمزكية مقري، و   (5)

 (.301-1ص:  )ص 186-185ص:  ، ص2014، جامعة بشار -أ-(14العدد)قتصادية، جامعة بشار في العلوم اال
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رعية، ما حتكار السلع والرفع من أسعارىا، وعدـ احًتاـ قواعد اؼبنافسة الشريفة واإلضرار باؼبنافسُت بطريقة غَت شا
 ؛ناصب شغلهمقد يؤدي إذل فقداف عماؿ ىذه األخَتة ؼب

: يعمل البعد القانوين على ضباية اؼبؤسسات من بعضها، وضباية العماؿ الذين يشغلوف المسؤولية القانونية -ب
ئة كما فيها مثل القوانُت اؼبتعلقة بسبلمة العماؿ وظروؼ العمل، وكذلك ضباية اؼبستهلكُت، إضافة إذل ضباية البي

يتضمن ىذا البعد حق اؼبساءلة، وىو حق األطراؼ ذات اؼبصلحة يف طلب توضيحات من اؼبسَتين حوؿ كيفية 
و عدـ الكفاءة أو اػبداع أو استخداـ صبلحياهتم وتقبل االنتقادات اؼبوجهة إليهم وربمل اؼبسؤولية عن الفشل أ

 ؛الغش
ايَت اليت تستند إليها اؼبؤسسة لتحديد ما ىو صحيح األخبلؽ ىي الضوابط واؼبع المسؤولية األخالقية: -ت
، ودل تعد مسألتها ت من الدعائم اليت يقـو عليها االخاطئ، ودبا أف القيم واألخبلؽ أصبح ىووما قتصاد اليـو

مشية، فعلى اؼبؤسسة أف تستوعب اعبوانب األخبلقية والقيمة للمجتمع، وسبارس أعماؽبا ضمن قواعد وضوابط 
 نها احًتاـ حقوؽ اإلنساف، واحًتاـ عادات وتقاليد اجملتمع وتقدًن ما يتوافق معها من اؼبنتجات.ىذه القيم وم

ىي خدمة تلتـز اؼبؤسسة طواعية تقديبها للمجتمع من خبلؿ ربسن  نسانية( :المسؤولية الخيرية )اال -ث
اد  صديقة للبيئة وتبٍت أنظمة جوانب اغبياة فيو واؼبسانبة يف حل مشاكلو، ودعم القضايا البيئية كاستخداـ مو 

 إنتاج خضراء مثل اإلنتاج األنظف، ودعم مؤسسات اجملتمع اؼبدين.
ىذه الدراسة ألنو من أكثر  يف قياس البعد االجتماعي يف  (Carmella, 1991)سيتم استخداـ مبوذج 

 النماذج مشوال ؼبفهـو اؼبسؤولية االجتماعية.
سًتاتيجي يف ىذه اػبمسة كأداة يف قياس األداء اال اؼبتوازف ومنظوراهتا عموما، فقد اعتمدنا على بطاقة األداء

 الدراسة.
إذف، تشكل اؼبنظورات اػبمسة لبطاقة األداء اؼبتوازف عملية تكاملية ترابطية فيما بينها تتكوف من مقاييس 

خلية، التعلم، النمو، اؼبسؤولية غَت مالية، حيث تعد اؼبقاييس غَت اؼبالية التشغيلية )الزبائن، العمليات الداو مالية 
 االجتماعية(.

 المطلب الثالث: خطوات بناء بطاقة األداء المتوازن
بيعة عملها وفلسفتها وتفكَتىا إف بناء أمبوذج بطاقة األداء اؼبتوازف ىبتلف من مؤسسة ألخرى حسب ط

طبلع كايف على موقف ا ؽبمسًتاتيجي. فبعض اؼبؤسسات ربضر مهمة بناء النموذج األورل بأشخاص ؿبدودين اال
سًتاتيجي اغبارل، يف حُت مؤسسات أخرى رباوؿ بناء النموذج من خبلؿ مشاركة أوسع وعلى ـبتلف اؼبؤسسة اال
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ما يبكن أف يعترب أسلوب  (Kaplan and Norton)مستويات اؼبؤسسة. ومع ذلك فقد طور كل من 
عتمدت من قبل كثَت من اة علما بأف ىذه اػبطوات وات ؿبددخط معياريا لبناء بطاقة األداء اؼبتوازف يف ضوء

 (1)الباحثُت كأساس للتطبيق يف مؤسسات ـبتلفة وكما يلي: 
سًتاتيجية يصار إذل بناء اعماؿ أوحدة  ونة من أكثريف  اؼبؤسسات اؼبتك (Preparation)  التحضير .1

ستخداـ ىذا النموذج، حيث يكوف ادة من ضوء األىداؼ اؼبتوخاة للوحمبوذج بطاقة األداء اؼبتوازف لكل وحدة يف 
عن  للوحدة اؼبشار إليها زبائنها الذين يبكن ربديدىم بوضوح، وكذلك لو قنواهتا التوزيعية ومرافقها اإلنتاجية فضبل

  ؛تعتمدىا يف تقييم أدائها اؼبارل معايَتىا اليت
اؼبدار التنفيذي يف وحدة  يتم إمداد  (Interviews : first Round) المقابالت :الجولة األولى .2

  (mission)ورسالتها(vision)األعماؿ خبلفية عن مفاىيم النظاـ وكذلك وثائق داخلية توضح رؤية اؼبؤسسة 
وذبدر اإلشارة إذل أنو البد من وجود منسق قد يكوف من خارج اؼبؤسسة أو قد  (strategy)سًتاتيجيتها او 

ى تصور واضح يم اعبهود وإدارة اؼبقاببلت اؼبؤدية إذل اغبصوؿ عليكوف من داخل اؼبؤسسة نفسها، يعمل على تنظ
قًتاحات تتعلق باؼبقاييس اليت يبكن تضمينها للنموذج اؼبراد بناءه وردبا يستعُت اؼبنسق اعن أىداؼ اؼبؤسسة، و 

د يستعُت ببعض ضبلة األسهم أو اؼبالكُت لؤلسكنتاس  بآرائهم وتطلعاهتم حوؿ األداء اؼبتوقع للمؤسسة، وكذلك ق
 ؛ت نظرىم وتوقعاهتم ألداء اؼبؤسسةبآراء بعض الزبائن واؼبوردين هبدؼ معرفة وجها

يبثل النشاط  :(Executive workshop First Round)ورشة العمل التنفيذية األول  .3
لذي يبثل ريق افتيجية الذي يقـو بو اؼبنسق مع السًتايف بداية الرابط بُت القياس واال األساسي يف ىذه اؼبرحلة

نتقاؿ إذل البحث يف النتائج احملتملة اؼبًتتبة سًتاتيجية اؼبؤسسة ومهمتها مث االارادة العليا، وتتم مناقشة ؿبتوى اإل
سًتاتيجيتها ورسالتها ورؤيتها لكل منظور، وىنا يستعُت فريق العمل اؼبكلف باألفبلـ اؼبؤسسة يف على قباح ا

ثراء اؼبناقشات يف ىذا اؼبوضوع، إف مع ضبلة األسهم وفبثلي الزبائن إلت اػباصة باؼبقاببلت اليت سبق وأف أجري
الذي يساعد يف صياغة  اؼبناقشات التجارية سيعود إذل تشخيص عوامل النجاح األمامية ألداء اؼبؤسسة األمر

   ؛بتدائي لبطاقة األداء اؼبتوازفالنموذج اال
هتدؼ اؼبقاببلت ىذه اؼبرة يف    (Interviews : Second Round)المقابالت: الجولة الثانية .4
تطويره يف اػبطوة بتدائي التجرييب الذي مت يذيُت يف اؼبؤسسة حوؿ النموذج االستطبلع رأي كل من اؼبدراء التنفا

                                                             
  .158-156 :، صذكره مرجع سبقصبحي إدريس، مد طاىر ؿبسن منصور الغارل، ووائل ؿب( 1)
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ـ اؼبنسق يف ىذه عتمادا على مراجعة وتوثيق نتائج ورشة العمل التنفيذية األوذل، كذلك يقو االسابقة  وذلك 
 قًتاحات من اؼبدراء التنفيذيُت حوؿ اؼبساعدة يف عملية تنفيذ النظاـ.ا اؼبقاببلت بطلب

يشارؾ يف ىذه : (Executive workshop: Second Round) ورشة التنفيذية الثانية  .5
الورشة كل من أفراد فريق العمل من اإلدارة العليا ومرؤوسيهم اؼبباشرين، إضافة إذل أكرب عدد فبكن من أعضاء 

سًتاتيجيتها والنظاـ التجرييب أو اؼبقًتح لبطاقة األداء اة رسالة اؼبؤسسة ورؤيتها وؿبتوى وسطى ؼبناقشاإلدارة ال
 اؼبتوازف، مث تشكل ؾباميع عمل صغَتة لغرض مناقشة اآليت: 

  ؛اؼبقاييس اؼبقًتحة -
 ؛طريقة ربط برامج العمل التجارية مع اؼبقاييس -
 البدء بتطوير خطة عمل لتنفيذ النظاـ. -
نتهائها صياغة واضحة ودقيقة لؤلىداؼ لكل مقياس االورشة فإنو يتوقع  أف تقدـ عند صة لعمل ىذه وكخبل

 مفتوح دبا يف ذلك اؼبعادالت اؼبستخدمة للتحسُت يف األداء.
:إف ىذه الورشة  (Executive workshop: third Round)ورشة العمل التنفيذية الثالثة  .6

 على النظاـ قبل البدء بالتنفيذ اؼبباشر حيث أهنا ستقـو باآليت: ىي اليت ستضع اللمسات األخَتة 
 ؛إصباع هنائي على رؤية اؼبؤسسة وأىدافها واؼبقاييس اليت طورت يف ورشيت العمل السابقُت  -
 ؛ختياره يف بطاقة األداء اؼبتوازفربديد دقيق للمعدالت اؼبستهدفة لكل مقاييس مث ا -
 ؛ستهدفة لؤلداء يف ـبتلف األنشطةؤسسة من الوصوؿ إذل اؼبعدالت اؼبتشخيص برامج العمل اليت ستمكن اؼب -
يع العاملُت و إببلغهم بفلسفة تصاالت مع صبالتنفيذ و الذي يشمل على خطة اال نفاؽ النهائي على برامجاإل -
 ؛ىداؼ نظاـ بطاقة األداء اؼبتوازفأو 
 تطوير نظاـ اؼبعلومات مساعد لنظاـ بطاقة األداء اؼبتوازف.  -
: إف عملية التنفيذ تتطلب تشكيل فريق عمل جيد يتوذل مهمة التنفيذ (Implementationالتنفيذ) .7

نظاـ اؼبعلومات، وكذلك تعميم النظاـ على ـبتلف اؼبستويات اؼبؤسسة و ها ربط اؼبقاييس بقواعد بيانات و دبا في
ن البلمركزية. و هبذا سيكوف ىناؾ تشجيع و تسهيل مهمة تطوير مقاييس للوحدات الفرعية أو اليت تتمتع بنوع م

  ؛قراراهتم ذزبااؼبدراء التنفيذيُت يف يسند انظاـ متكامل للمعلومات 
إف اؼبراجعة و متابعة عمل النظاـ ذبري شهريا أو فصليا  (:periodic reviews) المراجعة الدورية .8

مناقشتها مع مدراء مراجعتها و لئلدارة العليا هبدؼ  عن طريق زبصيص سجبلت خاصة للمتابعة يتم ربضَتىا
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ها سنويا كجزء الوحدات الفرعية يف اؼبؤسسة وأقسامها وشعبها اؼبختلفة. أما اؼبعدالت اؼبستهدفة فيجري مراجعت
 سًتاتيجية وربديد األىداؼ وزبصيص اؼبوارد.من أجزاء اػبطة اال

 يستراتيجداء المتوازن في تقييم األداء االالمطلب الرابع: دور بطاقة األ

إف وجود نظاـ بطاقة األداء اؼبتوازف ال يكفي لوحده بل يتطلب األمر معرفة األىداؼ اؼبتوخاة من تطبيق  
سًتاتيجي، لذلك فقد جاءت استخداماتو ا متكامبل ؼبفهـو قياس األداء االىذا النظاـ، ولكن النظاـ جاء توسيع

 (1)ريقة الثانية اعتماده كنظاـ إدارة اسًتاتيجي.بأوجو وطرؽ متعددة منها: اعتماده كنظاـ قياس اسًتاتيجي والط
ف اؼبؤسسة تستعمل بطاقة األداء اؼبتوازف كنظاـ قياس إإذ  بطاقة األداء المتوازن كنظام قياس استراتيجي: -1

يوفر نظاـ قياسي شامل لؤلداء  متكامل يتضمن مؤشرات أداء رئيسية مالية وغَت مالية، كما أف تكامل البطاقة
بط واسعة بُت ىذه جي، واؼبنظورات ترتبط لتوضيح كيف يتم ربقيق النتائج التنظيمية من خبلؿ رواسًتاتياال

تمر من خبلؿ سًتاتيجية مفردة، ولكنها سوؼ تبحث عن ربسُت مسالن تسعى إذل  ف اؼبؤسسةإاؼبنظومات، إذ 
 اؼبنظورات. سًتاتيجية، وكذلك يزداد عدد الروابط اؼبمكنة ضمن ؿبتوياتعدد من األسبقيات اال

إف الروابط السببية التفصيلية بُت اؼبنظورات يتم تنظيمها بطاقة األداء المتوازن كنظام إدارة استراتيجي: -2
بشكل واضح، إذ يتم ربط األىداؼ واؼبقاييس بُت وضمن اؼبنظورات هبدؼ تقدًن رؤية واضحة لؤلسبقيات اليت 

 تستطيع اؼبؤسسة من خبلؽبا ربقيق ميزة تنافسية.
أف البطاقة تعد نظاـ إدارة اسًتاتيجي كونو يقـو بًتصبة رؤية اؼبؤسسة إذل  (Drury,2000)ما أكد ك

أىداؼ عملية لكل منظور من اؼبنظورات اػبمس )اؼبارل، الزبوف، العمليات الداخلية، التعليم، النمو، اؼبسؤولية 
داؼ، مع تأكيد ضرورة ربديد اؼبقاييس االجتماعية(، وبعدىا يتم ربديد مقاييس أداء ؿبددة لكل ىدؼ من األى

قاييس يتغَت من وأف االختبار ؽبذه اؼب(، Gitical Success Factorsاليت تقيس عوامل النجاح اغباظبة )
 سًتاتيجيات اليت تتبعها اؼبؤسسة.وقت آلخر وحسب اال

 لة للرقابةنو يبكن اعتماد بطاقة األداء اؼبتوازف كأداة فعاأ( Alam Butler et, 1997كما أكد )
(2)سًتاتيجية.اإلدارية واال

 

 
                                                             

، "تصميم نظاـ تقوًن األداء االسًتاتيجي للجامعات باعتماد بطاقة الدرجات اؼبتوازنة: دراسة تطبيقية يف جامعة بغداد"،  سناء عبد الرحيم سعيد  (1)
 .64-63ص:  ،2006، كلية اإلدارة واإلقتصاد، جامعة بغداد، العراؽ، أطروحة ودكتوراه غير منشورة

 .160-159 :ص ص ،ذكره مرجع سبق، ووائل ؿبمد صبحي إدريس، طاىر ؿبسن منصور الغاليب  (2)
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 بطاقة األداء المتوازن نظام للرقابة اإلدارية: -1
لى قياس األداء يف وحدة العمل ففي إطار الرقابة اإلدارية يبثل النظاـ تطبيقا شامبل وعمليا لكونو مركز أع

( يف ضوء Benchmarkingؼبرجعية )نو من خبلؿ ىذه الرقابة اإلدارية يربز دور اؼبقارنة اأسًتاتيجي، كما اال
نتباه إذل أف مؤسسات األعماؿ غالبا ما تعتمد مقاييس وخاصة يف اعبانب اؼبارل، وهبب االاؼبعايَت احملددة لؤلداء 

األداء بناء على توفر اؼبعلومات البلزمة ؽبا وليس ألهنا مهمة أو مفيدة جدا ؽبا، لذلك البد من الًتكيز على ما ىو 
 وليس ما ىو سهل قياسو ومتوفرة بياناتو. مفيد للمؤسسة

 :وإصباال فإف اعتماد النظاـ يف الرقابة اإلدارية يبكن أف تتجلى فائدتو من خبلؿ اآليت
 ؛لعمليايت وفق أبعاد أربعة ـبتلفةكونو تقريرا إداريا موحدا  ودقيقا لوصف األداء ا -
 مة أكثر للمقاييس وتسهل عملية ربديد األىداؼ.ءمبلقاييس تساعد يف إضافة معٌت و إف الروابط السببية بُت اؼب-
إف اعبمع بُت اؼبقاييس وفق األبعاد األربعة اؼبكونة للنظاـ يبكن من نقل أثر اؼببادرة يف ربسُت األداء يف أحد  -

 ؛ذل صبيع العمليات يف اؼبؤسسة ككلاألبعاد إ
من النظاـ عند تصميمو يزيد من  ارى اليت تعترب جزءإف مناقشة التوقعات اػباصة باألداء واألمور العملياتية األخ -

 الفهم والوعي لدى فريق اإلدارة.

  ستراتيجية:األداء المتوازن نظام للرقابة االبطاقة -2

يتماشى واؼبراحل اؼبختلفة لوضع  نوإحيث  ،دور النظاـ فيها يعد حيويا سًتاتيجية فإفأما ما يتعلق باإلدارة اال
بالتارل الرقابة عليها، فهو يربط بُت الفواصل اؼبختلفة لؤلىداؼ دبنظور مشورل لؤلعماؿ سًتاتيجية اؼبؤسسة، و ا

ويساعد الفريق اإلداري اؼبستخدـ لو يف التعامل مع اؼبعلومات اليت يوفرىا لدعم عملية ازباذ القرار حوؿ نوع 
داء ص دور نظاـ بطاقة األسًتاتيجي بنجاح، ويبكن أف نلخطلوبة منهم لضماف إقباز اؽبدؼ االالتدخبلت اؼب

 سًتاتيجية باآليت:اؼبتوازف يف ؾباؿ الرقابة اال
رل وضمن رؤية اؼبؤسسة سًتاتيجية األساسية يف إطار مشو لربط احملوري جملموعة األىداؼ االيساعد على ا-

 ؛اؼبستقبلية
 ؛سًتاتيجيةطة اؼبؤدية إذل ربقيق األىداؼ االفهم مشًتؾ لؤلنظمة اؼبخط-
ت األداء تصاالت، وكذلك اػبطط ومعدالسًتاتيجي بُت األىداؼ واالًتكة للربط االره لغة مشيبكن اعتبا -

 ؛اؼبستخدمة داخل اؼبؤسسة
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يبكن أف يفسر النظاـ العبلقة السببية الرابطة بُت األىداؼ واؼبتطلبات اؼبالية للمؤسسة، وكذلك يبكن أف  -
ستثمار يف التكاليف من جانب وزيادة االثل زبفيض يشخص اجملاالت اليت ربصل فيها مبادلة بُت األىداؼ م

 ؛اعبوانب التسويقية
 سًتاتيجية والتوقعات اؼبتعلقة باألداء.وار داخل اؼبؤسسة حوؿ األىداؼ االتشجيع اغب -

تعد بطاقة األداء اؼبتوازف واحدة من الوسائل اغبديثة ذات النظرة الشمولية يف قياس نشاطات وأداء  عموما
هتدؼ إذل تطوير مقاييس جديدة تستند فلسفتها إذل طبسة منظورات أساسية ىي: اؼبنظور اؼبارل،  اؼبؤسسة، وىي

 منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية، منظور التعلم والنمو، واؼبنظور االجتماعي.

 ستراتيجية التنافسيةستراتيجي في إطار تطبيق االالمبحث الثالث: تحسين األداء اال

سًتاتيجية واجب ومسؤولية اإلدارة اال سًتاتيجي، فبل يعٍت إسبامو انتهاءحسن القياـ باالختيار االم أنبية برغ
فاإلسًتاتيجية التنافسية اؼبختارة اليت ىي أسلوب اؼبنافسة يف قطاع  سًتاتيجي على اإلطبلؽ.عن التطبيق اال

ا الوظيفية، وبراؾبها، والتصرفات األعماؿ هبب أف تصاغ بوضوح يف عبارات سهلة تتناوؿ أىدافها، وسياساهت
سًتاتيجي للمؤسسة، كما هبب أف يتم ىنا أحيانا ربديد اؽبيكل ار تعزيز وربسُت األداء االاؼبتعلقة هبا وىذا يف إط

التنظيمي والنظم اإلدارية البلزمة مع ضماف تكامل كل من ىذه اؼبهاـ، كما يعترب ربديد وإعداد القيادة اليت 
 سًتاتيجي.السابقة كلها من صلب التطبيق اال لعملياتتشرؼ على إجراء ا

 ستراتيجية التنافسيةول: مستلزمات التطبيق الناجع لالالمطلب األ

بصورة ناجحة سبثل يف  سًتاتيجية التنافسية مهمة ديناميكية صعبة فإف تطبيقهاإذا كانت عملية صياغة اال
ا التحدي وترصبتو إذل سلسلة من اإلقبازات وبدد مباشرة أكثر صعوبة وتعقيدا ألف طريقة معاعبة ىذ يالواقع ربد

 اعبهد اؼببذوؿ سابقا.
سًتاتيجية دورا ىاما يف عمليات اإلدارة اال سًتاتيجيةيمي والنظم اإلدارية والقيادة االيلعب اؽبيكل التنظ
 سًتاتيجية التنافسية.خاصة بصياغة وتطبيق اال

 تحليل الهيكل التنظيمي:-1
سًتاتيجية اؼبؤسسة، أو بُت البنية التنظيمية وأىداؼ التنظيم اأو التوافق بُت اؽبيكل التنظيمي ة مءإف فكرة اؼببل

 ,Andrewsىي إحدى أىم األفكار الواردة يف الدراسات اإلدارية لعدد كبَت من علماء اإلدارة مثل )
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Chandlerسًتاتيجية باعتبار واال قيق تكامل بنيوي بُت اؽبيكل( وغَتىم، تشَت ىذه الدراسات إذل ضرورة رب
 سًتاتيجية.ركي الذي من خبللو هبري تطبيق االأف نوع اؽبيكل التنظيمي اؼبصمم ىو دبثابة اجملاؿ اغب

ي وغَت سًتاتيجية يكوف من اؼبهم النظر يف االعتبارات التنظيمية اػباصة بالتنظيم الرظبلذلك عند تطبيق اال
 (1)عتبارات ىي:الرظبي يف اؼبؤسسة ىذه اال

 ؛سًتاتيجية اؼبؤسسةاالتنظيمي القائم يساعد يف تطبيق عتبار األوؿ: يتصل فيما إذا كاف اؽبيكل اال -
عن تنفيذ  عتبار الثاين: يتصل بتحديد اؼبستويات اإلدارية وما تتضمنو من وظائف واليت ستكوف مسؤولةاال -

 ؛سًتاتيجيةمهمات ـبتلفة للخطة اال
 سًتاتيجية.َت الرظبي لتسهيل عملية تطبيق االمكانية اإلسفادة من التنظيم غا-

يُت ىيكل تنظيمي عتبار تصميم وتعسًتاتيجية بنظر االد من الضروري أف تأخذ اإلدارة االيف ىذا الصد
سًتاتيجية ىي األكثر كفاءة ومقدرة يف التعامل مع حيث ال يكفي أف تكوف اال ،سًتاتيجيةمبلئم لتنفيذ اال

يكوف لدى اؼبؤسسة ىيكل تنظيمي ىو األفضل قياسا إذل مؤسسات األعماؿ اؼبنافسة متغَتات البيئة وإمبا أف 
سًتاتيجية عدة قرارات ؼ من اؼبفًتض أف تتخذ اإلدارة االاؼبوجودة يف نفس القطاع، ولكي يتحقق ىذا اؽبد

 (2)أنبها:
بد أف تعُت اإلدارة فيما سًتاتيجية الل التنظيمي اؼبناسب قبل تطبيق االازباذ قرار خبصوص نوع وطبيعة اؽبيك . أ

ارل هبدؼ ربقيق تكامل بنيوي مع إذا كاف من الضروري إجراء تعديبلت ثانوية على اؽبيكل التنظيمي اغب
 ؛آخر من أمباط اؽبياكل التنظيمية سًتاتيجية اؼبؤسسة، أو أف تتخذ قرار باختيار مبطا

مة ىذا اؽبيكل ءيتصل دبدى مبل : األوؿقرار اختيار اؽبيكل التنظيمي اعبديد يتناسب على عاملُت أساسيُت . ب
سًتاتيجية، والثاين اؼبفاضلة بُت والفعاليات ذات الصلة بتطبيق اال سًتاتيجية وقدرتو على تنفيذ كل األنشطةلبل

 ؛ي وتناسبو مع حجم وطبيعة التنظيممزايا وعيوب اؽبيكل التنظيم
اؼبركزية و اختيار النموذج اؼبزدوج الذي هبمع بُت ختيار بُت مركزية والمركزية التنظيم أازباذ قرار خبصوص اال . ت

 .والبلمركزية يف آف واحد
لكل من االذباىُت مزايا وعيوب تتباين على صعيد التطبيق العملي مع تباين أنشطة األعماؿ وتنوع اؽبيئات 

 والثقافات التنظيمية.

                                                             
  .162ص: ، 2007 "، الطبعة العربية، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف، األردف،اإلدارة االستراتيجية: سعد غالب ياسُت، " (1)
 .166-165، ص ص: مرجع سبق ذكره ،سعد غالب ياسُت(2)
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آخر ىل اؽبيكل التنظيمي يتبع  سًتاتيجية أـ اؽبيكل التنظيمي بتعبَتازباذ قرار خبصوص أولوية اال   . ث
 سًتاتيجية تتبع اؽبيكل التنظيمي.أف االسًتاتيجية أـ اال

ة ذلك ألف اؽبيكل التنظيمي عموما ىو حال ،سًتاتيجيةؽبيكل التنظيمي ىو متغَت تابع لبليف اعتقادنا أف ا
 ستقبل.سًتاتيجية فهي حركة فعل وتغيَت تنظيمي باذباه اؼبساكنة نسبيا يف اغباضر، أما اال

سسات ذباىات اغبديثة يف إدارة مؤسسات األعماؿ تدعم ىذه الفرضية حيث أف أغلب ىذه اؼبؤ إف اال
سًتاتيجيات قطع التكاليف هبدؼ ربقيق مزايا تنافسية يف السوؽ، إف األمباط اتعتمد يف الوقت اغباضر على 

سًتاتيجية اعبديدة لئلدارات من اػبيارات اال التنظيمية نتجت بسببالبلمركزية أو اؼبتعددة التقسيمات يف اؽبياكل 
ت تنظيمية وإدارية عالية مؤىلة أجل مواجهة التهديدات اػبارجية ومشاكل البيئة اؼبعقدة لؤلعماؿ ولتوفَت قدرا

 ستثمار الفرص اؼبتنوعة واؼبتغَتة يف البيئة اػبارجية للمؤسسة.ال
سًتاتيجية السًتاتيجية باالستناد على مبوذج تطبيق اطبيق االىم اؼبستلزمات العملية لتأحد أ األنظمة اإلدارية:-2

على سًتاتيجية اؼبؤسسة واليت تتكوف االيت تدعم عمليات وأنشطة تطبيق  التنافسية ىو تصميم األنظمة اإلدارية
 سًتاتيجية.األقل من أنظمة اؼبعلومات اال

 ستراتيجية:أنظمة المعلومات اال 
رتبط باؼبستقبل، فهي ربتاج إذل معلومات كثَتة تتعلق باؼباضي واغباضر لتضع سًتاتيجية تدبا أف اإلدارة اال

سًتاتيجية لك األىداؼ، لذلك فإف اإلدارة االسًتاتيجيات اليت ربقق تأساسها أىداؼ اؼبستقبل وتصاغ اال على
لصياغة  على اؼبعلومات البلزمةالوقت نفسو، حيث يتم اغبصوؿ يف  مستهلكا للمعلومات ومنتجا ؽبا تعترب

سًتاتيجيات إذل اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة اليت تنظر تلك اال سًتاتيجيات من نظاـ اؼبعلومات اإلداري مث تنقلاال
 إليها على أهنا معلومات مهمة تستخدمها لوضع اسًتاتيجياهتا وتطبيقها وتقويبها.

(، إذ 1961سًتاتيجية عاـ )ت االحاجة اؼبؤسسات إذل اؼبعلوما ( من األوائل الذين أثارواDanielيعترب )
قتصادية اؼبوجودة يف البيئة جتماعية والسياسية واالمعلومات بيئية تتعلق بالنواحي االبُت أف اؼبؤسسات ربتاج إذل 

اليت تعمل هبا اؼبؤسسة، ومعلومات تنافسية هتتم خبصائص اؼبؤسسات اؼبنافسة واسًتاتيجياهتا اؼبتعلقة بالسوؽ 
 ـ هبا، كما ربتاج إذل معلومات داخلية ترتبط بأعماؿ اؼبؤسسة التشغيلية واإلدارية.والتصرفات اليت تقو 
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 سًتاتيجياإلدارة عند القياـ بالتخطيط اال سًتاتيجية أهنا تلك "اؼبعلومات اليت تدعمويقصد باؼبعلومات اال
اؼبتعلقة بالبيئة الداخلية وتسهل مهمة ربديد األىداؼ واختيار بدائل العمل اؼبمكنة كما يشمل بعضها اؼبعلومات 

 (1)للمؤسسة".
سًتاتيجية لتحديد اؼبشكبلت اليت قد تواجو اؼبؤسسة عن طريق مسح البيئة باستمرار وتستخدـ اؼبعلومات اال

حة أمامها، كما للتعرؼ على التغَتات اليت ربدث فيها هبدؼ ذبنب التهديدات أو ذبنب إضاعة الفرص اؼبتا
ند تطبيق واحد أو تباعها مستقببل وربديد النتائج اؼبرغوب ربقيقها عاات اؼبمكنة سًتاتيجيتستخدـ لتحديد اال

 سًتاتيجيات.أكثر من تلك اال
كما يبكن اإلشارة إذل أف نظم اؼبعلومات اإلسًتاتيجي بأنو: "ؿبيط مؤلف من ؾبموعة من العناصر اؼبتفاعلة 

ة للمؤسسة وتسند خطتها للحصوؿ على تقدـ سًتاتيجية التنافسيضها البعض، ومع بيئتها، لتدعم االمع بع
 (2)تنافسي أو تقليص الفجوة التنافسية اليت زبتلف فيها اؼبؤسسة عن منافسيها".

سًتاتيجي الفوائد اؼبرجوة من جراء تطبيقو، البد وأف تتظافر العديد من العوامل حىت وبقق نظاـ اؼبعلومات اال
عددا قليبل من نظم  قيق اؼبزايا التنافسية للمؤسسة، مع العلم أفواليت تعترب من الشروط الرئيسية لنجاحو يف رب

سًتاتيجي تتضمن عوامل النجاح صبيعها، إال أنو كلما زاد توافرىا يف نظاـ معُت، كلما زادت فاعلية اؼبعلومات اال
 (3)ىذا النظاـ، وأىم ىذه العوامل ىي:

 قتصادي والتغَتات يف لنمو االو السوؽ، وا: مثل مبعتبارات البيئية المحيطة بالمؤسسةىتمام باالاال
 الصناعة أو اػبدمة وغَتىا اليت تسهم يف توضيح اؼبوقف التنافسي.

إف إقباز األعماؿ بكلفة أقل كطريقة لزيادة الكفاءة يعد مهما يف أي بيئة  إضافة القيمة ال تقليل الكلفة:    
وذل إسباـ ذلك العمل بشكل أفضل وليس بأقل كلفة، لؤلعماؿ، إال أنو ليس الطريق الوحيد لبلوغ النجاح، فاأل

 :وىذا ينسجم مع

                                                             
(، الرياض، 1(، العدد)8، اجمللد)مجلة جامعة الملك سعود للعلوم اإلدارية، " مبوذج عاـ لنظاـ اؼبعلومات االسًتاتيجية" نادية حبيب أيوب،   (1)

 .21، ص: 1996السعودية، 
(، 19، اجمللد )والمعلومات العربية مجلة المكتبات: عماد الصباغ، "توجهات منظمات اؼبعلومات لتطوير نظم اؼبعلومات اإلسًتاتيجية،    (2)
 .104-103، ص: 1999(، يوليو03لعدد)ا
رسالة "، وموبايلكم اؼبلكية األردنية:عمر عوض الغويري، "تأثَت نظم اؼبعلومات اإلسًتاتيجية يف ربقيق اؼبيزة التنافسية: دراسة ميدانية يف شركيت   (3)

 .22-21، ص ص: 2004مؤتو، قسم اإلدارة العامة، جامعة  غير منشورة، ماجستير
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 ٌت آخر استخداـ نظم اؼبعلومات احتياجات اؼبؤسسة لتميز نفسها عن اؼبنافسُت لتحقيق النجاح، أي دبع
 سًتاتيجي إلقباز األعماؿ بصورة أفضل.اال
 سًتاتيجي واحملافظة ت االجح لنظم اؼبعلوما: والذي يتطلب تقوًن اؼبخاطر واؼبنافع والتنفيذ الناإبداع المديرين

نظم، وبالتارل يبكن دعم إسناد متبلؾ مثل ىذه السًتاتيجي السليم الوالذي يتأتى من خبلؿ التخطيط اال ،عليو
اليت ىي جوىر التفوؽ التنافسي على اؼبنافسُت يف كتساب اؼبزايا التنافسية ا سًتاتيجية التنافسية من أجل اال

 الصناعة.
ليها، فكثَت سًتاتيجية والسيطرة عسًتاتيجية يف مرحلة تنفيذ االية نظم اؼبعلومات االاإلشارة إذل أنب وذبدر 

من سًتاتيجية، حيث تساعد يف كثَت عادة صياغة اال سًتاتيجي ال ذبعل ىنالك حاجة إلمن نظم اؼبعلومات اال
إعادة صياغة  يفة اؼباسة رى تشَت إذل اغباجوكذلك فإهنا يف أحياف أخ ،سًتاتيجيةاألحياف على تغيَت األىداؼ اال

 (1)سًتاتيجيات.اال
سًتاتيجية التنافسية اؼبختارة، ال تقل سًتاتيجية اؼبناسبة لتنفيذ االلعل توفَت القيادة االستراتيجية: القيادة اال-3   

ت والصناعات على تنمية قدرات القيادات اؼبتوافرة، خاصة مع عدـ ذبانس ظروؼ اؼبؤسسا-إف دل تزد–أنبية 
سًتاتيجية اؼبختارة، حىت لو كانت مناسبة لظروؼ اؼبؤسسة يؤدي التطبيق الضعيف إذل فشل اال اؼبختلفة. قد

سًتاتيجية اؼبختارة، حىت ولو كانت غَت مناسبة لظروؼ دي التطبيق اؼبمتاز إذل إنقاذ االداخليا وخارجيا، وقد يؤ 
 ؿ التارل:اؼبؤسسة داخليا وخارجيا كما ىو موضح يف اعبدو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

 .13، ص: مرجع سبق ذكره ،عمر عوض الغويري :  
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 ستراتيجية المختارة(: مدى مناسبة اال6-3الجدول رقم )
                 ستراتيجيةاال            

 التطبيق
 ستراتيجية غير مناسبةا ستراتيجية مناسبةا

 
 تطبيق استراتيجي ممتاز

 كباج
وبقق التطبيق أىداؼ النمو أو اغبصة السوقية 

 أو الرحبية اؼبستهدفة.

 ذ أو دمارإنقا
سًتاتيجية اد التطبيق اعبيد قد ينق

 ضعيفة أو يسارع يف فشلها.
 

تطبيق استراتيجي 
 ضعيف

 متاعب
سًتاتيجية اعبيدة يعوؽ سوء التطبيق ربقيق اال

ذل استنتاج اإلدارة خطأ ألىدافها، فبا يؤدي إ
 سًتاتيجيةمة االءلعدـ مبل

 فشل
يصعب ربديد سبب الفشل ويصبح 

تنفيذ عبلمة على عدـ القدرة على ال
 .سًتاتيجيةضعف اال

العالقة بين القيادة االستراتيجية واالستراتيجية التنافسية: دراسة أكـر أضبد الطويل، وحكمت رشيد سلطاف، "  المصدر:
، 2012، "، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الطبعة األوذل، القاىرة، مصرميدانية على عينة من المنشآت الصناعية بإمارة دبي

 .115ص:

سًتاتيجية ؼبؤسسة ويستعملوف عملية إدارة االسًتاتيجيوف ىم أشخاص يتواجدوف يف ـبتلف أجزاء افالقادة اال
سًتاتيجيوف ملتزموف ف القادة االإا ومهمتها، وأينما كاف تواجدىم فمن أجل مساعدة اؼبؤسسة للوصوؿ إذل رؤيته

النسبة ألصحاب األسهم والسندات، قيمة للزبائن والعائدات ب بتطوير الذين موؽبم ومساعدة اؼبؤسسة على خلق
سًتاتيجية للعاملُت يف اؼبؤسسة والذين يؤثروف على يفهموف كيفية منح اؼبسؤوليات اال سًتاتيجيوفف القادة االإ

اؼبقابل  وعملهم، ويف ُتسًتاتيجيتنظيمية أيضا تؤثر على القادة االاستعماؿ اؼبوارد التنظيمية، كذلك الثقافة ال
تشكل قراراهتم وأفعاؽبم ثقافة اؼبؤسسة، فالثقافة التنظيمية تعٍت ؾبموع اإليديولوجيات، والرموز والقيم اليت تتقاظبها 

جتماعية اليت ربرؾ أو تفشل يف ربريك اؼبؤسسة ألعماؽبا: فهي الطاقة االاؼبؤسسة واليت تؤثر على كيفية أداء 
ف الثقافة ربدد كيفية إحيث  ، يبقى ثنائياُتسًتاتيجييمية وعمل القادة االتنظاؼبؤسسة، فالعبلقة بُت الثقافة ال

ت تقـو بإجراء التطبيق القيادي فاؼبؤسسا (1)عملهم عندما يكوف عملهم يساعد على ثقافة تنظيمية دائمة التطور.
 سًتاتيجيتها عادة بعدة طرؽ منها:ال

                                                             
(1)

Hitt, M.A and Ireland, R. D and Hoskisson, R ,E, « Strategic 

Management :Competiveness and Globalisation », 8
th

edition, South-Western Cengage 

Learning, Nelson Education, 2009, pp :22-23. 
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  ؛ناسبعلى اؼبستويات اإلدارية اؼبإجراء تغيَتات يف القادة 
 ؛عن طريق اغبوافز اؼبالية وغَتىا تقوية دوافع اؼبديرين 
 سًتاتيجية يف اؼبستقبل.اريب اؼبديرين فبن سيحتلوف مناصب تنمية وتد 

على  -سبق بيانو كما–( الذي يقـو Porter ,1980سًتاتيجيات التنافسية العامة لبورتر )فنموذج اال
ألعماؿ )القدرة على عرض اؼبنتج بأقل تكلفة، أو إدراؾ الزبوف سًتاتيجية للمؤسسة أو نشاط اربليل اؼبيزة اال

سًتاتيجي )الصناعة على اتساعها أو قطاع معُت من بشيء معُت يف السوؽ(، واؽبدؼ اال بانفراد اؼبؤسسة
السوؽ(، ومن ذلك التحليل أمكنو ربديد ثبلث اسًتاتيجيات تنافسية نوعية ىي: قيادة الكلفة، التمايز، والًتكيز 

ستطراد اسًتاتيجيات، التنظيمية البلزمة لكل من ىذه االمناقشتو ألنواع اؼبهارات واؼبوارد واؼبتطلبات  يف
(Porterللربط بُت اؼبدير واال )وضع رقابة و سًتاتيجية قيادة التكلفة ة، فمثبل يتطلب التنفيذ الفعاؿ السًتاتيجي

قواعد، ووضع حوافز على أسس ومعايَت كمية على التكاليف، وتقدًن تقارير بصفة متكررة، ورفض متشدد لل
سًتاتيجية التمايز يتطلب الًتكيز على اسيق اؼبهاـ(، وباؼبثل فإف تنفيذ )وكلما تتبع مهارات ىندسة العمليات وتن

التنسيق، ووضع حوافز على أساليب كيفية، وضماف اعبودة والقيادة التقنية )وكلها تتبع مهارات ىندسة اؼبنتجات، 
كيز خليطا متوازنا من متطلبات سًتاتيجية الًت اوالقدرات اػببلقة(، بينما تتطلب واؼبعرفة التسويقية والتنسيق 

 سًتاتيجيتُت السابقتُت.اال
سًتاتيجية اسًتاتيجي البلـز لتطبيق سًتاتيجية أف نوعية اؼبدير االَت من الكتاب يف ؾباؿ اإلدارة االويعتقد كث

سًتاتيجية، ستوى اؼبؤسسة أو وحدة األعماؿ االيجي اؼبرغوب، سواء على مسًتاتاه االذبجديدة تتوقف على اال
سًتاتيجيُت البلزمة نوعيات اؼبديرين اال (Hofer and Davoust, 1977ويوضح اعبدوؿ التارل تبعا لػ )

 ختيار عبنراؿ الكًتيك.تنافسية اؼبختلفة طبقا لنموذج االسًتاتيجيات اللتطبيق اال
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راتيجيات التنافسية في ستستراتيجيين المالئمة لكل من اال(: نوعيات المديرين اال7-3ل رقم )الجدو 
 ختيارمصفوفة اال

 اؼبركز التنافسي          
 جاذبية الصناعة

 مركز تنافسي ضعيف مركز تنافسي متوسط مركز تنافسي قوي

 
 جاذبية الصناعة مرتفعة

ستثمار والنمو بقوة )رجل اال
 أعماؿ ناضج(

والنمو مع التدقيق  ستثماراال
ختيار )رجل أعماؿ يف اال

 وـبطط(

السيطرة مع التأجيل 
والتخلص )رجل أعماؿ ذو 
خربة يف سياسة تصحيح 

 اؼبسار(
ستثمار والنموذج التدقيق اال جاذبية الصناعة متوسطة

 ختيار)ـبطط ؿبنك(يف اال
ىتماـ باإليرادات واغبماية اال

 )ـبطط األرباح(
 اغبصاد والتخلص )متخصص

 يف تصحيح اؼبسار(
ىتماـ باإليرادات واغبماية اال جاذبية الصناعة قليلة

 )مدير ؿبًتؼ(
اغبصار والتخلص )مدير 

 خبَت يف زبفيض التكاليف(
اغبصاد والتخلص )خبَت يف 

 تصفية األعماؿ(
جية التنافسية: دراسة العالقة بين القيادة االستراتيجية واالستراتيأكـر أضبد الطويل، وحكمت رشيد سلطاف، "  المصدر:

، 2012"، اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، الطبعة األوذل، القاىرة، مصر، ميدانية على عينة من المنشآت الصناعية بإمارة دبي
 .119ص:

سًتاتيجية التنافسية سبثل يف الواقع عناصر كننا القوؿ أف مستلزمات تطبيق االتأسيسا على ما تقدـ، يب
 سًتاتيجية التنافسية من جهة أخرى.ينها من جهة وبُت مراحل تطبيق االثَت متبادؿ فيما بمتكاملة ذات تأ

 ستراتيجيات التنافسيةالمتوازن: ربط مؤشرات األداء باالالمطلب الثاني: بطاقة األداء 

، فسية بنجاحسًتاتيجية التناعلى تطبيق أو تنفيذ االإف ىدؼ أي قياس ىو ربفيز اؼبسَتين وأصحاب العمل 
ية التنافسية بنجاح، واليت ربوؿ سًتاتيجا إذل نظاـ قياس يبكنهم تنفيذ االسًتاتيجيتهافالشركات اليت ربوؿ 

سًتاتيجيتهم ألهنم يربطوف أىدافهم وغاياهتم، وىذا التواصل هبعل اتها إذل نظاـ قياس يبكنهم تنفيذ سًتاتيجيا
ؼببادرات وكل ما يقدـ األىداؼ ربديد االستثمارات، وااؼبسَتين يركزوف على الدوافع األساسية اليت سبكنهم من 

سًتاتيجية عرب مقاييس مالية وغَت مالية متداخلة والسؤاؿ فإف البطاقة الناجحة ىي توصل اال سًتاتيجية، ولذلكاال
ها لو،  مهسًتاتيجية التنافسية؟ فالبطاقة توضع رؤية اؼبؤسسة للمستقبل وفاؼبهم إنشاء بطاقة تتواصل مع اال ؼباذا من

سًتاتيجية تسمح ألصحاب العمل بإقباح مؤسساهتم ألف بدوف ىذا الًتابط ال يبكن اؼبسانبة كما زبلق مبوذجا ال
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سًتاتيجية، إضافة إذل أف البطاقة تغَت اجملهودات، فكلما مت ربديد األىداؼ والقياسات  يف ربقيق األىداؼ اال
 اؼببادرات ؾبرد خسارة.كلما ظهر التطبيق الناجح، وإال كانت االستثمارات و 

 سًتاتيجية؟عبلقة بطاقة األداء اؼبتوازف باالإذف ما ىي 
سًتاتيجية التنافسية ىو موجهات األداء وغايتو اػباصة باالمن بُت اختبار ما إذا كانت البطاقة تتواصل مع 

ف تكوف متعلقة هبا، سًتاتيجية اؼبؤسسة فقط أي أاطاقة ال ينبغي أف تستخرج من مدى حساسيتها وشفافيتها، فالب
 سًتاتيجية اليت  ربدد أىداؼ البطاقة ومقاييسها.ذل االإينظروا إذل البطاقة وما بعدىا و  فاؼببلحظوف ينبغي أف

سًتاتيجية إذل ة االما دامت بطاقة األداء اؼبتوازف تعرض ىذه الدرجة من الشفافية فإهنا إذا قبحت يف ترصب
 ؾبموعة مًتابطة من مقاييس األداء.

 ستراتيجية:قاييس بطاقة األداء المتوازن باالربط م-1
سًتاتيجية إذل مؤشرات أداء؟ للجواب على ذلك ة األداء اؼبتوازف اليت تًتجم االكيف يبكننا بناء بطاق

 (1)السؤاؿ، نقوؿ أف ىنالك مبادئ رئيسية لذلك ىي:
 ؛(Cause and effect Relationshipعبلقات السبب بالنتيجة )-

 ؛(Outcomes and performance Drivers) موجهات األداءاؼبخرجات و -

 (.linkage to Financial  goals) الربط مع األىداؼ اؼبالية-

 عالقات السبب والنتيجة:-أ
مثبل العبلقة -فإف-فًتاضات حوؿ السبب والنتيجة، يعرب عنها جبمل "إذاسًتاتيجية ؾبموعة من االتعترب اال

 فًتاضات.إنشائها  عرب ىذه السلسلة من اال بُت اؼببيعات والعوائد يبكن
سًتاتيجية من خبلؿ تتابع ربليل عبلقات السبب اؼبتوازف ينبغي أف تبُت وتوضح االمن ىنا فإف بطاقة األداء 

والنتيجة، وعليو فإف نظاـ القياس هبب أف يعمل عبلقات )افًتاضات( بُت األىداؼ واؼبؤشرات ومن وجهات نظر 
لبلفًتاضات حوؿ عبلقات السبب والنتيجة بُت اؼبخرجات ومؤشرات وموجهات األداء لتلك  ـبتلفة توضح التتابع

 شكل التارل:اؼبخرجات، يبكن توضيح ذلك بال

                                                             
 : ينظر  (1)

-Kaplan, R.S and Norton, D.P, « the Balanced Sorecard : Traslating Strategy into Action », 

Op. Cit, pp :148-151. 

ص: ، 2009الطبعة األوذل، دار الوراؽ للنشر، عماف، األردف،  إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازن"،إبراىيم اػبلوؼ اؼبلكاوي: " -
197-200. 
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 :(: المخرجات ومؤشرات وموجات األداء7-3الشكل رقم )
 مؤشرات      
 ىدؼ                               

 
 
 
 

                                                         
 موجهات األداء                                                   

"، الطبعة األوذل، دار الوراؽ للنشر، عماف، إدارة األداء باستخدام بطاقة األداء المتوازنإبراىيم اػبلوؼ اؼبلكاوي: " المصدر:
 .197، ص: 2009األردف، 

( أف اؽبدؼ ىنا ىو زيادة العوائد، ومؤشرات ذلك ىي حركة اؼببيعات يف اؼبؤسسة، 3-7يبُت الشكل رقم )
فإذا كاف حجم اؼببيعات مرتفع فإف ذلك يشَت إذل زيادة العوائد، وموجات األداء ىنا ىي األسعار اؼبناسبة وربفيز 

إذل زيادة حجم اؼببيعات دائرة اؼببيعات وتدريب موظفيها، حيث أف تدريب اؼبوظفُت والسعر اؼبناسب يؤدياف 
لتكوف النتيجة زيادة العوائد، فممارسة التأثَتات على موجات األداء )اؼببيعات واألسعار( تؤدياف إذل زيادة 

 اؼببيعات.
ة اليت تربط وعليو إف كل مؤشر أداء يتم اختياره البد من أف يكوف ضمن سلسلة عبلقات السبب والنتيج

 اؼبؤسسة.سًتاتيجية امعٌت وأنبية العمل ب
كل بطاقات األداء اؼبتوازف تستعمل مقاييس عامة وىذه اؼبقاييس العامة سبيل المخرجات وموجهات األداء: -ب

سًتاتيجيات وكذلك الًتكيبات اؼبتشاهبة عكس األىداؼ العامة للعديد من االلتكوف مقاييس خاصة بالنتائج اليت ت
 مة للنتائج قد تكوف عائقا ؼبؤشرات مثل الفائدة، حصةيف ـبتلف الصناعات واؼبؤسسات، وىذه اؼبقاييس العا

السوؽ، إرضاء الزبوف، ومهارات أصحاب العمل، وقد تكوف موجهات األداء وجيدة وفريدة لكل وحدة عمل 
سًتاتيجية وحدة العمل فمثبل اؼبوجهات اؼبالية اػباصة بالفائدة، والعمليات اخاصة موجهات األداء تعكس انفراد 

اصة، وأىداؼ التعلم والنمو اليت تشكل وسبنح قيمة للزبائن والسوؽ، إذا بطاقة األداء اؼبتوازف اعبيد الداخلية اػب
دوف ؿبركات األداء ال تتواصل اؼبقاييس حوؿ كيفية بمقاييس النتائج وؿبركات األداء فهبب أف تتضمن خليطا من 

 زيادة اؼببيعات

 اؼببيعات+األسعار

 زيادة العوائد النتائج
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اتيجية بنجاح أما ؿبركات األداء وبدوف سًت وىي ال تقدـ مؤشرات عن تطبيق اال قباز والوصوؿ إذل النتائج،إ
لكن سيفشل يف إظهار ما إذا مقاييس النتائج قد تساعد وحدة العمل على ربقيق ربسينات عملية قصَتة اؼبدى 

ىذه التحسينات العملية إذل أعماؿ إضافية مع الزبائن اغباليُت أو جدد وكذلك إذل أداء مارل متقدـ، إف  ترصبت
)مؤشرات رائدة( اليت زف هبب أف يكوف لديها خليط بُت نتائج مؤشرات بطيئة، وؿبركات األداء بطاقة األداء اؼبتوا

 سًتاتيجية وحدة العمل.اىي متعلقة ب
كاف يف العديد من اؼبؤسسات ،  مع انتشار الربامج ألي ظرؼ الربط مع األىداف المالية )الربط المالي(: -ج

ع، سبكُت فكر ببعض األىداؼ مثل اعبودة، رضا اؼبستهلك، اإلبدا يف العصر اغبارل، بات من الضروري إشغاؿ ال
ن تلك األىداؼ وغَتىا ذات الصلة تؤدي إذل ربسُت العمليات، وبالتارل اإلقباز، كما عالعاملُت إذل غَت ذلك، 

أف تلك األىداؼ ليست ىدفا لنفسها، وإمبا ىي وسائل لتحقيق أىداؼ عامة وبالتارل اؽبدؼ العاـ للمؤسسة  
ط التحسينات ل، اؼبشاكل اليت ربصل يف بعض اؼبؤسسات تؤكد وتعطي شهادة تقر باغباجة الضرورية لربكك

 قتصادية.العملية بالنتائج اال
رأس اؼباؿ اؼبوظف، أو القيمة  بطاقة األداء اؼبتوازف تركز وبقوة على اؼبخرجات خاصة اؼبالية مثل العائد على

برامج  :اؼبؤسسات تفشل يف ربقيق الربط بُت الربامج واؼبخرجات مثل قتصادية اؼبضافة إذل غَت ذلك، بعضاال
اعبودة الشاملة، تقليل الدورة الزمنية للمنتج، سبكُت العاملُت، إعادة ىندسة العمليات، إذل غَت ذلك، وقد يعود 

كُت العاملُت السبب يف ذلك إذل نقص عنصر اؼبتابعة أو عدـ توفر الكفاية البلزمة، فقد يكوف ىناؾ ربط بُت سب
واؼبخرجات والبد من متابعة ذلك أو القياس قبل وبعد، ويف بعض األحياف قد يكوف الربنامج غَت مناسب ويكوف 

 ىدفا حبد ذاتو، وقد ال يوجد ىناؾ ربط بُت برامج ؿبددة وـبرجات ؿبددة.
 بطها باألىداؼ اؼبالية.لبلص إذل القوؿ إذل أف اؼبسببات واؼبؤشرات يف بطء األداء اؼبتوازف البد أف يتم ر 

 ستراتيجيات التنافسية العامة واألداء:: عالقة االالثالثالمطلب 

 نبيتهاأو  االسًتاتيجي األداء ربسُت يف جية التنافسيةياالسًتات ؤديوت الذي بالدورنتناوؿ من خبلؿ ىذا اؼبطلب 
 .للمنظمات

ض الباحثُت أّف اسًتاتيجيات التداخل تعترب وجد بع األداء:ب وعالقتها ستراتيجيات التنافسية العامةاال .1
 ,Buzzell and Gale) األمثل واألحسن اؼبرتبطة باألداء اعبيد، واقًتحت عدة دراسات

1987 ,Murray,1988 )(Wright et al,1991)  يف وحدات األعماؿ ذات عارل بإمكاف تطبيق
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 ز حصرياف خاصاف أو يبكن تطبيقهمكلفة والتمييالتكلفة والتمييز مع بعضها، ويف ؿباولة لدراسة ما إذا كانت الت
 ،وحدات أعماؿ تتنافساف معا على اسًتاتيجيات التكلفة والتمييز   (Helnis et al,1997) مًعا، وجد

سًتاذبيات اال نوتوصل الباحثوف اؼبدافعوف ع ،ربط االسًتاتيجيات فيو نقص وتناقض يف ؾباؿ حبث االسًتاذبياتو 
اعبمع بُت اء العارل. ويبدو أف بعض وحدات األعماؿ قبحت فقط عندما قامت باألدالعامة اؼبنفردة و 

( وحدة عمل 69( من أصل )19أف ) (Write,1986)سبيل اؼبثاؿ وجد  على ،التكلفةاسًتاتيجيات التمييز و 
عاليا وحققت ميزة  ( Return on Investment)مت فحصها أو دراستها كاف ؽبا معدؿ عائد االستثمار 

  تنافسية ارتكزت على تداخل اسًتاتيجي التكلفة والتمييز، كما كاف ىناؾ دعما السًتاتيجيات التداخل من طرؼ
(Philips al,1983) ( وقدـ كل من ،Wright and Parainia,1988اؼبؤسسات الناجحة ا ) ليت

األعماؿ اإلبداعية، كنتيجة ؽبذه ع، التوزيع و ا فيو البنوؾ، البييف نشاطاهتا دبتستعمل اسًتاتيجيات التداخل 
ز ليستا متطابقتُت لكن يبكنهما يا( أف اسًتاتيجيات التكلفة والتمHill,1988الدراسات وأعماؿ أخرى اقًتح )

التداخل يف بعض اؼبؤسسات لتحقيق اؼبيزة التنافسية. باختصار تظهر الدراسات اػباصة باالسًتاتيجيات نتائج 
-Campbell) بلقة بُت االسًتاتيجيات العامة اؼبنفردة واألداء، وكما أوضح متناقضة حوؿ الع

hunt,2000)لكن عليها اآلف  ،ن عقدين من الزمنآلف أكثر مالتنافسية األكثر انتشاراً لديها سًتاتيجية اأف اال
تصميمات أف توضح مبلءمتها كإطار عمل وصفي أو اؼبضي قدًما يف اقًتاحاهتا حوؿ نتائج األداء اػباص ب

سًتاتيجية وأداء اؼبؤسسة دبا فيها حة إذل البحث حوؿ العبلقة بُت االاالسًتاتيجيات اؼبختلفة وىناؾ حاجة مل
 .1سًتاتيجية لعبلقات من أجل تطوير النظرية االضوابط ىذه ا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Helms , M, M and Allen, R, S, Op. Cit. pp : 437-438. 
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 خالصة الفصل:  
سًتاتيجية التنافسية بلقتو بااليجي وعسًتاتالث بالدراسة والتحليل األداء االاستعرضنا يف ىذا الفصل الث

سًتاتيجي من خبلؿ ربليل مفهومو وأىم اعبوانب داية اإلطار اؼبفاىيمي لؤلداء االللمؤسسة، حيث تناولنا ب
سًتاتيجي، باإلضافة إذل ربليل نظري اؼبتوازف كأداة لقياس األداء اال اؼبرتبطة بو،  كما تناولنا مبوذج بطاقة األداء

 سًتاتيجية التنافسية .مع اال لطبيعة عبلقتو
وقد خلصنا يف ىذا الفصل أف نظم ومقاييس األداء التقليدية دل تعد قادرة على إعطاء صورة واضحة وشاملة 
عن األداء للمؤسسات اغبديثة، إضافة لعدـ قدرهتا على توفَت مؤشرات ومقاييس أداء سبكن تلك اؼبؤسسات من 

 سًتاتيجية .احتياجتها اال اؼبدى القصَت واؼبدى الطويل وفق قياس وتقوًن أدائها الداخلي واػبارجي على
غَت اؼبالية، املة من مقاييس األداء اؼبالية و كما خلصنا إذل أف مبوذج بطاقة األداء اؼبتوازف وفر ؾبموعة متك

وعلى صبيع اؼبستويات التنظيمية، حيث تعد من الوسائل اغبديثة ذات النظرة الشمولية يف قياس نشاطات 
وى أداء اؼبؤسسة واسًتاتيجيتها اؼبوضوعة، وىي هتدؼ إذل تطوير مقاييس جديدة تستند يف فلسفتها إذل ومست

 جتماعي. اؼبنظور االو التعلم والنمو،  ؿباور ىي اؼبنظور اؼبارل، منظور الزبائن،  منظور العمليات الداخلية، منظور
ًتاتيجية سة إذل أف ىناؾ عبلقة وأثر لبلسابقكما خلصنا من خبلؿ ربليل  األدب النظري والدراسات ال 

ختبار ىذه اواؼبطلوب منا اآلف ىو السعي إذل سًتاتيجي من منظور بطاقة األداء اؼبتوازف،التنافسية يف األداء اال
 .تصاالت ومتعاملي اؽباتف النقاؿانيا من خبلؿ دراسة واقع قطاع االالعبلقة ميد
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 تمهيد :
ا سنوات اؼباضية عرؼ ىذالعشر القليميُت، ففي إتصاالت من متعاملُت ؿبليُت و ف قطاع االادة ما يتكو ع

اـ،  ففي العديد من دوؿ العادل قد سبت خوصصة األقطاب اغبكومية ؼبواجهة ظنتالقطاع سرعة يف التطور وعدـ اال
اؽباتف وزبطيو ػبدمات وذلك بتطور خدمات  ،منافسُت جدد، و قد انقلبت األسواؽ التقليدية رأسا على عقب

تصاالت يف اعبزائر ليس يف منأى تصاؿ اؽباتفي، وسوؽ االك بداية األنثرنت الستبداؽبا باالاؽباتف الثابث، وكذل
سًتاتيجية بطريقة فعالة هبب فهم تركيبة السوؽ وربديد اال عن ىذا،  فمن أجل العمل يف ىذا السوؽ الديناميكي

،  ألنو يعد من أكثر قطاع اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر أحد القطاعات اؽبامة من أجل ؾباهبة التحديات، حيث يعد
قتصادية قباحًا ؼبا يشهده من تطور ومبو سريعُت خاصة بعد اإلصبلحات اليت مستو واليت كاف ؽبا القطاعات اال

تنافسية،  جودة ال بالغ األثر يف االنفتاح على اؼبنافسة ودخوؿ متعاملُت أجانب،  الذين كاف ؽبم الفضل يف ربسُت
 اػبدمات اؼبقدمة . وأسعار

ة أو تصاالت قمنا دبحاولة ربديد العوامل واؼبتغَتات اليت تؤثر على بنيوإلعطاء صورة واضحة عن قطاع اال
 ج القوى التنافسية اػبمس لبورتر ، لذلك سيتم تقسيم ىذا الفصل إذل : ذ تركيبة القطاع باستعماؿ مبو 

 تصاالت يف اعبزائر.اع االقع قط: وا المبحث األول 
 تصاالت يف اعبزائر.: تقدًن عاـ لشركات اال المبحث الثاني 
 تصاالت يف اعبزائر.: البيئة التنافسية لشركات اال المبحث الثالث 
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 :المبحث األول: واقع قطاع االتصاالت في الجزائر
توجهات والتغَتات الدولية من جهة، شهد قطاع االتصاالت يف اعبزائر سلسلة من اإلصبلحات أملتها ال

والسعي إذل تكييف وتطوير القطاع من جهة أخرى، وقد كاف ؽبذه اإلصبلحات األثر البالغ يف تطور سوؽ اؽباتف 
 النقاؿ.

 المطلب األول: لمحة تاريخية حول تطور القطاع في الجزائر

ا سريعا يف ـبتلف اؽبياكل والتقنيات يعترب قطاع االتصاالت يف اعبزائر من بُت القطاعات اليت عرفت تطورً 
واػبدمات، وىذا باستعمالو لتكنولوجيا االتصاالت اغبديثة، خصوًصا مع دخوؿ االستثمار األجنيب إذل السوؽ 

، 1962جويلية  23اعبزائرية، وظهور التقنية الرقمية اغبديثة. فقد كاف تسيَته معتمدا على اإلدارة الفرنسية حىت 
، رغم ذلك ورثت 1962سبتمرب  27اؼبؤرخ يف  62/01لئلدارة اعبزائرية بواسطة اؼبرسـو أين ربوؿ التسيَت 

أين مت إصدار  1975اغبكومة اعبزائرية نفس القوانُت والنهج الفرنسي لقطاع الربيد واؼبواصبلت واستمر حىت 
ي وبدد مهاـ قطاع الربيد واؼبتضمن قانوف وزارة الربيد واؼبواصبلت والذ 1975( اؼبؤرخ يف سبتمرب 75/89األمر )

( للوزارة حق االحتكار عبميع اػبدمات الربيدية 75/89واؼبواصبلت يف اعبزائر، حيث أعطى القرار األخَت )
وخدمات اؼبواصبلت، إذ ال يسمح ألي شخص القياـ بنشاط يف ىذا اجملاؿ إال بعد اغبصوؿ على رخصة من 

، والذي وبدد 01/01/1983اؼبؤرخ يف  65-83صدار اؼبرسـو قبل الوزارة، كما مت تعديل القوانُت عن طريق إ
كيفية تنظيم إدارة الربيد واؼبواصبلت ومنذ ىذا التاريخ عرؼ قطاع الربيد واؼبواصبلت عدة ربوالت باعتباره قطاع 

 (1)عمومي.
، ويبكن أف 03/2000ىذا وقد شهد قطاع االتصاالت يف اعبزائر عدة ؿبطات ىامة قبل صدور قانوف 

 (2)ز ىذه احملطات كما يلي:نوج
حيث عرؼ قطاع االتصاالت يف اعبزائر قفزة كمية ونوعية وىذا بفضل : 1979-1970الفترة مابين • 

 واللذاف كاف يهدفاف إذل: 1977-1974والرباعي الثاين  1973-1970اؼبخطط الرباعي األوؿ 
 ؛ناطق الريفيةذا فك العزلة عن اؼبمد الشبكات اؽباتفية داخل الًتاب الوطٍت وك -
 ؛رفع الكثافة اؽباتفية -

                                                             
 .23، ص:2012-2000، تطور سوؽ االتصاالت يف فًتة تقرير سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية:   (1)
 Djezzyحالة مؤسسة أوراسكـو تليكـو اعبزائر دراسة  –فعالية أنظمة اػبدمة يف كسب والء اؼبستهلك يف سوؽ اػبدمات »: أضبد ؿبمودي،   (2)

gsm -» ،،ص 2016كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائر،   أطروحة دكتوراه غير منشورة ،
 .204،205ص:
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 ؛اؼبغرب العريب والدوؿ األوروبية وضع كاببلت دولية بُت اعبزائر ودوؿ -
 ؛مشًتؾ 259477ما يقارب  1977سنة  حيث بلغ عدد اؼبشًتكُت -
واؼبخطط اػبماسي  1984-1980حيث كاف وضع اؼبخطط اػبماسي األوؿ  :1989-1980أما الفترة • 

 والذي جاءت فيو اؼبؤشرات التالية: 1989-1985الثاين 
 ؛%03أي بكثافة ىاتفية تصل إذل  1989خط يف هناية  998690بلغ عدد اػبطوط اؽباتفية  -
 .1989ىاتف عمومي هناية سنة  7000 توسيع شبكة اؽباتف العمومي حيث بلغت -
يد واؼبواصبلت كبو عصرنة وربديث إذ سبيزت ىذه الفًتة باذباه وزارة قطاع الرب  :1999-1990الفترة مابين  •

 القطاع، ومن بُت اؼبؤشرات الدالة على ذلك:
 ؛%5,40ؾ يف اؽباتف الثابت بكثافة مشًت  1600مت إيصاؿ  -
 .1999ألف مشًتؾ هناية  18إدخاؿ خدمات اؽباتف النقاؿ حيث بلغ عدد اؼبشًتكُت  -

 اؼبواصبلت.بقي ىذا القطاع خاضعا لوصاية وزارة الربيد و  2000وحىت سنة 
قامت اغبكومة اعبزائرية بتسطَت الربنامج اؼبقًتح لئلصبلح، وتطوير قطاع  2000ومع حلوؿ سنة 

االتصاالت، ىادفة بذلك إذل تكريس مبدأ اؼبنافسة مع التحسُت اؼبستمر يف اػبدمات اؼبقدمة، وبيع عدة رخص 
صبلت إذل وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعبلـ لتشغيل اؽباتف النقاؿ والثابت، وذلك بتحويل وزارة الربيد واؼبوا

أوت  05( اؼبؤرخ يف )2000/03واالتصاؿ ومن مث قطاع االتصاالت للمنافسة، وىذا من خبلؿ سّنها لقانوف )
 الذي دبوجبو مت ربديد القواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية. (1)،(2000

تكريس مبدأ اؼبنافسة، حيث نصت اؼبادة األوذل من ىذا القانوف على »يف: وسبثلت أىم مبادئو وأىدافو 
تطوير وتقدًن خدمات االتصاالت السلكية والبلسلكية ذات نوعية جيدة يف ظروؼ موضوعية وشفافة بدوف سبييز 

إطار وكيفيات يف مناخ تنافسي مع ضماف اؼبصلحة العامة، احًتاـ قواعد اؼبنافسة اؼبشروعة بُت اؼبتعاملُت، ربديد 
 (2)«.ضبط النشاطات ذات الصلة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية

                                                             
ية: دراسة حالة مؤسسات االتصاؿ يف اعبزائر )موبيليس، جيزي، دور نظاـ اؼبعلومات التسويقية يف ازباذ القرارات التسويق»: فراح خالدي،   (1)

 .131، ص:2014، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، اعبزائر، أطروحة دكتوراه غير منشورة، «قبمة(
 الجريدةواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، واؼبتعلق بتحديد الق 2000أوت  5( واؼبؤرخ يف 2000/03: القانوف رقم )  (2)

 .22، ص:48/2000، العدد الرسمية
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( حبدوث بعض التعديبلت نتجت عنها عدة تطورات 2000/03سبيزت اؼبرحلة اؼبوالية بصدور القانوف )
 (1)، حيث مت فيها:2004إذل  2001خاصة يف الفًتة اؼبمتدة من 

ت مهمة االستغبلؿ للمتعاملُت وتولت الوزارة الوطنية مهمة صياغة فصل الوظائف اؼبختلفة، حيث أوكل -
 ؛ة ىي سلطة ضبط الربيد واؼبواصبلتالسياسة القطاعية، وأوكلت مهمة الضبط ؽبيئة مستقل

 خلق متعاملُت متعاملُت منفصلُت للربيد واؼبواصبلت نبا بريد اعبزائر، واتصاالت اعبزائر. -
ح قطاع االتصاالت، فإنو مت الفتح التدرهبي لكل أجزاء السوؽ اعبزائرية على وكما كاف مقررا يف برنامج إصبل

االستثمار واؼبنافسة، ويظهر ذلك من خبلؿ دخوؿ ثاين متعاملي اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر اؼبتمثل يف مؤسسة 
وف ملي 737دببلغ  11/07/2001أوراسكـو تليكـو اعبزائر ربت االسم التجاري "جيزي"، وذلك بتاريخ 

دوالر، بعد حصوؽبا على ترخيص إقامة شبكة ثانية للهاتف النقاؿ ضمن مساعي الدولة اعبزائرية إللغاء االحتكار 
بإطبلؽ أوؿ عروضها ػبدمة اؽباتف النقاؿ، ليتم بعدىا  31/07/2001على ىذا القطاع، وكاف ذلك يـو 

هاتف النقاؿ ربت اظبها التجاري موبيليس، واليت  دخوؿ اؼبتعامل التارىبي األوؿ باعبزائر، وىو اتصاالت اعبزائر لل
، 2003كانت إطبللتها النهائية يف ىذا اجملاؿ بعد استقبلؽبا عن اؼبؤسسة الوطنية "اتصاالت اعبزائر" يف أوت 

ودبرور أقل من سنة من دخوؿ موبيليس ينظم ؼبنافسة ىذين اؼبؤسستُت فرع كوييت متمثل يف اؼبؤسسة الوطنية 
 25ئر ربت االسم التجاري )قبمة( سابقا و )أوريدو( حاليا، حيث كاف الدخوؿ الرظبي ؽبا بتاريخ تيليكـو اعبزا

 ، وىذا بطرحها ؼبنتوجها قبمة يف اؼبدف الكربى للجزائر، وزبضع لقوانُت سلطة الضبط .2004أوت 

 (ARPT*المطلب الثاني: سلطة ضبط البريد والمواصالت السلكية والالسلكية )

ع االتصاالت أماـ االستثمارات األجنبية خطوة من بُت صبلة من اػبطوات اؼبعتمدة من طرؼ بعد فتح قطا 
( اجملدد للقواعد العامة 2000/03وذبسد ىذا الفتح من خبلؿ القانوف ) الدولة يف إطار سياستها اإلصبلحية،

 قيقي ؼببدأ اؼبنافسة.اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، وقد ظبح ىذا القانوف بتكريس ح
إف االنفتاح فرض على الدولة ضرورة إلقامة قيود، وإلقرار صبلة من الشروط كفيلة بتوفَت الظروؼ البلزمة 

( على أف نشاط االتصاؿ 2000/03( من قانوف )2لقياـ استثمارات يف ىذا القطاع فنصت بذلك اؼبادة )
وأسست ألجل ذلك سلطة الضبط للربيد واؼبواصبلت  ىبضع يف ؾبملو لرقابة الدولة نظرا غبساسية القطاع،

 (.ARPTالسلكية والبلسلكية )

                                                             
 .131،132، ص ص: مرجع سبق ذكره: فراح خالدي،   (1)

*
 ARPT : Autorité de Régulation de la poste et des télécommunications. 
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 . الطبيعة القانونية لسلطة الضبط:1
(، االستقبللية والشخصية اؼبعنوية، كما أهنا تتمتع 2000/03منحت ؽبذه السلطة اؼبنشأة دبوجب قانوف )»

 (1)«.مقرىا يف اعبزائر العاصمة باالستقبلؿ اؼبارل، وزبضع للمراقبة اؼبالية الدولية، ويقع
 (2)وتتمثل اؼبهاـ الرئيسية ؽبا فيما يلي:

السهر على وجود منافسة فعلية مشروعة يف سوؽ الربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية، والعمل على ترقية  -
 ؛افة اإلجراءات والتدابَت اؼبمكنةاؼبنافسة فيهما، بازباذ ك

ت الربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية دبراعاة حق اؼبلكية واؼبصادقة على السهر على توفَت تقاسم مؤسسا -
العروض اؼبرجعية للتوصيل البيٍت، والفصل يف النزاعات اليت يبكن أف تنشأ عنو، وكذا التحكيم يف ـبتلف القضايا 

 ؛وع من اؼبتعاملُتمن ىذا الن
ـز اؼبمنوحة باالستناد إذل مبدأ عدـ التميز، مع زبطيط وتسيَت وزبصيص ومراقبة استعماؿ الذبذبات من اغب -

 ؛اؼبتعاملُت وضماف اؼبساواة بينهمالسهر على تطبيق دفاتر الشروط بالطريقة نفسها على كل 
 ؛لمتعاملُتإعداد ـبطط وطٍت للًتقيم ودراسة طلبات األرقاـ ومنحها ل -
واصبلت السلكية والبلسلكية اؼبراد استغبلؽبا يف منح رخص االستغبلؿ للمتعاملُت، واعتماد ذبهيزات الربيد واؼب -

 ؛ات واؼبقاييس الواجب توفرىا فيهاالقطاع، وربديد اؼبواصف
 التعاوف يف إطار مهامها مع السلطات األخرى، وكذلك اؽبيئات الوطنية واألجنبية ذات اؽبدؼ اؼبشًتؾ. -

الوزير اؼبكلف بالقطاع الذي يستشَتىا يف  إضافة إذل اؼبهاـ السابقة فإهنا تضطلع كذلك دبهاـ استشارية لدى
صبلة من القضايا كإبداء الرأي حوؿ ـبتلف القضايا اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت، السيما ما يتعلق بتحديد التعريفة 

مة النصوص التنظيمية للقطاع أو ضرورة اعتمادىا وربضَت دفاتر الشروط، ءصوى اػباصة باػبدمة العامة، ومبلالق
 (3)كل توصية للسلطة اؼبختصة قبل منح الرخصة أو ذبديدىا أو سحبها.وتقدًن  

يبكن توضيح اؽبيكل لسلطة ضبط الربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية  . الهيكل التنظيمي لسلطة الضبط:2
 من خبلؿ الشكل اآليت:

 

                                                             
(1)

 : Rapport d’annual de l’ARPT, 2004, Tom1, présentation de l’ARPT, publication l’ARPT, 

décembre 2003, p :19. 
 .9-8:، ص صمرجع سبق ذكره، 2000أوت  5(، اؼبؤرخ يف 2000/03: القانوف رقم )  (2)
 .133، ص:مرجع سبق ذكره: فراح خالدي،  (3)
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  (ARPT(: الهيكل التنظيمي لسلطة الضبط )1-4الشكل رقم )

 

Source :Rapport annuel d’annuel de l’ARPT pour l’exercice 2011, 

Organigramme de l’ARPT, Publication l’ARPT, p :09 

 
 (1)ويظهر من الشكل أف اؽبيكل التنظيمي لسلطة الضبط يتكوف من:

يتشكل ؾبلس اإلدارة من سبعة أعضاء يعينهم رئيس اعبمهورية، من بينهم رئيس اجمللس،  مجلس اإلدارة:-أ
اجمللس بكل السلطات والصبلحيات الضرورية اليت سبكنو من القياـ دبهامو، وال تصح مداوالتو إال حبضور ويتمتع 

                                                             
(1)

 : Rapport d’annuel de l’ARPT pour l’exercice 2011, p :10. 

 دائرة الشؤوف القانونية

 ؾبلس اإلدارة

 اؼبدير العاـ خلية االتصاالت والتشريعات

مديرية اإلدارة 
 واؼبوارد البشرية

مديرية االقتصاد 
 واؼبنافسة

مديرية التواصل البيئي 
 اغبديثة والتكنولوجيات

مديرية 
 الربيد 

مديرية الشبكات 
وخدمات االتصاؿ 
 السلكية والبلسلكية

دائرة اؼبيزانية 
 والوسائل العامة

دائرة اػبزينة 
 واحملاسبة

 دائرة اؼبوارد البشرية

دائرة زبطيط 
 اػبدمة الشاملة

دائرة اليقظة  دائرة التوثيق
 التكنولوجية

دائرة اػبدمات 
اؼبتعاملُت دائرة  الربيدية

 ومقدمي اػبدمات
دائرة مراجعة 

ومراقبة اغبسابات 
والتقييم 
 االقتصادي

دائرة الًتاخيص 
 واالعتماد

دائرة الربيد 
 دائرة اؼبوارد النادرة السريع

دائرة اؼبنافسة 
 والسوؽ

دائرة التوصل 
 البيٍت

دائرة مشاريع 
دائرة مشاريع اػبدمة  اػبدمة الشاملة

 الشاملة
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طبسة من أعضائو على األقل، غَت أف قراراتو تتخذ بأغلبية األصوات اليت تكوف للرئيس، ويبكن أف تكوف القرارات 
 وف أف يكوف للطعن أي أثر.ؿبل طعن لدى ؾبلس الدولة يف أجل شهر واحد من تاريخ تبليغها د

وذبدر اإلشارة إذل أف سلطة الضبط، ومن خبلؿ ؾبلسها، ىي اليت تتوذل إعداد نظامها الذي وبدد ؽبا 
باألساس تنظيمها وقواعد عملها وحقوؽ وواجبات أعضاء ؾبلس اإلدارة، وكذا اؼبدير العاـ باإلضافة إذل القانوف 

 األساسي للمستخدمُت.
الذي يعُت بدوره من قبل رئيس اعبمهورية، ويتمتع بكامل السلطة اليت زبوؿ  وذل اؼبدير العاـيتالمدير العام: -ب

 لو يف ظل التشريعات السارية اؼبفعوؿ، القياـ دبهامو، وتتحدد حقوقو وواجباتو دبوجب النظاـ الداخلي للسلطة.
( دائرة، باإلضافة إذل 16رع منها )ترتكز على طبس مديريات ربت سلطة اؼبدير العاـ، تتفالهيكلة اإلدارية: -ج

دائرة الشؤوف القانونية اليت زبضع أيضا إذل إشراؼ مباشر من اؼبدير العاـ. أما اؼبديريات اػبمسة فهي: مديرية 
اإلدارة واؼبوارد البشرية، مديرية االقتصاد واؼبنافسة، مديرية التوصيل البيٍت والتكنولوجيات اغبديثة، مديرية الربيد، 

 ة الشبكات وخدمات االتصاؿ السلكية والبلسلكية.ومديري
 ( وسوق االتصاالت في الجزائر:ARPT. سلطة الضبط )3

( كاف البد على سلطة الضبط من توفَت الظروؼ 2000/03بعد فتح ؾباؿ اؼبنافسة دبوجب القانوف )
يت النظاـ القانوين، ؿبفزات البلزمة لقياـ استثمارات خاصة أجنبية وؿبلية، كتقدًن ضمانات حرية االستثمار وتثب

 (1)جبائية وصبركية، ضماف التحكيم الدورل، اؼبساواة والتحويل اغبر لرؤوس األمواؿ والعوائد االستثمارية.
 -1اؼبادة -ستثمار نص عليها صراحة يف الفقرة الثانيةإف حرية اال ستثمار وتثبيت النظام القانوني:حرية االأ. 

تصاؿ ذات االىذا القانوف تطوير وتقدًن خدمات ىدؼ »يف نصها أف حيث جاء  03-2000من القانوف 
  «نوعية يف ظروؼ موضوعية، شفافة،  وبدوف سبييز، يف مناٍخ تنافسي

تصاالت َيغو مثل صيغة الرخصة يف ؾباؿ االستغبلؿ وصلثة من نفس اؼبادة فتحدد شروط االأما الفقرة الثا
 السلكية والبلسلكية.

ىذه الصيغة إذل اؼبزايدة، والذي يسبقو سحب لدفًت شروط تعده سلطة الضبط ستثمار حسب وىبضع اال
 مقابل دفع حقوؽ ؿبددة من طرفها، ىذه اإلجراءات ىي األخرى تكرس مبدأ اؼبنافسة، واؼبساواة أماـ الفرص.

                                                             
 ، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت،«إسهامات اليقظة التسويقية يف تطوير اؼبنتجات اعبديدة دبؤسسة موبيليس»: سامي ضبودة،   (1)

 .117- 116، ص ص:2010جامعة جيجل،  ،رسالة ماجستير غير منشورة
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دة، ظبحت ؽبا ىذه ستغبلؿ دبوجب مزايات " أوراسكـو تيليكـو " من رخصة ستفادافعلى سبيل اؼبثاؿ 
 تصاؿ البلسلكي للمستهلكُت.لتوفَت خدمات اال GSMستغبلؿ شبكة للهاتف النقاؿ من نوع ارخصة إقامة و ال

كما قدمت اعبزائر ضمانات اغبفاظ وتثبيت النظاـ القانوين للمستثمرين الذين ينشطوف يف إطار النظاـ 
لقدًن واعبديد، فبا يضمن إذل حد ما من مزايا النظامُت القانونيُت انفسو الوقت قانوين القدًن، فيستفيدوف يف ال

اؼبتعلق بتطوير  03-01ر األمر تساوي الفرص بُت اؼبستثمرين والتأسيس ؼبنافسة حقيقية، كما ظبح صدو 
 5اؼبؤرخ يف  12-93ستثمار يف اعبزائر، ملغيا بذلك اؼبرسـو التشريعي رقم إعطاء نفس جديد لبلبستثمار اال

ستثمار تضمن بقانوف خاص باال 2007ا األمر سنة ستثمار، ليدعم ىذر االاؼبتعلق بًتقية وتطوي 1993ر أكتوب
 ؛من التحفيزات والضمانات اعبديدة ستثمار وصبلةشروط اال

يف ىذا الصدد استفاد اؼبتعامل األجنيب أوراسكـو تيليكـو من ربفيزات جبائية،  :الجمركيب. التحفيز الجبائي و 
ستمرار يف تطبيق بنود اإلتفاقية اليت صبعت بينو وبُت الدولة اعبزائرية ومت اال 12-93ا للمرسـو التشريعي تطبيق

 ؛تثبيت القانوين اؼبشار إليو سلفا، وذلك عمبل دببدأ ال03-01حىت بعد صدور األمر 
ستثمارات اؼباسة لبلظهرت اغباجة  :يستثمار األجنباع من القواعد العامة المشجعة لالستفادة القطاج. 

ستثمرين نفراد اؼباحتياجات الطلب الوطٍت، و ايجة لعجز القطاع العاـ عن تلبية تصاالت نتف االاألجنبية يف ميدا
 تصاالت السلكية  البلسلكية يف اعبزائر.فاءات البلزمة لرفع طاقة شبكة االالكاألجانب بالتكنولوجيا، و 

ؿ، باإلضافة إذل ؤوس األمواإف ىذه اغباجة اؼباسة دفعت بالدولة إذل تقدًن ربفيزات معتربة يف ؾباؿ تنقل ر 
 اللجوء إذل التحكيم الدورل، يف حالة عدـ التمكن من حل اػببلفات يف إطار القانوف اعبزائري.ضماف اؼبساواة و 

 المطلب الثالث: قطاع الهاتف النقال في الجزائر
 سنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب اؼبراحل اليت مرت هبا خدمة اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر:

مر قطاع اؽباتف النقاؿ عموما يف اعبزائر المنافسة في قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر: . مراحل 1
 (1)بثبلث مراحل ىي:

قبل اإلصبلحات كاف يسيطر على خدمات (: 15/02/2002 ← 1994أ. مرحلة االحتكار المطلق )
يف مرحلة االحتكار شبو جامد، حيث  اؽباتف النقاؿ اؼبتعامل التارىبي للربيد واؼبواصبلت، لقد كاف ىذا القطاع 

                                                             
الملتقى الدولي الرابع حول المنافسة  ،«لي صناعة اؽباتف النقاؿ اعبزائرياؼببلمح التنظيمية واالسًتاتيجيات التنافسية ؼبعام»: قويف سعاد،   (1)

، كلية العلـو 2010نوفمبر  9،10واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، يومي 
 .3،2ر، ص ص:االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اعبزائ
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كاف نشاطو منحصرا يف تغطية احتياجات فئة الدخوؿ اؼبرتفعة اؼبعتمدة على الدفع اؼبؤجل، ولقد قدر عدد 
، بعد اإلصبلحات 1999( مشًتؾ فقط سنة 18.000( مشًتؾ، ارتفع إذل )4961ب ) 1996اؼبشًتكُت سنة 

( عرؼ قطاع اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر 11/07/2001دا يف )(، وربدي2000/03اؽبيكلية، ودبوجب القانوف )
دخوؿ أوؿ متعامل أجنيب "أوراسكـو اتصاالت اعبزائر"، حيث حصل على رخصة الشبكة يف التاريخ اآلنف 
الذكر، ليكوف مؤشرا على إهناء احتكار الدولة على استغبلؿ شبكة اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر. واعبدوؿ التارل 

 ؛اؽباتف النقاؿ خبلؿ ىذه اؼبرحلة شًتكُت يف خدمةيوضح عدد اؼب
 (2001 – 1996(: تطور عدد مشتركي شركة موبيليس )1-4الجدول رقم )

 عدد المشتركين     
 عدد مشتركي موبيليس السنوات

1996 4961 
1998 18000 
1999 72000 
2000 86000 
2001 100000 

Source :  Rapport annuel de l’ARPT, 2004, Pénétration de la téléphoné, p :90. 

مت االستغبلؿ الفعلي ألوؿ مرة  (:25/08/2004 ← 15/02/2002مرحلة االحتكار لثنائي ) -ب
(، ميزت ىذه اؼبرحلة تواجد أوراسكـو تيليكـو اعبزائر، 15/02/2002( من طرؼ جيزي يف )GSMلشبكة )

ضها اؼبتمثل يف الدفع اؼبؤجل، بدخوؿ جيزي استطاعت أف واتصاالت اعبزائر، وسبيزت بإطبلؽ ىذه األخَتة لعر 
%( من اغبصة السوقية خبلؿ السنة األوذل من دخوؽبا، 70تفتك منصب الريادة باستحواذىا على أكثر من )

( ظهر اؼبتعامل الوطٍت اتصاالت اعبزائر للنقاؿ ربت اظبو التجاري "موبيليس" كفرع من 03/08/2003ويف )
ي منحت ، حىت يستطيع مواجهة اؼبنافسة، وربضَتا لدخوؿ الوافد اعبديد قبمة )أوريدو حاليا( الذاؼبتعامل التارىبي
 ؛(20/12/2003لو الرخصةيف )
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 واعبدوؿ التارل يوضح عدد اؼبشًتكُت ؼبتعاملي اؽباتف النقاؿ يف مرحلة االحتكار الثنائي.
 في مرحلة االحتكار الثنائي(: عدد المشتركين لمتعاملي الهاتف النقال 2-4الجدول رقم )

 عدد المشتركين       
 السنة

عدد مشتركي 
 ATMموبيليس 

 عدد مشتركي جيزي
OTA مجموع المشتركين 

2002 135204 315040 450244 
2003 167662 1279265 1446927 

Source :  Rapport annuel de l’ARPT, 2004, Pénétration de la téléphoné, p :90. 

 باين يف عدد اؼبشًتكُت إذل العديد من األسباب من أنبها:ويعود الت
مليوف دوالر أمريكي، دبا فيها الدفعة  550(، حيث بلغت OTAاالستثمارات الضخمة للمتعامل جيزي ) -

 ؛لبلتصاالت اؼبوجهة للهاتف النقاؿاألوذل للحصوؿ على الرخصة، يف مقابل ضعف استثمارات اعبزائرية 
ى اؽباتف احملموؿ، وعدـ قدرة اعبزائرية لبلتصاالت على االستجابة لو، بسبب ضيق شبكتها الطلب اؼبتزايد عل -

 ؛واستثماراهتا
( بالشراء اؼبباشر، يف مقابل صعوبة ذلك لدى اعبزائرية OTAتسهيل إمكانيات االشًتاؾ لدى جيزي ) -

 ؛كانت منحصرة يف الواليات الكربى  لبلتصاالت خاصة أف عملية االشًتاؾ
%( من مشًتكيها، يف حُت أف اعبزائرية 89( على بطاقة الدفع اؼبسبق، إذ سبثل )OTAتماد جيزي )اع -

 .2004لبلتصاالت كانت منحصرة يف الدفع اؼبؤجل حىت سنة 
، والثانية : 2017 ← 26/08/2004مرحلة منافسة القلة ) -ج بعد منح الرخصة األوذل ألوراسكـو تيليكـو

التسوية، ووفقا ألىداؼ اإلصبلحات، منحت رخصة ثالثة للمتعامل الكوييت يف  التصاالت اعبزائر على سبيل
، وقاـ ىذا اؼبتعامل "الوطنية لبلتصاالت" ربت اظبو التجاري قبمة )أوريدو حاليا( باستغبلؿ 20/12/2003

 .25/08/2004شبكتو ألوؿ مرة يف 
ناحية، وعلى إهباد ـبتلف الطرؽ أصبح التنافس قائما على ربسُت جودة التغطية، وخدمات الشبكة من 

لتمييز العروض، خاصة بعد دخوؿ اؼبتعامل األخَت بأسعار جد مدروسة، إذل حد اآلف يبقى التنافس السعري 
 بعيدا عن ؾباؿ اؼبنافسة، بقدر ما ينصب على العروض الًتوهبية.
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 المبحث الثاني: تقديم عام لشركات االتصال في الجزائر
اتف النقاؿ يف اعبزائر من ثبلث متعاملُت ىم: اتصاالت اعبزائر للهاتف النقاؿ يتكوف سوؽ خدمات اؽب

(، والوطنية لبلتصاالت DJEZZY(، أوراسكـو تيليكـو اعبزائر اؼبتمثل يف جيزي )Mobilisموبيليس )
(، وفيما يلي عرض ؼبتعاملي سوؽ اؽباتف النقاؿ يف Ooredooمتمثلة يف اؼبتعامل قبمة )أوريدو حاليا( )

 اعبزائر.
 Algérie Télécom (ATM)"موبيليس"  المطلب األول: اتصاالت الجزائر للهاتف النقال

Mobilis: 
إف ظهور مؤسسة اتصاالت اعبزائر للهاتف النقاؿ موبيليس جاء كنتيجة النفتاح السوؽ على اؼبنافسة، 

بلؿ تطورىا التارىبي والتعرؼ ولذلك سنحاوؿ فيما يلي التعريف دبؤسسة اتصاالت اعبزائر للهاتف النقاؿ من خ
 على ىيكلها التنظيمي وأخَتا تطور اؼبؤسسة يف السوؽ.

 . التطور التاريخي لمؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال )موبيليس(:1
تباع نظاـ اقتصاد السوؽ الذي أصبح مع بداية التسعينات ربرير االقتصاد الوطٍت والسعي ال إّف التفكَت يف

ختيار األكيد، فرض على اؼبؤسسة العمومية للربيد واؼبواصبلت البلوغ إذل ىدؼ جديد متمثل يف ىو التوجو واال
القدرة على اؼبنافسة، وىذا يعٍت بلوغ مستوى من األداء يف ظل ؿبيط تنافسي قد تتواجد فيو مؤسسات منافسة، 

ة وسبهيد األرضية كبو االنتقاؿ ىذا التحوؿ سبق دبرحلة تصحيح الوضعية للمؤسسة بإعطائها االستقبللية من جه
 12اؼبؤرخ يف  28/01إذل اقتصاد السوؽ من جهة أخرى، وىذا بعد صدور قانوف استقبللية اؼبؤسسة رقم 

( الذي دبوجبو تصبح اؼبؤسسة العمومية إما على شكل شركات ذات اؼبسؤولية احملدودة وتتمثل 1988جانفي 
سة ركات أسهم وأغلبها اؼبؤسسات الوطنية، والذي أيضا يبنح ؼبؤسأساسا يف اؼبؤسسات احمللية، وإما على شكل ش

 (1)سًتاتيجي وتطبيق التسويق وترسيخ الثقافة اعبديدة يف اؼبسَتين.الربيد واؼبواصبلت التشخيص اال
 Algérieنتيجة ؽبذا التحوؿ مت تقسيم شركة الربيد واؼبواصبلت إذل مؤسستُت : مؤسسة "بريد اعبزائر" )

Postومؤسس )( ،"ة "اتصاالت اعبزائرAlgérie Télécom األوذل زبتص بنشاط الربيد والثانية ،)
 باستغبلؿ شبكات االتصاؿ.

                                                             
 Algérieطرؽ وأساليب التنبؤ بالطلب يف السوؽ، حالة تطبيقية ؼبؤسسة اتصاالت اعبزائر )والية تلمساف( »: فائرة فريدة غناين،   (1)

Télécom» ،2002ر، ، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، اعبزائرسالة ماجستير غير منشورة ،
 .235ص:
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، الذي يعطيها 2000أوت  05( اؼبؤرخ يف 2000/03أنشأت مؤسسة اتصاالت اعبزائر دبوجب قانوف )
ب االجتماعي كائن  (: مقرىاS.P.Aصفة مؤسسة عمومية اقتصادية ذات شكل قانوين بوصفها مؤسسة أسهم )

 1000مليوف دج مقسم إذل  100باعبزائر العاصمة. يقدر رأس ماؿ االجتماعي  -اغبراش –منزؿ احملدمية  05
 دج، حيث حقوؽ اؼبلكية ؽبذه األسهم مقررة لوزارة الربيد واؼبواصبلت. 100.000سهم بقيمة 

، وتعترب أوؿ 2003بلد الرظبي يف أوت تعترب موبيليس الفرع اؼبشهور لشركة اتصاالت اعبزائر، وكاف اؼبي
مشغل للهاتف النقاؿ باعبزائر باستعماؽبا للشبكة اؼبوروثة عن وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ، تعمل 

( يف تكريسو ؽبذا 2000/03ربت شعار "الكل يتكلم" يف سوؽ يسوده مبدأ اؼبنافسة طبقا ؼبا نص عليو قانوف )
 (1)ييف وهتيئة الظروؼ اؼبناسبة، وإصبلح احمليط العاـ لبلستثمارات.اؼببدأ، والقياـ بتك

 يتمثل نشاط وموضوع مؤسسة اتصاالت اعبزائر يف: 
صة اإلنشاء واالستغبلؿ والتطوير لشبكات االتصاؿ العمومية، مع التقدًن لكل اػبدمات األخرى اػبا -

 ؛باالتصاالت )شبكات األنًتنات(
 ؛و غَت مباشرة مع موضوعها الرئيسي ؽبا عبلقة مباشرة أالقياـ بكل النشاطات اليت -
 إنشاء فروع خارجية تشارؾ من خبلؽبا يف اؼبؤسسات واؼبنظمات األخرى اليت ؽبا عبلقة باالتصاالت. -

 (2)كما هتدؼ مؤسسة اتصاالت اعبزائر إذل ربقيق األىداؼ التالية:
 ؛وربقيق سرعة االستجابة للتغَتات يةتقدًن كل ماىو جديد ويتماشى مع التطورات التكنولوج -
 ؛سة واستقطاب اؼبزيد من اؼبشًتكُتالبقاء يف سوؽ اؼبناف -
 ؛وعي الفٍت والثقايف لدى العاملُتتنمية ال -
 ؛يد باؼبشًتكُت لضماف وفائهم ؽباتطوير عرض اػبدمات اؽباتفية، تنويعها وترقيتها والتكفل اعب -
 صوؿ إذل اؼبناطق الريفية اؼبعزولة.ربسُت جودة اػبدمات اؼبقدمة والو  -
  . تطور المؤسسة في السوق:2

شهدت مؤسسة موبيليس يف السوؽ اعبزائرية عدة ؿبطات وتطورات رئيسية، يعود سببها لقانوف رقم 
( وما ترتب عنو من نتائج، واعبدوؿ التارل يوضح أىم ؿبطات تطور مؤسسة موبيليس يف السوؽ 2000/03)

 اعبزائرية.
                                                             

 .137ص:مرجع سبق ذكره، : فراح خالدي،   (1)
 مجلة، «دراسة حالة شركة اتصاالت اعبزائر –إعادة ىندسة العمليات كخيار إسًتاتيجي لتحسُت تنافسية اؼبؤسسة »: حايف سي حايف شَتاز،   (2)

 .83، ص:2015جواف بسكرة، اعبزائر،  –(، جامعة ؿبمد خيضر 07، العدد )أبحاث اقتصادية وإدارية
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 (Mobilis(: تطور مؤسسة موبيليس )3-4رقم )الجدول 

 اإلجراءات السنوات
 أوت: ظهور شركة موبيليس 03 - 2003

 ديسمرب: إجراء أوؿ اتصاؿ بواسطة موبيليس. -
 دج.2000دج و 1000فيفري: طرح موبيليس بطاقيت تعبئة  03 - 2004

 ماي: افتتاح أوؿ مركز خدمات للزبائن. 23 -
 دج يف السوؽ.500ة تعبئة بقيمة ديسمرب: وضع بطاق 28 -
 أكتوبر: تطلق عملية البحث عن الزبائن لتسديد فواتَتىم اؼبستحقة للشركة. 25 -
 أكتوبر: عملية الًتويج تلقى قباحا كبَتا وسبديد فًتة العرض. 26 -
 ألف مشًتؾ. 700نوفمرب: ارتفاع عدد اؼبشًتكُت ليصل إذل  10 -
 مكتب بريد. 3200وبريد اعبزائر هبدؼ توفَت اػبدمات يف ديسمرب: شراكة بُت موبيليس  07 -
" UMTSديسمرب: اإلعبلف عن قياـ أوؿ شبكة ػبدمة اؽباتف النقاؿ اعبيل الثالث " 14 -

 بالشراكة بُت موبيليس وشركة ىواوي الصينية للتكنولوجيا.
 دج مع عروض خاصة هناية السنة.500ديسمرب: زبفيض سعر البطاقة إذل  20 -
 ديسمرب: وضع ىدايا تكريبية للمشًتؾ اؼبليوف. 27 -
 نقطة بيع ؼبوبيليس. 5000ديسمرب: أكثر من  30 -

 مليوف مشًتؾ. 1.2جانفي: بلوغ عدد اؼبشًتكُت إذل  04 - 2005
 جانفي: تعلن موبيليس رعاية اؼبنتخب الوطٍت لكرة اليد. 22 -
 ( ربت تصرؼ زبائنها.GPRS, MMSفيفري: تضع موبيليس) 16 -
 مارس: اإلعبلف عن خدمات الدفع عن بعد اػباصة باؼبؤسسات. 20 -
 مارس: اإلعبلف عن اػبدمات اعبديدة موبيبليت. 28 -
 .Mobipostأفريل: اإلعبلف عن خدمة جديدة بالشراكة مع بريد اعبزائر ىي  12 -
 اػباص باؼبؤسسة. www.mobilis.dzماي: إنشاء اؼبوقع افلكًتوين  30 -
 مليوف مشًتؾ. 03جويلية: بلوغ عدد اؼبشًتكُت إذل  05 -
 مليوف مشًتؾ. 04سبتمرب: ارتفاع عدد اؼبشًتكُت إذل  07 -
 نوفمرب: اإلعبلف عن خدمة "كلمٍت" للرسائل القصَتة. 13 -
 مليوف رسالة يف حفلة هناية السنة. 06نوفمرب: أعلنت اؼبؤسسة عن ربويل  29 -

 مليوف مشًتؾ. 05جانفي: بلغ عدد اؼبشًتكُت  03 - 2006

http://www.mobilis.dz/
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 (.0661أفريل: إطبلؽ خدمة "قوسطو" وخدمة الدفع اؼبؤجل ) 01 -
 أفريل: إطبلؽ خدمة "ببلؾ بَتي". 20 -
 أكتوبر: موبيليس تقًتح عرضها للدفع اعبزايف. -
 نافسية.نوفمرب: إطبلؽ أحدث عروض الدفع اؼبسبق ؼبوبيليس كارت بأسعار ت 28 -

 %.96,70جانفي: بلغت نسبة التغطية لشبكة موبيليس  - 2007
 سبتمرب: إطبلؽ خدمة األنًتنت من خبلؿ اؼبفتاح اعبديد "موبيكوناكت". 02 -

 ".Pack Jeuneجانفي: إطبلؽ العرض اعبديد " 07 - 2008
 www.mobilis.dz إطبلؽ موقع موبيليس باللغة العربية - 2009
 موبيليس زبفض أسعار اؼبكاؼبات الدولية ؼبشًتكي الدفع اؼبسبق والدفع اؼبؤجل. - 2010
2011-
2016 

 .SMSطبلع على كشف اغبساب اعباري عن طريق إطبلؽ خدمة رصيدي لبل -
 إطبلؽ العرض اعبديد "موبيكور بوريت" للمؤسسات. -
 مشًتؾ. 17344746بلغ عدد مشًتكي اؽباتف النقاؿ -

حالة مؤسسة موبيليس للهاتف النقاؿ  –ىيكل الصناعة وأثره على أداء اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية »عادؿ بوعافية،  المصدر:
، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد رسالة ماجستير غير منشورة، («2009-2001خبلؿ الفًتة )

 .177،178، ص ص:2017عبزائر، بسكرة، ا –خيضر 

 ىذا وتعمل اؼبؤسسة على تطوير منتجاهتا باستمرار مع توسيع شبكة التغطية لتعم كامل الوطٍت.

 . الهيكل التنظيمي للمؤسسة:3

تتهيكل مؤسسة اتصاالت اعبزائر من اؼبديرية العامة اؼبتواجدة على مستوى اعبزائر العاصمة ومديريات 
 لو مهامو اػباصة بو.الواليات، حيث كل جانب 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mobilis.dz/
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 والشكل التارل يبُت اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة:

 (: الهيكل التنظيمي لمؤسسة موبيليس2-4الشكل رقم )

 
Source : Mobilis, le journal N°01, Organigramme, Janvier 2006, Publication 

d’ATM, p :07. 

 ن مهامها مايلي:م . المديرية العامة لمؤسسة اتصاالت الجزائر:1.3
 ؛جية لتطور شبكات اتصاالت اعبزائرإقامة وتوضيح الربامج اإلسًتاتي -
 ؛ضماف العبلقات اػبارجية -
 ؛ البنية التحتية لشبكات االتصاؿتسيَت -
 ؛قطاعات سوقية يف احمليط التنافسيتسيَت جودة خدمات مصلحة الزبائن والعمل على غزو  -

 موبيليس(ATM)  اؼبدير العاـالرئيس 

 مديرية اؼبوارد البشرية

 مديرية اؼبالية

 مديرية االتصاؿ

 مديرية صفقات اؼبؤسسة

 مديريات جهوية 8

 الديواف
 مستشار تقٍت -
 مستشار اؼبوارد البشرية -
 مستشار قانوين -
 مساعدة رئيسية -

 قسم الشؤوف الداخلية
 مديرية الشؤوف العامة -
 راقبة النوعية.مديرية م -

 قسم الشؤوف العمومية
 مديرية التسويق -
 مديرية التوزيع والبيع -
 مديرية خدمة اؼبشًتكُت. -

 قسم تقنيات الشبكات واػبدمات
 مديرية اؽبندسة وتطوير الشبكة -
 مديرية التنمية. -
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 ؛للموارد البشرية ناميكي والتكوينالتسيَت الدي -
 ؛وفبتلكات مؤسسة اتصاالت اعبزائر تسيَت اؼبوارد اؼبادية -
 ؛ابعة للمحاسبة التحليلية للمؤسسةتسيَت اؼبوارد اؼبالية واؼبت -
 ؛(GSMذبزئة وتفرع نشاطات اؽباتف النقاؿ ) -
 (.Internetذبزئة وتفرع نشاطات ) -

 . مهام المديريات الفرعية:2.3
 ؛ز على معايَت الفعالية والتجاريةعملية على أساس تقسيم يرتكإنشاء مديريات  -
 ؛ثافة اؽباتفية والكثافة السكانيةالتوسع اإلقليمي للمصاحل التسيَتية على أساس معايَت الك -
 ؛الشبكة التجارية لبلتصاؿ تشعب -
 ؛نولوجيا جديدة يف شبكة اؼبشاركُتإدخاؿ تك -
 ؛طوير وتأمُت شبكات البث والتبادؿت -
 ؛ؿبيط إنتاجي مع ربسُت ظروؼ العملخلق  -
 ؛تنظيم لوحة القيادة -
 قياس وتقييم القدرات اؼبتاحة. -
يعمل الرئيس اؼبدير العاـ على ترأس اجمللس التنفيذي الذي يضم أىم مدراء اؽبيكل اؼبركزي، حيث يقـو جبمعهم »

 (1)«.مج اؼبوكلة ػبلية التنسيقؼبساعدتو، ووبرص على أعماؿ اجمللس، وتطبيق قدراتو، وتقدًن الربا
  (2)تضم مؤسسة موبيليس عدة مديريات تابعة مباشرة إذل اإلدارة العليا ىي :

 ؛شطة اؼبؤسسة و تقدًن االستشارات.اؼبديرية العامة : هتتم بتوجيو وتنسيق ومراقبة صبيع أن -
  ؛ستغبلؿسياسات اليت تضمن االووضع صبيع المديرية اؼبوارد البشرية : هتتم بتسيَت شؤوف اؼبوارد البشرية  -
 ؛اؼبارل للمؤسسةنظيم ومتابعة النشاط احملاسيب و مديرية اؼبالية : وىي مكلفة بت -
  تطويرىا بغية ربسُت صورة اؼبؤسسة تصالية و السياسات االسًتاتيجيات و تصاؿ : تقـو ببناء االمديرية اال -

 ؛منتجاهتاو 

                                                             
 .145، ص:مرجع سبق ذكره: فراح خالدي،   (1)
" اآلثار الفعلية لتكنولوجيا اؼبعلومات  اإلتصاؿ على تطبيقاتو تسيَت اؼبوارد البشرية يف اؼبؤسسة : دراسة حالة مؤسسيت  ،بوحساف سارة كنزة  (2)
"mobilis " و "nedjma ،" ية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت جامعة منتوري،  قسنطينة، اعبزائر، ،  كلرسالة ماجستير غير منشورة" قسنطينة

 .137، ص:  2012
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ت سًتاتيجية للمؤسسة وازباذ القراراى ربقيق األىداؼ االعلى متابعة مدسًتاتيجية : وىي تعمل مديرية اال -
 ؛ستمرار يف السوؽاليت تضمن النجاح للمؤسسة و اال

شاريع الصفقات الراحبة للمؤسسة من خبلؿ دراسة و تقييم اؼب لصفقات : هتتم بكل ما يتعلق بعقدمديرية ا -
 ؛اؼبقًتحة من صبيع النواحي

يم خدماهتا عرب أكباء الوطن مت إنشاء شباين مديريات جهوية اؼبديريات اعبهوية : من أجل ضماف تعم -
 ؼبوبيليس يف: الوسط، ورقلة، سطيف ، قسنطينة ، عنابة ، الشلف ، وىراف ، و بشار .

 (DJEZZYالمطلب الثاني : شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر  )

سنتطرؽ من خبلؿ ، وؽ اعبزائريقتصاد الوطٍت للس، مكانة ىامة يف االربتل شركة أوراسكـو تيليكـو جيزي 
 ىذا اؼبطلب إذل حملة تارىبية عن اؼبؤسسة إضافة إذل تطورىا يف السوؽ وأخَتا اؽبيكل التنظيمي ؽبا .

 . لمحة تاريخية عن الشركة :1
تصاالت وىي متواجدة اال تصاالت ىي شركة مصرية ظهرت يف فًتة و جيزة واكتسحت ؾباؿأوراسكـو اال

   .تصاالتفندقية ومصانع اإلظبنت وقطاع االناء والصناعة اليف عدة ؾباالت كالب
 Orascom Telecom)  (OTHوىي شركة قابضة ) 1998تأسست أوراسكـو تيليكـو يف عاـ      

Holdingمقرىا اال )( جتماعي دبصر ، ترجع ملكيتها إذل عائلة سويريسSAWIRIS اؼبصرية ب )56 
سويريس " كرئيس مدير عاـ ويعترب ؾبمع أوراسكـو تيليكـو اعبزائر بنجيب أنسي "من األسهم فبثلة  % 9،  %
والشرؽ األوسط   فريقية ويف فًتة قصَتة فرضت نفسها يف السوؽ اإلفريقيةؾبمع يف الشرؽ األوسط والسوؽ اإل أوؿ

 (1)تصاالت السلكية والبلسلكية وتعمل دائما لتقدًن خدمات أفضل لعمبلئها. كرائد يف ؾباؿ اال
( يف مصر mobinilبدءا دبوبينيل ) GSMكة أوراسكـو ؾباؿ اإلتصاالت البلسلكياة من نوع دخلت شر 

، مث تابعت توسيع شبكتها يف بلداف الشرؽ األوسط مث أفريقيا وباكستاف و مؤخرا العراؽ  1998ماي  23
يف األنًتنيت رخصة " فرعا " لتغطية ىذه اؼبناطق ىذا فضبل عن خدماهتا  20وىكذا فازت الشركة بأكثر من 

 (2)تصاالت.كل بذلك كتلة متكاملة يف ؾباؿ االالفضائيات وكذا الصيانة لتش

                                                             
 .207،208، ص ص:  مرجع سبق ذكرهأضبد ؿبمودي ،   (1)
 .208، ص : نفس المرجع (2)
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( عامبل يف ىذه اؼبناطق ، كما وصل عدد 10.000وصل عدد عماؽبا إذل ما يقارب ) 2001ففي سبتمرب 
 5ُت إذل رتفع عدد اؼبشًتكا 2002بلدا و يف هناية سنة  20يف مليوف مشًتؾ  3.5اؼبشًتكُت إذل أكثر من 

  (1).ستخداـ شبكة اؽبواتف النقالةاتبعة لتصبح أوؿ مستعمل ورائد يف سًتاتيجية اؼبمبليُت مشًتؾ وىذا بفضل اال
تصاالت على الرخصة الثانية من اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر ربصلت ؾبموعة أوراسكـو لبل 2001ة يف جويلي

( مليوف دوالر 737ة يف القطاع وذلك مقابل مبلغ )بعد منافسة شديدة مع أكرب الشركات العاؼبية اؼبتخصص
 (2)أمريكي. 

ربت التسمية التجارية " جازي "  2002فيفري  15تصاالت باعبزائر يف وقد دخلت اؼبؤسسة سوؽ اال
  (3)وىي شركة ذاتو أسهم موزعة كالتارل:

 يأكرب مستخدم ، وتعترب من1994سنة تصاالت مصرية تأسست اىي شركة  :م القابضةأوراسكوم تيليكو  . أ
ثابة شركة رائدة دبوجنوب شرؽ آسيا كما تعد الشركة الشبكات اؽباتفية وأكثرىم تنوعا يف الشرؽ األوسط وإفريقيا 

يف باكستاف  mobilisتصاالت اؽباتف النقاؿ ىيئة تعمل يف سبعة أسواؽ بتسميات ـبتلفة ىي ايف ؾباؿ 
mobinil  يف مصرbanglalink يف بنغبلديش، telecel ، يف زمبابويtunisiana  يف تونس، 
djezzy  ،يف اعبزائرIraqna ضة معظم رأس ماؿ شركة أوراسكـو وسبلك أوراسكـو تيليكـو القاب ،يف العراؽ

 ؛تصاالت اعبزائرال
يساىم اجملمع الصناعي الغدائي سيفيتاؿ بنسبة بسيطة  :(Civitalالمجمع الصناعي الغدائي سيفيتال ) . ب

و وبتل ىذا اجملمع الرائد يف ؾباؿ الصناعة الغدائية سيما يف الزيوت النباتية واؼبواد الدظبة  من رأس ماؿ شركة جازي
 والسكر اؼبرتبة السادسة من حيث رقم األعماؿ بالرغم من حداثتو يف السوؽ اعبزائرية. 

اب داخل الًت  GSMتصاالت يف شبكة تسمية التجارية اليت تستخدمها اال" الdjezzyتعترب " جازي " " 
نطبلقتها افبمجرد  2001نوفمرب  7ف عنها يف الوطٍت وىي تسمية مشتقة من كلمتُت اعبزاء واعبزائر وقد مت اإلعبل

سًتاتيجية بتطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية  اعبزائر رظبت جازي أولويتها االالفعلية يف خدمة اؽباتف النقاؿ يف
 (4).2003الية هناية ( و 48وتغطية شباين و أربعُت ) " la vieبشعار" عيش 

                                                             
 .140، ص: مرجع سبق ذكرهفراح خالدي،  (1)
، كلية رسالة ماجستير عير منشورةمتلقي اػبدمة دبؤسسة اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر "،  نعيمة فشي، " دراسة مقارنة األثر اؼبزيج الًتوهبي على سلوؾ (2)

 .140، ص :  2012العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت جامعة منتوري، قسنطينة، اعبزائر ، 
 .140-139ص ص:  ،مرجع سبق ذكرهعادؿ بوعافية،  (3)
 .140، ص: مرجع سبق ذكرهفراح خالدي،  (4)
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عرفت اؼبؤسسة عدة تطورات خبلؿ تواجدىا يف السوؽ اعبزائرية  تطور المؤسسة في السوق الجزائر : .2
 أنبها يف اعبدوؿ التارل :  نربز

 (: تطور مؤسسة جيزي في الجزائر4-4الجدول رقم )

 اإلجراءات السنة
مليوف  737تفية النقالة يف اعبزائر بقيمة ؾبموعة أوراسكـو تيليكـو ربصلت على الرخصة اؽبا - 2001

 دوالر أمريكي. 
( أسدلت الشركة djazair( جائزة وجزائرية )djaizaaستنبط من  )سم اؼبظهور جازي اال -

 .2001نوفمرب  07ظبها التجاري يف ندوة صحفية باعبزائر يف االستار عن 
 مرب .ديس 28فتح أوؿ نقطة بيع ، وكاف ذلك بقصر اؼبعارض بتاريخ  -

 .فيفري 15و فتح أوؿ مركز مكاؼبات باعبزائر يف  GSMتشغيل  - 2002
أشهر وصلت نسبة  8" يف أقل من la vieعرؼ شهر أوت بداية بيع بطاقات التعبئة "عيش  -

 .% 70اؼبشًتكُت يف العرض 
 والية.  48ألف مشًتؾ كما وصلت تغطية الشبكة  900يف أوت وصل عدد اؼبشًتكُت إذل  - 2003

وتفعيل  ،" يربط بُت مرسيليا اعبزائر وعنابةmed cableيف نوفمرب مت إنشاء مشروع "  -
 تصاالت بُت اعبزائر وأوروبا .اال

موزعُت ،  7مركز خدمات،  23مليوف مشًتؾ،  1.5فيفري وصل عدد اؼبشًتكُت إذل  15يف  - 2004
 موظف.  1500 ،نقطة بيع 300

 يف مشاؿ أفريقيا.  يف مارس جازي لقبت بأحسن متعامل -
  .يف شهر أفريل Vastاغبصوؿ على رخصة  -
 GPRSطبلؽ تقنية إف مشًتؾ بعد عامُت من اإلنطبلؽ و مليو  02يف جويلية مت الوصوؿ إذل  -

  .ألوؿ مرة
 مليوف مشًتؾ يف ديسمرب.  03الوصوؿ إذل  -

 مليوف مشًتؾ.  04يف مارس مت الوصوؿ إذل  - 2005
 واطبلؽ خدمة فليكسي للتعبئة جواف.  SOSإنشاء خدمة قرض  -
 مليوف مشًتؾ.  06سبتمرب الوصوؿ إذل  30يف  -

 مليوف مشًتؾ.  8يف مارس مت الوصوؿ إذل  - 2006
 مليوف مشًتؾ.  9يف ماي الوصوؿ إذل  -
 ".Ranatiيف جواف مت إنشاء خدمة "  -
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 يف أكتوبر مت إنطبلؽ خدمة ببلؾ بَتي.  -
 مليوف مشًتؾ يف سبتمرب.  12الوصوؿ إذل  - 2007

 مليوف مشًتؾ يف ديسمرب. 13الوصوؿ إذل  -
  .مليوف مشًتؾ 14يف ماي وصل عدد اؼبشًتكُت إذل - 2008
مليوف مشًتؾ بسبب األزمة اليت  12لبفاض يف عدد اؼبشًتكُت إذل ايف ديسمرب مت تسجيل - 2009

بالتارل و  2009نوفمرب 14لبلدين يف مباراة كروية جرت بُت فريقي انشبت بُت اعبزائر ومصر بعد 
لبفاض عدد اؼبشًتكُت يف شبكتها أدى إذل ىبوط سهم الشركة األـ يف بورصة القاىرة كما عانت ا

مليوف دوالر على  600متاعب مالية بسبب مطالبة السلطات اعبزائرية بدفع ضرائب بقيمة 
 514حوارل  2008حها سنة ربويبلت مالية قامت هبا الشركة األـ يف اػبارج حيث بلغت أربا

 مليوف دوالر .
 (.15.087.393مليوف مشًتؾ ) 15أكثر من -  2010
 (.16.595.233مليوف مشًتؾ )  16أكثر من -  2011
 (.17.845669مليوف مشًتؾ ) 17أكثر من -  2012
 (.17.574249مليوف مشًتؾ )  17أكثر من -  2013
 مليوف مشًتؾ.  17أكثر من -  2014
.  OTAستغبلؿ امت منح رخصة -  2015  للمؤسسة الروسية فمبل كـو تيليكـو
 مشًتؾ 16367886بلغ عدد مشًتكي اؽباتف النقاؿ - 2016
 من إعداد الباحث باإلعتماد على :المصدر 

قاؿ خبلؿ عادؿ بوعافية، " ىيكل الصناعة و أثر على أداء اؼبؤسسة اإلقتصادية اعبزائرية حالة مؤسسة موبيليس للهاتف الن -
كلية العلـو الئلقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت ، جامعة ؿبمد   رسالة ماجستير غير منشورة،("، 2009 -2001الفًتة ) 

 .141، 140، ص ص: 2017خيضر، بسكرة، اعبزائر، 
ة أوراسكوـ أضبد ؿبمودي، " فعالية أنظمة إنتاج اػبدمة يف كسب والء اؼبستهلك يف سوؽ اػبدمات دراسة حالة مؤسس -

، كلية العلـو اإلقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة حسيبة أطروحة دكتوراه غير منشورة"،  DJEZZY GSMثيليكـو اعبزائر 
 .209ص:  2016بن بوعلي، الشلف، اعبزائر ، 

يف اعبزائر ) فراح خالدي، " دور نظم اؼبعلومات التسويقية يف إزباذ القرارات التسويقية دراسة حالة مؤسسات اإلتصاؿ  -
ضر، ، كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت جامعة ؿبمد خيأطروحة دكتوراه غير منشورة موبيليس، جازي، عبمة (،

 .141، ص: 2014بسكرة، اعبزائر،
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة:.3
 الشكل التارل يوضح اؽبيكل التنظيمي ؼبؤسسة جازي:  

 يكل التنظيمي لمؤسسة جازي ( : اله3-4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوثائق الداخلية للمؤسسة.:  المصدر

  (1)تتكوف مؤسسة جيزي من اؼبديريات التالية :
ػبدمات مع تقدًن كز ا: هتتم بالوسائل العامة من صيانة العتاد اؼبكتيب والتوظيف وهتيئة نقاط البيع ومرا  اإلدارة -

رات القانونية ستشاربافظ على أمن اؼبؤسسة بتقدًن االدارات األخرى كما هتتم باؼبوارد البشرية و اؼبساعدة لئل
 ؛ؼبختلف النظم

ائف اؼبالية كتسيَت العوائد اؼبالية للمؤسسة األسعار التحويبلت البنكية، ظ: هتتم بكل الو  المديرية المالية -
 ؛وية األمور احملاسبية والضريبيةسوسبويل اؼبشاريع، وت

                                                             
 .149، ص: مرجع سبق ذكرهخالدي ، فراح  (1)

 الرئيس المدير العام

 (OTAاإلدارة العامة جازي )

لمديرية التجاريةا اإلدارة  المديرية المالية مديرية العمميات 

 وسائل عامة

 األمن

 الموارد البشرية

المستشارون 
 القانونيون

 القسم التقني

 عائد التأمين

 المحاسبة

 المشتريات

العالقات 
 العامة

 المبيعات

 التسويق

 تكنولوجيا 

 خدمة العمالء
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( وصيانة مركز اػبدمات GSMهتتم بالنظم التقنية اؼبسَتة لشبكة ) مديرية العمليات ) المديرية التقنية (: -
ق للقياـ بعمليات تروهبية وضماف سرية اؼبعلومات وتقدًن الدعم التقٍت ؼبختلف اؼبصاحل خاصة مصلحة التسوي

 ؛ناجحة
 : سبثل العصب اغبيوي للمؤسسة وأىم مديرية فرعية هبا وتضم اؼبصاحل اآلتية: المديرية التجارية -

 ؛ور اؼببيعات واألنشطة الًتوهبية* مصلحة اؼببيعات : اليت تتابع حركة تط
تصاالت الداخلية وقسم لرعاية ألحداث وقسم لتحديث بلقات العامة : وتشمل على قسم لبل* مصلحة الع

 ؛بكة األنًتنتموقع اؼبؤسسة على شوتصميم 
 * مصلحة التسويق وىي أكرب اؼبصاحل حجما و أكثرىا حيوية .

 تصاالت الجزائر (: شركة أوريدو ) نجمة الوطنية لالالمطلب الثالث 

تعترب شركة أوريدو ) قبمة سابقا ( ثالث متعامل يدخل السوؽ اعبزائري بعد جازي و موبيليس إذ حاولت 
حصة سوقية فبكنة وؼبعلومات أكثر عن ىذه الشركة سيتم التطرؽ من خبلؿ ىذا ستحواذ على أكرب ية االمنذ البدا

 اؼبطلب إذل حملة تارىبية عن الشركة إضافة إذل تطورىا يف السوؽ وأخَتا اؽبيكل التنظيمي ؽبا .
 (:Ooredoo. لمحة تاريخية عن شركة ) 1

تعاملُت ولوجا ( ىي آخر اؼبWTA" )  Wataniya Telecom Algerie"الوطٍت لبلتصاالت 
  ) QTELتصاالت قطر ) كيوتل ( االنقاؿ و ترجع ملكيتها إذل شركة إذل السوؽ اعبزائري يف قطاع اؽباتف 

Qater Telecom تصاالت عاؼبية رائدة ذات توجو كبَت ومتميز يف منطمة الشرؽ األوسط ا( وىي شركة
 (1).ومشاؿ إفريقيا وجنوب آسيا

( وىي ؾبموعة مؤسسات  kipcoبكو ) كجزء من مؤسسة كي  1999 تصاالت سنةالوطنية لبل مت تأسيس
يت تصاالت الكويتية الإذ أعلنت مؤسسة الوطنية لبل ،مليار دينار كوييت 10كويتية خاصة برأس ماؿ قدر ب 

أهنا قبحت يف عقد سبويل متوسط  02/12/2003سم التجاري " قبمة " يف سبارس نشاطها باعبزائر ربت اال
ستفادة من ىذا التمويل إلسباـ عمليات إنشاء و توسيع الشبكة يف مليوف دوالر على أف تتم اال 421ة اؼبدى بقيم

 اعبزائر 

                                                             
(1) www.qtel.qa consulté le :10/02/2017   

http://www.qtel.qa/
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قد فازت برخصة التشغيل الثالث  تصاالت يف اعبزائر كفرع من اؼبؤسسة الكويتيةوكانت مؤسسة الوطنية لبل
 04/2004/ 25اصة هبا يف تصاؿ اػبرظبيا شبكة اال و أطلقت بذلك 2003ستغبلؿ اؽباتف النقاؿ يف ال
بتداء من ا" Ooredooوغَتت عبلمتها التجارية لتصبح أوريدو " (1)،مليار دوالر  1ستثمار قدره اب

31/12/2013 .(2) 
 .عامل موزعُت على ؾبموعة من الوكاالت يتواجد مقرىا الرئيسي بباب الزوار 700كانت تضم يف البداية 

" فبا ساعدىا على توسيع GPRSائنها منذ البداية فأدخلت نظاـ " حرصت اؼبؤسسة على تقدًن األفضل لزب 
نظاـ التغطية عن باقي اؼبنافسُت حيث مشلت التغطية كل واليات الشرؽ الشماؿ الغرب وانتقلت تدرهبيا إذل 

والية مع وضع خطة  14وصلت تغطية الشبكة إذل  2005مارس  15باؼبدف األكثر كثافة ففي  ااعبنوب بدء
سًتاتيجية اكما وضعت   2005رى قبل هناية سنة والية أخ 13و  2005والية أخرى قبل جواف  09لتغطية 

  (3).سنوات 04لتغطية كامل الًتاب الوطٍت خبلؿ 
 .تطور المؤسسة في السوق الجزائرية: 2

دخوؿ اؼبؤسسة إذل السوؽ أعطى دفعا جديدا للمنافسة فبا أثر على اغبصة السوقية عبازي و موبيليس و  
 عبدوؿ التارل يوضح أىم التطورات اليت عرفتها اؼبؤسسة يف السوؽ اعبزائرية .ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .142، ص: مرجع سبق ذكرهبوحساف سارة كنزة،  (1)

(2)
 Nedjma historique. 

 .143،ص:  مرجع سبق ذكرهفراح خالدي،  (3)
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 (: تطور مؤسسة أوريدو في الجزائر5-4الجدول رقم )
 اإلجراءات السنة

 مليوف دوالر  421نتشار قدر ب ديسمرب :اغبصوؿ على رخصة اال  2 2003
 .سنوات 3ليار دوالر ؼبدة م 1ستثمار اؼبطبقة ب ماي :تقدر قيمة اال 11 2004

  .ماي :تسوؽ الشركة خدماهتا يف السوؽ اعبزائري 20
  .من السوؽ اعبزائري % 5.89على  ذأوت: تستحو  29

  .سبتمرب :تغطية اؼبدف الشمالية الكربى العاصمة و ىراف ، قسنطينة ، عنابة 2
  .واليات 7أكتوبر: تغطية  19
  .مراكز بث 3ربط  380ديسمرب:  30

  .والية 14تساع الشبكة لتغطي اجانفي : 3 2005
 .puce starجانفي : طرح خدمة ستار  5
  .مع إمكانية ربح رصيد إضايف 205x4جانفي : طرح بطاقة التعبئة  5

  .جانفي : إنشاء مركز لتطوير وتعليم إطارات اؼبؤسسة باعبزائر 20
  .من السوؽ % 06.25فيفري : قبمة ربتل  5

  .والية 21مارس : تغطية  30
  .والية 28أفريل : تغطية  30
 .مليوف مشًتؾ 1أوت : قبمة كبقق  06
 .مليوف مشًتؾ 1.5نوفمرب : بلوغ  23

  .ديسمرب : إطبلع صيغة جديدة من الدفع البعدي خاصة بالشركات 5
  .ديسمرب : بيع رخصة جديدة للجيل الثالث من النقاؿ إذل قبمة من طرؼ الوزارة 14
  .والية 48طية ديسمرب : تغ 23
  .ديسمرب : توفَت خدمة الرومبنغ لكل زبائنها 25
 .من السكاف  %65ديسمرب : تغطية  27
  .ؿبطة ربط 1200ديسمرب :  27
  .ديسمرب : طرح تقنية الدردشة بواسطة النقاؿ 28

  .لعبة 45000ربميل  mmsمليوف  6جانفي : ربويل  26 2006
 .دج200ة فيفري : طرح بطاقة التعبئة بقيم 06
 .دج 200فيفري : زبفيض شروبة ستار إذل  28
 .دج(2000دج ، 1500مارس : توسيع بطاقة التعبئة لشركة ستار )  13
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 .55la  nedjmaمارس : طرح شروبة جديدة يف السوؽ  29
 .إذل زبائنها e-maklأفريل : طرح خدمة  26
  .تارماي : تطبيق مدد الصبلحية غَت ؿبدودة بالنسبة إذل قبمة س 07
  .لتسويق منتجاهتماشركة قبمة و شركة سوين إريكسوف  راـ إتفاقية للشراكة بُتبماي : إ 31

2007 -
2016 

 .إطبلؽ عرض جيل إنًتنث ديبا كونكيت-
" و األوؿ مرة يف اعبزائر يف كل samomny galaxyتوفَت اؽبواتف الذكية من نوع "  -

 .دج 72.000بيع على شبكتها بسعر فضاءات قبمة اؼبتواجدة على الًتدد الوطٍت لل
 إطبلؽ خدمات اعبيل الثالث والرابع.-
 مشًتؾ. 13328689 بلغ عدد مشًتكي اؽباتف النقاؿ-

 من إعداد الباحث بالعتماد على:: المصدر
اؼبؤسسة : دراسة " اآلثار الفعلية لتكنولوجيا اؼبعلومات  اإلتصاؿ على تطبيقاتو تسيَت اؼبوارد البشرية يف  ،بوحساف سارة كنزة -

،  كلية العلـو اإلقتصادية وعلوـ رسالة ماجستير غير منشورة" قسنطينة "،  nedjma" و " mobilisحالة مؤسسيت "
 . 144-143،ص ص:  2012التسيَت، جامعة منتوري،  قسنطينة، اعبزائر، 

اسة حالة : مؤسسات اإلتصاؿ يف اعبزائر  فراح خالدي : " دور نظم اؼبعلومات التسويقية يف إزباذ القرارات التسويقية در  -
،كلية العلـو اإلقتصادية  والتجارية  علـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر أطروحة دكتوراه غير منشورة)موبيليس ، جازي ، قبمة (، 

 .144ص:  2014بسكرة، اعبزائر ، 
 (.ARPTمصلحة سلطة الضبط لئلتصاالت السلكية والبلسلكية )  -
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 الهيكل التنظيمي للمؤسسة : .3
 الشكل التارل يوضح اؽبيكل التنظيمي ؼبؤسسة أوريدو  

 ( : الهيكل التنظيمي لمؤسسة أوريدو4-4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الوثائق الداخلية للمؤسسة.المصدر

  (1)تتكوف مؤسسة أوريدو من اؼبديريات التالية :  
 : عن تطورات الشركة وكل  اإلدارة العليا  اليت تفرض وتسن القوانُت وىي اؼبسؤولة ىي اإلدارة العامة

 ؛اؼبتغَتات
 :ىي اليت تتعلق بكافة اؼبشاكل اإلدارية و الشؤوف اػباصة باإلدارة و تتكوف من:   المديرية اإلدارية 
جي الداخلي و اػبار  مصلحة شؤوف التنظيم : ىي اؼبصلحة اليت هتتم بالشؤوف الداخلية للشركة و التنظيم -

  ؛للشركة وكل ما يتعلق باإلدارة

                                                             
 .146- 145ص : ، ص  مرجع سبق ذكرهبوحساف سارة كنزة،   (1)

 

 

 اإلدارة العامة

مصمحة الموارد 
 البشرية

نمصمحة األم  

مصمحة الشؤون 
 والتنظيم

 المديرية التجارية المديرية اإلدارية

مصمحة التسويق 
تصالواال  

 مصمحة المبيعات
مصمحة 

 اإلستراتيجيات

مصمحة الرعاية 
التمويلو   

 المديرية المالية

صمحة خدمة م
 الزبون

مصمحة نظام 
 المعمومات

مصمحة 
 تكنولوجيا الشبكة

مديرية 
 المشروعات
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  ؛ة اليت تتكفل باألمن داخل الشركةمصلحة األمن : ىي اؼبصلح -
 ؛عمل واحتياجاهتم وتوظيف العماؿ مصلحة اؼبوارد البشرية : ىي اؼبصاحل اليت تتعلق بال -
  : ما يتعلق باػبدمات وتتكوف من :ىي اؼبديرية اليت تتكفل بكل اؼبعامبلت التجارية و  المديرية التجارية 
طوير اػبدمات تصاؿ : وىي اؼبصلحة اؼبسؤولة عن تسويق اػبدمات ومراجعتها و تمصلحة التسويق و اال -

 ؛لزبوف باػبدمات اعبديدة وتروهبهاتصاؿ داخل اؼبؤسسة وإعبلـ اوىي اؼبسؤولة عن اال
  ؛ىو معروض للخدمة اؼبؤسسة وكل ما مصلحة اؼببيعات : ىي اليت تتكفل بكافة مبيعات -
 : ستثمارات وتتكوف من :الىي اؼبديرية اؼبتخصصة بكل اؼبشاريع التنموية و سبويل ا المديرية المالية 
  ؛ستثمارات اػباصة باؼبؤسسةتقـو بتمويل اؼبشاريع و ترويج االمصلحة الرعاية والتمويل : ىي اؼبصلحة اليت  -
ملية تغيَتىا حسب اتيجيات اؼبطبقة من طرؼ اؼبؤسسة وعسًت سًتاتيجيات : ىي اليت تتكفل باالمصلحة اال -

 ؛متطلبات السوؽ
 : ستثمار للمؤسسة وتتكوف من :اػباصة بكل اؼبشروعات اػباصة باالوىي اؼبديرية  مديرية المشروعات 
  ؛ولوجيا الشبكة وربديد كل اؼبشاكلمصلحة تكنولوجيا الشبكة : ىي اؼبصلحة اليت تتكفل بتكن -
  ؛لومات: ىي تتكفل بنقل وتوريد إرساؿ اؼبعلومات من و إذل اؼبؤسسةمصلحة نظاـ اؼبع -
 .عاة كل مشكل للزبوفمصلحة خدمة الزبوف : ىي اليت زبص الزبوف وربل مشاكلو ومرا -

 المبحث الثالث : خصائص البيئة التنافسية لشركات اإلتصاالت  في الجزائر 

عامة ربمل ؽبا الكثَت من الفرص التسويقية إضافة إذل  تصاالت يف اعبزائر على قلتها يف بيئةتوجد شركات اال
 اوسريعا وذلك نظر  اتصاالت يشهد مبوا متزايدمن التهديدات واؼبخاطر فقطاع اال ذلك فهي تشكل ؽبا مصدرا

نفتاح على واليت كاف ؽبا بالغ األثر يف اال لتطور خدمات قطاع اؽباتف النقاؿ خاصة بعد اإلصبلحات اليت مستو
وبالتارل ربسُت تنافسية القطاع وسنحاوؿ من خبلؿ ىذا اؼببحث التطرؽ إذل متغَتات بيئتها العاملة إضافة  اؼبنافسة

ز مة بيئتها من الناحية االسًتاتيجية وأخَتا اؼبركءالتنافسية عليها لتحديد مدى مبل إذل معرفة ضغط ـبتلف القوى
  تصاالت.التنافسي لشركات اال
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 لبيئة العامة في الجزائرخصائص ا المطلب األول :
للعديد  اتشكل مصدر نفسو الوقت  ربمل ؽبا الكثَت من الفرص ويفاالتصاالت يف بيئة عامة  تعمل شركات

من التهديدات والضغوطات، وسنتعرؼ من خبلؿ ىذا اؼبطلب على خصائص البيئة العامة لشركات االتصاالت 
 يف اعبزائر.

 تتمثل اػبطوط العريضة للبيئة العامة اعبزائرية يف:الجزائر:.البيئة العامة لشركات االتصاالت في 1
اعبزائر بلد نفطي بالدرجة األوذل أغلب صادراتو عبارة عن ؿبروقات أما وارداتو فهي السلع  قتصادية :البيئة اال -أ

فط بالدرجة األوذل، ة عن مبو قطاع النذبالغدائية والدواء وـبتلف اؼبواد اؼبصنعة. تعرؼ اعبزائر معدالت مبو معتربة نا
اليت  يقتصاد الكليف أىم دعائمها، ماعدا مؤشرات االبالنظر إذل مؤشرات تنافسيتها قبدىا ربتل مراتب متأخرة 

تعرؼ ربسنا كبَتا يف ميزاف اؼبدفوعات بالتحديد . تفتقر ألعم مقومات البنية التحديات ومعدالت تضخم متزايدة  
 ةنتشار وىي عوامل سانبت يف عرقلطية وصعوبات البدء يف أعماؿ االراكما تتميز بثقل اإلجراءات البَتوق

  (1)ستثمار احمللي واألجنيب.اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .340، ص:مرجع سبق ذكرهرقية بوحيضر،   (1)
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 (:2016-2010عبزائر خبلؿ الفًتة )قتصادية عن ادوؿ اآليت يعرض بعض اؼبؤشرات االواعب

 (2016-2010قتصادية في الجزائر خالل الفترة )لمؤشرات اال( : بعض ا6-4الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
الناتج احمللي 
    اإلصبارل اإلظبي 

 ) مليار دوالر(
161.21 200 209 209 211 208 166 

معدؿ النمو 
السنوي للناتج 

 %اغبقيقي 
3.3 2.4 3.3 2.8 3.8 3.8 3.5 

عدد السكاف 
 41.2 40 39.5 38.3 37.4 36.7 35.9 )مليوف نسمة(

ط سعر متوس
الصرؼ الدوالر 

 بالدينار
74.9 72.85 77.55 79.4 80.56 100.46 109.66 

معدؿ التضخم 
 %السنوي 

3.9 4.52 8.89 3.30 2.90 4.80 6.40 

نصيب الفرد من 
ظبي الناتج اال

 بالدوالر
4473.5 5447.4 5583.62 5492.12 5496 4318 3966 

 (.2016-2010زائر خبلؿ الفًتة ): إحصائيات صندوؽ النقد الدورل وبنك اعب المصدر

 أىم ما يبيز ىذه البيئة ما يلي : البيئة اإلجتماعية : -ب
 ؛صائيات اعبدوؿ السابقحإسكاف اعبزائر من سنة ألخرى حسب  رتفاع عددا -
 ؛ية ودقيقة عن نسبة غَت اؼبسلمُتأغلب سكاف اعبزائر مسلمُت وال توجد أرقاـ وبيانات رظب -
 ؛ريالبفاض دخل الفرد اعبزائ -
 .رتفاع معدالت البطالةا -
 أىم ما يبيز ىذه البيئة ما يلي : البيئة السياسية و القانونية : -ج
 ؛راألمٍت للجزائستقرار السياسي و اال -
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ل على البلسلكية تعمبط الربيد واؼبواصبلت السلكيات و وجود ىيئة حكومية متخصصة تتمثل يف سلطة الض -
  ؛يف إطار قانوين وتشريعي ت عموماتصاالضبط وتنظيم قطاع ورقابة اال

( حيث جاء يف 03/2000من القانوف )  1ستثمار اليت نص عليها صراحة يف الفقرة الثانية اؼبادة حريات اال -
شفافة وبدوف  ،وؼ موضوعيةتصاؿ ذات نوعية يف ظر اىذا القانوف تطوير وتقدًن خدمات نصها أف " ىدؼ 

بُت متعاملي اؽباتف يف  يئة القانونية بتكريس حقيقي ؼببدأ اؼبنافسةوبالتارل ظبحت الب (1)يف مناخ تنافسي " ،سبييز
 ؛اعبزائر

التجهيزات بقطاع عبزائر مبلئمة لتطوير واستغبلؿ وتسيَت الشبكات و عموما يبكن القوؿ أف البيئة العامة يف ا
 .النزيهة واؼبقيدة للمنافسة قتصادية من اؼبمارسات غَتامؤسسة  اؽباتف النقاؿ ، وضباية كل

 تصاالت في الجزائر ي : نموذج القوى الخمس لشركات االالمطلب الثان

من أشهر الدراسات اليت اىتمت بالبيئة التنافسية للمؤسسة ما يسمى بنموذج القوى اػبمس لبورتر، حيث 
صبع القوى اليت تؤثر يف صناعتها، حيث كل قوة من ىذه القوى يبكن أف تشكل فرصة أو هتديدا للمؤسسة يف 

 تها التنافسية، وسنحاوؿ من خبلؿ ىذا اؼبطلب اسقاط ىذا النموذج على قطاع االتصاالت يف اعبزائر.بيئ

 .أىمية نموذج القوى الخمس تحليل تنافسية القطاع: 1

يعترب مبوذج القوى اػبمس لبورتر ؿباولة لتصنيف ىاـ للقطاعات فهو يقدـ إطار دراسة بنية القطاع من 
( بالعمل على القوى التنافسية يف Porter تؤثر على ىذا القطاع فمن البداية قاـ ) حيث القوى التنافسية اليت

كيف تشكل القوى التنافسية "" بعنواف Harvardفأوؿ مقاؿ لو يف ؾبلة إدارة األعماؿ "  ،األسواؽ
 يف (، فبورتر قدـ حججو بأف التنافس ال يكوف فقط مع متنافسُت1979سًتاتيجية" الذي مت نشره سنة ) اال

على  السوؽ أو يف القطاع ولكن ىو أبعد من ذلك. فهو قدـ مبوذجا يوضح كل القوى اليت من شأهنا خلق ضغط
ستثمار واسًتاتيجيات ضرورية أخرى يف التنافس يف القطاع. إف النموذج يعترب أداة األسعار والتكاليف ونسبة اال

تغَتات فيما ىبص اؼبنتوج واػبدمات وأثر اؼبكونات قوية لتحليل قطاعات عديدة يف عدة أماكن فهو يقدـ بعض ال
األساسية " العناصر اليت ربدد أنبية كل قوة ".  إف اػبطوة األىم يف إقباز ىذا التحليل اػباص بتنافسية القطاع 
ىو ربديد حدود كل قطاع بصفة دقيقة،  فحدود القطاع تتكوف من بعدين أوليُت : أوال بعد اؼبنتوجات أو 

ليل بنية لبعد الثاين يكمن يف اؽبدؼ اعبغرايف.  وما داـ ربديد حدود القطاع لديو أثر مباشر على رباػبدمات وا
                                                             

 احملدد للقواعد العامات اؼبتعلقة بالربيد  اؼبواصبلت السلكية والبلسيلكية. 2000أوت  5اؼبؤرخ يف  03- 200القانوف  (1)
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سًتاتيجية كوهنا ربليبل عمليا يف حد ذاهتا وىي تشكل أساس تتسبب يف األخطاء االالقطاع فهي أيضا تنتج و 
صاالت يساعدنا يف ربديد وتشكيل البنية تعماؿ ىذا النموذج لتحليل قطاع االوباست (1)سًتاتيجية التنافسية. اال

نو يسمح بتحديد الضغط الذي يبارسو قوى التنافس اػبمس على مردودية إ سية ؽبذا القطاع يف اعبزائر إذالتناف
  .القطاع

 ( القوى الخمس في قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر:Porter. نموذج )2
وذلك  ،جاذبية وتنافسية الصناعة يف قطاع اؽباتف النقاؿ ( أداة مبلئمة لتقييم مدىPorterيعد مبوذج )

 من خبلؿ ربديد الضغوط اليت سبارسها القوى التنافسية على مردودية ىذا القطاع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

 Rajasekar , J and Al Raee, M ; « An analysis of the Telecommunication Industry in the 

Sultanate of Oman using Michael Porter’s Competitive Strategy Model », Competitveness 

Review : An international Business Journal, Vol (23), No (03), 2013, PP : 239-240. 
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( على قطاع خدمات اؽباتف النقاؿ والقوى التنافسية اليت تؤثر Porterالشكل التارل يوضح اسقاط مبوذج )
 :على القطاع

 للقوى الخمس في قطاع خدمة الهاتف النقال (Porter)(: نموذج 5-4رقم ) الشكل

 باالعتماد على: الباحثعداد إمن :  المصدر
عادؿ بوعافية، " ىيكل الصناعة وأثره على أداء اؼبؤسسة اإلقتصادية اعبزائرية حالة مؤسسة موبيليس للهاتف النقاؿ خبلؿ الفًتة -

، كلية العلـو اإلقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، جامعة ؿبمد خيضر، منشورة رسالة ماجستير غير"،  2009– 2001
 . 195ص:  2017بسكرة، اعبزائر، ،

مداخلو ضمن المتلقى  سعاد قويف :" اؼببلح التنظيمية واإلسًتاتيجيات التنافسية ؼبتعاملي صناعة اؽباتف النقاؿ اعبزائري"،-
يجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية يومي الدولي الرابع حول المنافسة واإلسترات

، الشلف، اعبزائر، ص : جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 2010نوفمبر  9-10
04. 

 

 

 

 :هديد الوافدين الجدد المحتمل  دخولهمت
 المؤسسات المتأهمة لمرخصة الثالة-
 مؤسسات النقال غير المتواجدة في السوق-
 اإلتصاالت عبر األنترنث-

القوة التفاوضية 
 لمموردين :

ALCATEL- 

ERICSSON- 

SIEMENS- 

ZTE-   

HUAWEI- 

 : الصناعةالمنافسون في 
 ATMس شركة موبيمي-

 OTAشركة جازي -

 WTAشركة أوريدو -

  :القوة التفاوضية لمعمالء
 المشترون النهائيون -

 الدولة :
 وزارة البريد و تكنولوجيا اإلعالم  -
سمطة ضبط البريد لإلتصاالت  -

 (ARPTالالسمكية ) السمكية و

  تهديد المنتجات البديمة:
 الهاتف الثابت السمكي والالسمكي -
 VSATل بر الساتاإلتصاالت ع-
 اإلتصاالت عبر األنترنث-
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فسية اػبمس من خبلؿ ما التنا للقوى )  Porter( يبكن ربليل مبوذج )5-4بالنظر إذل الشكل رقم )
 :يلي

 . المنافسون في الصناعة :1
ات اليت يبدؽبا الفاعلوف يف القطاع أو اؼبنافسوف اغباليوف اؼبوجودوف من دقوة اؼبنافسة ىي عبارة عن اجملهو إف 

 د الفائدة يففوائدىم وكذلك صورهتم. إف اؼبنافسة الكبَتة ربد تطوير حصتهم السوقية، عائداهتم،أجل ربسُت و 
وربسُت  تصاالت كل مظاىر اؼبنافسة دبا فيها زبفيض األسعار، وإدخاؿ منتوجات جديدة،القطاع. يف قطاع اال

( فإف درجة اؼبنافسة مرتبطة بشدة Porterاػبدمات وضببلت اإلشهار كلها تلعب دورا أساسيا. وحسب )
 .اؼبنافسة وأسسها

حظ من انفتاح القطاع على اؼبنافسة ؼبوجب القانوف ) أما بالنسبة لشدة اؼبنافسة يف قطاع اؽباتف النقاؿ يبل
ف القطاع يضم ثبلث متعاملُت فقط فبا يدؿ على أف شكل إحيث  ،قيت كثافة األخَتة منخفضة( ب2000-03

 اؼبنافسة يف السوؽ اعبزائري ىي منافسات القلة. 
 فيما يلي : وتصاالت يف اعبزائر يبكن تلخيصوربليل التنافس يف سوؽ اال

 ،: إف عدد اؼبنافسُت مهم حبيث أف كل اؼبنافسُت وبصلوف على نفس اغبصة ركيز وحجم وقوة المنافسينت -أ
تصاالت وبددوف التغطية ومن مث الوبالنسبة إذل اغبجم فإنو يعٍت حجم الشبكة والتغطية، فبعض فبولو خدمة ا

لقطاع تعطي مؤشرا ىاما لقوهتم ومن مث يكوف لديهم تأثَت أقل وحصة سوقية أقل. إف القوة اؼبالية للفاعلُت يف ا
قدرهتم على الضغط على منافسيهم، وتلعب سلطات الضبط اغبكومية دورا يف ربديد تركيز اؼبنافسُت يف القطاع، 

ضة وينتج فهذا يعٍت أف تركيز اؼبتعاملُت يف اػبدمة منخف ،تصاالتفقط يف سوؽ اال ودبا أف ىناؾ ثبلث شبكات
 ؛عنو ضعف الضغط التنافسي

مازاؿ قطاع اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر يشهد مبوا سريعا الذي يعكسو التطور السريع يف  درجة نمو الصناعة : -ت
عدد اؼبشًتكُت، كما أف رقم األعماؿ احملقق يف القطاع حقق ىو اآلخر قفزة نوعية، واعبدوؿ التارل يوضح تطور 

 رقم أعماؿ قطاع اؽباتف النقاؿ مقارنة باؽباتف الثابت:
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 ر رقم  أعمال قطاع الهاتف النقال والهاتف الثابت في الجزائرتطو : ) -47الجدول رقم )
  الوحدة . مليار دج

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 
رقم أعماؿ اؽباتف 

 349 340 324.3 299.8 274.3 246.1 222.58 النقاؿ 

رقم أعماؿ اؽباتف 
 95.5 93 81.7 73.4 70 65.8 61 الثابت 

إجمالي رقم 
 444.5 433 406 373.2 344.3 311.9 283.58 األعمال

 باإلعتماد على:  الباحث: من إعداد  المصدر
 .25/11/2017تاريخ اإلطبلع عليو:  www.arpt.dzاؼبوقع اإللكًتوين:  -

 ستعانة بالتمثيل البياين بواسطة األعمدةه ، فإنو يبكن االيف اعبدوؿ أعبل ولسهولة مبلحظة التغَتات اغباصلة
  البيانية:

 نقال والهاتف الثابت في الجزائر: تطور رقم أعمال قطاع الهاتف ال) 4-6الشكل رقم )

 
 .) -47اعبدوؿ رقم ) علىباالعتماد  من إعداد الباحثالمصدر: 
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يف قطاع اؽباتف النقاؿ واؽباتف الثابت، وانطبلقا رقم األعماؿ  ( الذي يوضح تطور7 -4من اعبدوؿ رقم )
 من الشكل البياين يبكن مبلحظة التارل:

 ( ، فأعلى 2016إذل سنة  2010من سنة )ا سريعا مبو شهد د أنو بالنسبة لرقم أعماؿ اؽباتف الثابت قب
 ؛( مليار دج95.5بػػ)  2016رقم أعماؿ حققو اؽباتف الثابت كاف سنة 

 مذىبل وسريعا وىوما يعكس التطور السريع ؽبذا القطاع، فقد  اتف النقاؿ فقد شهد مبو أما رقم أعماؿ اؽبا
ويعود سبب ( 2016)( مليار دج سنة 349اذل ) (2010)( مليار دج سنة 222.58انتقل رقم األعماؿ من )

اؽباتف النقاؿ، متعاملي  عبودة يف اػبدمات اؼبقدمة من طرؼذل التميز واإقم األعماؿ للهاتف النقاؿ النمو يف ر 
ضافة اذل التغَت اغباصل يف األمباط االستهبلكية للمجتمع اعبزائري الذي أصبح يفضل اؽباتف النقاؿ على اؽباتف إ

 .اؼبختلفة الثابت نظرا ؼبزاياه
تصاالت كل اؼبنتوجات واػبدمات اؼبعروضة متشاهبة فبا ذبعل التنافس يف يف قطاع اال التنافس في األسعار : -ج

ر كبَتا إال أف القوانُت غالبا ما ربدد األسعار التنافسية والدرجة اليت يريد اؼبتنافسوف اػبوض فيها، فتحديد  األسعا
ؿبتكرا أو منافسا جزئيا أو كليا حيث ينشط متعاملي النقاؿ يف ؿبيط  ر تعتمد على طبيعة السوؽ إف كاف األسعا

واػبدمات اليت رباوؿ من خبلؽبا ربقيق رضا ووالء تنافسي ما حتم عليهم إطبلؽ تشكيلة متنوعة من العروض 
 ؛اغبصوؿ على أكرب حصة سوقية فبكنةالزبوف و 

تصاالت على خصائص اؼبنتوج تتوفر اؼبنافسة يف قطاع اال التنافس في أبعاد أخرى غير األسعار: -د
اتيجيات التمايز سًت ا، وىذا يبكن فحصو عن طريق ربليل واػبدمات، واػبدمات اإلضافية والعبلمة أو الصورة

أف تقيم مدى التنافس يف  واألىداؼ اػباصة دبتعاملي اؽباتف النقاؿ إضافة إذل بعض اإلجراءات اليت من شأهنا
 تصاالت.قطاع اال

 . القوة التفاوضية للموردين ) المجهزون (:2
فيما ىبص التجهيزات  ستثماراهتما اعبزائر إذل تطوير وزيادة حجم يسعى اؼبتنافسوف يف قطاع اؽباتف النقاؿ يف

كتساهبم ميزة تنافسية ا أفضل اػبدمات والعروض لزبائنهم و اػباصة بالشبكات والوسائل اليت سبكنهم من تقدًن 
  (1)سبكنهم من السيطرة والتحكم على القطاع، ومن أىم ؾبهزي قطاع خدمة النقاؿ يف اعبزائر ما يلي :

                                                             
 .250-199ص ص :  ،مرجع سبق ذكرهعادؿ بوعافية ،   (1)
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تصاؿ اليت تسمح بتقدًن اغبلوؿ اػباصة بطرؽ اال سةتقـو ىذه اؼبؤس :(Alcatelالمجهز الفرنسي ) -
دولة كما  130متبلؾ وسائل نقل اؼبعطيات الرقمية )صوت ، صورة(، حيث تتواجد اؼبؤسسة يف اؼبتعاملُت من 

  ؛(OTAيتعامل يف السوؽ اعبزائري بشكل أساسي مع مؤسسة )
( ATMزائر وبفضلو سبكنت مؤسسة )نتشارا يف اعبايعترب اؼبورد األكثر  (:Ericssonالمجهز السويدي ) -

سنة ) AT (من ربقيق قباح ملموس من خبلؿ ربسُت جودة تغطيتها اؽباتفية، حيث بلغ عدد ؿبطات مؤسسة َ 
التكنولوجيا اؼبتطور واػباصة ؿبطة، حيث يبدىا اجملهز السويدي بالتجهيزات  3000وارل ح 2004

يف أكثر  GPRS.UMTS.GSMتكنولوجيا  ( يف ؾباؿ نقلEricssonتتعامل مؤسسة ) .تصاالتباال
مؤسسة ( و ATMدولة، أما يف السوؽ اعبزائري فهي تتعامل بشكل رئيسي مع مؤسسة ) 140من 

(Ooredoo)؛  
تصاالت الشبكات اػبدماتية بتكنولوجيا االيعترب من أكرب موردي العادل ب (:Huaweiالمجهز الصيني ) -

اجاهتا، واليت تضمن تزايد يف عدد زبائنها على اؼبدى غب اؼببلئمةتجات، اػبدمات واغبلوؿ يبد موبيليس باؼبن
 ؛مليوف دوالر 200 اعبزائر وذباوزت قيمة مشاريعو يف ،البعدي

يسعى بدوره جاىدا للتموقع يف السوؽ اعبزائري، وينحصر تعاملها أكثر مع  (:ZTEالمجهز الصيني ) -
 موبيليس .

 . القوة التفاوضية للعمالء :3
تصاالت دورا ىاما يف قوة اؼبشًتين، فهي من بُت ة اػبدمات واؼبنتوجات يف قطاع االونوعييلعب سعر 

نوعا العوامل األساسية اليت تؤثر على قراراهتم خاصة وأف اؼبستهلك اعبزائري أصبح يتطلع إذل خدمات أكثر ت
ر يف قوة اؼبشًتين ىو وفرة ستهبلكو، ومع تطور اؼبنافسة ىناؾ عامل آخر مهم يؤثاتبلئم تطور ذوقو وتغَت مبط 

 اؼبعلومات حوؿ تنوع اؼبنتوجات واػبدمات اؼبوجودة يف السوؽ اعبزائري .
إف تكاليف التحوؿ اؼبنخفضة كذلك ترفع من قوة اؼبشًتين، فالضغط الذي يبارسو اؼبشًتوف يؤدي إذل تركيبو 

)أفراد، مؤسسات( ضعيفة والتشكل  أسعار تنافسية. ورغم ىذا فإنو يبكن القوؿ أف القوة التفاوضية العمبلء
  (1)ضغطا كبَتا على متعاملي اؽباتف بشكل عاـ، ويرجع ذلك لؤلسباب التالية :

 ؛مقارنة بعدد اؼبشًتين ) العمبلء(لبفاض عدد اؼبتعاملُت وتركزىم يف قطاع خدمة اؽباتف النقاؿ ا -
 ؛رؼ اؼبتعاملُتدمات اؼبقدمة من طالتماثل والتقارب الكبَت يف جودة ونوعية اػب -

                                                             
 .201-200ص :  ، صمرجع سبق ذكرهعادؿ بوعافية ،   (1)



 التنافسية الخمس لبورتر ىتصاالت في الجزائر باستعمال نموذج القو تحليل صناعة اال                        الفصل الرابع
 

205 
 

 ؛ؼبات اؽباتفية ) خدمة النقاؿ (اإلنعداـ النسيب لبدائل خدمة اؽباتف النقاؿ والبفاض أسعار اؼبكا -
لبفاض اؼبكاؼبات اؽباتفية ) بالنسبة للهاتف النقاؿ ( جاء نتيجة اؼبنافسة القائمة يف القطاع وليس نتيجة تأثَت ا -

 قوة العمبلء التفاوضية .
 ت البديلة:.تهديد المنتجا4

تشكل البدائل هتديدا حقيقيا عندما تستطيع أف تقدـ للمشًتين خدمات أحسن وبتكاليف أخفض من 
خبلؿ التغَتات اليت ربسن من قيمة منتجاهتا أو خدماهتا، ومن أجل ربليل خطر البدائل من اؼبهم النظر إذل عمل 

بدائل تنوب عن منتجات وخدمات قطاع اؽباتف  تصاالت ىناؾُت البديل واؼبنتوج، ففي قطاع االاألداء والسعر ب
 النقاؿ تتفاوت من حيث درجة القبوؿ لتحل ؿبلها وذلك تبعا ألنبيتها وعددىا، ومن أبرز ىذه البدائل ما يلي :

اعبزائري فقد تضاعف اإلقباؿ على ستهبلكية للمجتمع نظرا لتطور األمباط اال خدمة الهاتف الثابت : - أ
قتصاد يف جع لعدة أسباب منها :اغبركية، االشكل كبَت مقارنة باؽباتف الثابت وذلك ير ستعماؿ اؽباتف النقاؿ با

 التكاليف، التطور التكنولوجي.
اؽباتف الثابت خبلؿ  ؽباتف النقاؿ مقارنة بعدد مشًتكيخدمة ا مشًتكيواعبدوؿ التارل يوضح تطور عدد 

 :(2016- 2010الفًتة ) 
 (2016-2010في الهواتف النقالة والثابتة خالل الفترة ) ر المشتركين( : تطو 8-4الجدول رقم )

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

مشًتكي 
 اؽباتف النقاؿ

32780165 35615926 37527703 39517045 43298174 43390965 47041321 

مشًتكي 
 اؽباتف الثابت

2923 3059 3231 3139 3099 3268 3404 

إجمالي 
 المشتركين

32783088 35618985 37530934 39520184 43301273 43394233 47044725 

 : من إعداد الطالب باإلعتماد على:درالمص
 .07/11/2017تاريخ اإلطبلع عليو:  www.arpt.dzاؼبوقع اإللكًتوين:  -
 .07/11/2017عليو: تاريخ اإلطبلع  www.algerietelecom.dzاؼبوقع اإللكًتوين:  -

 
 

http://www.arpt.dz/
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 المطلب الثالث: المركز التنافسي لشركات االتصاالت في الجزائر:

سنبُت من خبلؿ ىذا اؼبطلب اؼبركز التنافسي ؼبتعاملي اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر من خبلؿ االعتماد على مؤشر 
 اغبصة السوقية اإلصبالية لكل شركة.

 الجزائر:  الحصة  السوقية  لمتعاملي الهاتف النقال في -

    قية اإلصبالية = سو اغبصة ال  
 اغبصة السوقية يف فًتة زمنية معينة

  اصبالية اغبصة السوقية يف نفس الفًتة

 (:2016 -2010اعبدوؿ التارل يبُّت عدد مشًتكي كل متعامل نقاؿ يف اعبزائر خبلؿ الفًتة )    

 (2016 -2010لجزائر خالل فترة )(: عدد مشتركي المتعاملين الثالث في ا9 -4الجدول رقم )

 السنوات
 عدد مشًتكي متعاملي قطاع االتصاالت

 عدد اؼبشًتكُت اإلصبارل
 أوريدو جيزي موبليس

2010 9446774 15087393 8245998 32780165 
2011 10515914 16595233 8504779 35615926 
2012 10622884 17845669 9059150 37527703 
2013 12451373 17574249 9491423 39517045 
2014 13022295 18612148 11663731 43298174 
2015 14087440 17005165 12298360 43390965 
2016 17344746 16367886 13328689 47041321 

Source : www.arpt.dz   . Consulté le 10/10/2017 

 

 

 

 

http://www.arpt.dz/
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-2010اعبزائر خبلؿ الفًتة )تطور اغبصة السوقية للمتعاملُت الثبلث يف  يبُت رليف حُت اعبدوؿ التا
2016): 

-2010ي الجزائر خالل فترة )السوقية للمتعاملين الثالث ف ة(: تطور نسبة الحص10-4الجدول رقم )
2016) 

 السنوات
 تعاملي قطاع االتصاالتاغبصة السوقية ؼب

 أوريدو جيزي موبليس
2010 %28,82 %46,03 %25,16 
2011 %29,53 %46,59 %23,88 
2012 %28,31 %47,55 %24,14 
2013 %31,51 %44,47 %24,02 
2014 %30,08 %42,99 %26,94 
2015 % 32,47 %39,19 %28,34 
2016 %36,87 %34,79 %28,33 

 .(9-4: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات اعبدوؿ رقم )لمصدر

حظة التغَتات يف اغبصة السوقية لشركات قطاع االتصاالت يف اعبزائر فانو يبكن االستعانة ولتسهيل تتبع ومبل
 بالتمثيل البياين بواسطة األعمدة البيانية كما يف الشكل التارل:

 -2010لجزائر خالل الفترة )(: تطور نسبة الحصص السوقية للمتعاملين الثالثة في ا7-4الشكل رقم )
2016) 
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 .(10-4اعبدوؿ رقم )باالعتماد على  داد الباحث: من إعالمصدر

 
 بالنظر اذل اعبدوؿ والشكل السابقُت، يبكن اػبروج باؼببلحظات التالية:

  وأريدو بنسب  زيجي( مث تأيت شركيت % .36.87ب) موبيليسأكرب حصة سوقية تعود لشركة
 ؛2016( على التوارل يف سنة %28.33( و)34.79%)
 (.2016 -2010عاملي اؽباتف النقاؿ خبلؿ الفًتة )تذبذب اغبصة السوقية ؼبت 
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 خالصة الفصل:
تصاالت يف اعبزائر، حيث تناولنا يف البداية واقع القطاع يف ىذا الفصل دراسة وربليل صناعة االاستعرضنا يف 

كونات سوؽ اعبزائر من خبلؿ إعطاء حملة تارىبية حوؿ تطور القطاع أىم اعبوانب اؼبرتبطة بو،  كما تناولنا م
فسية واؼبركز التنافسي اؽباتف النقاؿ من خبلؿ التعريف دبتعاملي اؽباتف النقاؿ،  باإلضافة إذل ربليل البئية التنا

تصاالت يف اعبزائر، وقد خلصنا  يف ىذا الفصل إذل أف مبوذج القوى اػبمس التنافسية لبورتر يساعد لشركات اال
تصاالت وطبيعة الضغوطات التنافسية يف القطاع اليت تولدىا كل قوة واغبجم ديد البنية التنافسية يف قطاع االيف رب

تصاالت مهمة ألف اؼبديرين ال يستطيعوف أف يبتكروا ىذه اػبطوات التحليلية لقطاع اال الكلي للمنافسة، وتعد
ارل للتعرؼ يف الفصل اؼبو  اسًتاتيجيات تنافسية ناجحة من دوف فهم خاصية التنافس الصناعي، وىو ما يقودنا

 سًتاتيجي للمؤسسة.يف القطاع وتأثَتىا يف األداء االسًتاتيجيات التنافسية اؼبتبعة على اال
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 سبهيد:
و" األداء سًتاتيجية التنافسية "اال دراسة والتحليل ؼبتغَتي الدراسةبعد استعراض أىم اؼبفاىيم النظرية بال

قة بينهما يف الفصوؿ النظرية، سنحاوؿ يف ىذا الفصل دراسة العبلقة واألثر بُت تيجي"، والتطرؽ إذل العبلاسًت اال
 تصاالت يف اعبزائر العاصمة.ذلك باؼبديريات العامة لشركات االاؼبتغَتين السابقُت على أرض الواقع، و 

 وسنتناوؿ إذل كل ذلك من خبلؿ دراسة اؼبباحث الثبلثة التالية:
 ة )الطريقة واإلجراءت(: منهجية الدراسالمبحث األول. 
 جودة أداة الدراسة.المبحث الثاني : 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.المبحث الثالث : 
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 المبحث األول: منهجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

ات راسة اؼبديريات العامة لشركإف اسقاط اإلطار النظري ؼبوضوع الدراسة على أرض الواقع من خبلؿ د
تصاالت، ويتطلب كخطوة أوذل بياف منهجية واضحة ربدد اؼببلمح والقواعد األساسية اليت ستجري من خبلؽبا اال

 الدراسة اؼبيدانية للوصوؿ إذل نتائج ذات مصداقية عالية.

 المطلب األول: مجتمع وعينة الدراسة

تمع الدراسة من صبيع اإلداريُت تصاالت ميدانا للدراسة، حيث تكوف ؾبى اختيار قطاع االعملت الدراسة عل
تصاالت يف اعبزائر العاصمة واؼبكونة سطي باؼبديريات العامة لشركات االالعاملُت يف اؼبستويات اإلدارية العليا والو 

من ثبلث شركات ىي )موبليس، جيزي، أوريدو(، ونظر احملدودية عدد عناصر ؾبمع الدراسة فقد استخدـ 
 الباحث اؼبسح الشامل.

وحدة اؼبعاينة من اؼبدراء العامُت ونواهبم، ورؤساء اؼبديريات ونواهبم ورؤساء اؼبصاحل ونواهبم )حسب تألفت 
( استبانة على الشركات 72تقسيمات وتسميات اؽبيكل التنظيمي لكل شركة(، حيث قاـ الباحث بتوزيع )

استبانات غَت صاغبة  (09( استبانة منها )60، وقد اسًتد )2015خبلؿ الثبلثي األوؿ من سنة  الثبلث
( استبانة 51ستبانات اؼبسًتدة والصاغبة للتحليل اإلحصائي ىي )اإلحصائي، ويالتارل يكوف عدد اال للتحليل

ستبانات اؼبوزعة وزعة واعبدوؿ التارل يوضح عدد االستبانات اؼبمن ؾبموع اال %(70.83وىي تشكل ما نسبتو )
 لشركات الثبلثة.واؼبسًتدة والصاغبة للتحليل اإلحصائي يف ا

ستبانات الموزعة على عينة الدراسة والمستردة والصالحة للتحليل اإلحصائي في (: اال1-5جدول رقم )
 المديريات العامة للشركات الثالث

المديريات العامة 
للشركات 
 المختارة

 ستبانات الصاغبة للتحليل اإلحصائياال ستبانات اؼبسًتدةاال ستبانات اؼبوزعةاال
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 %23.61 17 %23.61 17 %30.56 22 موبليس
 %23.61 17 %30.56 22 %36.11 26 جازي
 %23.61 17 %29.16 21 %33.33 24 أوريدو

 %70.83 51 %83.33 60 %100 72 اؼبؤشر الكلي
 عداد الباحث.إ: من المصدر
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 تالمطلب الثاني: أسلوب جمع البيانات والمعلوما
 عتماد على مصادر عدة بقصد اغبصوؿ على البيانات واؼبعلومات البلزمة للدراسة وسبثلت يف:مت اال

ـــة -1 سػػػتبانة مػػػن تصػػػميم الباحػػػث قػػػاـ بتطويرىػػػا باالعتمػػػاد علػػػى عػػػدد مػػػن اعتمػػػاد علػػػى : مت االالمصـــادر األولي
اغبصوؿ علػى ىذا جملاؿ لغرض  ستبانة من قبل عدد من اؼبختصُت يفت الدراسات السابقة، وقد حكمت االاستبانا

 وقد غطت أداة الدراسة اعبوانب اآلتية :  .(1) انظر الملحق رقم )ختبار فرضيات الدراسة اؼبعلومات الضرورية ال
  ؛ة والوظيفية ألفراد عينة الدراسةتضمن اؼبتغَتات الشخصي الجزء األول )معلومات عامة(: -

تضػػمن مقيػػاس االسػػًتاتيجية التنافسػػية مػػوزع علػػى ثبلثػػة  لتنافســية( :أداة قيــاس االســتراتيجية ا(الجــزء الثــاني  -
( عبػارة، ويبػُت اعبػدوؿ 23 (أبعاد ىي: اسًتاتيجية قيادة التكلفة، واسًتاتيجة التمايز، واسًتاتيحية الًتكيز، تقيسػها

 ( توزيع عبارات مقياس االسًتاتيجية التنافسية:2-5)
 ستراتيجية التنافسية(: توزيع عبارات مقياس اال2-5جدول رقم )

 رقم العبارة الُبعد
 10إذل  1من  اسًتاتيجية قيادة التكلفة

  16إذل  11من  اسًتاتيجة التمايز
 23إذل  17من  واسًتاتيحية الًتكيز

 عداد الباحث.إ: من المصدر

ىػي:  سة أبعػادتضمن مقياس األداء االسًتاتيجي موزع على طب الجزء الثالث )أداة قياس األداء االستراتيجي(: -
اؼبنظور اؼبارل، ومنظور الزبائن، ومنظور العمليػات الداخليػة، ومنظػور الػتعلم والنمػو، واؼبنظػور االجتمػاعي، تقيسػها 

 ( توزيع عبارات توزيع عبارات مقياس األداء االسًتاتيجي:53-( عبارة، ويبُت اعبدوؿ )33)
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 تراتيجي(: توزيع عبارات مقياس األداء االس3-5جدول رقم)
 رقم العبارة الُبعد

 29إذل  24من  اؼبنظور اؼبارل
 36إذل  30من  منظور الزبائن

 44إذل  37من  منظور العمليات الداخلية
 49إذل  45من  منظور التعلم والنمو

 56إذل  50من  تماعياالجاؼبنظور 
 عداد الباحث.إ: من المصدر

 لبيانات الثانوية البلزمة للدراسة على:اعتمد الباحث يف صبع االمصادر الثانوية:  -2
أ. الكتب والدوريات اليت تناولت اؼبوضوع ؿبل الدراسة وذلك من أجل تكوين فكرة واضحة عن مفاىيم 

 ؛اػبلفية النظرية الكاملة لدراسة واؼبعطيات النظرية واؼبيدانية لتحديد
( ARPTصادرة عن سلطة الضبط )حصائيات اليت تصدر عن اعبهات الرظبية مثل تلك الالنشرات واالب.

تعاملي تصاالت ومؿبل الدراسة اليت تتعلق بقطاع االعن اؼبؤسسات  ةحوؿ القطاع أو اؼبنشورات والوثائق الصادر 
 ؛اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر

 استخدـ الباحث الشبكة العاؼبية للمعلومات )األنثرنت( للحصوؿ على اؼبعلومات الضرورية إلجراء الدراسة. - ج

 ب الثالث: قياس متغيرات الدراسةالمطل
 مت قياس متغَتات الدراسة كالتارل:       

 ستراتيجية التنافسية:قياس متغير اال -1
 (Miles and Snow, 1978)أف تصنيفات كل من  (1) (Parnell, 2002)بُت  

الباحثُت، وقد أكد سًتاتيجيات التنافسية ىي الشائعة واألكثر اختيارا من قبل لبل Porter ;1980)) (3)و(2)

                                                             
(1)

 Parnell, J.A .« Competitive strategy research :Current challenges and new directions » ; 

Journal of Management research , Vol (2) , No(1), 2002 , pp :1-12. 
(2)

 Miles, R.E and Snow, C.C, « Organizational Strategy: Structure and Process », 

Stanford university press, California, 1978. 
(3)

 Porter, E.M, « Competitive Strategy: techniques for  analyzing industries and 

competitors», The Free Press, Now York, 1980. 
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سة السلوؾ التنافسي بأهنا من أكثر التصنيفات استخدامًا يف درا (1)  (Vijande et al, 2005) ذلك
 سًتاتيجية.للمجموعات اال

إهباد أساس نظري مشًتؾ هبمع بُت التصنيفُت السابقُت، وبُت أف  (Parnell, 2002)وقد حاوؿ  
تركز على اؼببادرة وخاصة التجديد،  (Prospectors)ؼبنقبوف وا (Differentiation)اسًتاتيجية التمايز 

ث أكثر تفاعبل مع ما وبد(Defenders)واؼبدافعوف  (Cost Leadership)بينما اسًتاتيجية قيادة التكلفة 
على نفس اؼبنهجية وحاوؿ أيضا  (2) (Mayfield et al ,2007)تفق معو اوتركز على التكاليف اؼبنخفضة و 

عن أف اؼبنقبُت ىم  (Miles and Snow)ؾ بُت التصنيفُت فقد كشف بالنسبة لتصنيف إهباد أساس مشًت 
للوف، مث اؼبدافعوف، أما اؼبستجيبوف فهم متجنبوف للمخاطرة أكثر ربمبل للمخاطر والتوجيو بالتحديد يليهم احمل

 Prospestor) ُتيبكن أف تقارف مع اؼبنقب Porter )تر )ر والتجديد، وأوضح أف اسًتاتيجية التمايز لبو 
Strategy)  وقيادة التكلفة (Cost Leadership)  يبكن أف تقارف باؼبدافعُت وأكد

(Coulter,2008) (3) ( أف تصنيف( Porter عتماده على دراسة العبلقة بُت ىو األكثر استخداماُ نظراً ال
نب آخر د ويسهل قياسو، من جامتغَتين: اؼبيزة التنافسية وتقسيم السوؽ، دبا هبعل أساس اؼبقارنة أوضح وؿبد

 سًتاتيجيات التنافسية منبثقة عنها.معظم التصنيفات األخرى لبل
سًتاتيجيات التنافسية يف ثبلث اسًتاتيجيات ىي:  لبل Porter )وبناء عليو يستخدـ الباحث تصنيف )

 (likert)اس ليكرت اسًتاتيجية قيادة التكلفة، اسًتاتيجية التمايز، اسًتاتيجية الًتكيز. وقد استخدـ مقي
 .: غَت موافق بشدة(1: موافق يشدة، 5اػبماسي )

 ستراتيجي:قياس متغير األداء اال -2
 ,Kaplan and Norton)سًتاتيجي من خبلؿ مقياس بطاقة األداء اؼبتوازف مت قياس األداء اال

العمليات الداخلية،  الذي يشمل على أربعة منظورات ىي: اؼبنظور اؼبارل، منظور الزبائن، منظور (4)(1992
جتماعية ( بناء على األدب جتماعي ) اؼبسؤولية االإضافة البعد اػبامس وىو البعد االمنظور التعليم والنمو مع 

                                                             
(1)

 Vijande, M, P et al , « Effect of market orientation on business strategic behaviour», 

Journal of Strategic Management, Vol (13)(march), 2005, pp: 17- 41. 
(2)

 Mayfield, M et al , « The relationship of Generic strategy typing and Organizational 

longevity: a preliminary analysis », Competiveness Review, January 2007. 
(3)

 Coulter, M, « Strategic Management in action », 4
th
 ed, Prence Hall, 2008. 

(4)
 Kaplan, R,S and Norton, D,P « The Balanced Scorecard: measures that drive 

performance», Harvard Business Review, January- febrnary,1992. 
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اػبماسي  (likert)النظري وبعض الدراسات السابقة اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة، وقد استخدـ مقياس ليكرت 
 : غَت موافق بشدة(.1: موافق بشدة، 5)

 

 مطلب الرابع: أساليب المعالجة اإلحصائيةال
 ( يف التحليل اإلحصائي، واتبع من خبللو األساليب اإلحصائية اآلتية:(SPSSاستخدـ الباحث برنامج 

وذلك لوصف  :(Descriptive Statistic Measures) . مقاييس اإلحصاء الوصفي 1
ؼببحوثُت عن سُتخدمت كذلك لتحليل إجابات اخصائص عينة الدراسة باستخداـ النسب اؼبئوية والتكرارات. وا

عيارية لتحديد األنبية النسبية كبرافات اؼببناء على األوساط اغبسابية، واال ستبانة الدراسةاالفقرات الواردة يف 
 ؛راسة اذباه ؿباور وأبعاد الدراسةجابات أفراد عينة الدإل
 ؛ات أداة الدراسةثب الختبار(: Cronbach Alphaِ  (. معامل ثبات أداة الدراسة  2
ختبار أثر وذلك ال (:Multiple Linear Regressionنحدار الخطي المتعدد )تحليل اال.  3
يف أبعاد األداء االسًتاتيجي )اؼبنظور اؼبارل، منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية،  سًتاتيجية التنافسية اال

 ؛يف الفرضية الرئيسية األوذل ثلةجتماعي(، واؼبتممنظور التعلم والنمو، اؼبنظور اال
الختبار أثر : Hierarchical Interaction Regression). التحليل الهرمي التفاعلي ) 4
ثلة يف يف مستوى األداء االسًتاتيجي باختبلؼ اػبصائص الوظيفية للمبحوثُت، واؼبتم سًتاتيجية التنافسية اال

 ؛الفرضية الرئيسية الثانية
بار الخت :(Principal components Factor Analysis)عوامل ختبار تحليل الا. 5

 ؛الصدؽ البنائي ألداة الدراسة
 ؼبعرفة مصدر الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية.  :(Scheffee)ار شيفية بختا.6

، مث قسمة 4=1-5هباد طوؿ اؼبدى=إخبلؿ  فيتم ذلك من ،ولتحديد قيم اؼبتوسط اغبسايب كونو يف أية فئة
( إذل اغبد األدىن للمقياس فتصبح الفئة 0.80وبعد ذلك يضاؼ ) 0.80=4/5عدد الفئات: اؼبدى على 

( Likertوىكذا لبقية الفئات فيكوف عندنا درجات توزيع قيم اؼبتوسط اغبسايب وفق مقياس ) 1.80-1األوذل 
 اػبماسي كاآليت:
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 (: درجات توزيع قيم المتوسط الحسابي4-5الجدول رقم )
 درجة التقدير (Likertمقياس ) سايبقيم اؼبتوسط اغب

 منخفضة جدا غَت موافق بشدة 1-1.80
 منخفضة غَت موافق 1.81-2.60
 متوسطة ؿبايد 2.61-3.40
 مرتفعة موافق 3.41-4.20
 مرتفعة جدا موافق بشدة 4.21-5.0

 عداد الباحث.إ: من المصدر
 

 المبحث الثاني : صدق وثبات أداة الدراسة
صدؽ من االختبارات الضرورية وذلك حىت نتأكد من أف األداة اليت بنيناىا لقياس مفهـو يعد الثبات وال

معُت تقيس اؼبتغَت فعبل، وأننا يف الواقع قمنا بقياس اؼبتغَت الذي نود قياسو، وفيما يلي سيتم التعرؼ على مفهومي 
 غبالية.الصدؽ والثبات وطرؽ قياسهما، كما سيتم اختبار صدؽ وثبات أداة الدراسة ا

 المطلب األول: صدق أداة الدراسة وطرق قياسو 

يقصد بصدؽ أداة الدراسة: " مشوؿ االستمارة لكل  العناصر اليت هبب أف تدخل يف التحليل من ناحية 
  (1)".ووضوح فقراهتا ومفرداهتا من ناحية ثانية ، حبيث تكوف مفهومة لكل من يستخدمها

قياس أننا نقيس اؼبفهـو الذي خططنا لقياسو، وأننا ال نقيس شيئا كيف نتأكد بدرجة معقولة عند أداء ال
آخر؟ واإلجابة أنو يبكننا اغبصوؿ على ىذا التأكيد عن طريق استخداـ ؾبموعة من اختبارات الصبلحية  

 (. Validity)الصدؽ ( ) 
 عن مدى جودة وبكلمات أخرى، فإف الصبلحية هتتم بالتأكد من أننا نقيس اؼبفهـو الصحيح أي أهنا تعرب

 اؼبقياس الذي سبت تنميتو لقياس مفهـو معُت.
 ( يبكن استخدامها لقياس جودة اؼبقياس، وقد  Validityوىناؾ عدة مقاييس للصبلحية ) الصدؽ( ) 

 

                                                             
، ص 1998" بدوف طبعة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عماف ، األردف،  ساليبوالبحث العلمي : مفهومو وأدواتو وأعبيدات وآخروف ، "  (1)

 :172. 
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مكن وؽبدؼ التوضيح تقسيم ختبارات. ومن اؼبات لئلشارة إذل ىذه االاستخدـ الكتاب واؼبؤلفوف عددا من التعبَت 
 (1)ارات إذل ثبلث ؾبموعات ىي: ختبىذه اال

لتأكد من أف : وباوؿ ىذا النوع من الصبلحية، ا( Content Validityصالحية المحتوى )  -1
كافيا وفبثبل من األسئلة اليت تقيس اؼبفهـو وكلما كانت أسئلة اؼبقياس فبثلة جملاؿ اؼبفهـو  ا  اؼبقياس قد تضمن عدد

عاد وعناصر اؼبفهـو اؼبراد ر فإف صبلحية احملتوى تتأثر دبدى ربديد أبكلما زادت صبلحية احملتوى، وبتعبَت آخ
 .قياسو

للتعرؼ على صبلحية ؿبتوى اؼبقياس،  -اػبرباء واؼبتخصصُت -ومن اؼبمكن استخداـ ؾبموعة من احملكمُت
 صبلحية احملتوى،( حد أدىن يوضح صبلحية أو يشَت إذل  Face Validityويعترب البعض صبلحية اإلسم ) 

تقيس اؼبفهـو اؼبرغوب قياسو،  -سم إذل أنو يبدو من حيث اؼبظهر، أف األسئلة عناصر اؼبقياسوتشَت صبلحية اال
 ؛من صبلحية احملتوى اويرى بعض الباحثُت أنو من غَت الصحيح اعتبار صبلحية االسم جزء

اؼبعيار يف يبكن التأكد من صبلحية  (: Criterion -Related Validity صالحية المعيار )  -2
اؼبقياس، إذا استطاع أف يبيز بُت األفراد الذين استخدموه وفقا ؼبعيار معُت يفًتض أف يفرؽ بينهم، ويبكن أف 

 Validity( أو الصبلحية التنبؤية )  concurrentنتأكد من ذلك عن طريق الصبلحية اؼبتزامنة ) 
Predictive  : على ما ىو موضح فيما يلي ) 

(: يبكن التأكد من الصبلحية اؼبتزامنة عندما يبيز  Concurrent Validity)  زامنةالصالحية المت -أ
ند استقصاء اؼبقياس بُت األفراد اؼبعروؼ أهنم ـبتلفوف عن بعضهم، دبعٌت أهنم وبصلوف على درجات ـبتلفة ع

 ؛آرائهم هبذا اؼبقياس
قدرة اؼبقياس على التفرقة بُت من يتم (: فإهنا تشَت إذل  Predictive Validity)  الصالحية التنبؤية -ب

 ؛عتبار معيارًا معينا يف اؼبستقبلاستقصاء آرائهم أخذا يف اال
تتحدث ىذه الصبلحية عن مدى تطابق النتائج  (: Construct Validityصالحية المفهوم ) -3

 ن ذلك باستخداـ .اليت مت اغبصوؿ عليها باستخداـ اؼبقياس مع النظريات اليت بٌت حوؽبا، ويبكن التأكد م
عاؿ بُت النتائج  ا(:  فيتم التأكد منها إذا وجد ارتباطConvergent Validity)  الصالحية التطابقية -أ

.  اليت مت اغبصوؿ عليها باستخداـ مقياس يقسماف نفس اؼبفهـو

                                                             
"، ترصبة اظباعيل على بسيوين، دار اؼبريخ للنشر والتوزيع، الرياض،  البحثيةطرق البحث في اإلدارة: مدخل لبناء المهارات أوما سيكاراف، "   : (1)

 .299-296ص : ، ص 2006 ،اؼبملكة العربية السعودية
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فيتم التأكد من توفرىا إذا أكدت النتائج  (: Discriminant Validity)  الصالحية التميزية -ب
 اؼبيدانية أو اؼبعلمية عدـ وجود ارتباط بُت متغَتين افًتضت النظرية عدـ وجود ارتباط بينهما.

 ومن الطرؽ اليت يبكن استخدامها للتأكد من صبلحية مقاييس اؼبفاىيم اؼبختلفة ما يلي : 
 ؛قارب والتمييزؤية، أو صبلحية الت: كما يف حالة الصبلحية اؼبتزامنة، والصبلحية التنب تحليل االرتباط -1
( يؤكد  Multivariate(: وىو ربليل متعدد اؼبتغَتات )  Factor Analysis)  التحليل العاملي -2

أبعاد اؼبفهـو الذي مت وضع تعريف إجرائي لو، كما أنو يشَت إذل العوامل اؼبناسبة لكل بعد وىو هبذا يؤكد صبلحية 
.  اؼبفهـو

الطرؽ اليت تشتق من قياس اؼبفاىيم بأشكاؿ ـبتلفة وطرؽ  : متعددةمصفوفة االرتباط متعددة الخصائص -3
 قياس ـبتلفة، وىي بذلك تساعدنا على التأكد من قوة اؼبقياس.
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 ( أنواع الصبلحية اليت ذكرناىا سابقا: 5-5ويلخص اعبدوؿ رقم )
 (: أنواع الصالحية5-5جدول رقم )

 وصفها الصالحية
 Content Validityصبلحية احملتوى 

 
اس أف يقيس اؼبفهـو بكفاءة ىل يستطيع اؼبقي

 شتمالو على عدد كاؼ من األسئلة.النظرا 
حكم اػبرباء أف أداة القياس تقـو بقياس  ىل Face Validityصبلحية االسم 

 سم . ؼبفاىيم اليت تندرج ربت االاؼبفهـو أو ا
 Criterion -Related صبلحية اؼبعيار 

Validity 
قياس بُت اؼبتغَتات بطريقة تساعد ىل يبيز اؼب

 على التنبؤ دبعيار معُت.

د ىل يبيز اؼبقياس بُت اؼبفاىيم بطريقة تساع Concurrent Validityالصبلحية اؼبتزامنة 
 على التنبؤ باؼبعايَت اغبالية.

   Predevtive Validityالصبلحية التنبؤية 
 

تساعد على ىل يبيز اؼبعيار بُت األفراد بطريقة 
 التعرؼ عليهم مستقببل.

 ة اؼبفهـو كما افًتضتو النظرية .ىل تغَت اآلدا  Concept Validityصبلحية اؼبفهـو 
 Convergent Validityصبلحية التقارب ِ 

 
فهـو ىل يوجد ارتباط عاؿ بُت نتائج قياس اؼب

 باستخداـ مقياسُت ـبتلفُت .
رتباط منخفضة األمر الذي يعترب ىل درجة اال Discriminant Validityصبلحية التمييز 

 ود عبلقة بينو وبُت ىذا اؼبتغَت.ضد عدـ وج
"، ترصبة اظباعيل على بسيوين، دار اؼبريخ  طرق البحث في اإلدارة: مدخل لبناء المهارات البحثيةأوما سيكاراف، " : المصدر

 .300ص: ، 2006للنشر والتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، 

 ثبات أداة الدراسة وطرق قياسو ب الثاني:المطل

تشَت دقة اؼبقياس وثبات نتائجو إذل خلوه من األخطاء، وذلك بالتأكد من سباسكو وثبات نتائجو عند قياس 
( تشَت إذل مدى  Reliabilityـبتلف العناصر اؼبوجودة بو، وبعبارة أخرى فإف إمكانية االعتماد على اؼبقياس )

 ؼبوجودين يف اؼبقياس الذي نستخدمو لقياس مفهـو معُت ، وىي كذلك تقـو جودة اؼبقياس.ستقرار والتماسك ااال
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ن تقسيم ىذه وىناؾ عدة مقاييس للثبات ) الدقة ( يبكن استخدامها لقياس جودة اؼبقياس، ومن اؼبمك
 (1)ختبارات إذل ؾبموعتُت : اال
زمن، ر اؼبقياس أف يظل كما ىو مع تغَت ال: يعٍت استقرا) Stability of Measures) استقرار المقاييس.1

ختبار، أو يف حالة من يتم استقصاؤىم، وىذا مؤشر على ثبات اؼبقياس وعدـ مع عدـ السيطرة على بيئة اال
تعرضو للتغيَت مع تغَت الظروؼ. وىنا نشَت إذل جودة اؼبقياس نظرا ألننا حصلنا على نفس النتائج بصرؼ النظر 

ختبار وىو ما يطلق عليو " الثقة عن القياس، واستخداـ مبوذجُت من اال القياس وإعادةعن الوقت الذي عم فيو 
 "  .طريق نتائج النماذج اؼبتوازية

ختبار مرتُت (: إذا أجرينا االTest- Retest Reliability) ختبارثبات القياس عن طريق إعادة اال.1.1
ختبار، كلما  صلنا على الثقة عن طريق إعادة االنكوف قد ح متتاليتُت وحصلنا على نفس اؼبعامل ) النتائج (، فإننا

ربققت خبلؿ فًتات  كاف االرتباط عاليا كلما كانت درجة الثقة عالية، وكلما ارتفعت جودة اؼبقياس، ألف الثقة
 ؛زمنية متعددة

 Parallel- form) الثقة عن طريق استخدام نموذجين متوازيين )في نفس الوقت(  .2.1
Reliability:)  عندما يوجد ارتباط عاؿ بُت نتائج مبوذجُت متشاهبُت يعيشاف نفس اؼبفهـو أو اؼبفاىيم، فإف

ذلك يعٍت أننا قد تأكدنا من استقرار اؼبقياس باستخداـ النماذج اؼبتوازية، وىنا النماذج اؼبتوازية، وىنا ينبغي أف 
مات اليت استخدمت يف صياغتها فقط وما يتكوف النموذجاف من نفس األسئلة مع تغيَت تركيب األسئلة والكل

،  لًتتيب، فإذا معامل االرتباط قويكباوؿ التأكد منو ىنا ىو أف الفروؽ نتجت فقط من اختبلؼ الصياغة وا
بسيطة اؼبوجودة ختبلفات القاييس الستقرار نتائجهما، وأف االعتماد على اؼبو يبكن االفيمكننا أف نقوؿ بصدؽ إن

 ؼ األلفاظ والًتكيب أو عوامل أخرى.ختبلابينهما ترجع إذل 
(: يعترب التناسق  Internal Consistency of Measures)  التناسق الداخلي للمقاييس. 2

ف إا أو نظرية معينة وبتعبَت آخر، فالداخلي للمقاييس مؤشرا على ذبانس مكونات اؼبقياس الذي يقيس مفهوم
 ا، وأف يتوفر يف كل سؤاؿ ، يف الوقتعة تقيس مفهوما معيناألسئلة ينبغي أف تكوف مًتابطة مع بعضها كمجمو 

، يعٍت أف يفهم اؼبستقصى منو اؼبعٌت اإلصبارل من اؼبقياس ومن كل سؤاؿ  ،نفسو القدرة على قياس نفس اؼبفهـو
.  من األسئلة اؼبكونة لو أي أهنا تنصب على نفس اؼبفهـو

                                                             
 .295-293ص:  ص ،سبق ذكرهمرجع أوما سيكاراف،   (1)
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يق التعرؼ على االرتباط بُت األسئلة اؼبكونة لو ويبكن التعرؼ على مدى التناسق الداخلي للمقياس عن طر 
 أو عن طريق اختبارات الثقة يف نصفي اؼبقياس.

: ىذا اختبار  Intereiem consistency Reliability) ( التناسق بين مكونات المقياس -2-1 
سؤاؿ نفس  لدرجة تناسق إجابات اؼبستقصى منهم على كل األسئلة باؼبقياس وإذل اؼبدى الذي يقيس فيو كل

، فإف ىذه األسئلة تكوف مرتبطة ببعضها، وأكثر االختبارات شيوعا لقياس درجة االرتباط بُت مكونات  اؼبفهـو
(  (Cronbach s’ Coefficient Alphaاؼبقياس ىو اؼبقياس الذي يطلق عليو معامل كرونباخ  

(، 1946فعل  كرونباخ عاـ )( الذي يستخدـ مع اؼبقاييس ذات النقاط اؼبتعددة كما  1946)كرونباخ، 
 ؛(Dichotomous Items( مع األسئلة الثنائية ) 1937وكذلك صيغ كودر وريتشارد عاـ )

ختبارات ا: يعكس ىذا النوع من Spit- half Reliabitity) ( التناسق بين نصفي المقياس -2-2
على الطريقة اليت قسم هبا اؼبقياس  التماسك مدى االرتباط بُت نصفي اؼبقياس، وزبتلف درجة معامل الثقة اعتمادا

إذل نصفُت، ومن اؼبمكن أف يريد معامل االرتباط بُت نصفي اؼبقياس على معامل كرونباخ يف حالة ما إذا كاف 
وعلى ذلك فمن  ،ىناؾ عدد من األبعاد اليت يتم قياسها بواسطة اؼبقياس مع توفر شروط معينة يف ىذه اغبالة

 اخ مؤشرا مناسبا للتعرؼ على درجة الثبات الداخلي للمقياس يف معظم اغباالت.اؼبمكن اعتبار معامل كرونب
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 ويبكن تلخيص صدؽ وثبات أداة الدراسة من خبلؿ الشكل التارل:  

 (: األشكال المختلفة لصالحية المقياس وثبات نتائجو 1-5الشكل رقم )
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"، ترصبة اظباعيل على بسيوين،  طرق البحث في اإلدارة: مدخل لبناء المهارات البحثية أوما سيكاراف، " المصدر:
 .293: ،ص2006دار اؼبريخ للنشر والتوزيع، الرياض، اؼبملكة العربية السعودية، 

 المطب الثالث: اختبار صدق أداة الدراسة الحالية
اراهتا ، للتأكد من أهنا تقيس ما صممت لقياسو، وذلك باستخداـ فرعُت من لقد اختربت أداة الدراسة وعب

 االختبارات: 
  الصدق الظاىري:أ. 

موعة من للتحقق من صدؽ ؿبتوى أداة الدراسة، والتأكد من أهنا زبدـ أىداؼ الدراسة مت عرضها على ؾب
، وطلب منهم دراسة (2لملحق رقم ) أنظر ا( ؿبكما 19ختصاص، وقد بلغ عددىم )احملكمُت دوي اػبربة واال

األداة، وإجراء رأيهم فيها من حيث، مدى مناسبة الفقرة للمحتوى ومدى كفاية أداة الدراسة من حيث عدد 

 االستقرار

دقة النتائج وثباهتا ) 
 دقة القياس (

 التناسق بُت نصفي اؼبقياس اسقتنال

 التناسق بُت مكونات اؼبقياس

 استخداـ مبوذجُت بالتوازي

 االختبار وإعادة االختبار

 جودة البيانات 

 الصبلحية اؼبنطقية 

الصبلحية دبعٌت أننا 
 يءنقيس الش

 اؼبطلوب قياسو 

 صبلحية متعلقة دبدى التطابق صبلحية اؼبعايَت 

 صبلحية التمايز  صبلحيات التقارب صبلحية التزامن  الصبلحية التنبؤية  صبلحية اؼبظهر
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الفقرات ومشوليتها وتنوع ؿبتواىا وتقوًن مستوى الصياغة اللغوية، أو أية مبلحظات أخرى يروهنا مناسبة فيما يتعلق 
 اغبذؼ وفق ما يراه احملكم الزًما.بالتعديل أو التغيَت، أو 

وقد قاـ الباحث بدراسة مبلحظات احملكمُت، واقًتاحاهتم وأجرى معظم التعديبلت يف ضوء توصيات وآراء 
ىيئة احملكمُت مثل : تعديل ؿبتوى بعض الفقرات، وتعديل بعض الفقرات لتصبح مبلئمة، وتصحيح بعض أخطاء 

 الصياغة اللغوية، وعبلمات الًتقيم .
وقد اعترب الباحث األخذ دببلحظات احملكمُت، وإجراء التعديبلت اؼبشار إليها دبثابتو الصدؽ الظاىري 

 . (3) أنظر الملحق رقم لآلداة واعترب الباحث أف األداة صاغبة لقياس ما وضعت لو
  الصدق البنائي ألداة الدراسة :ب. 

( للتحقق ما إذا (Principal components Factor Analysisستخدـ الباحث ربليل العوامل ا
سُتخدمت عدة امت من أجلو، وضمن ربليل العوامل كانت األداة قادرة على قياس مضموهنا النظري الذي  صم

 مقاييس أنبها:
1 .KMO (Kaiser-Mayers-Olkinحيث وبدد درجة الًتابط الداخلي بُت أبعاد متغَتات :) 

ربدد ما إذا كاف بعد من  KMO  ليل العوامل، دبعٌت آخر قيمةخضاعها لتحاالدراسة، وفيما إذا كاف مناسبا 
ما مفسرا من قبل األبعاد األخرى لنفس ذلك اؼبتغَت أـ ال عند مستوى داللة معُت. وتًتاوح قيمة  اأبعاد متغَت 
KMO ( ويتم دبوجبها 1-0بُت ،)ستثناء األبعاد اليت حصلت على قيمة اKMO ( 0.5أقل من)؛1 

فقرات األخرى (: ووبدد مقدار التباين الذي تتشارؾ بو كل فقرة مع باقي الCommunity) الشيوع. 2
 ؛الداخلة يف التحليل

حيث تظهر نسبة التباين اؼبقدار الذي تفسر بو الفقرة بالعامل أو البعد الذي  . نسبة التباين وتحميل العوامل:3
عوامل، حيث أف الفقرة اغباصلة على قيمة معامل ختبار ربليل الاا ربميل العوامل فهو اؼبقصود من تعود إليو، أم

 . 2( تعترب صادقة بنائيا 0.40ربميل يزيد عن )
    
 

                                                             
،ص: 2008 ،"، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف SPSSالتحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام "  ،ؿبفوظ أضبد جودة  1

174. 
2
 Hair, J. F. Jr. Et al. "Multivariate data analysis". 7th ed, Upper Saddle River, NJ: 

Pearson/Prentice Hall , (2009), p:119. 
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 .االسًتاتيجية التنافسية ( نتائج الصدؽ البنائي ؼبتغَت6-5ويبُت اعبدوؿ رقم ) 
 (: نتائج الصدق البنائي لمتغير االستراتيجية التنافسية6-5جدول رقم )ال

معامل  الفقرة البعد اؼبتغَت
 التحميل

معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االسراتيجية 
 التنافسية

 
 
 
 

اسًتاتيجية 
قيادة 
 التكلفة

1 0.880 0.774 3.448 34.481 0.548 
2 0.858 0.736 
3 0.423 0.001 
4 0.519 0.270 
5 0.414 0.046 
6 0.494 0.086 
7 0.407 0.166 
8 0.661 0.437 
9 0.808 0.653 
10 0.529 0.280 

معامل  الفقرة البعد
 التحميل

معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

اسًتاتيجة 
 التمايز

11 0.529 0.280 2.250 37.503 0.590 
12 0.406 0.165 
13 0.488 0.238 
14 0.436 0.056 
15 0.895 0.801 
16 0.843 0.711 

معامل  الفقرة البعد
 التحميل

معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

 17 0.407 0.119 4.021 57.440 0.681 



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                                         خامس                الفصل ال
 

226 
 

 
اسًتاتيجية 

 الًتكيز

18 0.866 0.750 
19 0.941 0.885 
20 0.883 0.779 
21 0.612 0.379 

 22 0.656 0.430 
 23 0.826 0.683 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : المصدر
 ( نتائج الصدؽ البنائي ؼبتغَت األداء االسًتاتيجي.7-5بينما يبُت اعبدوؿ رقم )

 (: نتائج الصدق البنائي لمتغير األداء االستراتيجي7-5جدول رقم )
معامل  الفقرة البعد ؼبتغَتا

 التحميل
معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

 
 
 
 
 
 
 
 

األداء 
 االسًتاتيجي

 
 
 
اؼبنظور 

 اؼبارل

24 0.410 0.144 3.165 52.755 0.706 
25 0.672 0.452 
26 0.842 0.709 
27 0.803 0.644 
28 0.768 0.591 
29 0.791 0.625 

معامل  الفقرة البعد
 التحميل

معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

منظور 
 الزبائن

30 0.747 0.557 2.749 39.270 0.586 
31 0.475 0.006 
32 0.920 0.846 
33 0.542 0.294 
34 0.838 0.702 
35 0.452 0.063 
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36 0.529 0.280 
معامل  الفقرة البعد

 التحميل
معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

منظور 
العمليات 
 الداخلية

37 0.770 0.592 4.807 68.682 0.543 
38 0.758 0.574 
39 0.440 0.115 
40 0.503 0.808 
41 0.724 0.253 
42 0.422 0.524 
43 0.845 0.178 

 44  0.714    
معامل  الفقرة البعد

 التحميل
معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

 
 

منظور 
التعلم 
 والنمو

45 0.688 0.473 2.925 58.496 0.750 
46 0.488 0.083 
47 0.875 0.766 
48 0.893 0.798 
49 0.897 0.805 

معامل  الفقرة دالبع
 التحميل

معامل 
 الشيوع

القيمة 
 الكامنة

التباين 
 اؼبفسر%

KMO 

 
 

اؼبنظور 
 جتماعياال

50 0.737 0.543 4.807 68.682 0.699 
51 0.860 0.739 
52 0.964 0.930 
53 0.647 0.418 
54 0.972 0.944 
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55 0.882 0.778 
56 0.674 0.454 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : لمصدرا 

ستبانة عاد متغَتات الدراسة اؼبقاسة باال( أف كل أب7-5( واعبدوؿ رقم )6-5يظهر من اعبدوؿ رقم )   
 0( وىي بالتارل ؿبصورة بُت ) 0.917-0.655بُت )  KMOتصلح ألف زبضع لتحليل العوامل، ألف قيم 

لُبعد اسًتاتيجية KMO (، وقيمة 0.548) اسًتاتيجية قيادة التكلفة عد لبُ  KMO(، حيث بلغت قيمة 1-
 (.0.681لُبعد اسًتاتيجية الًتكيز ) KMO( يف حُت بلغت قيمة 0.590التمايز )

أما بالنسبة ألبعاد األداء االسًتاتيجي )اؼبنظور اؼبارل، ومنظور الزبائن، ومنظور العمليات الداخلية، ومنظور 
KMO (0.706( ،)0.586( ،)0.543 ،)واؼبنظور االجتماعي( فقد بلغت قيمة  التعلم والنمو، 

 ( على التوارل.0.699(، )0.750)
-0.006( أف قيم معامل الشيوع تراوحت بُت )7-5( واعبدوؿ رقم )6-5كما بيُت اعبدوؿ رقم )

داء االسًتاتيجي بُت ( ألبعاد االسًتاتيجية التنافسية، يف حُت تراوحت قيم معامل الشيوع ألبعاد األ0.994
 (، وىذه القيم سبثل مقدار التباين الذي تشًتؾ بو كل فقرة مع باقي الفقرات األخرى.0.203-0.599)

( قبد أف قيم معامل التحميل للفقرات اػباصة 7-5( واعبدوؿ رقم )6-5وعند النظر يف اعبدوؿ رقم )
 بأبعاد االسًتاتيجية التنافسية قد تراوحت بُت:

 ؛( لُبعد اسًتاتيجة قيادة التكلفة%34.481( بنسبة تباين مفسر )0.407-0.880) - 
   ؛%( لُبعد اسًتاتيجة التمايز37.503( بنسبة تباين مفسر )0.406-0.895) - 
 %( لُبعد اسًتاتيجة الًتكيز. 57.440( بنسبة تباين مفسر )0.407-0.941) - 

 صدؽ البنائي.وىذا يعٍت أف فقرات االسًتاتيجية التنافسية توصف بال
 يف حُت قبد أف قيم معامل التحميل للفقرات اػباصة بأبعاد األداء االسًتاتيجي قد تراوحت بُت:

 ؛%( للمنظور اؼبارل52.755ن مفسر )( بنسبة تباي0.410-0.842) - 
   ؛%( ؼبنظور الزبائن39.270ن مفسر )( بنسبة تباي0.452-0.838) - 
  ؛%( ؼبنظور العمليات الداخلية68.807) ( بنسبة تباين مفسر0.422-0.899) - 
 ؛%( ؼبنظور التعلم والنمو58.496)( بنسبة تباين مفسر 0.488-0.897) -
 %( للمنظور االجتماعي. 68.807( بنسبة تباين مفسر )0.674-0.972) -
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وىذا يعٍت أف فقرات األداء االسًتاتيجي توصف بالصدؽ البنائي. وبالتارل يبكن القوؿ أف فقرات 
 سًتاتيجية التنافسية واألداء االسًتاتيجي ككل توصف بالصدؽ البنائي.اال

 المطلب الرابع : اختبار ثبات أداة الدراسة الحالية 
يشَت ىذا اؼبقياس إذل مدى ثبات األداة اؼبستخدمة يف قياس اؼبتغَتات اليت تشتمل عليها الدراسة، وتكوف 

،  1(  0.60( أكرب من ) Cronbach Alphaألفا كرونباخ )نتيجة اؼبقياس مقبولة إحصائيا إذا كانت قيمة 
% دؿ ىذا على درجات ثبات أعلى ألداة الدراسة، وبالنظر إذل البيانات الواردة  100وكلما اقًتبت القيمة من 

يبكن وصف أداة  لك(، لذ 0.865 – 0.768( قبد أف ألفا كرونباخ تراوحت بُت ) 5-8يف اعبدوؿ رقم )
بات، وأف البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من خبلؽبا مناسبة لقياس اؼبتغَتات، وزبضع لدرجة ىذه الدراسة بالث
 اعتمادية عالية .

 :(: معامالت الثبات ألداة الدراسة8-5جدول رقم )
 معامل الثبات ) ألفا كرونباخ ( الثبات ألداة الدراسة

 0.768 ؿبور االسًتاتيجية التنافسية
 0.864 جيؿبور األداء االسًتاتي

 0.865 الثبات الكلي ألداة الدراسة
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : المصدر              

 المبحث الثالث:عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
سيتناوؿ ىذا اؼببحث استعراض ما توصلت إليو الدراسة اؼبيدانية من وصف ػبصائص أفراد عينة الدراسة 

والنتائج  اؼبتعلقة بإجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ متغَتات الدراسة وأخَتا اختبار صحة  ظيفية()الشخصية والو 
 فرضيات الدراسة.
 الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة المطلب األول:

ا ىػو مبػُت يف مت استخداـ التكرارات والنسب اؼبئوية لتحليل البيانات اؼبتعلقة خبصائص أفراد عينة الدراسػة كمػ
 (، وفيما يلي توضيح ؽبذه اػبصائص:5-9اعبدوؿ رقم )

 
                                                             

1
 Sekaran, U, "Research Methods For Business: A Skill Building Approach ", 4

th
 Edition, 

Wiley India Pvt. Ltd, New Delhi, India, 2006  , p :311 



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                                         خامس                الفصل ال
 

230 
 

 (: النتائج المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة9-5جدول رقم)

 النسب اؼبئوية التكرارات الفئات اؼبتغَتات الشخصية
 
 جتماعيالنوع اال

 %82.4 42 ذكر
 %17.6 09 أنثى

 %100 51 اجملموع
 
 
 العمر

 %13.77 7 سنة فأقل 30
 %45.10 23 سنة 40إذل  31من 
 %33.30 17 سنة 50إذل  41من 

 %07.80 04 فأكثر 51
 %100 51 اجملموع

 
 

 اؼبؤىل العلمي

 %43.10 22 ليسانس
 %07.80 04 دراسات عليا
 %49 25 مهندس دولة

 %100 51 اجملموع
 
 
 اػبربة

 %19.60 10 سنوات فأقل 5
 %43.10 22 سنوات10إذل  6من 
 %25.50 13 سنة 15إذل  11من

 %11.80 06 سنة فأكثر16
 %100 51 اجملموع

 
 اؼبستوى الوظيفي

 %11.76 06 مدير عاـ ونائبو
 %88.24 45 رئيس قسم ونائبو

 %100 51 اجملموع
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : المصدر

 
 ( قبد:5-9ؿ رقم)بالنظر يف اعبدو 
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تصاالت  يف الوظائف اإلدارية لشركات اال:تدؿ النتائج أف الذكور يشكلوف النسبة األكربجتماعيالنوع اال.1
( من أفراد عينة %17.60(،يف حُت شكلتو اإلناث نسبة )%82.40)اؼبديرية العامة( حيث بلغت نسبتهم )

ة لدى اؼبديرية نسبة اإلناث العاملُت يف الوظائف اإلداريالدراسة وىذه النتيجة تعكس زيادة يف نسبة الذكور على 
جتماعية لطبيعة دواـ يف ىذه الشركات، والنظرة االتصاالت، واليت يبكن إيعازىا إذل طوؿ فًتة الالعامة لشركات اال

 ؛لى ؾباالت ؿبددة كالتعليم والصحةعمل اؼبرأة والذي من اؼبفضل أف يكوف ؿبضورا ع
سنة(حيث شكلت مانسبتو 40-31ج أف أعلى فئة عمرية يف عينة الدراسة ىي):أشارت النتائالعمر.2
(، %13.70سنة فأقل( بنسبة ) 30(، مث فئة )%33.30سنة( بنسبة ) 50 – 41( تليها فئة)45.10%)

سنة فأكثر( وىذه النتيجة تعكس أف اؼبتوسط العمري ألفراد عينة الدراسة  51وكانت أقل فئة عمرية ىي فئة )
سنة( وىذه النتيجة منطقية ؼبن يشغل وظائف إدارية يف اإلدارة العليا  50 – 41سنة( و) 40 -41ئتُت)يبيل للف
تصاالت كما تعطي النتيجة مؤشرا على أف أفراد عينة الدراسة بشكل ى يف اؼبديريات العامة لشركات االوالوسط

 ؛عوف باغبيوية والقدرة على العطاءعاـ يتمت
(من أفراد عينة الدراسة ىم من ضبلة شهادة "مهندس % 49النتائج أف مانسبتو ) : يتضح منالمؤىل العلمي.3

" دراسات عليا (، ويف حُت يشكل ضبلة " %43.10لغت )ب" ليسانسدولة"، بينما نسبة ضبلة شهادة "
مية، تصاالت ىم أصحاب مؤىبلت علالنتيجة تعكس أف موظفي شركات اال ( ، وىذه%07.80مانسبتو )

كفاءات اؼبؤىلة اليت تعمل على ىتماـ اؼبؤسسات ؿبل الدراسة بأف يكوف العاملوف فيها من الا وىذا يدؿ على
 ؛ اػبدمة األفضل واألداء اؼبتميزرتقاء بالعمل كبو تقدًناال
 10 -6( من أفراد عينة الدراسة ىم من أصحاب اػبربة )%43.10: يتضح من النتائج أف )الخبرة.4

سنوات فأقل( فقد شكلوا النسب 5سنة(و) 15- 11ربة تًتاوح بُت )سنوات(، أما الذين امتلكوا خ
سنة( فقد شكلوا مانسبتو  16( على التوارل، أما الذين شكلوا خربة ذباوزت )%19.60( و )25.50%)
 ؛لعاملُت يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة(،وىذه النتيجة تنسجم مع أعمار ومؤىبلت ا11.80%)
أف غالبية أفراد عينة الدراسة تًتكز يف فئة )رئيس قسم ونائبو( بنسبة  : تظهر النتائجالمستوى الوظيفي.5
(، وىذه النتيجة تنسجم مع اؽبرمية التنظيمية %11.76(، تليها فئة )مدير عاـ ونائبو( بنسبة )88.24%)

 للمؤسسات ؿبل الدراسة إضافة إذل الفئة اؼبستهدفة من ىذه الدراسة يف ىذه اؼبؤسسات.
 
 



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                                         خامس                الفصل ال
 

232 
 

 عرض وتحليل نتائج الدراسة المطلب الثاني:
سًتاتيجية تغَتات الدراسة، واؼبتمثلة يف االيستعرض ىذا اعبزء بياف إجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد وم

سًتاتيجي )اؼبنظور اؼبارل، واسًتاتيجية الًتكيز( واألداء االسًتاتيجية قيادة التكلفة، واسًتاتيجية التمايز، االتنافسية )
 جتماعي( وذلك على النحو التارل:منظور التعلم والنمو، اؼبنظور االن، منظور العمليات الداخلية، منظور الزبائ

ة التنافسية السائدة في شركات ستراتيجيأفراد عينة الدراسة حول أبعاد االالنتائج المتعلقة بإجابات -أوال
 تصاالت:اال

سًتاتيجية التنافسية كانت إهبابية ة كبو االراد عينة الدراسذباىات أفا( أف 5-10قم )يتبُت من اعبدوؿ ر 
اوت يف تطبيق ( وجود تف5-10( ويتضح من اعبدوؿ رقم)3.12بشكل مرتفع، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

سًتاتيجية التمايز بدرجة مرتفعة، ودبتوسط اجية التنافسية، وكاف أعبلىا بعد سًتاتيكل بعد من أبعاد اال
سًتاتيجية قيادة التكلفة يف اؼبرتبة الثانية بدرجة مرتفعة ا(، وجاء بعد 0.46اري )اكبراؼ معيوب (4.56حسايب)

سًتاتيجية الًتكيز يف اؼبرتبة األخَتة بدرجة ا(، بينما جاء بعد 0.27اؼ معياري)( وباكبر 4.33ودبتوسط حسايب )
اتيجيات التنافسية سًت ( واكبراؼ معياري، وىذه النتيجة تعكس وضوح اال4.12متوسطة ودبتوسط حسايب بلغ )

 تصاالت.تصاالت يف قطاع االلشركات اال
 ستراتيجية التنافسيةواالنحرافات المعيارية ألبعاد اال(: المتوسطات الحسابية 10-5جدول رقم)

 درجة التقدير كبراؼ اؼبعيارياال اؼبتوسط اغبسايب سًتاتيجية التنافسيةترتيب أبعاد اال الًتتيب
 مرتفعة جدا 0.46 4.56 سًتاتيجية التمايزا 1
 مرتفعة جدا 0.27 4.33 سًتاتيجية قيادة التكلفةا 2
 متوسطة 0.61 3.40 سًتاتيجية الًتكيزا 3

 مرتفعة جدا 0.59 4.12 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : المصدر

افسية السائدة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة دبزيد من سًتاتيجية التنيمايلي تناوؿ كل بعد من أبعاد االوسيتم ف
 التفصيل للتعرؼ على ماورد يف الفقرات اليت زبص كل بعد .
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 ستراتيجية قيادة التكلفة:االبعد األول:.1
لذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية ( ا5-11( فقرات يبينها اعبدوؿ رقم )10قيس ىذا البعد من خبلؿ )

 ك الفقرات.كبرافات اؼبعيارية لتلواال
 ستراتيجية قيادة التكلفةانحرافات المعيارية لبعد (: المتوسطات الحسابية واال11-5م)جدول رق

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات رقم الفقرة
 اغبسايب

راؼ االكب
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

تستغل اؼبؤسسة التكنولوجيا بشكل  03
 ؿبدث لتقدًن خدماهتا.

 مرتفعة جدا 1 0.53 4.72

رقابة شديدة ومركزية  سبارس اؼبؤسسة 02
 على اإلنفاؽ بغية ضبط التكاليف.

 مرتفعة جدا 2 0.47 4.66

ستفادة من تسعى اؼبؤسسة لبل 01
ستغبلؿ األمثل اقتصاديات اغبجم واال

 للطاقة اإلنتاجية.

 مرتفعة جدا 3 0.48 4.62

ل يف هتتم اؼبؤسسة بإهباد نوع من التكام 09
 تقدًن اػبدمة للزبائن.

 مرتفعة جدا 4 0.68 4.35

ستفادة من اػبربة تعمل اؼبؤسسة على اال 10
 والتعلم يف خفض التكاليف.

 مرتفعة 5 0.34 4.03

تسعى اؼبؤسسة إذل الًتكيز على البحث  6
 والتطوير من أجل تقليل التكاليف.

 مرتفعة 6 0.52 4.03

ؿبفزة تعمل اؼبؤسسة على توفَت برامج  7
 لتحسُت معدؿ اإلنتاج.

 مرتفعة 7 0.48 4.00

ىتماـ فقط االتركز اؼبؤسسة على  4
 حتياجات الفعلية للزبائن.باال

 مرتفعة 8 0.83 3.76

تعمل اؼبؤسسة على خفض كلف  5
 التوزيع والًتويج قدر اإلمكاف.

 مرتفعة 9 0.85 3.49
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اغبصوؿ على مزايا السعر عند الشراء  8
 هزين من قبل اؼبؤسسة.أساس اختيار اجمل

 مرتفعة 10 0.57 3.49

 مرتفعة جدا  0.27 4.33 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( أف متوسطات عبارات بعد اسًتاتيجية قيادة التكلفة يف اؼبؤسسات ؿبل 5-11يتضح من اعبدوؿ رقم)
( وفق مقياس التدرج اػبماسي حيث 4.72 – 3.49ة الدراسة تراوحت بُت )الدراسة من وجهة نظر أفراد عين

(، فبا يشَت إذل أف اذباىات 0.27( وباكبراؼ معياري )4.33بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا البعد )
 أفراد  العينة إهبابية كبو الفقرات اؼبعربة عن بعد اسًتاتيجية قيادة التكلفة بدرجة مرتفعة جدا.

عينة الدراسة كانت تلك اؼبتعلقة راء أفراد آأف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب  عند النظر يف الفقرات قبدو 
( أي 4.72"تستغل اؼبؤسسة التكنولوجيا بشكل ؿبدث لتقدًن خدماهتا"، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا)بػػػ

ة على اإلنفاؽ بغية ضبط التكاليف "، بدرجة مرتفعة جدا، تليها فقرة " سبارس اؼبؤسسات رقابة شديدة ومركزي
( أي بدرجة مرتفعة جدا، يف اؼبقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضموف 4.66حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

ختيار اجملهزين من قبل اؼبؤسسة " و " تعمل الى مزايا السعر عند الشراء أساس تلك اؼبتعلقة ب" اغبصوؿ ع
( بدرجة 3.49الًتويج قدر اإلمكاف " حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبما )اؼبؤسسة على خفض كلف التوزيع و 

 ( على التوارل أي أف  أفراد العينة متفاوتوف حوؽبما.0.85( و)0.57مرتفعة وباكبراؼ معياري )
سًتاتيجية قيادة التكلفة كانت مرتفعة جدا، ويعود السبب يف ذلك إذل أف اكذلك متوسطات عبارات بعد 

الدراسة تعتمد يف توجهاهتا يف اسًتاتيجية قيادة التكلفة كبو إضافة قيمة ؼبتلقى اػبدمات  وربقيق اؼبؤسسات ؿبل 
، كما تستهدؼ رقابة فاعلة على كلف األنشطة  من أجل التحكم يف بلؿ التكنولوجيا رضاه من خبلؿ استغ

لتقدًن خدماهتا "و" سبارس التكاليف، ويؤكد ىذا ؾبئ العبارات" تستغل اؼبؤسسة التكنولوجيا  بشكل ؿبدث  
 اؼبؤسسة رقابة شديدة على اإلتفاؽ بغية ضبط التكاليف " يف اؼبراتب األوذل من عبارات ىذا البعد.

 البعد الثاني:استراتيجية التمايز:.2
 ( الذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية5-12( فقرات يبينها اعبدوؿ رقم)06قيس ىذا البعد من خبلؿ)

 .ة لتلك الفقراتكبرافات اؼبعياريواال
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 نحرافات المعيارية لبعد استراتيجية التمايز(: المتوسطات الحسابية واال12-5م)جدول رق
رقم 

 الفقرة
اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات

 اغبسايب
كبراؼ اال

 اؼبعياري
درجة  الًتتيب

 التقدير
تعتمد اؼبؤسسة نظاـ اؼبواصفات النوعية لضماف  11

 عبودة للخدمات.عارل من ا
مرتفعة  1 0.56 4.62

 جدا
ربتفظ اؼبؤسسة دبخزوف يستجيب ؼبتطلبات خطة  16

 اإلنتاج ومتطلبات الزبائن.
مرتفعة  2 0.57 4.50

 جدا
مرتفعة  3 0.75 4.47 لدى اؼبؤسسة قنوات توزيع سريعة وفعالة وواسعة. 15

 جدا
ة تورل اؼبؤسسة اىتماما كبَتا للًتويج هبدؼ بناء ظبع 12

 ومكانة للخدمات.
مرتفعة  4 0.52 4.13

 جدا
تقـو اؼبؤسسة باستقطاب األفراد من ذوي  13

 اؼبؤىبلت الفنية والعلمية العالية.
مرتفعة  5 0.56 4.07

 جدا
تعمل اؼبؤسسة على توفَت خدمات إضافية للزبائن  14

 مثل خدمات ما بعد البيع.
مرتفعة  6 0.78 3.50

 جدا
مرتفعة   0.46 4.56 اؼبتوسط اغبسايب العاـ

 جدا
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( أف متوسطات عبارات بعد اسًتاتيجية التمايز يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة 5-12يتضح من اعبدوؿ رقم)
( وفق مقياس التدرج اػبماسي حيث بلغ 4.62 – 3.50من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )

( وباكبراؼ معياري فبا يشَت إذل أف  اذباىات أفراد العينة إهبابية 4.56توسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا البعد )اؼب
 كبو الفقرات اؼبعربة عن بعد اسًتاتيجية التمايز بدرجة مرتفعة جدا.

تلك اؼبتعلقة ينة الدراسة كانت وعند النظر يف الفقرات قبد أف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد ع
" تعتمد اؼبؤسسة نظاـ اؼبواصفات النوعية لضماف عارل من اعبودة للخدمات "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا بػػ
( أي بدرجة مرتفعة جدا، تليها فقرة " ربتفظ اؼبؤسسة دبخزوف يستجيب ؼبتطلبات خطة اإلنتاج و 4.62)
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( أي بدرجة مرتفعة جدا، يف اؼبقابل كانت أقل فقرة 4.50متطلبات الزبائن "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
" تعمل اؼبؤسسة على توفَت خدمات إضافية للزبائن مثل خدمات مابعد البيع "،  ػػػب مطبقة للمضموف تلك اؼبتعلقة

(، أي أف أفراد عينة 0.78( بدرجة مرتفعة جدا وباكبراؼ معياري )3.50حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
 تفاوتوف حوؽبا.الدراسة م

سًتاتيجية التمايز كانت مرتفعة جدا، ويعود السبب يف ذلك إذل أف اكذلك متوسطات عبارات بعد 
ودة اؼبؤسسات ؿبل الدراسة تعتمد يف توجهاهتا يف اسًتاتيجية التمايز على نظاـ اؼبواصفات النوعية لتحسُت ج

تطلبات وتغَتات كل من خطة اإلنتاج حتفاظ باؼبخزوف قصد مواجهة مخدماهتا، كما تستهدؼ أيضا اال
وحاجات ورغبات الزبائن، إضافة إذل العمل على امتبلؾ قنوات توزيع سريعة وفعالة، ويؤكد ىذا ؾبئ العبارات 
"تعتمد اؼبؤسسة نظاـ اؼبواصفات النوعية لضماف عارل من اعبودة للخدمات" و" ربتفظ اؼبؤسسة دبخزوف 

 طلبات الزبائن" يف اؼبراتب األوذل من عبارات ىذا البعد.يستجيب ؼبتطلبات خطة اإلنتاج و مت

 لتركيزالبعد الثالث:استراتيجية ا.3
لذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية ( ا5-13( فقرات يبينها اعبدوؿ رقم )07قيس ىذا البعد من خبلؿ)

 كبرافات اؼبعيارية لتلك الفقرات.واال
 المعيارية لبعد استراتيجية التركيز نحرافاتاال(: المتوسطات الحسابية و 13-5جدول رقم)

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 اغبسايب

كبراؼ اال
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

تستخدـ اؼبؤسسة قنوات توزيع سريعة لتغطية منطقة  20
 جغرافية ؿبددة.

 مرتفعة 1 0.69 4.00

من  ن الزبائنتعمل اؼبؤسسة على خدمة جزء معُت م 18
 خبلؿ بعض العروض.

 مرتفعة 2 0.93 3.80

تلجأ اؼبؤسسة إذل خط إنتاجي معُت لتقدًن خدمات  22
 ذات نوعية عالية يف خدمة القطاع السوقي احملدد.

 مرتفعة 3 0.64 3.78

حتياجات خدماهتا دبزايا فريدة لتلبية اال تقدـ اؼبؤسسة 19
 اػباصة عبزء معُت من السوؽ.

 مرتفعة 4 1.00 3.72
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تعمل اؼبؤسسة على تطوير خدمات جديدة لقطاع أو  21
جزء ؿبدد من السوؽ بسبب ضخامة كلف البحث 

 والتطوير لتلك اػبدمات.

 مرتفعة 5 0.75 3.70

تسعى اؼبؤسسة إذل ابتكار أساليب حديثة يف تقدًن  23
 خدمات ذات جودة متميزة إذل قطاعات سوقية ؿبددة.

 مرتفعة 6 0.93 3.62

تتميز اؼبؤسسة بقدرهتا على تلبية رغبات قطاعات  17
 سوقية ؿبددة.

 متوسطة 7 0.62 3.17

 متوسطة  0.61 3.40 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

دراسة ( أف متوسطات عبارات بعد اسًتاتيجية الًتكيز يف اؼبؤسسات ؿبل ال5-13يتضح من اعبدوؿ رقم )
( وفق مقياس التدرج اػبماسي، حيث بلغ 4.00 – 3.17من جهة نظر أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )

(، فبا يشَت إذل أف اذباىات أفراد 0.61( وباكبراؼ معياري )3.40اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا البعد )
 درجة متوسطة.عينة إهبابية كبو الفقرات اؼبعربة عن بعد اسًتاتيجية الًتكيز ب

وبتفحص فقرات ىذا البعد قبد أف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك 
" تستخدـ اؼبؤسسة قنوات توزيع سريعة لتغطية منطقة جغرافية ؿبددة "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا  ػػػاؼبتعلقة ب

سة على خدمة جزء معُت من الزبائن من خبلؿ بعض ( أي بدرجة مرتفعة تليها فقرة " تعمل اؼبؤس4.00)
( أي بدرجة مرتفعة يف اؼبقابل كانت أقل فقرة مطبقة 3.80العروض "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

" تتميز اؼبؤسسة بقدرهتا على تلبية رغبات قطاعات سوقية ؿبددة "، حيث بلغ اؼبتوسط ػػللمضموف تلك اؼبتعلقة  ب
 (، أي أف أفراد العينة متفاوتوف حوؽبا.0.62( بدرجة متوسطة وباكبراؼ معياري )3.17اغبسايب ؽبا )

سًتاتيجية الًتكيز كانت متوسطة، ويعود السبب يف ذلك إذل أف اؼبؤسسات اكذلك متوسطات عبارات بعد 
تغطية مناطق ؿبل الدراسة تعتمد يف توجيهاهتا يف اسًتاتيجية الًتكيز على استخداـ قنوات توزيع سريعة وفعالة ل

 قطاعات سوقية جغرافية ؿبددة كما تستهدؼ تطوير أساليب جديدة يف تقدًن خدمات ذات جودة متميزة إذل
 لتزامها بالتميز واعبودة كأولوية أساسية إلرضاء زبائنها.اؿبددة إضافة إذل 
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 :تصاالتي في شركات االجستراتيينة الدراسة حول أبعاد األداء االالنتائج المتعلقة بإجابات أفراد ع -ثانيا
اء اؼبتوازف يف تقييم األداء ( أف مستوى تطبيق منظورات بطاقة األد5-14يتبُت من اعبدوؿ رقم )

تصاالت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كاف بدرجة مرتفعة ، حيث بلغ اؼبتوسط سًتاتيجي يف شركات االاال
فاوت يف مستوى تطبيق منظورات بطاقة األداء ( وجود ت5-14(، ويتضح من اعبدوؿ رقم )4.10اغبسايب )

اؼبتوازف يف ىذه الشركات، وكاف أعلى منظور ىو منظور التعلم والنمو بدرجة مرتفعة جدا،ودبتوسط حسايب بلغ 
(، وجاء منظور العمليات الداخلية يف اؼبرتبة الثانية بدرجة مرتفعة دبتوسط 0.70( واكبراؼ معياري)4.24)

(، وجاء منظور الزبائن يف اؼبرتبة الثالثة بدرجة مرتفعة دبتوسط 0.43اكبراؼ معياري )( وب4.10حسايب بلغ )
(، وجاء اؼبنظور اؼبارل يف اؼبرتبة الرابعة بدرجة مرتفعة دبتوسط 0.28( وباكبراؼ معياري )3.96حسايب بلغ )
تبة األخَتة بدرجة مرتفعة جتماعي يف اؼبر (، بينما جاء اؼبنظور اال0.42ري )( وباكبراؼ معيا3.80حسايب بلغ )

 (.0.50( واكبراؼ معياري)3.55حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب لو )
وىذه النتيجة تشَت إذل أف توجهات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لتطبيق منظورات بطاقة األداء اؼبتوازف إهبابية 

ألداء اؼبتوازف لتقييم األداء ة ابدرجة كبَتة، وىذا يدؿ على اىتماـ اؼبؤسسات ؿبل الدراسة بتطبيق مبوذج بطاق
سًتاتيجي، ومواكبة األساليب اإلدارية اغبديثة، لكن تتمكن من اغبفاظ على وجودىا وتقدًن خدماهتا ومنتجاهتا اال

 للعمبلء بأفضل صورة فبكنة.
 ستراتيجيافات المعيارية ألبعاد األداء االنحر (:المتوسطات الحسابية واال14-5م) الجدول رق

 درجة التقدير كبراؼ اؼبعيارياال اؼبتوسط اغبسايب رتيب أبعاد األداء االسراتيجيت الًتتيب
 مرتفعة جدا 0.70 4.24 منظور التعلم والنمو 1
 مرتفعة 0.43 4.10 منظور العمليات الداخلية 2
 مرتفعة 0.28 3.96 منظور الزبائن 3
 مرتفعة 0.42 3.80 اؼبنظور اؼبارل 4
 مرتفعة 0.50 3.55 جتماعياؼبنظور اال 5

 مرتفعة 0.37 4.10 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر
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تصاالت من وجهة نظر اقة األداء اؼبتوازف يف شركات االوسيتم فيمايلي تناوؿ كل منظور من منظورات بط
  الفقرات اليت زبص كل منظور:أفراد عينة الدراسة دبزيد من التفصيل للتعرؼ على ما ورد يف

 المنظور األول: المنظور المالي
لذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية (ا515-( فقرات يبنها اعبدوؿ رقم )06قيس ىذا اؼبنظور من خبلؿ)

 كبرافات اؼبعيارية لتلك الفقرات.واال
 نحرافات المعيارية للمنظور المالي(:المتوسطات الحسابية واال15-5قم)جدول ر 

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 اغبسايب

كبراؼ اال
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

تعمل اؼبؤسسة على تقدًن اػبدمات بأسعار  28
 مبلئمة مقارنة بالشركات اؼبنافسة.

 مرتفعة 1 0.40 4.19

يعترب مقياس ربقيق الربح العادؿ ىدؼ  24
 اسًتاتيجي قابل للتحقيق.

 مرتفعة 2 0.44 4.03

مكانيات اؼبتاحة بآليات يتم استغبلؿ اؼبوارد واإل 25
 سبكن من ربقيق أرباح فوؽ اؼبستوى اؼبألوؼ.

 مرتفعة 3 0.75 3.60

توفر االستثمارات أرباحا تليب أىداؼ السياسة  29
 االستثمارية للمؤسسة.

 مرتفعة 4 0.75 3.56

 يتناسب حجم أرباح الشركة مع حجم ونوعية 26
 اػبدمات اؼبقدمة واشتثماراهتا.

 مرتفعة 5 0.72 3.54

تعمل اؼبؤسسة على زيادة اػبدمات عرب الدخوؿ  27
 يف ؾباالت جديدة.

 مرتفعة 6 0.69 3.41

 مرتفعة  0.42 3.80 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إاؼبصدر: من 

وسطة عبارات اؼبنظور اؼبارل يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة من وجهة ( أف مت515-يتضح من اعبدوؿ رقم )
( وفق مقياس التدرج اػبماسي الذي حدده الباحث، حيث 4.19-3.41نظر أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )

فراد عينة أذل أف إ(، فبا يشَت 0.42اكبراؼ معياري )( وب3.80بلغ اؼبتوسط اغبسايب لعبارات ىذا اؼبنظور )
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اتيجي بدرجة  سًت اؼبارل يف عملية تقييم األداء االة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة يروف بأنو يتم تطبيق اؼبنظور الدراس
 سًتاتيجيا يبكن تطبيقو بدرجة مرتفعة .اكبَتة ويرونو ىدفا 

وعند النظر يف الفقرات قبد أف أكثر فقرة يطبق مظموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك اؼبتعلقة 
دمات بأسعار مبلئمة مقارنة بالشركات اؼبنافسة "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ل اؼبؤسسة على تقدًن اػب" تعمػػػب

سًتاتيجي قابل للتحقيق"، ا مقياس ربقيق الربح العادؿ ىدؼ ( أي بدرجة مرتفعة تليها فقرة " يعترب4.19ؽبا )
اؼبقابل كانت أقل فقرة مطبقة للمضموف تلك ( أي بدرجة مرتفعة يف 4.03حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

" تعمل اؼبؤسسة على زيادة اػبدمات عند الدخوؿ يف ؾباالت جديدة "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا ػػػاؼبتعلقة ب
 (، أي أف أفراد عينة الدراسة متفاوتوف حوؽبا.0.69( بدرجة مرتفعة وباكبراؼ معياري )3.41)

اؼبارل كانت مرتفعة، ويعود السبب يف ذلك إذل أنبية اؼبنظور اؼبارل بالنسبة  كذلك متوسطات عبارات اؼبنظور
لو من دور ىاـ يف اغبفاظ على استمرارية قدرة ىذه اؼبؤسسات يف األسواؽ لتقدًن  للمؤسسات ؿبل الدراسة ؼبا

هدؼ قيق الربح كاػبدمات واؼبنتجات بصورة تعكس التطور التكنولوجي وإرضاء العمبلء، إضافة إذل استهدافها رب
ستثمارية ؽبذه اؼبؤسسات واستغبلؿ اإلمكانيات اؼبتاحة حقيق من خبلؿ استغبلؿ السياسة االسًتاتيجي قابل للتا

 وبالتارل تعزيز أدائها اؼبارل لتصبح قادرة على اؼبنافسة.

 المنظور الثاني:منظور الزبائن
ر اؼبتوسطات اغبسابية ( الذي يظه516-( فقرات يبينها اعبدوؿ رقم )07قيس ىذا اؼبنظور من خبلؿ )

 كبرافات اؼبعيارية لتلك الفقرات. واال
 نحرافات المعيارية لمنظور الزبائن(: المتوسطات الحسابية واال16-5م)جدول رق

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 اغبسايب

كبراؼ اال
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

عيار االحتفاظ بالعمبلء تطبيق مقاييس يستهدؼ م 30
 تليب ـبتلف احتياجاهتم.

 مرتفعة 1 0.34 4.03

تتناسب حصة اؼبؤسسة ) من حيث عدد العمبلء (  33
 يف السوؽ مع القدرات اؼبتاحة.

 مرتفعة 2 0.59 3.96

تتناسب حصة اؼبؤسسة ) من حيث عدد العمبلء (  31
 يف السوؽ مع القدرات اؼبتاحة.

 مرتفعة 3 0.39 3.92
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يتناسب الوقت اؼببذوؿ لتلبية طلب العميل مع الوقت  36
 الطبيعي لتلك اػبدمة.

 مرتفعة 4 0.51 3.88

يقع عدد الشكاوى اؼبقدمة من العمبلء ضمن حدود  35
 اؼبتوقع.

 مرتفعة 5 0.63 3.72

يوجد مستوى مقبوؿ من رضا العمبلء من اػبدمات  34
 من اؼبؤسسة. اؼبقدمة

 مرتفعة 6 0.69 3.60

يسعى مقياس رضا العميل إذل ربقيق الرضا النفسي  32
 والربح اؼبادي العادؿ.

 مرتفعة 7 0.85 3.52

 مرتفعة  0.28 3.96 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

ل الدراسة من وجهة نظر ( أف متوسطات منظور الزبائن يف اؼبؤسسات ؿب516-يتضح من اعبدوؿ رقم )
( وفق مقياس التدرج اػبماسي الذي حدده الباحث، حيث 3.52 – 4.03أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )

( فبا يشَت على أف أفراد عينة 0.28( وباكبراؼ معياري )3.96بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا اؼبنظور )
سًتاتيجي بدرجة لزبائن يف عملية تقييم األداء االو يتم تطبيق منظور االدراسة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة يروف بأن

 مرتفعة.
وبتفحص فقرات ىذا اؼبنظور قبد أف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك 

غ اؼبتوسط حتفاظ بالعمبلء تطبيق مقايس تليب ـبتلف احتياجاهتم "، حيث بل" يستهدؼ معيار اال ػػػاؼبتعلقة ب
( أي بدرجة مرتفعة، تليها فقرة " تتناسب حصة السوؽ) من حيث عدد العمبلء( يف السوؽ 4.03اغبسايب ؽبا )

( أي بدرجة مرتفعة يف اؼبقابل كانت أقل فقرة 3.96مع القدرات اؼبتاحة "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
 ضا النفسي والربح اؼبادي العادي"عمل إذل ربقيق الر " يسعى مقياس رضا ال ػػػػمطبقة للمضموف تلك اؼبتعلقة ب
 .(، أي أف أفراد عينة الدراسة متفاوتوف حوؽبا0.85( وباكبراؼ معياري )3.52حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

كذلك متوسطات عبارات منظور الزبائن كانت مرتفعة، ويعود السبب يف ذلك إذل أنبية منظور الزبائن 
لو من دور يف اغبفاظ على العمبلء وربقيق رضاىم وجدب عمبلء جدد  ؿبل الدراسة ؼبابالنسبة للمؤسسات 

إضافة إذل توازف القدرات التنظيمية اؼبتاحة مع اغبصة السوقية اؼبستهدفة فبا ينعكس إهبابيا يف ربقيق األىداؼ 
 اؼبالية.
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 الثالث: منظور العمليات الداخليةالمنظور 
لذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية ( ا5-17فقرات يبينها اعبدوؿ رقم) (08قيس ىذا اؼبنظورمن خبلؿ )

 كبرافات اؼبعيارية لتلك الفقرات.واال
 نحرافات المعيارية لمنظور العمليات الداخلية(: المتوسطات الحسابية واال17-5) جدول رقم

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 اغبسايب

كبراؼ اال
 رياؼبعيا

درجة  الًتتيب
 التقدير

تعزز اؼبؤسسة مفهـو التعلم التنظيمي وتشارؾ أفضل  43
 اؼبمارسات بُت اؼبوظفُت.

مرتفعة  1 0.75 4.54
 جدا

يتم تصميم عمليات اؼبؤسسة حبيث تتمتع  باؼبرونة  39
 الكافية لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة.

 مرتفعة 2 0.36 4.15

نسجاـ بُت العمليات تتخذ إجراءات فاعلة لتحقيق اال 42
 الداخلية واألىداؼ العامة.

 مرتفعة 3 0.51 4.11

يتضمن معيار االتقاف يف اػبدمات اؼبقدمة ىدؼ  37
 ربقيق مستوى من التقنية لتحسُت الوضع التنافسي.

 مرتفعة 4 0.57 4.09

تشمل عمليات التحسُت الدائم اليت تقـو هبا اؼبؤسسة  40
 ة.آليات العمل واػبدمة اؼبقدم

 مرتفعة 5 0.62 4.07

وبدد معيار الكفاءة يف معاعبة اؼبوارد اؼبتاحة مستوى  38
 االستفادة من الطاقة االستيعابية اؼبتوفرة.

 مرتفعة 6 0.58 3.94

األعلى من اغباجات اؼبتعددة  اؼبستوىتتم تلبية  41
 للعمبلء من خبلؿ إنتاج خدمات مبلئمة.

 مرتفعة 7 0.70 3.94

 مرتفة 8 0.58 3.76 ات اؼبستحدثة توقعات العمبلء.تفوؽ اػبدم 44
 مرتفعة  0.43 4.10 اؼبتوسط اغبسايب العاـ

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر
( أف متوسطات عبارات منظور العمليات الداخلية يف اؼبؤسسات ؿبل 5-17يتضح من اعبدوؿ رقم )

( وفق مقياس التدرج اغبسايب الذي حدده 4,54-3.76دراسة تراوحت بُت )الدراسة من جهة نظر أفراد عينة ال
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( فبا يشَت إذل 043( وباكبراؼ معياري )4.10الباحث، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا اؼبنظور )
ة تقييم األداء ذاخلية يف عمليأف أفراد عينة الدراسة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة بأنو يتم تطبيق منظور العمليات ال

 سًتاتيجي بدرجة مرتفعة.اال
وبتخفيض فقرات ىذا اؼبنظور قبد أف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك 

" تعزز اؼبؤسسة مفهـو التعلم التنظيمي و تشارؾ أفضل اؼبمارسات بُت اؼبوظفُت "، حيث بلغ اؼبتوسط  ػػػػاؼبتعلقة ب
( أي بدرجة مرتفعة جدا، تليها فقرة " يتم تصميم عمليات اؼبؤسسة حبيث تتمتع باؼبرونة 4.54اغبسايب ؽبا )

( أي بدرجة مرتفعة، يف اؼبقابل كانت 4.15الكافية لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة"، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
عات العمبلء"، حيث بلغ اؼبتوسط " تفوؽ اػبدمات اؼبستخدمة توق بػػػػػقرة مطبقة للمضموف تلك اؼبتعلقة أقل ف

 (، أي أف أفراد عينة الدراسة متفاوتوف حوؽبا.0.58( بدرجة مرتفعة وباكبراؼ معياري )3.76اغبسايب ؽبا )
ىتماـ امرتفعة، ويعود السبب يف ذلك إذل كذلك متوسطات عبارات دبنظور العمليات الداخلية كانت 

لية ؼبا ؽبذا اعبانب من أنبية يف احملافظة على تقدًن خدمات اؼبؤسسات ؿبل الدراسة جبانب العمليات الداخ
رتقاء دبكانتها وإعطائها ميزة تنافسية يف ل رضا وإشباع من قبل العمبلء واالومنتجات ذات جودة عالية تقاب

 السوؽ وبالتارل احملافظة على العمبلء اغباليُت واؼبرتقبُت. 

 ظور الرابع: منظور التعلم والنموالمن
لذي يظهر اؼبتوسطات اغبسابية ( ا518-( فقرات يبينها اعبدوؿ رقم )05ا اؼبنظور من خبلؿ )قيس ىذ

 كبرافات اؼبعيارية لتلك الفقرات.واال
 نحرافات المعيارية لمنظور التعلم والنمو(: المتوسطات الحسابية واال18-5) جدول رقمال

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 سايباغب

كبراؼ اال
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

تقدـ اؼبؤسسة برامج تدريبية كافية ومبلئمة للموظفُت  47
 لتطوير قدراهتم كل حسب حاجتو.

مرتفعة  1 1.02 4.50
 جدا

تعمل اؼبؤسسة على تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق  46
 األىداؼ االسًتاتيجية. لتحقيقالواحد 

 مرتفعة 2 0.44 4.25
 جدا

يهتم معيار رضا اؼبوظف اؼبستخدـ يف اؼبؤسسة بتلبية  48
 حاجاتو دبا يناسب قدراتو ومؤىبلتو.

 مرتفعة 3 1.00 3.98
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يوجد عدد مناسب من اؼبوظفُت الذين يبتلكوف  49
 خربات عملية خاصة ومتميزة ومفيدة للعمل.

 مرتفعة 4 0.81 3.94

ية يف سبيل تقـو اؼبؤسسة بتطوير الوظائف االسًتاتيج 45
 ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية.

 مرتفعة 5 0.65 3.76

مرتفعة   0.70 4.24 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 جدا

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( أف متوسطات عبارات منظور التعلم و النمو يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة 518-يتضح من اعبدوؿ رقم )
( وفق مقياس التدرج اػبماسي الذي حدده 4.50 – 3.76أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )من وجهة نظر 

 (، فبا يشَت0.70وباكبراؼ معياري ) (4.24الباحث، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا اؼبنظور )
والنمو يف عملية تقييم األداء إذل أف  أفراد عينة الدراسة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة بأنو يتم تطبيق منظور التعلم 

  سًتاتيجي بدرجة مرتفعة جدا.اال
وبتفحص فقرات ىذا اؼبنظور قبد أف أكثر فقرة يطبق مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك 
اؼبتعلقة ب " تقدـ اؼبؤسسة برامج تدريبية كافية ومبلئمة للموظفُت لتطوير قدراهتم كل حسب حاجتو"،  حيث 

( أي بدرجة مرتفعة جدا، تليها فقرة " تعمل اؼبؤسسة على تعزيز ثقافة العمل 4.50توسط اغبسايب ؽبا )بلغ اؼب
 مرتفعة بدرجة أي (4.25) ؽبا اغبسايب اؼبتوسط بلغ حيث ،سًتاتيجية "الفريق الواحد لتحقيق األىداؼ االبروح 

 يف يجيةسًتاتاال الوظائف بتطوير اؼبؤسسة تقـو "ػب اؼبتعلقة تلك للمضموف مطبقة فقرة أقل كانت اؼبقابل يف جدا،
 معياري وباكبراؼ مرتفعة بدرجة (3.76) ؽبا اغبسايب اؼبتوسط بلغ حيث "، سًتاتيجيةاال األىداؼ ربقيق سبل

 حوؽبا. متفاوتوف الدراسة عينة أفراد أف أي (0.65)
 ىتماـا ذلإ ذلك يف ببالس ويعود جدا، مرتفعة كانت والنمو التعلم منظور عبارات متوسطات كذلك

 من البلزمة اؼبهنية والكفاءة اؼبهارة اؼبوظفُت اكتساب يف دور من لو ؼبا والنمو التعلم جبانب الدراسة ؿبل اؼبؤسسات

 واستخدامها اؼبتاحة اؼبوارد ىعل واحملافظة اػبدمة أو اؼبنتج وسبلمة جودة على للحفاظ التدريبية الربامج خبلؿ

 اؼبارل. اؼبنظور على مث ومن  والزبائن الداخلية العمليات منظور على إهبابيا ينعكس فبا األمثل، ستخداـاال
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 جتماعية(اال )المسؤولية جتماعياال المنظور الخامس: المنظور
 اغبسابية اؼبتوسطات يظهر لذيا (5-19) رقم اعبدوؿ بينها فقرات (07) خبلؿ من اؼبنظور ىذا قيس

 فقرات.ال لتلك اؼبعيارية كبرافاتواال

 جتماعينحرافات المعيارية للمنظور االابية واال(: المتوسطات الحس19-5جدول رقم )

رقم 
 الفقرة

اؼبتوسط  ترتيب الفقرة تنازليا حسب اؼبتوسطات
 اغبسايب

كبراؼ اال
 اؼبعياري

درجة  الًتتيب
 التقدير

تقـو اؼبؤسسة بتمويل برامج التدريب العملي للخرهبُت  53
 العمل.هبدؼ تأىيلهم لسوؽ 

مرتفعة  1 1.11 4.27
 جدا

هباد فرص عمل واؼبسانبة يف حل إم الشركة يف تساى 56
 مشكلة البطالة.

 مرتفعة 2 0.55 4.17

تقدـ اؼبؤسسة الدعم لذوي االحتياجات اػباصة من  52
خبلؿ اعبمعيات اؼبتخصصة لتحسُت مستوى معيشتهم 

 سنويا أو بانتظاـ.

 مرتفعة 3 0.99 3.96

شركة يف تقدًن اؼبساعدات واؼبنح والتشجيع تساىم ال 55
 للقطاع اػباص للدخوؿ يف استشمارات جديدة.

 متوسطة 4 0.77 3.21

تتيح اؼبؤسسة للطبلب فرصة تطبيق الدراسات النظرية  54
 داخل فروع الشركة وتقدًن الدعم البلـز ؽبم.

 متوسطة 5 0.80 3.76

ستلزمات تقدـ اؼبؤسسة ىدايا عينية تفي دبتطلبات وم 51
 بعض اؼبناسبات.

 متوسطة 6 0.91 3.17

تقدـ اؼبؤسسة الدعم لؤلنشطة الثقافية والعلمية من  50
 واؼبناسبات. اؼبهرجاناتخبلؿ رعاية 

 متوسطة 7 0.75 2.94

 مرتفعة  0.50 3.55 اؼبتوسط اغبسايب العاـ
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

جتماعي يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة من ( أف متوسطات عبارات اؼبنظور اال5-19قم )يتضح من اعبدوؿ ر 
( وفق مقياس التدرج اػبماسي الذي حدده 4.27 – 2.54وجهة نظر أفراد عينة الدراسة تراوحت بُت )
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َت (، فبا يش0.50( وباكبراؼ معياري )3.55الباحث، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب العاـ لعبارات ىذا اؼبنظور )
جتماعي يف عملية تقييم األداء بأنو يتم تطبيق اؼبنظور اال ،إذل أف أفراد عينة الدراسة يف اؼبؤسسات ؿبل الدراسة

 سًتاتيجي بدرجة مرتفعة.اال
وبتفحص فقرات ىذا اؼبنظور قبد أف أكثر فقرة يطبق  مضموهنا حسب آراء أفراد عينة الدراسة كانت تلك 

بتمويل برامج التدريب العلمي للخرهبُت هبدؼ تأىيلهم لسوؽ العمل"، حيث بلغ  " تقـو اؼبؤسسة ػػػاؼبتعلقة ب
( أي بدرجة مرتفعة جدا، تليها فقرة" تساىم الشركة يف إهباد فرص عمل واؼبسانبة 4.27اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )

كانت أقل فقرة   ( أي بدرجة مرتفعة يف اؼبقابل4.17يف حل مشكلة البطالة "، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
" تقدـ اؼبؤسسة الدعم لؤلنشطة الثقافية والعلمية من خبلؿ رعاية اؼبهرجانات  ػػػػمطبقة للمضموف تلك اؼبتعلقة ب

(، أي أف 0.75( أي بدرجة متوسطة وباكبراؼ معياري )2.94واؼبناسبات"، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب ؽبا )
 أفراد عينة الدراسة متفاوتوف حوؽبا.

اؼبؤسسات ىتماـ ايعود السبب يف ذلك إذل جتماعي كانت مرتفعة، وسطات عبارات اؼبنظور االكذلك مت
جتماعي ؼبا ؽبذا اعبانب من أثر إهبايب على اجملتمع حيث أف اؼبؤسسة ىي جزء من ؿبل الدراسة باعبانب اال

اد فرص عمل للخرهبُت يف اجملتمع من خبلؿ إهب فاعل مسانبتها وبشكل فعاؿ يف تبٍت دوراجملتمع، إضافة إذل 
 حتياجات اػباصة.ى تقدًن الدعم لذوي االوتدريبهم، والعمل عل

 طلب الثالث: اختبار صحة الفرضياتالم
ختبار الفرضيات اليت قامت عليها ىذه الدراسة، وذلك من أجل الوصوؿ إذل نتائج ايتناوؿ ىذا اعبزء 

 فرضية رئيسية مع فرضياهتا الفرعية: ختبار لكلاس أنبية ىذه الدراسة. وفيما يلي وتوصيات تعك

 ية األولىختبار الفرضية الرئيساأوال:

 لبلسًتاتيجية التنافسية يف مستوى األداء االسًتاتيجي ". α<0.05)" ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )
 السًتاتيجي.كبدار اؼبتعدد ألثر االسًتاتيجية التنافسية يف مستوى األداء ا( نتائج اال5-20يبُت اعبدوؿ رقم )
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نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في مستوى األداء ختبار االا(: نتائج 20-5رقم ) جدول
 االستراتيجي

اؼبتغَت اؼبستقل: االسًتاتيجية     ( Beta)قيمة  ( T) قيمة   مستوى الداللة VIF))قيمة  
 التنافسية

 التكلفةاسًتاتيجية قيادة  0.492 2.260 *0.029 3.529
 اسًتاتيجية التمايز -0.908 -4.020  *0.000 3.792
 اسًتاتيجية الًتكيز -0.065 -0.504  0.616 1.237

 R²قيمة  0.367
  Fقيمة   9.099
 مستوى الداللة 0.000 *

* sig  < 0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.367أف قيمة معامل التحديد )(  5-20يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
األداء  صل يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف%( من التباين اغبا36.7يفسر ما نسبتو )  اإلسًتاتيجية التنافسية

(، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل 0.000، مستوى الداللة= F=9.099. ونظرا ألف قيمة )اإلسًتاتيجي
لبلسًتاتيجية التنافسية يف مستوى  α<0.05)لبديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية )الفرضية ا

 األداء االسًتاتيجي.
(  كذلك أثر أبعاد االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي، حيث بينت 5-20ويبُت اعبدوؿ رقم )

 ( 0.05 <، مستوى الداللةBeta  =-0.908النتائج وجود أثر لكل من اسًتاتيجية قيادة التكلفة )
( يف األداء االسًتاتيجي. يف حُت دل 0.05 <، مستوى الداللة Beta =-0.065واسًتاتيجية التمايز )

 >،  مستوى الداللة Beta  =-0.492تظهر النتائج وجود أثر السًتاتيجية الًتكيز يف األداء االسًتاتيجي )
0.05 .) 
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اليت تراوحت  VIF  ( (Variance Inflationary Factor التباينوتبُت نتائج قيمة معامل تضخم 
أقل   VIF اػبطي بُت أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237بُت ) 
 وىذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدراسة. (1)،( 5من) 

سية األوذل، واليت تتعلق بدراسة أثر االسًتاتيجية ختبار للفرضيات الفرعية اؼبنبثقة عن الفرضية الرئياوفيما يلي 
 التنافسية يف أبعاد األداء االسًتاتيجي.                             

 إختبار الفرضية الفرعية األولى:

 لبلسًتاتيجية التنافسية يف اؼبنظور اؼبارل ". α<0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية )" 
 دار اؼبتعدد ألثر االسًتاتيجية التنافسية يف اؼبنظور اؼبارل.كبائج اال( نت521-يبُت اعبدوؿ رقم )

 نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في المنظور الماليختبار االا(: نتائج 21-5الجدول رقم )
 اؼبتغَت اؼبستقل: ( Beta)قيمة  (T) قيمة مستوى الداللة (VIF)قيمة 

 االسًتاتيجية التنافسية
 اسًتاتيجية قيادة التكلفة 0.245 0.971 0.336 3.529

 اسًتاتيجية التمايز -0.432 -1.651 0.105 3.792
 اسًتاتيجية الًتكيز -0.194 -1.298 0.201 1.237

 R²قيمة   0.153
 Fقيمة    2.826
 مستوى الداللة  *0.049

* sig < 0.05   

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر 

( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.153( أف قيمة معامل التحديد )521-يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
%( من التباين اغباصل يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف األداء 15.30اتيجية التنافسية يفسر ما نسبتو )ًت االس

فض الفرضية العدمية ونقبل (، فإننا نر 0.049، مستوى الداللة= F=2.826ألف قيمة)ا االسًتاتيجي. ونظر 
                                                             

(1)
 Berenson, M.L,et al ,(2009) "Basic Business Statistics:   Concepts and Application', 11

th
 

edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersy, Pearson Prentice Hall ,p : 

737. 
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لبلسًتاتيجية التنافسية يف مستوى  α<0.05)الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية )
 األداء االسًتاتيجي.

( كذلك أثر أبعاد االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي، حيث بينت 521-ويبُت اعبدوؿ رقم )
  >، مستوى الداللة Beta =0.245أثر لكل من اسًتاتيجية قيادة التكلفة ) النتائج عدـ وجود وجود

( يف األداء االسًتاتيجي. كذلك أظهرت النتائج عدـ وجود أثر لكل من اسًتاتيجية التمايز واسًتاتيجية 0.05
-=  Beta( و)0.05  >،  مستوى الداللةBeta  =-0.432الًتكيز يف مستوى األداء االسًتاتيجي )

 ( على الًتتيب. 0.05 >،  مستوى الداللة 0.194
اػبطي بُت  ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237اليت تراوحت بُت )  VIFوتبُت نتائج قيمة 

 وىذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدراسة. (1)،(5أقل من )  VIF أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة

 ختبار الفرضية الفرعية الثانية:ا

 لبلسًتاتيجية التنافسية  يف منظور الزبائن ". α<0.05)ر ذو داللة إحصائية )" ال يوجد أث
 االسًتاتيجية التنافسية يف منظور الزبائن. كبدار اؼبتعدد ألثرختبار االا( نتائج 522-قم )وضح اعبدوؿ ر ي

 الزبائن نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظورختبار االا(: نتائج 22-5دول رقم )الج
االسػًتاتيجية  اؼبستقل: اؼبتغَت ( Beta)قيمة    (T)قيمة    مستوى الداللة VIF))قيمة  

 التنافسية
 اسًتاتيجية قيادة التكلفة 0.272 1.047 0.300 3.529
 اسًتاتيجية التمايز -0.128  -0.478 0.635 3.792
 اسًتاتيجية الًتكيز 0.296 1.925 0.060 1.237

 R²قيمة   0.103
  Fقيمة   1.806
 مستوى الداللة 0.159

* sig <  0.05 

 SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

                                                             
(1)

 Berenson, M.L, et al ,(2009) , Op.Cit, p : 737. 
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( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.103( أف قيمة معامل التحديد )522-يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
تغَت التابع اؼبتمثل يف األداء %( من التباين اغباصل يف اؼب10.3االسًتاتيجة التنافسية يفسر ما نسبتو )

(، فإننا نقبل الفرضية العدمية اليت تنص 0.05 >، مستوى الداللة F=1.806االسًتاتيجي. ونظرا ألف قيمة )
 لبلسًتاتيجية التنافسية يف مستوى األداء االسًتاتيجي. α<0.05)على عدـ وجود أثر ذو داللة إحصائية )

أبعاد االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي، حيث بينت النتائج ( كذلك أثر 522-ويبُت اعبدوؿ رقم )
( يف 0.05  >مستوى الداللة  Beta =0.272عدـ وجود وجود أثر لكل من اسًتاتيجية قيادة التكلفة )

يف األداء االسًتاتيجي. كذلك أظهرت النتائج عدـ وجود أثر لكل من اسًتاتيجية التمايز واسًتاتيجية الًتكيز 
،  Beta  =0.296( و)0.05  >،  مستوى الداللةBeta  =-0.128مستوى األداء االسًتاتيجي )

 ( على الًتتيب.0.05 >مستوى الداللة 
اػبطي بُت  ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237اليت تراوحت بُت )  VIFوتبُت نتائج قيمة 

 ذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدراسة.وى (1) ،(5أقل من )  VIF أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة

 ختبار الفرضية الفرعية الثالثة:ا

 ".ة  يف منظور العمليات الداخلية لبلسًتاتيجية التنافسي α<0.05)ال  يوجد أثر ذو داللة إحصائية )" 
 

عمليػػات كبػػدار اؼبتعػػدد ألثػػر االسػػًتاتيجية التنافسػػية يف منظػػور الختبػػار االا( نتػػائج 523-يبػػُت اعبػػدوؿ رقػػم )
 الداخلية.

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

 Berenson, M.L, et al ,(2009) , Op.Cit, p : 737. 
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نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظور العمليات ختبار االا(نتائج 23-5الجدول رقم )
 الداخلية 

اؼبستقل: االسػًتاتيجية  اؼبتغَت ( Beta) قيمة    ( T)قيمة مستوى الداللة VIF))قيمة 
 التنافسية

 دة التكلفةاسًتاتيجية قيا 0.132 0.533 0.597 3.529
 اسًتاتيجية التمايز -0.038 -0.146 0.885 3.792
 اسًتاتيجية الًتكيز 0.416 2.830 *0.007 1.237

 R²قيمة   0.178
   Fقيمة  3.389
 مستوى الداللة *0.026

* sig <  0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.178قيمة معامل التحديد ) ( أف523-يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
%( من التباين اغباصل يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف األداء 17.8االسًتاتيجية التنافسية يفسر ما نسبتو )

(، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل 0.026، مستوى الداللة= F=3.389االسًتاتيجي. ونظرا ألف قيمة )
لبلسًتاتيجية التنافسية يف مستوى  α<0.05)يلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية )الفرضية البد

 األداء االسًتاتيجي.
( كذلك أثر أبعاد االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسراتيجي، حيث بينت 523-ويبُت اعبدوؿ رقم )

( يف األداء 0.05 <ستوى الداللة، مBeta =0.416النتائج وجود أثر لكل من اسًتاتيجية الًتكيز  )
=  Betaاالسًتاتيجي. يف حُت دل تظهر النتائج وجود أثر السًتاتيجية قيادة التكلفة واسًتاتيجية التمايز )

 ( على الًتتيب.0.05 >،  مستوى الداللة Beta  =-0.038( و)0.05  >،  مستوى الداللة0.132
اػبطي بُت  ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237اليت تراوحت بُت )  VIFوتبُت نتائج قيمة      

 ، وىذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدراسة.(1)( 5أقل من )  VIF أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة
 

                                                             
(1) Berenson, M.L,  et al ,(2009) , Op.Cit, p : 737. 
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 ختبار الفرضية الفرعية الرابعة:ا
 .لبلسًتاتيجية التنافسية  يف منظور التعلم والنمو " α<0.05)" ال  يوجد أثر ذو داللة إحصائية )

 كبدار اؼبتعدد ألثر االسًتاتيجية التنافسية يف منظور التعلم والنمو.ختبار االا( نتائج 5-24يبُت اعبدوؿ رقم )
نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظور التعلم ختبار االا(: نتائج 24-5الجدول رقم )

 والنمو
اؼبستقل: االسػًتاتيجية  اؼبتغَت ( Beta) قيمة    ( T)قيمة مستوى الداللة VIF))قيمة 

 التنافسية
 اسًتاتيجية قيادة التكلفة 0.752 4.196 *0.000 3.529
 اسًتاتيجية التمايز -0.077 -0.412 0.682 3.792
 اسًتاتيجية الًتكيز 0.313 2.948 *0.005 1.237

 R²قيمة   0.572
   Fقيمة  20.898

 مستوى الداللة   0.000 *
* sig <  0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.572( أف قيمة معامل التحديد )5-24يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
%( من التباين اغباصل يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف األداء 57.2االسًتاتيجية التنافسية يفسر ما نسبتو )

(، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل 0.000، مستوى الداللة= F=20.898قيمة ) االسراتيجي. ونظرا ألف
لبلسراتيجية التنافسية يف مستوى  α<0.05)الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية )

 األداء االسًتاتيجي.
اء االسراتيجي، حيث بينت ( كذلك أثر أبعاد االسراتيجية التنافسية يف األد5-24ويبُت اعبدوؿ رقم )

 <، مستوى الداللةBeta =0.752النتائج وجود أثر لكل من اسًتاتيجية قيادة التكلفة واسًتاتيجة الًتكيز )
0.05( ،)Beta =0.313يف األداء االسراتيجي على الًتتيب. يف حُت دل تظهر 0.05 <، مستوى الداللة )

  >،  مستوى الداللةBeta  =-0.077اء االسًتاتيجي )النتائج وجود أثر السًتاتيجية التمايز يف األد
0.05.) 
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اػبطي بُت  ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237اليت تراوحت بُت )  VIFوتبُت نتائج قيمة 
 وىذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدراسة. (1) ،(5أقل من )  VIF أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة

 سة:ختبار الفرضية الفرعية الخاما

 " .لتنافسية يف اؼبنظور االجتماعيلبلسًتاتيجية ا α<0.05)" ال  يوجد أثر ذو داللة إحصائية )
 االسًتاتيجية التنافسية يف اؼبنظور االجتماعي. كبداراؼبتعدد ألثراال ختبارا( نتائج 525-يبُت اعبدوؿ رقم )

 يجية التنافسية في المنظور االجتماعي نحدار المتعدد ألثر االستراتختبار االا(: نتائج 25-5الجدول رقم )
اؼبتغَتاؼبسػػػػتقل: االسػػػػًتاتيجية  ( Beta) قيمة    ( T)قيمة مستوى الداللة VIF))قيمة 

 التنافسية
 اسًتاتيجية قيادة التكلفة 0.587 2797 *0.007 3.529
 اسًتاتيجية التمايز 0.645- 2.964- *0.005 3.792
 جية الًتكيزاسًتاتي 0.707 5.689 *0.000 1.237

 R²قيمة   0.413
   Fقيمة  11.017

 مستوى الداللة   0.000 *
* sig <  0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر

( وىذا يعٍت أف متغَت R² =0.413( أف قيمة معامل التحديد )5-25يتضح من نتائج اعبدوؿ رقم )
%( من التباين اغباصل يف اؼبتغَت التابع اؼبتمثل يف األداء 41.3) االسراتيجية التنافسية يفسر ما نسبتو

(، فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل 0.000، مستوى الداللة= F=11.017االسًتاتيجي. ونظرا ألف قيمة )
لبلسراتيجية التنافسية يف مستوى  α<0.05)الفرضية البديلة اليت تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية )

 داء االسًتاتيجي.األ
( كذلك أثر أبعاد االسًتاتيجية التنافسية يف األدء االسًتاتيجي ، حيث بينت 5-25ويبُت اعبدوؿ رقم )

، Beta =0.587النتائج وجود أثر لكل اسًتاتيجية قيادة التكلفة واسًتاتيجة التمايز واسًتاتيجة الًتكيز )

                                                             
(1)

 Berenson, M.L,et al ,(2009) , Op.Cit, p : 737. 
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، مستوى Beta =0.707(، )0.05 <لة، مستوى الدال-Beta =0.645(، )0.05 <مستوى الداللة
 ( يف األداء االسًتاتيجي على الًتتيب. 0.05 <الداللة
اػبطي بُت  ( عدـ وجود مشكلة التعدد3.792 -1.237اليت تراوحت بُت )  VIFوتبُت نتائج قيمة      

 اسة.وىذه النتيجة تعكس صحة أمبوذج الدر  (1) ،(5أقل من )  VIF أبعاد الدراسة، نظرا ألف قيمة

 ختبار الفرضية الرئيسية الثانيةاثانيا: 

 α<0.05)يف األداء االسػػػًتاتيجي عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة إحصػػػائية ) االسػػػًتاتيجية التنافسػػػيةال ىبتلػػػف أثػػػر " 
 "باختبلؼ )اػبربة، اؼبستوي الوظيفي، الشركة( للمبحوثُت.

 ثانية:ختبار للفرضيات الفرعية التابعة للفرضية الرئيسية الاوفيما يلي     

 ختبار الفرضية الفرعية األولى:ا

  α<0.05)يف األداء االسػػػًتاتيجي عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة إحصػػػائية ) االسػػػًتاتيجية التنافسػػػية" ال ىبتلػػػف أثػػػر 
 " .باختبلؼ اػبربة للمبحوثُت
وى واػبػربة يف مسػت االسػًتاتيجية التنافسػيةكبػدار التفػاعلي بػُت ختبار االا( نتائج  5-26يوضح اعبدوؿ رقم )

 .األداء االسًتاتيجي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
(1)

 Berenson, M.L,  et al ,(2009) , Op.Cit, p : 737. 
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والخبرة في مستوى  االستراتيجية التنافسيةنحدار التفاعلي بين ختبار االا(: نتائج 26-5جدول رقم )ال
 األداء االستراتيجي

 اؼبتغَتات
 الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األولى

قيمة 
Beta 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
Beta 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
Beta 

مستوى 
 الداللة

 *0.000 1.549 *0.011 0.547 *0.029 0.494 اسًتتيجية قيادة التكلفة
 *0.000 -2.239 *0.000 -1.078 *0.000 -0.908 اسًتاتيجية التمايز
 *0.000 1.063 0.930 0.011 0.616 -0.065 اسًتاتيجية الًتكيز

 0.073 4.768 *0.016 0.302  اػبربة
لفة اسًتتيجية قيادة التك

 *اػبربة  
 7.685- 0.051 

 0.020* 5.423 اسًتاتيجية التمايز *اػبربة  
 *0.000 -2.228 اسًتاتيجية الًتكيز *اػبربة  

 R² 0.367 0.443 0.621قيمة 
 R²   0.367 0.076 0.178 ∆قيمة
 F ∆ 9.099 6.262 6.742قيمة 

 *0.001 *0.016 *0.000 مستوى الداللة
* sig < 0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من درالمص

كبدار التفاعلي، كما يظهر من خبلؿ اعبدوؿ رقم ستخداـ االاالفرضية الفرعية األوذل، فقد مت ختبار ال
(، حيث مت يف اػبطوة األوذل إدخاؿ متغَت االسًتاتيجة التنافسية حيث أظهرت النتائج وجود أثر ؼبتغَت 26-5)

( الذي يفسر ما 0.000، مستوى الداللة= F=9.099∆قيمة تنافسية يف األداء االسًتاتيجي ) االسًتاتيجية ال
ية، فقد مت إدخاؿ متغَت %( من التباين اغباصل يف مستوى األداء االسًتاتيجي. ويف اػبطوة الثان36.7نسبتو )
يف مستوى األداء االسًتاتيجي، إذ ختبار االكبدار التفاعلي، حيث تبُت النتائج وجود أثر ؼبتغَت اػبربة اػبربة ال

، مستوى الداللة= F ∆=6.262قيمة( وىذه القيمة دالة إحصائيا )R²  =0.076∆بلغت قيمة )
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( يتضح وجود عبلقة طردية بُت اػبربة واألداء االسًتاتيجي عند مستوى 0.302=) Beta(. ومن قيمة 0.016
بُت متغَتي االسًتاتيجية التنافسية واػبربة، حيث تبُت النتائج (. ويف اػبطوة الثالثة مت إضافة التفاعل 0.05داللة )

=  R² ∆وجود أثر ذو داللة إحصائية لذلك التفاعل يف مستوى األداء االسًتاتيجي، حيث بلغت قيمة)
ومن خبلؿ قيمة  (.0.001، مستوى الداللة=  F ∆=6.742قيمة (  وىذه القيمة دالة إحصائيا )0.178

(Beta)  االسًتاتيجية التنافسية واػبربة، يتضح أف األثر قد برز يف التفاعل بُت اسًتاتيجة قيادة للتفاعل بُت
=  Beta(، )0.05 <، مستوى الداللة Beta  =1.549التكلفة واسًتاتيجية الًتكيز بصورة طردية)

ربة  بصورة ( على التوارل، يف حُت كاف التفاعل بُت اسراتيجية التمايز واػب0.05 <، مستوى الداللة 1.063
 (.  0.05 <، مستوى الداللة -Beta  =2.239عكسية )

وبنػػاء علػػى مػػا سػػبق نػػرفض الفرضػػية العدميػػة ونقبػػل الفرضػػية البديلػػة الػػيت تػػنص علػػى: ىبتلػػف أثػػر االسػػراتيجية 
 باختبلؼ اػبربة للمبحوثُت. α<0.05)التنافسية يف مستوى األداء االسًتاتيجي عند مستوى داللة إحصائية )

حسب متغَت  األداء االسًتاتيجي يف االسًتاتيجية التنافسيةف عن مصدر الفروؽ بُت متوسطات وللكش
 ، كما ىو موضح يف اعبدوؿ التارل:"Scheffe"شفيو مت إجراء مقارنات بعدية باستخداـ اختبار  اػبربة

لة الفروق بين ( لتحليل التباين األحادي لدالPost Hoc(: نتائج المقارنة البعدية )27-5الجدول رقم )
باستعمال اختبار "شفيو  الخبرةحسب متغير  األداء االستراتيجي في االستراتيجية التنافسية متوسطات

Scheffe" 
الفرؽ بُت  اػبربة البعد احملور

-Iاؼبتوسطُت )
J) 

مستوى 
 (Jاؼبتوسط الثاين ) I) اؼبتوسط األوؿ) (Sigالداللة)

 
 
 
 
 
 

 الثاين
 

اسًتاتيجية 
قيادة 

 التكلفة

 0.979 -0.04545 سنوات 10 -6 سنوات 5أقل من 
 0.715 -0.13462 سنة 11-15
 0.384 -0.25000 سنة فأكثر 16

 0.834 -0.08916 سنة 15-11 سنوات 10 -6
 0.461 -0.20455 سنة فأكثر 16

 0.866 0.11538 سنة فأكثر 16 سنة 11-15
اسًتاتيجية 

 لتمايزا
 0.157 0.39091 سنوات 10 -6 سنوات 5أقل من 

 0.033 -*0.56923 سنة 11-15
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 الثالث
 

 0.251 -0.46667 سنة فأكثر 16
 0.719 -0.17832 سنة 15-11 سنوات 10 -6

 0.986 -0.7576 سنة فأكثر 16
 0.973 0.10256 سنة فأكثر 16 سنة 11-15

 
 

اسًتاتيجية 
 الًتكيز

 0.224 -0.46364 سنوات 10 -6 اتسنو  5أقل من 
 0.552 -0.35000 سنة 11-15
 0.765 0.31667 سنة فأكثر 16

 0.995 0.11364 سنة 15-11 سنوات 10 -6
 0.043 *0.78030 سنة فأكثر 16

 0.148 -0.66667 سنة فأكثر 16 سنة 11-15
 
 

األداء 
 االسًتاتيجي

 0.293 0.27273 سنوات 10 -6 سنوات 5أقل من 
 0.857 0.13462 سنة 11-15
 0.978 -0.83333 سنة فأكثر 16

 0.761 -0.13811 سنة 15-11 سنوات 10 -6
 0.229 -0.35605 سنة فأكثر 16

 0.693 0.21795 سنة فأكثر 16 سنة 11-15

 (≥ α  0.05) * الفرؽ بُت اؼبتوسطُت داؿ إحصائيا عند مستوى اؼبعنوية
 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إمن : المصدر

 أنو:أعبله يتبُت من اعبدوؿ 
سنوات  5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل األفراد ذو اػبربة أقل من "استراتيجية التمايز" بالنسبة لبعد  -

يمة وىذا ما تؤكده قسنة فأكثر،  16و أسنة(  15-11على حساب األفراد ذو اػبربة ) سنة( 15-11) و
 ؛(0.05) وىي أقل من (0.033)مستوى الداللة اليت  بلغت 

و  (واتسن 10-6وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل األفراد ذو اػبربة )" التركيز"استراتيجية بالنسبة لبعد  -
وىذا ما تؤكده قيمة سنة(،  15-11و )أسنوات(  5على حساب األفراد ذو اػبربة )أقل من سنة فأكثر  16

 .(0.05) وىي أقل من (0.043)لداللة اليت  بلغت مستوى ا
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 ختبار الفرضية الفرعية الثانية:ا 
" ال ىبتلػػػػػف أثػػػػػر االسػػػػػًتاتيجية التنافسػػػػػية  يف مسػػػػػتوى األداء االسػػػػػًتاتيجي عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة إحصػػػػػائية 

((α<0.05  بلؼ اؼبستوى الوظيفي للمبحوثُتباخت. " 
كبػدار التفػاعلي بػُت االسػًتاتيجية التنافسػية واؼبسػتوى الػوظيفي االختبػار ا( نتػائج 28-5يوضح اعبدوؿ رقػم )

 يف مستوى األداء االسًتاتيجي.
نحدار التفاعلي بين االستراتيجية التنافسية والمستوى الوظيفي في ختبار االا(: نتائج 28-5جدول رقم )ال

 مستوى األداء االستراتيجي

 اؼبتغَتات
 وة الثالثةالخط الخطوة الثانية الخطوة األولى

مستوى  Betaقيمة 
 الداللة

مستوى  Betaقيمة 
 الداللة

مستوى  Betaقيمة 
 الداللة

 0.638 -0.494 0.048 0.453 *0.029 0.492 اسًتاتيجية قيادة التكلفة
 0.617 0.965 *0.000 -0.899 *0.000 -0.908 اسًتاتيجية التمايز
 0.950 0.089 0.628 -0.063 0.616 -0.065 اسًتاتيجية الًتكيز
 0.605 0.803 0.377 0.169  اؼبستوى الوظيفي
اسًتاتيجية قيادة 

 التكلفة*اؼبستوى الوظيفي  
 2.782 0.392 

اسًتاتيجية التمايز 
 *اؼبستوى الوظيفي  

3.675- 0.331 

اسًتاتيجية الًتكيز 
 *اؼبستوى الوظيفي  

0.230- 0.901 

 R² 0.367 0.378 0.414قيمة 
 R²   0.367 0.011 0.036 ∆قيمة
 F ∆ 9.099 0.796 0.889قيمة 

 0.455 0.377 0.000* مستوى الداللة
* sig < 0.05 

 .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر
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-5كبدار التفاعلي، كما يظهػر مػن خػبلؿ اعبػدوؿ رقػم )ستخداـ االالفرضية الفرعية الثانية، فقد مت ختبار اال
اػبطػػوة األوذل إدخػػاؿ متغػػَت االسػػًتاتيجية التنافسػػػية، حيػػث أظهػػرت النتػػائج وجػػود أثػػر ؼبتغػػػَت  (، حيػػث مت يف28

( الذي يفسر ما 0.000، مستوى الداللة= F=9.099∆قيمة االسًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي ) 
ثانيػػة فقػػد مت إدخػػاؿ متغػػَت %( مػػن التبػػاين اغباصػػل يف مسػػتوى األداء االسػػًتاتيجي. ويف اػبطػػوة ال36.7نسػػبتو )

ختبار االكبدار التفاعلي، حيث تبُت النتائج عدـ وجود أثر ؼبتغَت اؼبستوى الوظيفي يف مسػتوى الاؼبستوى الوظيفي 
، F ∆=0.796قيمػة( وىذه القيمة غَت دالة إحصػائيا )R²  =0.011∆األداء االسًتاتيجي، إذ بلغت قيمة )

الثالثػػة مت إضػػافة التفاعػػل بػػُت متغػػَتي االسػػًتاتيجية التنافسػػية واؼبسػػتوى (. ويف اػبطػػوة 0.377مسػػتوى الداللػػة= 
الػػوظيفي، حيػػث تبػػُت النتػػائج عػػدـ وجػػود أثػػر ذو داللػػة إحصػػائية لػػذلك التفاعػػل يف مسػػتوى األداء االسػػًتاتيجي، 

، مسػػتوى F ∆=0.889قيمػػة (  وىػػذه القيمػػة غػػَت دالػػة إحصػػائيا  )R² =0.036 ∆حيػػث بلغػػت قيمػػة )
للتفاعػػل بػُت االسػػًتاتيجية التنافسػػية واؼبسػػتوى الػػوظيفي، يتضػػح  (Beta(. ومػػن خػػبلؿ قيمػػة )0.455 الداللػة=

واؼبسػػػتوى  ،عػػػدـ بػػػروز األثػػػر يف التفاعػػػل بػػػُت اسػػػًتاتيجية قيػػػادة التكلفػػػة، واسػػػًتاتيجة التمػػػايز، واسػػػًتاتيجية الًتكيػػػز
 >مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة ، -Beta  =3.675(، )0.05 >، مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة Beta  =2.782الػػػػػػػوظيفي )

0.05( ،)Beta  =0.230- على الًتتيب. (0.05 >، مستوى الداللة 
وبنػاء علػػى مػا سػػبق نقبػػل الفرضػية العدميػػة الػيت تػػنص علػػى: ال ىبتلػف أثػػر االسػًتاتيجية التنافسػػية يف مسػػتوى 

 . باختبلؼ اؼبستوى الوظيفي للمبحوثُت  α<0.05)األداء االسًتاتيجي عند مستوى داللة إحصائية )

 ختبار الفرضية الفرعية الثالثة:ا    
" ال ىبتلػػػػػف أثػػػػػر االسػػػػػًتاتيجية التنافسػػػػػية يف مسػػػػػتوى األداء االسػػػػػًتاتيجي عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة إحصػػػػػائية 

((α<0.05  ." )باختبلؼ الشركة )موبيليس، أوريدو، جيزي 
نافسػػية والشػػركة يف األداء كبػدار التفػػاعلي بػػُت االسػػًتاتيجية التختبػػار االا( نتػػائج 29-5يوضػح اعبػػدوؿ رقػػم )

 االسًتاتيجي.
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بين االستراتيجية التنافسية والشركة في األداء  نحدار التفاعليختبار االا(: نتائج 29-5جدول رقم )ال
 االستراتيجي

 اؼبتغَتات
 الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األولى

قيمة 
Beta 

مستوى 
 الداللة

قيمة 
Beta 

مستوى 
 الداللة

مة قي
Beta 

مستوى 
 الداللة

 0.367 0.214 *0.030 0.482 *0.029 0.492 اسًتاتيجية قيادة التكلفة
 *0.010 -0.572 *0.000 -0.962 *0.000 -0.908 اسًتاتيجية التمايز
 0.390 -0.948 0.0675 -0.054 0.616 -0.065 اسًتاتيجية الًتكيز

 0.390 -2.323 0.156 -0.176  الشركة
يادة التكلفة اسًتاتيجية ق

 *الشركة  
 1.729 0.660 

اسًتاتيجية التمايز 
 *الشركة

1.622- 0.463 

 اسًتاتيجية الًتكيز
 *الشركة  

2.248 0.010* 

 R² 0.367 0.395 0.487قيمة 
 R²   0.367 0.027 0.092 ∆قيمة
 F ∆ 9.099 2.085 2.560قيمة 

 0.067 0.156 0.000* مستوى الداللة
* sig < 0.05 

   .SPSSعداد الباحث باالعتماد على ـبرجات إ: من المصدر    

-5كبدار التفاعلي، كما يظهػر مػن خػبلؿ اعبػدوؿ رقػم )ستخداـ االالفرضية الفرعية الثالثة، فقد مت ختبار اال
(، حيػػث مت يف اػبطػػوة األوذل إدخػػاؿ متغػػَت االسػػًتاتيجية التنافسػػػية، حيػػث أظهػػرت النتػػائج وجػػود أثػػر ؼبتغػػػَت 29
( الذي يفسر ما 0.000، مستوى الداللة= F=9.099∆قيمة سًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي ) اال

نيػػة فقػػد مت إدخػػاؿ متغػػَت %( مػػن التبػػاين اغباصػػل يف مسػػتوى األداء االسػػًتاتيجي. ويف اػبطػػوة الثا36.7نسػػبتو )
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ؼبتغَت الشركة يف مستوى األداء االسًتاتيجي،  ختبار االكبدار التفاعلي، حيث تبُت النتائج عدـ وجود أثرالشركة ال
، مسػػتوى الداللػػة= F ∆=2.085قيمػػة( وىػػذه القيمػػة غػػَت دالػػة إحصػػائيا )R²  =0.027∆إذ بلغػػت قيمػػة )

(. ويف اػبطػػوة الثالثػػة مت إضػػافة التفاعػػل بػػُت متغػػَتي االسػػًتاتيجية التنافسػػية والشػػركة، حيػػث تبػػُت النتػػائج 0.156
 R² ∆إحصػػائية لػذلك التفاعػػل يف مسػػتوى األداء االسػػًتاتيجي، حيػػث بلغػت قيمػػة ) عػدـ وجػػود أثػػر ذو داللػػة

(. ومػن خػبلؿ 0.067، مسػتوى الداللػة= F ∆=2.560قيمة (  وىذه القيمة غَت دالة إحصائيا  )0.092=
التمػايز  للتفاعل بُت االسػًتاتيجية التنافسػية والشػركة ، يتضػح بػروز األثػر يف التفاعػل بػُت اسػًتاتيجة (Betaقيمة )

دل يػػربز األثػػر يف التفاعػػل  يف حػػُتعكسػػية، ( بصػػورة 0.05 <، مسػػتوى الداللػػة -Beta  =0.572والشػػركة )
     (0.05 >، مسػػػػػػػتوى الداللػػػػػػػة Beta  =0.214بػػػػػػػُت اسػػػػػػػًتاتيجية  قيػػػػػػػادة التكلفػػػػػػػة واسػػػػػػػًتاتيجية الًتكيػػػػػػػز  )

(Beta =-0.948 على الًتتيب.0.05 >، مستوى الداللة) 
ق نقبػػل الفرضػية العدميػػة الػيت تػػنص علػػى: ال ىبتلػف أثػػر االسػًتاتيجية التنافسػػية يف مسػػتوى وبنػاء علػػى مػا سػػب

 باختبلؼ الشركة )موبيليس، أوريدو، جيزي(.   α<0.05)األداء االسًتاتيجي عند مستوى داللة إحصائية )
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 خالصة الفصل:
ة واقع الدراسة اؼبيدانية ومناقشتها، حيث حاولنا مبلمس تطرقنا يف ىذا الفصل إذل عرض أىم نتائج

اعبزائر العاصمة،  باإلضافة إذل تصاالت يف دى العاملُت يف مديريات شركات االسًتاتيجيات التنافسية  لاال
 ختبار فرضيات الدراسة، وربليل أىم نتائجها.ا

افسية  لدى العاملُت يف شركات التن سًتاتيجيات لفصل إذل أف ىناؾ مستوى مرتفع لبلوقد خلصنا يف ىذا ا
تصاالت،  وىذا ما يعكسو ارتفاع مستوى أبعاده فبثلة يف اسًتاتيجية قيادة التكلفة، واسًتاتيجية التمايز،  اال

 واسًتاتيجية الًتكيز.
اتيجي  لدى العاملُت يف شركات االتصاالت، سًت  أف ىناؾ مستوى مرتفع لؤلداء االكما خلصنا أيضا إذل

ا ينعكس من خبلؿ أبعاده اليت جاءت مرتفعة لكل من اؼبنظور اؼبارل، منظور الزبائن، منظور العمليات ىذا مو 
 الداخلية، منظور التعلم والنمو،  واؼبنظور اإلجتماعي .

 ≤0.05ختبار فرضيات الدراسة توصلنا إذل أف ىناؾ أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى إحصائية )وبعد ا
αتصاالت، يف واألداء اإلسًتاتيجي يف شركات االتيجية  قيادة التكلفة واسًتاتيجية التمايز ( بُت كل من اسًتا

( بُت كل من اسًتاتيجية  الًتكيز واألداء α ≤0.05حُت ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى إحصائية )
 %يفسر ما نسبتو ) ونفسلوقت اسًتاتيجية التنافسية بأبعاده يف جي. كما توصلنا أيضا أف متغَت االاالسًتاتي

ّما بالنسبة آلراء العاملُت تصاالت . أقيمة التباين يف األداء االسًتاتيجي للعاملُت يف شركات اال ( من36,70
دراسة ، باستثناء رؤيتهم ختبلؼ خصائصهم الشخصية والوظيفية فقد جاءت متجانسة بالنسبة ؼبتغَتات العلى ا

 5الفئتُت )أقل من سًتاتيجي باختبلؼ اػبربة اليت جاءت متباينة لصاحل يف األداء االاتيجية  التنافسية سًت ألثر اال
 سنة فأكثر( بالنسبة 16سنوات( و ) 10-6سنة( بالنسبة لبعد اسًتاتيجية التمايز، و ) 15-11سنوات( و )

 لبعد اسًتاتيجية الًتكيز على حساب الفئات األخرى.
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التنافسية ىو إقامة عبلقة بُت اؼبؤسسة وبيئتها، وعلى الرغم من أف البيئة ذات سًتاتيجية إف جوىر صياغة اال
الصلة واسعة جدا، تشمل القوى االجتماعية فضبل عن االقتصادية، فاف الناحية الرئيسية لبيئة اؼبؤسسة ىي 

اؼبستمر الصناعة أو الصناعات اليت تتنافس فيها. فاؼبؤسسة أصبحت يف موقف وبتم عليها العمل اعباد و 
الكتساب ميزة تنافسية من أجل ربسُت موقعها يف بيئتها التنافسية، أو الدفاع عنها أماـ ضغوط اؼبنافسُت اغباليُت 
واحملتملُت، لذلك تسعى اؼبؤسسة اذل تطوير عملياهتا وأنشطتها، وتكافح باستمرار لبناء مركز اسًتاتيجي وتنافسي 

مناسبة لظروفها  سًتاتيجية األكثرلذي تعمل فيو، وذلك باختيارىا االيط امتميز يضمن ؽبا البقاء والنمو يف ظل احمل
قباز ىذه األىداؼ يتطلب األمر القياـ بعملية تشخيص وربليل للبيئة بصورة دائمة ومستمرة وإمكانياهتا. وإل

اؼبؤسسات سًتاتيجية عامة للتفوؽ يف األداء على اميز، من خبلؿ تبٍت ثبلث مقاربات لضماف موقف تنافسي مت
يز ااألخرى يف صناعة ما تتمثل يف  زبفيض تكاليفها لتبيع بأسعار منخفضة مقارنة مع اؼبنافسُت، أو تبحث التم

بالًتكيز على ؾباالت ـبتلفة عما ىو موجود لدى اؼبنافسُت، أو عن طريق الًتكيز على قطاع سوقي ؿبدد زبتاره من 
 أسعار أقل.السوؽ الكلي وتقدـ فيو إما منتجات متميزة أو 

( لتحديد جاذبية الصناعة  Porter, 1980كما يعد النموذج القوى اػبمس للمنافسة الذي قدمو )
التحليل مستوى وحدات  ؼبؤسسة األعماؿ من أىم وأفضل النماذج اليت قدمت يف ىذا اجملاؿ ويناسب ىذا

 سًتاتيجية اؼبنفردة أكثر من مستوى اؼبؤسسة ككل.األعماؿ اال
قياس وتقييم األداء االسًتاتيجي وىو  لفكر اإلداري اؼبعاصر كيفية استخداـ مبوذج من مباذجكما قبد يف ا

مبوذج بطاقة األداء اؼبتوازف، حيث أصبح ىذا النموذج مدار اىتماـ عمـو إدارات األعماؿ واؼبديرين يف 
ضامُت وتطبيق ىذا النموذج. االقتصاديات اؼبتقدمة، فقد اىتمت الكثَت من الدراسات اؼبالية واإلدارية بأسس وم

ىو مبوذج يأخذ من الفكر  (Kaplan et Norton)فنموذج بطاقة األداء اؼبتوازف الذي قدمو كل من 
( أساسا لو، ومضمونو أف األداء االسًتاتيجي ىو انعكاس غبزمة من  Porterاالسًتاتيجي الذي قدمو )

سًتاتيجية اليت تضعها األداء ومعايَت قياسو اػبطط االم التفاعبلت يف مؤسسات األعماؿ من خبلؿ الربط بُت تقيي
اؼبؤسسة اليت سبثل أحد أىم مقوماهتا التنافسية مع اآلخرين واستمرارية البقاء يف السوؽ من ىنا فاف بطاقة األداء 

يجية سًتاتت اؼببدعة كنظاـ لتفعيل إدارة االاؼبتوازف تعد أكثر من تكتيك ونظاـ قياس حيث تعتمد عليها اؼبؤسسا
 رض الواقعللمدى الطويل، من خبلؿ وضوح الرؤية واإلسًتاتيجية للمؤسسة وترصبتها إذل نشاطات تقاس على أ

 سًتاتيجية باؼبقاييس ووضع اػبطط وبالتارل فهي تعمل على التكامل والتوازف بُتوكذلك ربط األىداؼ اال
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ء اؼبستقبلي، لذلك هبب أف تشتق أىداؼ ومقاييس اؼبقاييس اؼبالية واؼبقاييس غَت اؼبالية اليت ربقق وربرؾ األدا
 سًتاتيجيتها.اداء اؼبتوازف من رؤية اؼبؤسسة و بطاقة األ

من خبلؿ ما مت ربليلو ومناقشتو يف ىذه الدراسة، توصلنا إذل ؾبموعة من النتائج والتوصيات يبكن عرضها 
 فيما يلي:

 تتمثل فيما يلي: النتائج النظرية: - أ
تنافسية على مستوى وحدة األعماؿ خبلق التمايز بُت مركز اؼبؤسسة ومراكز منافسيها، سًتاتيجية الهتتم اال .1

قباز العمل بطريقة ـبتلفة أو أف تؤدي أعماؿ ـبتلفة مقارنة إدد اؼبؤسسة فيما إذا كانت تريد وهبب أف رب
واليت  داعمة لسلسلة القيمةدبنافسيها، وعليو فإهنا خيار مقصود بشأف الكيفية اليت تدار هبا األنشطة األساسية وال

 ؛ستخلق قيمة فبيزة للمؤسسة
سًتاتيجية التنافسية على كيفية التنافس لكل من األعماؿ يف سوؽ معُت أو قطاع معُت من السوؽ تركز اال .2

ة اػباصة هبا وتطويرىا يف ضوء سًتاتيجيذلك فهي مرتبطة بوحدة األعماؿ االالذي زبدمو يف الصناعة، وب
كلية للمؤسسة وأىدافها وينبغي أف تشمل األنشطة الوظيفية ألجل ربقيق أىدافها يف بناء وزيادة سًتاتيجية الاال

 ؛اؼبنافسة وربقيق أداء منظم أعلى قدرهتا على
سًتاتيجية التنافسية على ربسُت اؼبوقع التنافسي للمؤسسة أو وحدة األعماؿ قياسا باؼبنافسُت ضمن ترتكز اال .3

 ؛معو لغرض ربقيق اؼبيزة التنافسيةمواجهة مع أحد اؼبنافسُت أو العمل الصناعة احملددة ومن خبلؿ 
فيذية أو مديري سًتاتيجية التنافسية على عاتق اإلدارات العليا بالتعاوف مع اإلدارات التنتقع مسؤولية صياغة اال .4

هبري إعدادىا سًتاتيجية، إذ تعددة األنشطة ووحدات األعماؿ االسًتاتيجية يف مؤسسات موحدات األعماؿ اال
سًتاتيجية يف ربديد ثل أدوار مديري وحدات األعماؿ االوعرضها على اإلدارة العليا ؼبناقشتها وإقرارىا، وتتم

األىداؼ واالسًتاتيجيات طويلة األجل لوحدة العمل، وربديد طبيعة األنشطة والعمليات لوحدات العمل 
ية لكل وحدة من وحدات ، فضبل عن ربديد احملفظة اؼبالوزبصيص اؼبوارد البشرية واؼبادية البلزمتُت لكل وحدة

 ؛سًتاتيجيةاألعماؿ اال
سًتاتيجية قيادة التكلفة إذل ربقيق األفضلية على اؼبنافسُت عن طريق ربقيق القيادة وزبفيض التكاليف اهتدؼ  .5

 ؛رعية اليت تدفع باذباه ىذا اؽبدؼيف الصناعة مستخدمة لذلك ؾبموعة من السياسات الف
سًتاتيجية التمايز إذل إنتاج منتجات وخدمات تعد فريدة من نوعها يف الصناعة وموجهة مباشرة إذل ا هتدؼ .6

 ؛ات البحث والتطوير وتصميم اؼبنتجزبائن يتميزوف بأهنم غَت حساسُت اذباه السعر كعملي
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من السوؽ سًتاتيجية الًتكيز على اختيار ؾباؿ تنافسي ؿبدود حيث يتم الًتكيز على جزء معُت اتستند  .7
 ؛و التمايز داخل قطاع سوقي مستهدؼوتكثيف نشاط اؼبؤسسة يف ىذا اعبزء من خبلؿ إما قيادة التكلفة أ

يعرب األداء االسًتاتيجي على قدرة اؼبؤسسة يف ربقيق أىدافها، وفقا للمعايَت احملددة ويف ضوء تفاعلها مع البيئة  .8
 ؛عاؿوف ءسلوؾ كفاؼبوارد اؼبتاحة لديها ب احمليطة من خبلؿ استخداـ

تعد بطاقة األداء اؼبتوازف واحدة من الوسائل اغبديثة ذات النظرة الشمولية يف قياس نشاطات ومستوى أداء  .9
اؼبؤسسة، وىي هتدؼ إذل تطوير مقاييس جديدة تستند يف فلسفتها إذل أربعة منظورات أساسية ىي: اؼبنظور 

ذي منظور التعلم والنمو، إضافة إذل اؼبنظور االجتماعي ال اؼبارل، منظور الزبائن، منظور العمليات الداخلية،
 ؛جاءت بو بعض الدراسات السابقة

يعرب اؼبنظور اؼبارل لبطاقة األداء اؼبتوازف عن احملصلة النهائية ألنشطة اؼبؤسسة لتحقيق رضا اؼبسانبُت وتوقعاهتم  .10
 ؛قيم استثماراهتم وزيادة أرباحهم من خبلؿ زيادة

زبائن لبطاقة األداء اؼبتوازف على التعرؼ على الزبائن ومعرفة احتياجاهتم بغية إرضائهم، وذلك يعرب منظور ال.11
 ؛ائها واستمرارية نشاطها يف السوؽإلسهامها يف قباح اؼبؤسسة يف اؼبنافسة، وبق

اؼبؤسسة  يعرب منظور العمليات الداخلية لبطاقة األداء اؼبتوازف عن عمليات الداخلية اليت تعمل على تطوير.12
 ؛لمحافظة على مستوى عاؿ من األداءمن الداخل ل

ليها يعرب منظور التعلم والنمو لبطاقة األداء اؼبتوازف عن البنية األساسية اليت هبب على اؼبؤسسة أف تعتمد ع.13
 ؛لتحقيق النمو وربسُت األداء

 الىتماـ دبتطلباتو.يعرب اؼبنظور االجتماعي لبطاقة األداء اؼبتوازف على تطوير اجملتمع وا.14
 تتمثل فيما يلي:النتائج الدراسة الميدانية:  - ب
 -03شهدت اعبزائر تطورات ملحوظة يف قطاع االتصاالت يف اآلونة األخَتة خاصة بعد صدور قانوف ) .1

( احملدد للقواعد العامة اؼبتعلقة بالربيد واؼبواصبلت السلكية والبلسلكية الذي فتح قطاع االتصاالت أماـ 2000
مية لتوفَت ستثمارات األجنبية، كل ىذا جعل سوؽ خدمة االتصاالت ؿبطة أنظار العديد من اؼبؤسسات اػبداال

 ؛مناخ مناسب لبلستثمار
تعترب اؼبنافسة بُت متعاملي اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر )موبيليس، جازي، أوريدو( يف سوؽ خدمة اؽباتف النقاؿ  .2

سًتاتيجية التنافسية من ازباذ إجراءات ىجومية أو اغة وتنفيذ االذبعلهم يهتموف بصي من بُت األسباب اليت
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 دفاعية إلنشاء موقف يبكن الدفاع عنو يف القطاع، والتعامل بنجاح مع القوى التنافسية اػبمس وبالتارل ربقيق
 ؛عائد أعلى على االستثمار للشركة

ية وذلك من خبلؿ التزايد اؼبستمر لعدد سًتاتيجيتها التنافسااتف النقاؿ قبحت يف ربقيق أىداؼ متعاملي اؽب .3
 ؛تف النقاؿ، وتوسيع حصتهم السوقيةاؼبشًتكُت يف قطاع االتصاالت للها

يف ظل التزايد اؼبستمر لعدد مشًتكي متعاملي اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر فاف اؼبنافسة يف قطاع االتصاالت  .4
 ؛التنافسية لب منها تعزيز قدراهتاسوؼ تشهد ارتفاعا يف اؼبستقبل ما يتط

يعترب التميز باؼبنتجات القاسم اؼبشًتؾ ؼبتعاملي اؽباتف النقاؿ يف اعبزائر الذي يسعى للوصوؿ اليو عن طريق  .5
استهداؼ السوؽ الكلي أو الًتكيز على قطاع سوقي ؿبدد وذلك من خبلؿ الكم اؽبائل للعروض واػبدمات 

 ؛تعلق األمر باألفراد أو اؼبؤسساتاؼبقدمة سواء 
صبلحات اؼبنتهجة يف قطاع االتصاالت باعبزائر جعل قطاع خدمة اؽباتف النقاؿ ينتقل من مرحلة إف اإل .6

االحتكار التاـ أين كاف اؼبتعامل التارىبي فبثبل يف مؤسسة اتصاالت اعبزائر ىي اؼبسيطر الوحيد على قطاع الربيد 
سيطر على القطاع كل من مؤسسة جازي  واؼبواصبلت سابقا، لينتقل بعد ذلك إذل مرحلة االحتكار الثنائي أين

ومؤسسة موبيليس، لينتقل القطاع بعد ذلك إذل مستوى آخر من اؼبنافسة وىو منافسة القلة أين التحقت قبمة 
)سابقا، أوريدو حاليا( إذل اؼبعًتؾ التنافسي، وبالتارل يبكن القوؿ أف اإلصبلحات اليت شهدىا قطاع خدمة 

 ؛حقيقي ؼببدأ اؼبنافسة يف القطاع هبايب على تكريسف ؽبا األثر اإلقاؿ يف اعبزائر كااؽباتف الن
زبتلف درجة الضغط الذي سبارسو القوى التنافسية اػبمس أو ما يعرؼ مبوذج بورتر على تنافسية قطاع  .7

االتصاالت يف اعبزائر،حيث قبد متعاملي اؽباتف النقاؿ )موبيليس، جازي، أوريدو( أىم القوى اؼبؤثرة عليو 
نة باجملهزين والعمبلء الذي قبد تأثَتنبا ضعيفا من حيث قوهتما التفاوضية، إضافة إذل عدـ وجود هتديد مقار 

حقيقي للمنتجات البديلة، يف حُت يبقى هتديد الوافدين اعبدد ىو اػبطر الوحيد الذي قد يؤثر على تنافسية 
 ؛يبقى مرىونا بقرار الدولة القطاع، إال أف دخوؽبم

ا مة لشركات االتصاالت يف اعبزائر توفر ؽبا الكثَت من الفرص اليت تساعدىا على النمو، كذلك بيئتهالبيئة العا .8
قطاع فبا سًتاتيجية لقلة منافسيها وضعف القوى التنافسية األخرى اؼبوجودة يف الالتنافسية جذابة من الناحية اال

  ؛يساىم يف زيادة رحبيتها
التنافسية كانت  أف االسًتاتيجية د عينة الدراسة يف شركات االتصاالتاأفر  بينت نتائج الدراسة أفَّ اذباىات .9

ة األوؿ، سًتاتيجية التمايز جاء يف اؼبرتباحيث بينت النتائج أف بعد  اوتة،لكن بدرجات متفو إهبابية بشكل مرتفع، 
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متعاملي اؽباتف  س وضوح توجوسًتاتيجية الًتكيز، و ىذه النتيجة تعكاالتكلفة مث بُعد سًتاتيجية قيادة اتليها بعد 
 ؛يف قطاع االتصاالت سًتاتيجيتها التنافسيةاالنقاؿ اػباصة ب

بينت نتائج الدراسة أف مستوى تطبيق منظورات بطاقات األداء اؼبتوازف يف تقييم األداء االسًتاتيجي يف .10
بينت  رجات متفاوتة، حيثلكن بدنة الدراسة كانت بدرجة مرتفعة، و شركات االتصاالت من وجهة نظر أفراد عي

ة الثانية، يليو منظور النمو جاء يف اؼبرتبة األوذل، يليو منظور العمليات الداخلية يف اؼبرتبالنتائج أف منظور التعلم و 
الرابعة على التوارل، يف حُت جاء اؼبنظور االجتماعي يف اؼبرتبة األخَتة، وىذه نظور اؼبارل يف الرتبة الثالثة و اؼبالزبائن و 

ألداء اؼبتوازف لتقييم لنتيجة تعكس التوجهات اإلهبابية ألفراد عينة الدراسة يف شركات االتصاالت يف تطبيق اا
سًتاتيجي يف الذي يًتتب عليو قوة األداء االسًتاتيجي لشركات االتصاالت يف قطاع االتصاالت، األمر األداء اال

 سهولة تنمية قدراهتا التنظيمية التسويقية من نظم وعبلقات األجل الطويل واستدامة اؼبيزة التنافسية، باإلضافة إذل
 ؛تدعم األداء االسًتاتيجي اؼبتميزومهارات 

سًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي، حيث سة وجود أثر ذو داللة إحصائية لبل. بينت نتائج الدرا11
سًتاتيجية التمايز يف خلق اذباىات لدى أفراد اعد سًتاتيجية قيادة التكلفة وبُ اأظهرت نتائج التحليل أنبية بُعد 

عينة الدراسة يف شركات االتصاالت تتسق مع ىذه االسًتاتيجيات يف تقييم األداء االسًتاتيجي. وتعترب ىذه 
الشركة واألنبية  سًتاتيجية التنافسية اليت تتبعهاتساعدىم على إهباد عبلقة بُت اال النتيجة ىامة لئلدارة العليا حيث

دارة العليا لقياس أبعاد األداء االسًتاتيجي من منظور بطاقة األداء اؼبتوازف للتأكد من مراعاة تدعيم اليت توجهها اإل
 ؛تنفيذ االسًتاتيجيات واألنشطةو اؼبيزة التنافسية يف تصميم  

ر اؼبارل، حيث سًتاتيجية التنافسية يف اؼبنظو سة وجود اثر ذو داللة إحصائية لبل. كما أظهرت نتائج الدرا12
ىذه والًتكيز يف اؼبنظور اؼبارل، و  أظهرت نتائج التحليل عدـ وجود أثر لكل من اسًتاتيجيات قيادة التكلفة والتمايز

النتيجة تعكس عدـ وضوح التوجو االسًتاتيجي لشركات االتصاالت كبو تطبيق اؼبنظور اؼبارل، وبالتارل فهي تركز 
 ؛اؼبقاييس اؼبالية على اؼبقاييس غَت اؼبالية أكثر من

الًتكيز يف منظور لفة والتمايز و . أشارت نتائج الدراسة إذل عدـ وجود أثر لكل من اسًتاتيجيات قيادة التك13
الزبائن. وىذه النتيجة تعكس عدـ توجو شركات االتصاالت االىتماـ لقياس األداء االسًتاتيجي على مستوى 

 ؛لشركةاغبصوؿ على رضاىم ووالئهم لالعمبلء لضماف 
سًتاتيجية التنافسية يف منظور العمليات الداخلية، سة وجود أثر ذو داللة إحصائية لبل. بينت نتائج الدرا14

سًتاتيجية الًتكيز يف منظور العمليات الداخلية. ىذه النتيجة تعكس أظهرت نتائج التحليل وجود أثر ال حيث
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ببقية االسًتاتيجيات التنافسية كبو تطبيق منظور العمليات سًتاتيجية الًتكيز مقارنة اتوجو شركات االتصاالت كبو 
اؼبمارسات هدؼ، فبا يًتتب إهباد العمليات و الداخلية، فبا يسمح ؽبم دبزيد من الفهم الحتياجات القطاع اؼبست

 ؛اإلدارية األفضل
تعلم و النمو، حيث . بينت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لئلسًتاتيجية التنافسية يف منظور ال15

سًتاتيجييت قيادة التكلفة و الًتكيز يف منظور التعلم و النمو. و ىذه انتائج التحليل وجود أثر لكل من  أظهرت
 لًتكيز كبو تطبيق منظور  التعلم سًتاتيجييت قيادة التكلفة و ااتوجو شركات االتصاالت كبو  تعكسالنتيجة 

القطاع السوقي  ربليل الحتياجاتطة ألىداؼ زبفيض التكلفة، ودراسة و األنشقباز إما يسمح ؽبم دبدى  ،النموو 
 ؛تدعيمهاو  يضمن استمرار اؼبيزة التنافسية  منتجات جديدة تعظم إشباع احتياجات الزبائن دبا تقدًناؼبستهدؼ، و 

عي، حيث سًتاتيجية التنافسية يف اؼبنظور االجتماسة وجود أثر ذو داللة إحصائية لبل. بينت نتائج الدرا16
االجتماعي.  الًتكيز يف اؼبنظور و  التمايزمن اسًتاتيجيات قيادة التكلفة و  أظهرت نتائج التحليل وجود أثر لكل

ظور تطبيق اؼبنة اليت تتبعها شركات االتصاالت و ىذه النتيجة تعكس العبلقة بُت االسًتاتيجيات التنافسيو 
 ؛االجتماعي يف قطاع االتصاالت

يجي سًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتفروؽ ذات داللة إحصائية ألثر اال اسة عدـ وجود. بينت نتائج الدر 17
 ؛وفقا ؼبتغَت اؼبستوى الوظيفي

االسًتاتيجي  سًتاتيجية التنافسية يف األداءت داللة إحصائية ألثر اال. بينت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذا18
 ؛وفقا ؼبتغَت الشركة

سًتاتيجية التنافسية يف األداء االسًتاتيجي وفقا فروؽ ذات داللة إحصائية ألثر اال لدراسة وجود. بينت نتائج ا19
طردية، يف حُت كاف  اػبربة بصورةسًتاتيجية التمايز و انتائج على وجود أثر للتفاعل بُت ؼبتغَت اػبربة، حيث دلَّت ال

 اػبربة بصورة عكسية.سًتاتيجية الًتكيز و االتفاعل بُت 
ــات: التوص ــــ ــــ  يـ

 يف ضوء النتائج واالستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة، يبكن تقدًن عدد من التوصيات وىي كما يلي:
ضرورة اىتماـ إدارات الشركات قيد الدراسة دبضامُت الفكر اإلداري وتعميقها قيما يتصل باالسًتاتػجية  .1

أفضل يضمن لػػػها البقاء  سهاـ وتعزيز لقدرهتا يف ربقيق أداءالتنافسية واألداء االسًتاتػجي للشركات ؼبا ذلك من إ
 ؛والنمو
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نافسية عن طريق ضرورة قياـ اإلدارة العليا لشركات االتصاالت على بذؿ اعبهد يف تطبيق االسًتاذبيات الت .2
فضبل عن إشراكهم يف صياغة االسًتاذبيات التنافسية اليت تناسب الظروؼ واؼبتغَتات البيئية سبكُت العاملُت و 

  ؛نفيذ ىذه االسًتاذبيات بشكل ناجحتدريبهم وتأىيلهم لت
يتسق سباما مع كل من  أف يعمل مديرو إدارات الشركات اؼببحوثة على تصميم نظاـ تقييم األداء االسًتاتيجي .3

اذبيات االسًتاتػجيات التنافسية، من خبلؿ العمل على تطبيق بطاقة األداء اؼبتوازف اليت تربط مباشرة بُت االسًت 
 ؛مها على صبيع اؼبستويات اإلداريةوتقي وتنفيذىا

سًتاذبية التنافسية بأنواعها اؼبعتمدة يف ىذه الدراسة ؼبا ؽبا االبـ إدارات الشركات قيد الدراسة ضرورة اىتما .4
نها من ءمة فيما بينها ودبا يبكبلها الًتكيب اؼبناسب من خبلؿ اؼبمن عبلقة وتأثَت يف اؼبيزة التنافسية، وإعطائ

 ؛افسي ؼبواجهات اؼبؤسسات اؼبنافسةاستخدامها كسبلح تن
ية وتطويرىا سًتاتػجية التمايز دراسة مصادر ميزتػها التنافسية غَت السعر اشركات اؼببحوثة اليت تتبٌت لعلى ا .5

 ؛رونة واالبتكارية من سيمات عملهامن اعبودة واالعتمادية واؼب دبشكل مستمر بػحيث ذب
االتصاالت أف زبتار توجها اسًتاذبيا طويل األجل و أف تعمل على تدعيم ىذا التوجو هبب على الشركات  .6

 ؛متطورةميػػػزة تنافسية مستقرة و بتصميم اسًتاتػجيات تنافسية تساعدىا على إيػجاد 
سًتاتػيجية تغطي اؼبنظورات اػبمس لؤلداء االسًتاتيجي: اركات قيد الدراسة أىداؼ تسويقية أف تصنع الش .7

ر اؼبارل، ومنظور الزبائن، ومنظور العمليات الداخلية، ومنظور التعليم والنمو، واؼبنظور االجتماعي، وتًتجم اؼبنظو 
إذل أىداؼ مقاسة على مستوى صبيع األنشطة التسويقية، دبا يتضمن إحداث توازف بُت األجل القصَت واألجل 

قيد الدراسة على تقوية وتطوير األصوؿ غَت اؼبلموسة الطويل، وأيضا بُت األداء اؼبارل وغَت اؼبارل يساعد الشركات 
اس اؼبيزة التنافسية طويلة مثل العبلمة التجارية، ظبعة الشركة، القدرات التنظيمية، النظم واألفراد اليت ىي أس

 ؛األجل
عة أنبية قياـ شركات االتصاالت بتحديث أنظمتها اإلدارية والػمحاسبية باستمرار، ؼبواكبة التطورات السري .8

واؼبتبلحقة يف بنية األعماؿ اغبديثة نتيجة للعوؼبة وثورة اؼبعلوماتية، بػهذا الصدد يؤكد الباحث ضرورة استخداـ 
 ؛سًتاتػجيتهااظاما شامبل ومتكامبل ومنبثقا من بطاقة األداء اؼبتوازف بػمنظوراتػها ن

ء االسًتاتيجي نتائج األداء  غَت التزاـ مديري إدارات الشركات قيد البحث بأف تتضمن تقارير تقييم األدا .9
اؼبارل مثل: العمبلء ، والعمليات الداخلية، والتعلم والنمو جبانب اؼبؤشرات اؼبالية، حيث أف ىذه النتائج تقدـ 
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سًتاتػجية تتعلق بتدعيم اؼبيزة اللنشاط، وتسهم يف ازباذ قرارات  لئلدارة العليا تصورا واضحا  عن النتائج اؼبستقبلية
 ؛فيذ االسًتاذبيات وتقييم نتائجهاة، وسبكن من اؼبتابعة الفعالية لعملية تنالتنافسي

نظاما متكامبل وشامبل ضرورة قياـ شركات االتصاالت بدعم وتبٍت تطبيق بطاقة األداء اؼبتوازف باعتبارىا  .10
والعمل على سًتاتػجية من خبلؿ تشكيل فرؽ عمل متخصصة لتطبيق منهجية بطاقة األداء اؼبتوازف، لئلدارة اال

ػػػق بضماف  قباح عملية اؼبعوقات التػي تواجو تطبيق البطاقة وأىػػمها توفَت لقاءات إدارية نظرا الرتباطها الوثي معاعبة
 ؛التطبيق

توصي الدراسة بضرورة توجيو الدراسات والبحوث اؼبستقبلية إذل اختيار النػػموذج الدراسة اغبالية يف بيئة  .11
 نشاط والنوع وذلك للتأكد من صبلحية قياس النػػموذج لبيئة األعماؿ اعبزائرية.شركات أخرى ـبتلفة يف ال

 آفاق الدراسة: 

من خبلؿ ما مت عرضو معاعبة اؼبوضوع حسب اؼبعلومات واؼبعطيات اؼبتوفرة واليت أمكن اغبصوؿ  لقد حاولنا
عترب دراستنا ىذه كقاعدة يبكن االنطبلؽ عليها، واغبقيقة اليت توصلنا إليها أنو وبتاج إذل تفصيل كبَت، لذا فإننا ن

منها لبناء مواضيع أخرى ذات عبلقة هبا يبكن أف تسهم أكثر يف إثراء البحث العلمي يف ؾباؿ االسًتاتيجية 
 التنافسية من جهة، أو ؾباؿ األداء االسًتاتيجي من جهة أخرى.

 نظار الباحثُت ؼبعاعبتها: وفيما يلي سنقدـ بعض اؼبواضيع اؼبقًتحة للبحث على أمل أف نلفت أ 
 ؛يف تطبيق بطاقة األداء اؼبتوازف أثر التوجو بالسوؽ 
 ؛ار مقاييس تقييم األداء التسويقيدور االسًتاذبيات التنافسية يف اختي 
 ؛ اختيار االسًتاذبيات التنافسيةدور اؼبعرفة التسويقية يف 
 ؛فسية التسويقيةاؼبيزة التنااالسًتاذبيات اؼبوجهة بل العبلقة بُت اؼبعرفة السوقية و ربلي 
  ؛سية يف ربقيق النجاح االسًتاتيجيدور االسًتاذبيات التناف 
  ؛دورىا يف ربقيق اؼبيزة التنافسيةاالسًتاتػجيات التنافسية و 
  اؼبتوسطة.  زة التنافسية للمؤسسات الصغَتة و دور االسًتاذبيات  التنافسية يف ربقيق اؼبي 
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 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 الموضوع: طلب تحكيم استبانة

 سعادة األستاذ الدكتور:
ستبانة، اليت هتدؼ إذل صبع اؼبعلومات اؼبيدانية البلزمة للبحث الذي يسرين أف أضع بُت يديك ىذه اال        
 علـو يف علـو التسيَت و اؼبوسومة بالعنواف التارل: دكتوراه بإعداده استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على شهادةنقـو 

 ستراتيجي للمؤسسة.تراتيجية التنافسية في األداء االسأثر اال
 -تصاالت في الجزائردراسة ميدانية لشركات اال -

 : أ.د. مبَتوؾ ؿبمد البشَتتحت إشراف                                      : عمر بلجازيةمن إعداد الطالب
       

من سعادتكم اإلطبلع ونظرا ؼبا تتمعوف بو من كفاءة علمية و خربة ميدانية يف ىذا اجملاؿ، فإننا نأمل 
ستبانة وربكيمها، من خبلؿ إبراز رأيكم حوؿ مدى وضوح العبارات و مبلئمتها للبعد الذي على مشروع اال

 باإلضافة إذل التصحيحات واإلرشادات اليت تروهنا ضرورية.تنتمي إليو، 
ستبانة، و أننا سنعتمد على مقياس ليكرث اػبماسي مبوذج الدراسة مرفق مع االأكما كبيطكم علما بأف        

لقياس اذباه اؼبستجوبُت كبو كل فقرة. كما نرجو منكم سيدي الفاضل، مؤل استمارىة اؼبعلومات اػباصة بكم، 
 ستبانة.ند إضافتكم إذل قائمة احملكُت لبلذلك ع ألنبية

 حًتاـ،،، و شكرا جزيبل مسبقا،،،َت تقبلوا منا كافة التقدير و االو يف األخ
 

 الطالب: بلجازية عمر
Tel : 00213 561 2750 71 
E-mail : beldjazia_omar@yahoo.com 
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 معلومات عامة خاصة بالمحكمين:
 سم:/ اال1
 / اللقب:2
 ىل العلمي:/ اؼبؤ 3
 / جهػة العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػل:4

 ستبانة:رأي احملكم النهائي يف اال
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 أنموذج الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لاؼبتغَت اؼبستق التابعاؼبتغَت    

 

 االسًتاتيجية التنافسية

 اسًتاتيجية قيادة التكلفة

 اسًتاتيجية التمايز

 اسًتاتيجية الًتكيز

 
 األداء االسًتاتيجي

 اؼبنظور اؼبارل

 منظور الزبائن

 منظور العمليات الداخلية

 منظور التعلم و النمو

 اؼبنظور اإلجتماعي

اؼبتغَتات 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةاػببػ -  

اؼبستػػػػػػػػػػػػػػػػوى الوظيفي -  

الشركة ) جيزي، أوريدو، موبيليس( -  
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 (  الوظيفيةو الخصائص الشخصية  ) الجزء األول: معلومات عامة
 ( يف اؼبكاف اؼبناسب.xنرجو من حضرتكم وضع إشارة )

1. 
 
2. 

3. 

 
4. 

5. 

 
 ستراتيجية التنافسية (:الجزء الثاني: ) أداة قياس اال

ىي ازباذ إجراءات ىجومية أو دفاعية ػبلق مركز يبكن الدفاع عنو ضمن  ستراتيجية التنافسيةاال
واغبصوؿ على عائد  الصناعة أو إهباد موقع يف الصناعة، حيث تكوف القوى التنافسية أضعف ما يكوف

 ستثمار.لبل
، يرجى دمها الشركة يف مواجهة اؼبنافسُتسًتاتيجيات التنافسية اليت تستخاآليت ؾبموعة من الفقرات تبُت اال  

 ستخداـ الذي توافقوف عليو ويعرب عن الواقع الفعلي لشركتكم.( على مدى االxوضع إشارة)

 جتماعــياالالنـــوع 
  ذكػػر
  أنثػػى

 العمــر
  سنة 50 -41  سنة فأقل 30
  سنة فأكثر 51  سنة 31-40

 المؤىل العلمي
  ليسانس  ثانوي

  دراسات عليا  تقٍت سامي

 عدد سنوات الخبرة
  سنة 15-11  سنوات 5أقل من 

  سنة فأكثر 16  سنوات 6-10

 المستوى الوظيفي
  رئيس دائرة  ر عاـمدي

  رئيس قسم  مدير تنفيذي
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درجة  درجة الوضوح  
مالحظات  التناسب

 أخرى
ــرات قمالر   ال نعم ال نعم الفقــــ

 :ىي قدرة اؼبؤسسة على توفَت سلعة أو خدمة بكلفة أقل مقارنة باؼبنافسُت.ستراتيجية قيادة الكلفة الشاملةاأوال: 

ستفادة من اقتصاديات اغبجم واإلستغبلؿ تسعى الشركة لبل 01
 األمثل للطاقة اإلنتاجية.

     

ركزية على اإلنفاؽ بغية ضبط سبارس الشركة رقابة شديدة وم 02
 التكاليف.

     

      تستغل الشركة التكنولوجيا بشكل ؿبدث لتقدًن خدماهتا. 03
      حتياجات الفعلية للزبائن.ركز الشركة على اإلىتماـ فقط باالت 04
      تعمل الشركة على خفض كلف التوزيع والًتويج قدر اإلمكاف. 05

كيز على البحث والتطوير من أجل تقليل تسعى الشركة إذل الًت  06
 التكاليف.

     

      تعمل الشركة على توفَت برامج ؿبفزة لتحسُت معدؿ اإلنتاج. 07

اغبصوؿ على مزايا السعر عند الشراء أساس اختيار اجملهزين من  08
 قبل الشركة.

     

      هتتم الشركة بإهباد نوع من التكامل يف تقدًن اػبدمة للزبائن. 09

ستفادة من اػبربة والتعلم يف خفض تعمل الشركة على اال 10
 التكاليف.

     

:ىي قدرة الشركة على توفَت سلع فبيزة للزبائن أو زبتلف عما يقدمو اؼبنافسوف اآلخروف يف ستراتيجية التميز)التمايز(اثانيا: 
 الصناعة.

      تعمل الشركة على ابتكار وتطوير منتوجات جديدة 11

تعتمد الشركة نظاـ اؼبواصفات النوعية لضماف عارل من اعبودة  12
 للمنتوج.

     

تورل الشركة اىتماما كبَتا للًتويج هبدؼ بناء ظبعة ومكانة  13
 للمنتوج. 

     

تقـو الشركة باستقطاب األفراد من ذوي اؼبؤىبلت الفنية والعلمية  14
 العالية.
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دمات إضافية للزبائن مثل خدمات ما تعمل الشركة على توفَت خ 15
 بعد البيع.

     

      لدى الشركة قنوات توزيع سريعة وفعالة وواسعة. 16

ربتفظ الشركة دبخزوف يستجيب ؼبتطلبات خطة اإلنتاج  17
 ومتطلبات الزبائن.

     

      تعمل الشركة على تقدًن خدمات قبل وبعم البيع 18
 سًتاتيجية على أساس اختيار ؾباؿ تنافسي ؿبدود داخل قطاع الصناعة.تقـو ىذه اال:ستراتيجية التركيزاثالثا: 

      تتميز الشركة بقدرهتا على تلبية رغبات قطاعات سوقية ؿبددة. 19

من خبلؿ بعض  تعمل الشركة على خدمة جزء معُت من الزبائن 20
 العروض.

     

حتياجات اػباصة عبزء االتقدـ الشركة منتجاهتا دبزايا فريدة لتلبية  21
 معُت من السوؽ.

     

22 
تستخدـ الشركة قنوات توزيع سريعة لتغطية منطقة جغرافية 

 ؿبددة.
     

23 
تعمل الشركة على تطوير منتجات جديدة لقطاع أو جزء ؿبدد 

من السوؽ بسبب ضخامة كلف البحث والتطوير لتلك 
 اؼبنتجات.

     

ية ؿبددة بسبب ارتفاع كلف التوزيع هتتم الشركة دبنطقة جغراف 24
 والًتويج

     

تلجأ الشركة إذل خط إنتاجي معُت لتقدًن منتجات ذات نوعية  25
 عالية يف خدمة القطاع السوقي احملدد.

     

تسعى الشركة إذل ابتكار أساليب حديثة يف تقدًن خدمات ذات  26
 جودة متميزة إذل قطاعات سوقية ؿبددة.
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 زء الثالث ) أداة قياس األداء االستراتيجي (:الج
ىو عملية التأكد من سعي اؼبنظمة إذل تنفيذ االسًتاتيجيات اليت تؤدي إذل ربقيق األىداؼ  األداء االستراتيجي
 والغايات الكلية ؽبا.

مبلحظات       درجة التناسب درجة الوضوح الفقرات الرقم 
 ال نعم ال نعم   أخرى

: يعد ىذا البعد ؿبصلة هنائية ألنشطة الشركة لتحقيق رضا اؼبسانبُت وتوقعاهتم من خبلؿ زيادة قيم الماليأوال: البعد 
 استثماراهتم وزيادة أرباحهم.

يعترب مقياس ربقيق الربح العادؿ ىدؼ اسًتاتيجي قابل  27
 للتحقيق.

     

مكانيات اؼبتاحة بآليات سبكن من يتم استغبلؿ اؼبوارد واإل 29
 يق أرباح فوؽ اؼبستوى اؼبألوؼ.ربق

     

 اػبدماتيتناسب حجم أرباح الشركة مع حجم ونوعية  30
 .تثمارات الشركةساؼبقدمة وا

     

تعمل الشركة على زيادة اػبدمات عرب الدخوؿ يف ؾباالت  31
 جديدة. 

     

تعمل الشركة على تقدًن اػبدمات بأسعار مبلئمة مقارنة  32
 ةبالشركات اؼبنافس

     

      نسبة األرباح اؼبوزعة على اؼبسانبُت تتناسب مع توقعاهتم  33
توفر االستثمارات أرباحا تليب أىداؼ السياسة االستثمارية  34

 الشركة.
     

يعترب التعرؼ على العمبلء ومعرفة احتياجاهتم بغية إرضائهم من العمليات اؽبامة اليت تساعد  ثانيا: بعد العمالء :
 لنجاح يف اؼبؤسسة.على ا
يستهدؼ معيار االحتفاظ بالعمبلء تطبيق مقاييس تليب  35

 ـبتلف احتياجاهتم. 
     

يتكوف معيار اغبصة السوقية العادلة من عناصر توازف بُت  36
 القدرات التنظيمية اؼبتاحة واغبصة السوقية اؼبستهدفة.

     

ي والربح يسعى مقياس رضا العميل إذل ربقيق الرضا النفس 37
 اؼبادي العادؿ.
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تتناسب حصة اؼبؤسسة ) من حيث عدد العمبلء ( يف  38
 السوؽ مع القدرات اؼبتاحة.

     

تسعى الشركة إذل تقدًن أفضل اػبدمات لعمبلئها  39
 باستخداـ وسائل التكنولوجيا اغبديثة.

     

يوجد مستوى مقبوؿ من رضا العمبلء من اػبدمات  40
 الشركة.من  اؼبقدمة

     

يقع عدد الشكاوى اؼبقدمة من العمبلء ضمن حدود  41
 اؼبتوقع.

     

يتناسب الوقت اؼببذوؿ لتلبية طلب العميل مع الوقت  42
 الطبيعي لتلك اػبدمة.

     

اخل يتعامل ىذا البعد مع العمليات الداخلية اليت تعمل على تطوير اؼبنظمة من الدثالثا: بعد العمليات الداخلية: 
 للمحافظة على مستوى عاؿ من األداء.

يتضمن معيار االتقاف يف اػبدمات اؼبقدمة ىدؼ ربقيق  43
 مستوى من التقنية لتحسُت الوضع التنافسي.

     

وبدد معيار الكفاءة يف معاعبة اؼبوارد اؼبتاحة مستوى  44
 االستفادة من الطاقة االستيعابية اؼبتوفرة.

     

ات الشركة حبيث تتمتع  باؼبرونة الكافية يتم تصميم عملي 45
 لتحقيق األىداؼ اؼبنشودة.

     

تشمل عمليات التحسُت الدائم اليت تقـو هبا الشركة آليات  46
 العمل واػبدمة اؼبقدمة.

     

األعلى من اغباجات اؼبتعددة للعمبلء  اؼبستوىتتم تلبية  47
 من خبلؿ إنتاج منتجات مبلئمة.

     

جراءات فاعلة لتحقيق االنسجاـ بُت العمليات تتخذ إ 48
 الداخلية واألىداؼ العامة.

     

تعزز الشركة مفهـو التعلم التنظيمي وتشارؾ أفضل  49
 اؼبمارسات بُت اؼبوظفُت

     

      تفوؽ اػبدمات اؼبستحدثة توقعات العمبلء. 50
 

يت هبب على اؼبنظمة أف تعتمد عليها لتحقيق النمو وربسُت يبثل ىذا البعد البنية األساسية ال رابعا: التعلم والنمو:
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 األداء.
تقـو اؼبؤسسة بتطوير الوظائف االسًتاتيجية يف سبيل ربقيق  51

 األىداؼ االسًتاتيجية.
     

تعمل اؼبؤسسة على تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد  52
 األىداؼ االسًتاتيجية. لتحقيق

     

برامج تدريبية كافية ومبلئمة للموظفُت  تقدـ اؼبؤسسة 53
 لتطوير قدراهتم كل حسب حاجتو.

     

      تعمل الشركة على خذب وتطوير الكفاءات واحملافظة عليها 54
      تقـو الشركة بتعزيز مفهـو التعلم والتشارؾ اؼبعريف. 55
يهتم معيار رضا اؼبوظف اؼبستخدـ يف اؼبؤسسة بتلبية  56

 يناسب قدراتو ومؤىبلتو.حاجاتو دبا 
     

ة يوجد لدى اؼبوظفُت فكرة واضحة عن خصائص الشرك 57
 مكانيات اؼبادية. اؼبهنية والثقافية باالضافة لئل

     

يوجد عدد مناسب من اؼبوظفُت الذين يبتلكوف خربات  58
 عملية خاصة ومتميزة ومفيدة للعمل.

     

 .بعد على تطوير اجملتمع واالىتماـ دبتطلباتويركز ىذا الخادمسا: البعد االجتماعي: 
تقدـ الشركة الدعم لؤلنشطة الثقافية والعلمية من خبلؿ  59

 واؼبناسبات. اؼبهرجاناترعاية 
     

تقدـ الشركة ىدايا عينية تفي دبتطلبات ومستلزمات بعض  60
 اؼبناسبات مثل:.... 

     

ة من خبلؿ تقدـ الشركة الدعم لذوي االحتياجات اػباص 61
سنويا أو اعبمعيات اؼبتخصصة لتحسُت مستوى معيشتهم 

 بانتظاـ.

     

تقـو الشركة بتمويل برامج التدريب العملي للخرهبُت  62
 هبدؼ تأىيلهم لسوؽ العمل.

     

تتيح الشركة للطبلب فرصة تطبيق الدراسات النظرية داخل  63
 فروع الشركة وتقدًن الدعم البلـز ؽبم.

     

تساىم الشركة يف تقدًن اؼبساعدات واؼبنح والتشجيع  64
 للقطاع اػباص للدخوؿ يف استشمارات جديدة.
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هباد فرص عمل واؼبسانبة يف حل إتساىم الشركة يف  65
 مشكلة البطالة.

     

تقدـ الشركة منح دراسية للطبلب لتكملة مسَتهتم  66
 التعليمية.
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 ستبانة من الجامعات العربية:بأسماء محكمي اال ةقائم
 الرقم االسم الكامل للمحكم الرتبة مكان العمل الدولة

جامعة البلقاء  األردف
 التطبيقية

 1 مرواف النسور أستاذ دكتور

 2 زكريا الدوري أستاذ دكتور جامعة اإلسراء األردف
جامعة البلقاء  األردف

 التطبيقية
 3 فراس الشليب -أ  –أستاذ ؿباضر 

جامعة البلقاء  دفاألر 
 التطبيقية

 4 باسم اللوزي -أ  –أستاذ ؿباضر 

جامعة البلقاء  األردف
 التطبيقية

 5 ؿبمد خَت أبوزيد -أ  –أستاذ ؿباضر 

 6 بندر أوتايو -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة البلقاءالتطبيقية األردف
 7 ؿبمد عمر العابد -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة فيبلدلفيا األردف
 8 تيسَت الكسواين -ب  –أستاذ ؿباضر  جامعة جدة ديةالسعو 

 قائمة بأسماء محكمي االستبانة من الجامعات الجزائرية:
 الرقم االسم الكامل للمحكم الرتبة مكان العمل

 1 ؿبمد راتوؿ أستاذ دكتور جامعة الشلف
 2 عبد الفتاح بوطبخم أستاذ دكتور جامعة جيجل

 3 العياشي زرزار دكتورأستاذ  جامعة سكيكدة
 4 أحسن طيار -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة سكيكدة
 5 نور الدين مزياين -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة سكيكدة

 6 ؿبمد فبلؽ -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة الشلف
 7 ظبَت بن سحنوف -أ  –أستاذ ؿباضر  جامعة تيبازة

 8 رابح بوزيدي -ب  –أستاذ ؿباضر  جامعة جيجل
 9 رقية بوحيضر -أ  –أستاذ ؿباضر  جيجل جامعة

 10 عمار عرباين -ب  –أستاذ ؿباضر  جامعة جيجل
 11 حياة قبار -ب  –أستاذ ؿباضر  جامعة جيجل
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 السادة والسيدات: 
ستراتيجي تراتيجية التنافسية في األداء االس"أثر اال ستبانة ىي جزء من دراسة أقـو هبا بعنواف:ابُت أيديكم 

 ".-تصاالت في الجزائردراسة ميدانية لشركات اال-سسة لمؤ ل
 جبامعة ؿبمد خيضر في علوم التسيير علوم كتوراهد تأيت الدراسة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على 

 اعبزائر.  -بسكرة  -
بياف اؼبرفق، منوىا ستاضع، وذلك بالتفضل بتعبئة ىذا االلذا فإف الباحث يلتمس التعاوف لتحقيق غايات ىذا اعبهد اؼبتو       

 ىنا إذل أنو سوؼ يتم التعامل مع إجاباتكم بالسرية الكاملة ولن تستخدـ إال ألغراض البحث العلمي فقط.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم.

 
 الباحػث:
 بلجازية عمر

 
Tel : 00213 561 2750 71 
E-mail : beldjazia_omar@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبانة الدراسة
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 (  الوظيفيةو الخصائص الشخصية  ) مةالجزء األول: معلومات عا

 ( يف اؼبكاف اؼبناسب.xنرجو من حضرتكم وضع إشارة )
1. 
 
2. 
 
 
3. 

4. 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 النـــوع اإلجتماعــي
  ذكػػر
  أنثػػى

 العمــر
  سنة 50 -41  سنة فأقل 30
  سنة فأكثر 51  سنة 31-40

  ليسانس المؤىل العلمي
  مهندس دولة  دراسات عليا

 الخبرة عدد سنوات
  سنة 15-11  سنوات فأقل 5
  سنة فأكثر 16  سنوات 6-10

  نائب اؼبدير  مدير عاـ المستوى الوظيفي
  نائب رئيس قسم  رئيس قسم
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 ستراتيجية التنافسية (:الجزء الثاني: ) أداة قياس اال
مركز يبكن الدفاع عنو ضمن الصناعة أو إهباد موقع يف  ىي ازباذ إجراءات ىجومية أو دفاعية ػبلق ستراتيجية التنافسيةاال

 ستثمار.ضعف ما يكوف واغبصوؿ على عائد لبلالصناعة، حيث تكوف القوى التنافسية أ
( xاآليت ؾبموعة من الفقرات تبُت اإلسًتاتيجيات التنافسية اليت تستخدمها اؼبؤسسة يف مواجهة اؼبنافسُت, يرجى وضع إشارة)  

 داـ الذي توافقوف عليو ويعرب عن الواقع الفعلي ؼبؤسستكم.ستخالعلى مدى ا

 الفقػػػػػػرات الرقم
موافق 
 ؿبايد موافق بشدة

غَت 
 موافق

 غَت
موافق 
 بشدة

 :ىي قدرة اؼبؤسسة على توفَت سلعة أو خدمة بكلفة أقل مقارنة باؼبنافسُت.ستراتيجية قيادة الكلفة الشاملةاأوال: 

من اقتصاديات اغبجم واإلستغبلؿ األمثل  تسعى اؼبؤسسة لئلستفادة 01
 للطاقة اإلنتاجية.

     

02 
رقابة شديدة ومركزية على اإلنفاؽ بغية ضبط  سبارس اؼبؤسسة

 التكاليف.
     

      تستغل اؼبؤسسة التكنولوجيا بشكل ؿبدث لتقدًن خدماهتا. 03
      ن.حتياجات الفعلية للزبائىتماـ فقط باالتركز اؼبؤسسة على اال 04
      تعمل اؼبؤسسة على خفض كلف التوزيع والًتويج قدر اإلمكاف. 05

06 
تسعى اؼبؤسسة إذل الًتكيز على البحث والتطوير من أجل تقليل 

 التكاليف.
     

      تعمل اؼبؤسسة على توفَت برامج ؿبفزة لتحسُت معدؿ اإلنتاج. 07

08 
اختيار اجملهزين من قبل اغبصوؿ على مزايا السعر عند الشراء أساس 

 اؼبؤسسة.
     

      هتتم اؼبؤسسة بإهباد نوع من التكامل يف تقدًن اػبدمة للزبائن. 09

ستفادة من اػبربة والتعلم يف خفض تعمل اؼبؤسسة على اال 10
 التكاليف.

     

أو زبتلف عما يقدمو اؼبنافسوف اآلخروف يف :ىي قدرة اؼبؤسسة على توفَت سلع فبيزة للزبائن ثانيا: إستراتيجية التميز)التمايز(
 الصناعة.

11 
تعتمد اؼبؤسسة نظاـ اؼبواصفات النوعية لضماف عارل من اعبودة 

 للخدمات.
     

12 
تورل اؼبؤسسة اىتماما كبَتا للًتويج هبدؼ بناء ظبعة ومكانة 

 للخدمات. 
     

ة والعلمية تقـو اؼبؤسسة باستقطاب األفراد من ذوي اؼبؤىبلت الفني 13
 العالية.
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14 
تعمل اؼبؤسسة على توفَت خدمات إضافية للزبائن مثل خدمات ما 

 بعد البيع.
     

      لدى اؼبؤسسة قنوات توزيع سريعة وفعالة وواسعة. 15

ربتفظ اؼبؤسسة دبخزوف يستجيب ؼبتطلبات خطة اإلنتاج ومتطلبات  16
 الزبائن.

     

 :تقـو ىذه اإلسًتاتيجية على أساس اختيار ؾباؿ تنافسي ؿبدود داخل قطاع الصناعة.يزثالثا: إستراتيجية الترك
      تتميز اؼبؤسسة بقدرهتا على تلبية رغبات قطاعات سوقية ؿبددة. 17

18 
من خبلؿ بعض  تعمل اؼبؤسسة على خدمة جزء معُت من الزبائن

 العروض.
     

19 
حتياجات اػباصة عبزء لبية االدة لتتقدـ اؼبؤسسة خدماهتا دبزايا فري

 معُت من السوؽ.
     

      تستخدـ اؼبؤسسة قنوات توزيع سريعة لتغطية منطقة جغرافية ؿبددة. 20

21 
تعمل اؼبؤسسة على تطوير خدمات جديدة لقطاع أو جزء ؿبدد من 

 السوؽ بسبب ضخامة كلف البحث والتطوير لتلك اػبدمات.
     

إنتاجي معُت لتقدًن خدمات ذات نوعية  تلجأ اؼبؤسسة إذل خط 22
 عالية يف خدمة القطاع السوقي احملدد.

     

23 
تسعى اؼبؤسسة إذل ابتكار أساليب حديثة يف تقدًن خدمات ذات 

 جودة متميزة إذل قطاعات سوقية ؿبددة.
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 الجزء الثالث ) أداة قياس األداء االستراتيجي (:
ىو عملية التأكد من سعي اؼبؤسسة إذل تنفيذ االسًتاتيجيات اليت تؤدي إذل ربقيق األىداؼ والغايات الكلية  ياألداء االستراتيج

 ؽبا.
موافق  الفقرات الرقم 

 بشدة
غَت  ؿبايد موافق

 موافق
غَت 

موافق 
 بشدة

قعاهتم من خبلؿ زيادة قيم : يعد ىذا البعد ؿبصلة هنائية ألنشطة اؼبؤسسة لتحقيق رضا اؼبسانبُت وتو أوال: البعد المالي
 استثماراهتم وزيادة أرباحهم.

      يعترب مقياس ربقيق الربح العادؿ ىدؼ اسًتاتيجي قابل للتحقيق. 24
يتم استغبلؿ اؼبوارد واالمكانيات اؼبتاحة بآليات سبكن من ربقيق أرباح  25

 فوؽ اؼبستوى اؼبألوؼ.
     

عية اػبدمات اؼبقدمة يتناسب حجم أرباح الشركة مع حجم ونو  26
 واشتثماراهتا.

     

      تعمل اؼبؤسسة على زيادة اػبدمات عرب الدخوؿ يف ؾباالت جديدة.  27
تعمل اؼبؤسسة على تقدًن اػبدمات بأسعار مبلئمة مقارنة بالشركات  28

 اؼبنافسة.
     

      توفر االستثمارات أرباحا تليب أىداؼ السياسة االستثمارية للمؤسسة. 29
يعترب التعرؼ على العمبلء ومعرفة احتياجاهتم بغية إرضائهم من العمليات اؽبامة اليت تساعد على النجاح يف  ثانيا: بعد العمالء :

 اؼبؤسسة.
يستهدؼ معيار االحتفاظ بالعمبلء تطبيق مقاييس تليب ـبتلف  30

 احتياجاهتم. 
     

( يف السوؽ مع  تتناسب حصة اؼبؤسسة ) من حيث عدد العمبلء 31
 القدرات اؼبتاحة.

     

يسعى مقياس رضا العميل إذل ربقيق الرضا النفسي والربح اؼبادي  32
 العادؿ.

     

تتناسب حصة اؼبؤسسة ) من حيث عدد العمبلء ( يف السوؽ مع  33
 القدرات اؼبتاحة.

     

من  اؼبقدمةيوجد مستوى مقبوؿ من رضا العمبلء من اػبدمات  34
 سة.اؼبؤس

     

      يقع عدد الشكاوى اؼبقدمة من العمبلء ضمن حدود اؼبتوقع. 35
يتناسب الوقت اؼببذوؿ لتلبية طلب العميل مع الوقت الطبيعي لتلك  36

 اػبدمة.
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للمحافظة يتعامل ىذا البعد مع العمليات الداخلية اليت تعمل على تطوير اؼبؤسسة من الداخل ثالثا: بعد العمليات الداخلية: 
 على مستوى عاؿ من األداء.

يتضمن معيار االتقاف يف اػبدمات اؼبقدمة ىدؼ ربقيق مستوى من  37
 التقنية لتحسُت الوضع التنافسي.

     

وبدد معيار الكفاءة يف معاعبة اؼبوارد اؼبتاحة مستوى االستفادة من  38
 الطاقة االستيعابية اؼبتوفرة.

     

ؼبؤسسة حبيث تتمتع  باؼبرونة الكافية لتحقيق يتم تصميم عمليات ا 39
 األىداؼ اؼبنشودة.

     

تشمل عمليات التحسُت الدائم اليت تقـو هبا اؼبؤسسة آليات العمل  40
 واػبدمة اؼبقدمة.

     

األعلى من اغباجات اؼبتعددة للعمبلء من خبلؿ  اؼبستوىتتم تلبية  41
 إنتاج خدمات مبلئمة.

     

ءات فاعلة لتحقيق االنسجاـ بُت العمليات الداخلية تتخذ إجرا 42
 واألىداؼ العامة.

     

تعزز اؼبؤسسة مفهـو التعلم التنظيمي وتشارؾ أفضل اؼبمارسات بُت  43
 اؼبوظفُت

     

      تفوؽ اػبدمات اؼبستحدثة توقعات العمبلء. 44
 

 هبب على اؼبؤسسة أف تعتمد عليها لتحقيق النمو وربسُت األداء. يبثل ىذا البعد البنية األساسية اليت رابعا: التعلم والنمو:
تقـو اؼبؤسسة بتطوير الوظائف االسًتاتيجية يف سبيل ربقيق األىداؼ  45

 االسًتاتيجية.
     

 لتحقيقتعمل اؼبؤسسة على تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق الواحد  46
 األىداؼ االسًتاتيجية.

     

رامج تدريبية كافية ومبلئمة للموظفُت لتطوير قدراهتم  تقدـ اؼبؤسسة ب 47
 كل حسب حاجتو.

     

يهتم معيار رضا اؼبوظف اؼبستخدـ يف اؼبؤسسة بتلبية حاجاتو دبا  48
 يناسب قدراتو ومؤىبلتو.

     

يوجد عدد مناسب من اؼبوظفُت الذين يبتلكوف خربات عملية خاصة  49
 ومتميزة ومفيدة للعمل.

     

 يركز ىذا البعد على تطوير اجملتمع واالىتماـ دبتطلباتوسا: البعد االجتماعي: خادم
تقدـ اؼبؤسسة الدعم لؤلنشطة الثقافية والعلمية من خبلؿ رعاية  50

 واؼبناسبات. اؼبهرجانات
     

      تقدـ اؼبؤسسة ىدايا عينية تفي دبتطلبات ومستلزمات بعض اؼبناسبات.  51
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لدعم لذوي االحتياجات اػباصة من خبلؿ اعبمعيات تقدـ اؼبؤسسة ا 52
 سنويا أو بانتظاـ.اؼبتخصصة لتحسُت مستوى معيشتهم 

     

تقـو اؼبؤسسة بتمويل برامج التدريب العملي للخرهبُت هبدؼ تأىيلهم  53
 لسوؽ العمل.

     

تتيح اؼبؤسسة للطبلب فرصة تطبيق الدراسات النظرية داخل فروع  54
  الدعم البلـز ؽبم.الشركة وتقدًن

     

تساىم الشركة يف تقدًن اؼبساعدات واؼبنح والتشجيع للقطاع اػباص  55
 للدخوؿ يف استشمارات جديدة.

     

      تساىم الشركة يف اهباد فرص عمل واؼبسانبة يف حل مشكلة البطالة. 56
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 رتوزيع عينة الدراسة حسب العم
 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage cumulé 

V

a

l

i

d

e 

 13,7 13,7 13,7 7 من اقل 30

40-31 23 45,1 45,1 58,8 

50-41 17 33,3 33,3 92,2 

 100,0 7,8 7,8 4 اكثر 51

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 حسب المؤىل العلمي:توزيع عينة الدراسة 
 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع االجتماعي
 

 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 82,4 82,4 82,4 42 ذكر

 100,0 17,6 17,6 9 انثى

Total 
51 1 

00,0 

100,0  

 المؤهل

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 43,1 43,1 43,1 22 "لٌسانس"

" ساتدر  51,0 7,8 7,8 4 "علٌا 

 100,0 49,0 49,0 25 "دولة مهندس"

Total 51 100,0 100,0  
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 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الوظيفي
 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

 11,8 11,8 11,8 6 عام مدٌر نائب أو عام مدٌر

 100,0 88,2 88,2 45 قسم رئٌس نائب أو قسم رئٌس

Total 51 100,0 100,0  

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت ويستىياث انًىافقت ألبعاد االستراتيجيت انتنافسيت

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

 27689, 4,3333 221,00 4,50 3,50 51 كلفة

 46925, 4,5686 233,00 5,00 3,50 51 تماٌز

 61660, 3,4020 173,50 4,00 1,50 51 تركٌز

 59869, 4,1275 210,50 4,50 2,50 51 االسترات

N valide (listwise) 51      

 

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث بعذ استراتيجيت قيادة انتكهفت

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q1 51 4,00 5,00 236,00 4,6275 ,48829 

q2 51 4,00 5,00 238,00 4,6667 ,47610 

q3 51 3,00 5,00 241,00 4,7255 ,53211 

q4 51 2,00 5,00 192,00 3,7647 ,83877 

q5 51 1,00 5,00 178,00 3,4902 ,85726 

q6 51 3,00 5,00 206,00 4,0392 ,52767 

q7 51 2,00 5,00 204,00 4,0000 ,48990 

q8 51 2,00 4,00 178,00 3,4902 ,57871 

q9 51 3,00 5,00 222,00 4,3529 ,68771 

q10 51 3,00 5,00 206,00 4,0392 ,34414 

 27689, 4,3333 221,00 4,50 3,50 51 كلفة

N valide (listwise) 51      

 

 ىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث بعذ استراتيجيت انتًايزانًت
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q11 51 3,00 5,00 236,00 4,6275 ,56430 

q12 51 3,00 5,00 211,00 4,1373 ,52989 

q13 51 2,00 5,00 208,00 4,0784 ,56011 

q14 51 2,00 5,00 179,00 3,5098 ,78416 

q15 51 2,00 5,00 228,00 4,4706 ,75771 

q16 51 3,00 5,00 230,00 4,5098 ,57871 

 46925, 4,5686 233,00 5,00 3,50 51 تماٌز

N valide (listwise) 51      

 

 

 

 نتركيزانًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث  بعذ استراتيجيت ا

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q17 51 2,00 4,00 162,00 3,1765 ,62309 

q18 51 1,00 5,00 194,00 3,8039 ,93850 

q19 51 1,00 5,00 190,00 3,7255 1,00157 

q20 51 2,00 5,00 204,00 4,0000 ,69282 

q21 51 2,00 5,00 189,00 3,7059 ,75615 

q22 51 2,00 5,00 193,00 3,7843 ,64230 

q23 51 1,00 5,00 185,00 3,6275 ,93725 

 61660, 3,4020 173,50 4,00 1,50 51 تركٌز

N valide (listwise) 51      

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت ويستىياث انًىافقت ألبعاد األداء االستراتيجي

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

 42519, 3,8039 194,00 5,00 3,00 51 ماًل

 28006, 3,9608 202,00 5,00 3,50 51 عمالء

 43947, 4,1078 209,50 5,00 3,00 51 عملٌات

 70974, 4,2451 216,50 5,00 2,00 51 نمو

 50643, 3,5588 181,50 4,50 2,00 51 االجتماع

 37833, 4,1078 209,50 5,00 3,00 51 االداء

N valide (listwise) 51      

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث انًنظىر انًاني 
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Statistiques descriptives 

 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q24 51 3,00 5,00 206,00 4,0392 ,44546 

q25 51 3,00 5,00 184,00 3,6078 ,75042 

q26 51 2,00 5,00 181,00 3,5490 ,72976 

q27 51 2,00 5,00 174,00 3,4118 ,69790 

q28 51 4,00 5,00 214,00 4,1961 ,40098 

q29 51 2,00 5,00 182,00 3,5686 ,75511 

 42519, 3,8039 194,00 5,00 3,00 51 ماًل

N valide (listwise) 51      

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث ينظىر انزبائن 

 

     

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q30 51 3,00 5,00 206,00 4,0392 ,34414 

q31 51 3,00 5,00 200,00 3,9216 ,39208 

q32 51 1,00 5,00 180,00 3,5294 ,85681 

q33 51 2,00 5,00 202,00 3,9608 ,59869 

q34 51 3,00 5,00 184,00 3,6078 ,69508 

q35 51 2,00 4,00 190,00 3,7255 ,63493 

q36 51 2,00 5,00 198,00 3,8824 ,51564 

 28006, 3,9608 202,00 5,00 3,50 51 عمالء

N valide (listwise) 51      

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث ينظىر انعًهياث انذاخهيت 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q37 51 2,00 5,00 209,00 4,0980 ,57463 

q38 51 2,00 5,00 201,00 3,9412 ,58006 

q39 51 4,00 5,00 212,00 4,1569 ,36729 

q40 51 2,00 5,00 208,00 4,0784 ,62748 

q41 51 2,00 5,00 201,00 3,9412 ,70461 

q42 51 3,00 5,00 210,00 4,1176 ,51564 

q43 51 2,00 5,00 232,00 4,5490 ,75667 

q44 51 2,00 5,00 192,00 3,7647 ,58611 

 43947, 4,1078 209,50 5,00 3,00 51 عملٌات

N valide (listwise) 51      
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 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث ينظىر انتعهى واننًى 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q45 51 2,00 5,00 192,00 3,7647 ,65079 

q46 51 4,00 5,00 217,00 4,2549 ,44014 

q47 51 1,00 5,00 230,00 4,5098 1,02708 

q48 51 1,00 5,00 203,00 3,9804 1,00976 

q49 51 1,00 5,00 201,00 3,9412 ,81023 

 70974, 4,2451 216,50 5,00 2,00 51 نمو

N valide (listwise) 51      

 

 انًتىسطاث انحسابيت واالنحرافاث انًعياريت نفقراث انًنظىر االجتًاعي 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Somme Moyenne Ecart type 

q50 51 1,00 4,00 150,00 2,9412 ,75926 

q51 51 1,00 5,00 162,00 3,1765 ,91007 

q52 51 1,00 5,00 202,00 3,9608 ,99922 

q53 51 1,00 5,00 218,00 4,2745 1,11496 

q54 51 1,00 4,00 164,00 3,2157 ,80781 

q55 51 1,00 5,00 166,00 3,2549 ,77054 

q56 51 3,00 5,00 213,00 4,1765 ,55519 

 50643, 3,5588 181,50 4,50 2,00 51 االجتماع

N valide (listwise) 51      

 

 

 

 ثباث أداة انذراست نًحىر االستراتيجيت انتنافسيت

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,768 23 

 

 ثباث أداة انذراست نًحىر األداء االستراتيجي

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,864 33 
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 ثباث انكهيم ألداة انذراست  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,865 56 

 

 ات الدراسة: االستراتيجية التنافسية واألداء االستراتيجي:لمتغير نتائج الصدق البنائي 

 

 -معامل التحميل -قيادة التكلفةنتائج الصدق البنائي لمتغير استراتيجية 

 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 3 

q1 ,880 ,362 ,016 

q2 ,858 -,124 ,105 

q3 ,023 ,298 ,830 

q4 ,519 -,333 ,451 

q5 -,214 -,539 ,426 

q6 -,294 -,368 ,507 

q7 -,407 ,822 ,245 

q8 -,661 -,415 ,320 

q9 ,808 ,233 ,386 

q10 -,529 ,751 ,224 

 

  - KMO قيمة  – نتائج الصدق البنائي لمتغير االستراتيجية التنافسية

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,448 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 424,303 

ddl 45 

Signification de Bartlett ,000 

 

 -نسبة التناين المفسر والقيمة الكامنة  – نتائج الصدق البنائي لمتغير االستراتيجية التنافسية

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 3,448 34,481 34,481 3,448 34,481 34,481 

2 2,239 22,391 56,872 2,239 22,391 56,872 

3 1,704 17,037 73,909 1,704 17,037 73,909 
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4 ,884 8,839 82,748    

5 ,725 7,252 90,000    

6 ,657 6,569 96,569    

7 ,181 1,808 98,378    

8 ,091 ,914 99,292    

9 ,050 ,500 99,792    

10 ,021 ,208 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 -معامل التحميل -استراتيجية التمايز  نتائج الصدق البنائي لمتغير

 

 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 3 

q11 ,529 ,092 ,779 

q12 -,406 ,572 ,643 

q13 ,488 ,693 -,348 

q14 -,236 ,879 -,225 

q15 ,895 ,008 -,040 

q16 ,843 ,055 ,002 

 
 - KMOقيمة  -استراتيجية التمايزي لمتغير نتائج الصدق البنائ

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,490 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 97,891 

ddl 15 

Signification de Bartlett ,000 

 

 -نسبة التبابن المفسر والقيمة الكامنة  -استراتيجية التمايز البنائي لمتغير نتائج الصدق 

 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 2,250 37,503 37,503 2,250 37,503 37,503 

2 1,591 26,514 64,016 1,591 26,514 64,016 

3 1,193 19,876 83,892 1,193 19,876 83,892 

4 ,429 7,151 91,043    
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5 ,329 5,489 96,533    

6 ,208 3,467 100,000    

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 

 

 -معامل التحميل –استراتيجية التركيز نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 

q17 ,345 ,811 

q18 ,866 ,312 

q19 ,941 ,061 

q20 ,883 ,184 

q21 ,612 -,653 

q22 ,656 -,344 

q23 ,826 -,175 

 

 

 

 - KMOقيمة  –ستراتيجية التركيز انتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,681 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 308,868 

ddl 21 

Signification de Bartlett ,000 

 

 

 - نسبة التباين المفسر والقيمة الكامنةقيمة  –استراتيجية التركيز لمتغير  نتائج الصدق البنائي

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 4,021 57,440 57,440 4,021 57,440 57,440 

2 1,367 19,534 76,974 1,367 19,534 76,974 

3 ,846 12,091 89,065    

4 ,362 5,170 94,235    

5 ,252 3,604 97,840    

6 ,126 1,794 99,634    

7 ,026 ,366 100,000    
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 -م معامل التحميل قي –المنظور المالي نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 

q24 ,379 ,820 

q25 ,672 ,520 

q26 ,842 -,207 

q27 ,803 -,372 

q28 ,768 ,249 

q29 ,791 -,480 

 - KMOقيمة  –المنظور المالي نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,706 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 143,240 

ddl 15 

Signification de Bartlett ,000 

 

 -نسبة الكامنة التباين المفسر والقيمة –المنظور المالي نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 3,165 52,755 52,755 3,165 52,755 52,755 

2 1,416 23,603 76,358 1,416 23,603 76,358 

3 ,577 9,620 85,978    

4 ,418 6,964 92,942    

5 ,233 3,884 96,826    

6 ,190 3,174 100,000    

 

 -قيم معامل التحميل  –منظور الزبائن نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Matrice des composantes
a

 

 

 Composante 

1 2 

q30 ,747 ,620 

q31 ,075 ,919 



 بعد تفريغ البيانات SPSSالجداول األصلية المستخرجة من برنامج                                         4الملحق رقم: 
 

320 
 

q32 ,920 -,071 

q33 ,542 ,310 

q34 ,838 -,279 

q35 -,252 ,717 

q36 -,529 ,415 

 -KMOقيمة  – الزبائنمنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,486 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé  216,805 

ddl 21 

Signification de Bartlett ,000 

   -نسبة التباين والقيمة الكامنة  قيمة – الزبائنمنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 2,749 39,270 39,270 2,749 39,270 39,270 

2 2,094 29,916 69,186 2,094 29,916 69,186 

3 ,988 14,109 83,295    

4 ,666 9,508 92,803    

5 ,298 4,257 97,060    

6 ,147 2,097 99,158    

7 ,059 ,842 100,000    

 -قيم معامل التحميل  – العمليات الداخليةمنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 3 

q37 ,770 -,277 ,435 

q38 ,758 ,228 ,218 

q39 ,340 ,768 ,502 

q40 ,899 -,137 ,162 

q41 ,503 ,190 -,822 

q42 ,724 ,555 -,283 

q43 ,422 -,863 ,059 

q44 ,845 -,272 -,263 

 -KMOقيمة  -العمليات الداخليةمنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Indice KMO et test de Bartlett 
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Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,443 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 388,477 

ddl 28 

Signification de Bartlett ,000 

 

 -قيمة نسبة التباين المفسر والقيمة الكامنة  –العمليات الداخلية منظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 3,760 47,001 47,001 3,760 47,001 47,001 

2 1,902 23,770 70,771 1,902 23,770 70,771 

3 1,343 16,794 87,565 1,343 16,794 87,565 

4 ,510 6,369 93,934    

5 ,257 3,210 97,144    

6 ,144 1,801 98,945    

7 ,064 ,802 99,747    

8 ,020 ,253 100,000    

 -قيم معامل التحميل  –التعلم والنمو منظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Matrice des 

composantes
a

 

 Composante 

1 

q45 ,688 

q46 -,288 

q47 ,875 

q48 ,893 

q49 ,897 

 -KMOقيمة   -التعلم والنمومنظور نائي لمتغير نتائج الصدق الب

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,750 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 117,253 

ddl 10 

Signification de Bartlett ,000 

 -قيمة نسبة التباين المفسر والقيمة الكامنة –التعلم والنمو منظور دق البنائي لمتغير نتائج الص

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 
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1 2,925 58,496 58,496 2,925 58,496 58,496 

2 ,970 19,407 77,903    

3 ,664 13,289 91,192    

4 ,280 5,598 96,790    

5 ,161 3,210 100,000    

 

 -قيم معامل التحميل  –االجتماعيالمنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

Matrice des composantes
a

 

 Composante 

1 2 

q50 ,737 ,530 

q51 ,860 ,097 

q52 ,964 ,012 

q53 ,647 ,477 

q54 ,972 -,089 

q55 ,882 -,314 

q56 ,674 -,638 

 

 -KMOقيمة   -االجتماعي المنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Indice KMO et test de Bartlett 

Mesure de précision de l'échantillonnage de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

,699 

Test de sphéricité de Bartlett 

Khi-deux approximé 400,220 

ddl 21 

Signification de Bartlett ,000 

 

 -قيمة التباين المفسر والقيمة الكامنة  –االجتماعي المنظور نتائج الصدق البنائي لمتغير 

 

Variance totale expliquée 

Composante Valeurs propres initiales Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés Total % de la variance % cumulés 

1 4,807 68,672 68,672 4,807 68,672 68,672 

2 1,030 14,721 83,393 1,030 14,721 83,393 

3 ,646 9,228 92,621    

4 ,241 3,440 96,061    

5 ,203 2,904 98,964    

6 ,045 ,640 99,604    

7 ,028 ,396 100,000    
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 نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في مستوى األداء االستراتيجيختبار االانتائج 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,606
a

 ,367 ,327 ,31036 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 2,630 3 ,877 9,099 ,000
b

 

Résidu 4,527 47 ,096   

Total 7,157 50    

a. Variable dépendante : االداء 

b. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

 نحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في المنظور الماليختبار االانتائج 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques 

de colinéarité 

A Erreur standard Bêta Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure 

Tolérance 
 

1 

(Const

ante) 

4,674 ,818  5,717 ,000 3,029 6,319  
 

  284, 1,271 074, 029, 2,260 492, 298, 673, كلفة

 تماٌز

-,732 ,182 -,908 -4,020 ,000 -1,099 -

,

3

6

6 

,264 

 

  809, 119, 199,- 616, 504,- 065,- 079, 040,- تركٌز

a. Variable dépendante : االداء 
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1 ,391
a

 ,153 ,099 ,40365 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,382 3 ,461 2,826 ,049
b

 

Résidu 7,658 47 ,163   

Total 9,039 50    

a. Variable dépendante : ماًل 

b. Valeurs prédites : (constantes), زتماٌ ,كلفة ,تركٌز 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients 

non 

standardisés 

Coefficie

nts 

standard

isés 

t Sig. 95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur 

standa

rd 

Bêta Borne 

inférieure 

L

i

m

i

t

e

 

s

u

p

é

r

i

e

u

r

e 

Toléranc

e 

VIF 

1 

(Constante) 4,416 1,063  4,153 ,000 2,277 6,555   

 3,526 284, 1,155 403,- 336, 971, 245, 387, 376, كلفة

 3,792 264, 086, 868,- 105, 1,651- 432,- 237, 391,- تماٌز

 1,237 809, 074, 341,- 201, 1,298- 194,- 103, 134,- تركٌز

a. Variable dépendante : ماًل 
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 ار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظور الزبائننحدإختبار االنتائج 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,322
a

 ,103 ,046 ,27352 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression ,405 3 ,135 1,806 ,159
b

 

Résidu 3,516 47 ,075   

Total 3,922 50    

a. Variable dépendante : عمالء 

b. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. 95,0% % 

intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur standard Bêta Borne 

inférieur

e 

Limite 

supérieu

re 

Toléranc

e 

VIF 

1 

(Constan

te) 

2,664 ,721  3,697 ,001 1,214 4,113   

 3,526 284, 802, 253,- 300, 1,047 272, 262, 275, كلفة

 3,792 264, 246, 400,- 635, 478,- 128,- 161, 077,- تماٌز

 تركٌز

,134 ,070 ,296 1,925 ,060 -,006 ,275 ,

8

0

9 

1,

23

7 

a. Variable dépendante : عمالء 
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 يات الداخليةالعمنحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظور ختبار االانتائج 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-

deux 

R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,422
a

 ,178 ,125 ,41101 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 1,717 3 ,572 3,389 ,026
b

 

Résidu 7,940 47 ,169   

Total 9,657 50    

a. Variable dépendante : عملٌات 

b. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. 95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur 

standard 

Bêta Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure 

Tolérance V

I

F 

1 

(Constan

te) 

2,350 1,083  2,170 ,035 ,171 4,528   

 3,526 284, 1,003 583,- 597, 533, 132, 394, 210, كلفة

 3,792 264, 450, 520,- 885, 146,- 038,- 241, 035,- تماٌز

 1,237 809, 508, 086, 007, 2,830 416, 105, 297, تركٌز

a. Variable dépendante : عملٌات 

 

 التعلم والنمونحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في منظور اختبار االانتائج 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,756
a

 ,572 ,544 ,47917 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 
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ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 14,395 3 4,798 20,898 ,000
b

 

Résidu 10,791 47 ,230   

Total 25,186 50    

a. Variable dépendante : نمو 

b. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. 95,0% % intervalles 

de confiance pour B 

Statistiques de colinéarité 

A Erreur 

standard 

Bêta Borne 

inférie

ure 

Limite 

supérieure 

Tolérance VIF 

1 

(Const

ante) 

-4,807 1,262  -3,808 ,000 -7,346 -2,268   

 3,526 284, 2,853 1,004 000, 4,196 752, 460, 1,928 كلفة

 3,792 264, 450, 682,- 682, 412,- 077,- 281, 116,- تماٌز

 1,237 809, 606, 114, 005, 2,948 313, 122, 360, تركٌز

a. Variable dépendante : نمو 

 

 االجتماعيمنظور النحدار المتعدد ألثر االستراتيجية التنافسية في ختبار االانتائج 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,643
a

 ,413 ,375 ,40024 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

ANOVA
a

 

Modèle Somme des 

carrés 

ddl Moyenne des 

carrés 

D Sig. 

1 

Régression 5,294 3 1,765 11,017 ,000
b

 

Résidu 7,529 47 ,160   

Total 12,824 50    
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a. Variable dépendante : االجتماع 

b. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. 95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur 

standard 

Bêta Borne 

inférieure 

Limite supérieure Toléra

nce 

VIF 

1 

(Co

nst

ant

e) 

,111 1,054  ,105 ,917 -2,010 2,232   

 3,526 284, 1,846 302, 007, 2,797 587, 384, 1,074 كلفة

 3,792 264, 224,- 1,169- 005, 2,964- 645,- 235, 696,- تماٌز

تركٌ

 ز

,581 ,102 ,707 5,689 ,000 ,375 ,786 ,809 1,237 

a. Variable dépendante : االجتماع 

 

 والخبرة في مستوى األداء االستراتيجي االستراتيجية التنافسيةنحدار التفاعلي بين ختبار االانتائج 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-

deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimatio

n 

Changement dans les statistiques 

Variation 

de R-deux 

Variation 

de F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de 

F 

1 ,606
a

 ,367 ,327 ,31036 ,367 9,099 3 47 ,000 

2 ,666
b

 ,443 ,395 ,29433 ,076 6,262 1 46 ,016 

3 ,788
c

 ,621 ,560 ,25105 ,178 6,742 3 43 ,001 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

b. Valeurs prédites : (constantes), الخبرة ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

c. Valeurs prédites : (constantes), 1الخبرة ,2الخبرة ,3الخبرة ,الخبرة ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز 
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Coefficients
a

 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coeffic

ients 

standa

rdisés 

t Sig. 95,0% % 

intervalles de 

confiance pour B 

Corrélations Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur 

standa

rd 

Bêta Borne 

i

n

f

é

r

i

e

u

r

e 

Limite 

supérieu

re 

Corrél

ation 

simple 

Partiell

e 

Parti

e 

Toléranc

e 

VIF 

1 

(Con

stant

e) 

4,674 ,818  5,717 ,000 3,029 6,319      

 3,526 284, 262, 313, 255,- 1,271 074, 029, 2,260 492, 298, 673, كلفة

 3,792 264, 466,- 506,- 521,- 366,- 1,099- 000, 4,020- 908,- 182, 732,- تماٌز

 1,237 809, 059,- 073,- 297,- 119, 199,- 616, 504,- 065,- 079, 040,- تركٌز

2 

(Con

stant

e) 

4,530 ,777  5,827 ,000 2,965 6,095      

 3,566 280, 290, 362, 255,- 1,319 176, 011, 2,634 547, 284, 748, كلفة

 4,172 240, 528,- 577,- 521,- 504,- 1,234- 000, 4,796- 1,078- 181, 869,- تماٌز

 1,313 761, 010, 013, 297,- 163, 149,- 930, 088, 011, 077, 007, تركٌز

 1,206 829, 275, 346, 079, 224, 024, 016, 2,502 302, 050, 124, الخبرة

3 

(Con

stant

e) 

,683 2,181  ,313 ,755 -3,714 5,081      

 29,549 034, 285, 420, 255,- 3,522 711, 004, 3,037 1,549 697, 2,117 كلفة

 29,505 034, 412,- 557,- 521,- 977,- 2,634- 000, 4,393- 2,239- 411, 1,806- تماٌز

 7,616 131, 385, 531, 297,- 973, 332, 000, 4,106 1,063 159, 653, تركٌز

 762,385 001, 173, 270, 079, 4,097 187,- 073, 1,840 4,768 1,062 1,955 الخبرة

الخبرة

1 

-,684 ,340 -7,685 -2,011 ,051 -1,371 ,002 ,043 -,293 -,189 ,001 1658,899 

الخبرة

2 

,443 ,184 5,423 2,412 ,020 ,073 ,814 -,039 ,345 ,226 ,002 573,812 

الخبرة

3 

-,266 ,060 -2,228 -4,449 ,000 -,387 -,146 -,148 -,561 -,418 ,035 28,471 
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a. Variable dépendante : االداء 

 
 

 في االستراتيجية التنافسية اين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات( لتحليل التبPost Hocنتائج المقارنة البعدية )
 :"Scheffeباستعمال اختبار "شفيو  الخبرةحسب متغير  األداء االستراتيجي

 
Tests post hoc 

 

 

Comparaisons multiples 

Scheffe   

Variable 

dépendant

e 

(I) الخبرة (J) 

 الخبرة

Différence de 

moyennes (I-

J) 

Erreur standard Signification Intervalle de confiance à 95% 

Borne inférieure Borne supérieure 

 كلفة

 5 اقل

 سنوات

10-6 -,04545 ,10454 ,979 -,3486 ,2577 

15-11 -,13462 ,11530 ,715 -,4689 ,1997 

 اكثر 16

 من

-,25000 ,14155 ,384 -,6604 ,1604 

10-6 

 5 اقل

 سنوات

,04545 ,10454 ,979 -,2577 ,3486 

15-11 -,08916 ,09589 ,834 -,3672 ,1889 

 اكثر 16

 من

-,20455 ,12625 ,461 -,5706 ,1615 

15-11 

 5 اقل

 سنوات

,13462 ,11530 ,715 -,1997 ,4689 

10-6 ,08916 ,09589 ,834 -,1889 ,3672 

 اكثر 16

 من

-,11538 ,13529 ,866 -,5077 ,2769 

 من اكثر 16

 5 اقل

 سنوات

,25000 ,14155 ,384 -,1604 ,6604 

10-6 ,20455 ,12625 ,461 -,1615 ,5706 

15-11 ,11538 ,13529 ,866 -,2769 ,5077 

 تماٌز

 5 اقل

 سنوات

10-6 -,39091 ,16744 ,157 -,8764 ,0946 

15-11 -,56923
*
 ,18467 ,033 -1,1047 -,0338 

 اكثر 16

 من

-,46667 ,22672 ,251 -1,1240 ,1907 

10-6 

 5 اقل

 سنوات

,39091 ,16744 ,157 -,0946 ,8764 

15-11 -,17832 ,15358 ,719 -,6236 ,2670 
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 اكثر 16

 من

-,07576 ,20220 ,986 -,6620 ,5105 

15-11 

 5 اقل

 سنوات

,56923
*
 ,18467 ,033 ,0338 1,1047 

10-6 ,17832 ,15358 ,719 -,2670 ,6236 

 اكثر 16

 من

,10256 ,21668 ,973 -,5257 ,7308 

 من اكثر 16

 5 اقل

 سنوات

,46667 ,22672 ,251 -,1907 1,1240 

10-6 ,07576 ,20220 ,986 -,5105 ,6620 

15-11 -,10256 ,21668 ,973 -,7308 ,5257 

 تركٌز

 5 اقل

 سنوات

10-6 -,46364 ,21777 ,224 -1,0951 ,1678 

15-11 -,35000 ,24018 ,552 -1,0464 ,3464 

 اكثر 16

 من

,31667 ,29487 ,765 -,5383 1,1716 

10-6 

 5 اقل

 سنوات

,46364 ,21777 ,224 -,1678 1,0951 

15-11 ,11364 ,19975 ,955 -,4655 ,6928 

 اكثر 16

 من

,78030
*
 ,26299 ,043 ,0178 1,5428 

15-11 

 5 اقل

واتسن  

,35000 ,24018 ,552 -,3464 1,0464 

10-6 -,11364 ,19975 ,955 -,6928 ,4655 

 اكثر 16

 من

,66667 ,28182 ,148 -,1505 1,4838 

 من اكثر 16

 5 اقل

 سنوات

-,31667 ,29487 ,765 -1,1716 ,5383 

10-6 -,78030
*
 ,26299 ,043 -1,5428 -,0178 

15-11 -,66667 ,28182 ,148 -1,4838 ,1505 

 االداء

 5 اقل

 سنوات

10-6 ,27273 ,13934 ,293 -,1313 ,6767 

15-11 ,13462 ,15368 ,857 -,3110 ,5802 

 اكثر 16

 من

-,08333 ,18867 ,978 -,6304 ,4637 

10-6 

 5 اقل

 سنوات

-,27273 ,13934 ,293 -,6767 ,1313 

15-11 -,13811 ,12781 ,761 -,5087 ,2325 

 اكثر 16

 من

-,35606 ,16827 ,229 -,8440 ,1318 

15-11 

 5 اقل

 سنوات

-,13462 ,15368 ,857 -,5802 ,3110 

10-6 ,13811 ,12781 ,761 -,2325 ,5087 
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 اكثر 16

 من

-,21795 ,18032 ,693 -,7408 ,3049 

 من اكثر 16

 5 اقل

 سنوات

,08333 ,18867 ,978 -,4637 ,6304 

10-6 ,35606 ,16827 ,229 -,1318 ,8440 

15-11 ,21795 ,18032 ,693 -,3049 ,7408 

*. La différence moyenne est significative au niveau 0.05. 

 

 
 
 
 

 في مستوى األداء االستراتيجي والشركة االستراتيجية التنافسيةنحدار التفاعلي بين ختبار االانتائج 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimatio

n 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. 

Variati

on de 

F 

1 ,606
a

 ,367 ,327 ,31036 ,367 9,099 3 47 ,000 

2 ,628
b

 ,395 ,342 ,30684 ,027 2,085 1 46 ,156 

3 ,698
c

 ,487 ,403 ,29233 ,092 2,560 3 43 ,067 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

b. Valeurs prédites : (constantes), الشركة ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

c. Valeurs prédites : (constantes), 1كةالشر ,2الشركة ,3الشركة ,الشركة ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

 

 

Coefficients
a

 

Modèle Coefficients 

non 

standardisés 

Coef

ficien

ts 

stan

dardi

sés 

t Sig. 95,0% % 

intervalles de 

confiance pour B 

Corrélations Statistiques de 

colinéarité 

A Erreur 

standa

rd 

Bêta Borne 

inférieur

e 

Limite 

supéri

eure 

Corrél

ation 

simple 

Partiell

e 

Partie Toléra

nce 

VIF 

1 

(Const

ante) 

4,674 ,818  5,717 ,000 3,029 6,319      

 3,526 284, 262, 313, 255,- 1,271 074, 029, 2,260 492, 298, 673, كلفة
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 3,792 264, 466,- 506,- 521,- 366,- 1,099- 000, 4,020- 908,- 182, 732,- تماٌز

 1,237 809, 059,- 073,- 297,- 119, 199,- 616, 504,- 065,- 079, 040,- تركٌز

2 

(Const

ante) 

5,071 ,854  5,940 ,000 3,352 6,789      

 3,530 283, 257, 313, 255,- 1,252 066, 030, 2,238 482, 294, 659, كلفة

 3,899 256, 487,- 531,- 521,- 408,- 1,143- 000, 4,249- 962,- 183, 776,- تماٌز

 1,241 806, 048,- 062,- 297,- 125, 191,- 675, 422,- 054,- 078, 033,- تركٌز

 1,135 881, 166,- 208,- 000, 032, 194,- 156, 1,444- 176,- 056, 081,- الشركة

3 

(Const

ante) 

7,100 2,925  2,427 ,019 1,201 12,999      

 42,510 024, 033, 046, 255,- 2,256 1,670- 765, 301, 214, 973, 293, كلفة

 32,931 030, 100,- 138,- 521,- 559, 1,480- 367, 911,- 572,- 506, 461,- تماٌز

 10,477 095, 293,- 378,- 297,- 144,- 1,019- 010, 2,681- 948,- 217, 582,- تركٌز

 الشركة

-1,066 1,228 -

2,32

3 

-,868 ,390 -3,543 1,412 ,000 -,131 -,095 ,002 600,367 

 1الشركة
,189 ,425 1,72

9 

,444 ,660 -,669 1,046 -,050 ,067 ,048 ,001 1272,18

3 

 2الشركة

-,170 ,229 -

1,62

2 

-,741 ,463 -,633 ,293 -,151 -,112 -,081 ,002 401,500 

 3الشركة
,274 ,101 2,24

8 

2,706 ,010 ,070 ,479 -,087 ,381 ,296 ,017 57,825 

a. Variable dépendante : االداء 
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Coefficients
a

 

Modèle Coefficients 

non 

standardisés 

Coefficie

nts 

standard

isés 

t Sig. 95,0% % intervalles de 

confiance pour B 

Corrélations Statistiques 

de colinéarité 

A Erre

ur 

stan

dard 

Bêta Borne 

inférieure 

Limite 

supérieure 

Corrélati

on 

simple 

Partiell

e 

Parti

e 

Tolér

ance 

VIF 

1 

(Const

ante) 

4,674 ,818  5,717 ,000 3,029 6,319      

 3,526 284, 262, 313, 255,- 1,271 074, 029, 2,260 492, 298, 673, كلفة

 3,792 264, 466,- 506,- 521,- 366,- 1,099- 000, 4,020- 908,- 182, 732,- تماٌز

 1,237 809, 059,- 073,- 297,- 119, 199,- 616, 504,- 065,- 079, 040,- تركٌز

2 

(Const

ante) 

4,599 ,824  5,584 ,000 2,941 6,257      

 3,671 272, 236, 287, 255,- 1,231 006, 048, 2,032 453, 304, 619, كلفة

 3,826 261, 454,- 499,- 521,- 348,- 1,086- 000, 3,909- 889,- 183, 717,- تماٌز

 1,237 808, 057,- 072,- 297,- 121, 198,- 628, 488,- 063,- 079, 039,- تركٌز

 1,066 938, 104, 130, 105, 405, 156,- 377, 892, 107, 140, 125, المستوى

3 

(Const

ante) 

3,066 3,10

5 

 ,987 ,329 -3,196 9,328      

 كلفة
-,675 1,42

6 

-,494 -,474 ,638 -3,552 2,201 -,255 -,072 -,055 ,012 80,037 

 تماٌز
,778 1,54

3 

,965 ,504 ,617 -2,333 3,889 -,521 ,077 ,059 ,004 268,89

7 

 تركٌز
,054 ,859 ,089 ,063 ,950 -1,678 1,787 -,297 ,010 ,007 ,007 143,95

1 

 المستوى
,934 1,79

2 

,803 ,521 ,605 -2,679 4,547 ,105 ,079 ,061 ,006 174,38

3 

niveau

1 

,675 ,781 2,782 ,865 ,392 -,899 2,250 ,001 ,131 ,101 ,001 759,32

2 

niveau

2 

-,778 ,791 -3,675 -,983 ,331 -2,373 ,818 -,189 -,148 -,115 ,001 1026,4

20 

niveau

3 

-,054 ,436 -,230 -,125 ,901 -,933 ,824 -,154 -,019 -,015 ,004 249,57

8 

a. Variable dépendante : االداء 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de 

R-deux 

Variation de 

F 

ddl1 ddl2 Sig. Variation 

de F 

1 ,606
a

 ,367 ,327 ,31036 ,367 9,099 3 47 ,000 

2 ,615
b

 ,378 ,324 ,31104 ,011 ,796 1 46 ,377 

3 ,644
c

 ,414 ,319 ,31218 ,036 ,889 3 43 ,455 

a. Valeurs prédites : (constantes), تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

b. Valeurs prédites : (constantes), المستوى ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز 

c. Valeurs prédites : (constantes), المستوى ,تماٌز ,كلفة ,تركٌز, niveau3, niveau1, niveau2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


