املحاضزة الاولى :ألاسس النظزية الستراتيجية املنتج
"التنافسية واستراتيجية املنتج"

تمهيد
في الخجازة  ،هما في الخُاة  ،الهدف السئِس ي وألاطاس ي هى البلاء كلى كُد الخُاة .في بِئت مخللبت ومظؼسبت
اللارزة كلى الخىُف مم الخغي اث التي
أ
ألالصح وألاهر مسوهت
 ،لً ًخدلم البلاء ئال مً خالٌ اإلاىـماث أ
جىاحهها .للبلاء كلى كُد الخُاة ً ،جب كلى اإلاسء الخىافع  ،والغسض مً هرا الىخاب هى جىطُذ الظبب
وزاء أهمُت اطت اجُجُت اإلاىخج في اللدزة الخىافظُت للميؼأة وهُف ًمىً الطت اجُجُت اإلاىخج وئرازجه جدلُم
ذلً .أ
وفي هرا الفصل  ،هخدبم باًجاش اللىامل التي أرث ئلى الاوؼغاٌ الخالي ب "أكاره اهدؼاف" الدظىٍم الري
كسض همصدز زئِس ي لللدزة الخىافظُت .ولخددًد اللدزة الخىافظُت  ،مً الظسوزي أوال جددًد اإلاىافظت ،
ووظخلسض الخفىي الخالي بؼان هرا اإلاىطىق  ،باالطدىار  ،في حمله أمىز  ،ئلى هخاباث اوظىف  ،ورزاهس ،
وبىزجس .واطدىارا ئلى هرا الاطخلساض  ،طُلاٌ ان اطت اجُجُت اإلاىخج جىمً أطاطا في لصمُم الاطت اجُجُت
اللامت للؼسهت  ،ولرلً ًجب ان جدخل مسهصا مهُمىا في جفىي الؼسهت واكمالها.

ظهور املنافسة العاملية
اإلاىافظت هي اللملُت التي حظعى مً خاللها "الُد الخفُت" للظىق ئلى خل اإلاؼيلت الاكخصارًت ألاطاطُت
ؤلاػباق مً ػسٍم اطخنزاف اإلاىازر الصخُدت .مىر بداًت الخازٍخ اإلادون  ،وان الخددي
اإلاخمثلت في حلـُم أ
ألاهب الري واحه البؼسٍت هى ئرازة الىدزة  -اللدزة كلى ممازطت رزحت مً الظُؼسة كلى بِئت ملارًت في هثي
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مً ألاخُان وبلاء حظدي آمً .مً خالٌ الابخياز الخىـُمي (جخصُص اإلاهام وجلظُم اللمل)  ،والابخياز
الاحخماعي (ئوؼاء ألاطىاق والخبارٌ) والابخياز الخىىىلىجي (حسخي الؼاكت  ،ئوؼاء ألارواث  ،ئلخ) ٌ ،لد
ا
مظخمسا ا
ا
جلسٍبا للخلدم اإلادسش لهرا الهدف النهائي  .أ
سجال
أ
الخازٍخ
غي أهه مً اإلافازكاث أن خل مؼيلت جدظين هىكُت الخُاة كد أخس ئهجاشه الفللي .مم ول جدظً في طُؼسة
الىاض كلى بِئتهم  ،جم جدظين فسص البلاء كلى كُد الخُاة  ،مما خفص الؼلب اإلاتزاًد مً اللدر اإلاتزاًد مً
الظيان  .وهىرا  ،ختى اللسن اللؼسًٍ  ،وبأًت ػسٍلت مهمت اطخؼاق خلم اللسض أن ًفي بالؼلب  ،هاهًُ
كً أن ًخجاوش الؼلب .بؼبُلت الخاٌ  ،واهذ هىان مىاطباث في اإلااض ي كىدما وان هىان فائع في اللسض
كلى أطاض مددور ومدلي  ،ولىً في آلاوهت ألاخي ة فلؽ وان هىان أي اخخماٌ خلُلي لهره الـسوف
الظائدة في اإلاظخلبل اإلاىـىز .أ
زبما وان اإلاـهس ألاوٌ للمؼاول التي جصاخب الفائع في اللسض (أو هلص الؼلب) هى الىظار اللالمي في
كؼسٍيُاث وزالزُيُاث اللسن اللؼسًٍ .بلد ذلً  ،هما هى الخاٌ آلان  ،جم اكت اح اللدًد مً الخلىٌ  ،كلى
هؼاق واطم واكخصاري  ،للخخفُف مً خدة اإلاؼيلت  ،ولىً في وكذ الخم  ،واهذ ئكارة الدظلُذ ووؼىب
الخسب التي خلذ مؼيلت البؼالت واللدزة الخصيُلُت غي اإلاظخغلت .بلد الخسب  ،وان ئكارة ؤلاكماز و ئػباق
ا
الؼلب اإلاإحل مً اإلاظتهلىين وافُا لحخفاؾ كلى الاكخصاراث الصىاكُت السئِظُت مؼغلت باليامل ،كلى
ألاكل ختى مىخصف الخمظِىاث .وفي هرا الىكذ ،بدأ الاكخصار ألامسٍيي ًـهس مسة أخسي كالماث جدٌ كلى
ا
أن اللسض بدأ في الازجفاق مخجاوشا الؼلب  ،مم شٍارة الت هيز كلى البُم كالي الظغؽ والت وٍج اللىي
للمظاكدة في حلصٍص اإلابُلاث الظلُفت .كلى السغم مً أن هره الجهىر ًمىً أن حظاكد فلؽ في جخفُف
ألاكساض كلى اإلادي اللصي  ،ئال أنها أرث ئلى اهخلاراث واطلت الىؼاق إلاخاػس مارًت (،Galbraith
 )Packardوالبدث كً همىذج بدًل للسأي الظائد بأن الىثي مً الاطتهالن وان هدُجت جدلِع بائلين كدًمي
الظمي كلى اإلاظتهلىين الظرج وغي اإلاؼمئىين لبُلهم البظائم غي اإلاسغىب فيها .وان الىـس في أرواز اإلاؼت ي
الخمُيز  ،وؿُفت فسٍدة مً هىكها في اللمل" أ
أ
والبائم الري كار بُت  )4591( Druckerللىٌ أن "الدظىٍم هى
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’‘Marketing is the distinguishing, the unique function of the business

ما الذي ًزبط بين التنافسية والتسويق واستراتيجية املنتج؟
WHAT LINKS COMPETITIVENESS, MARKETING AND PRODUCT
?STRATEGY
بلد خمظين كاما  ،ال ًصاٌ هىان الىثي مً الجدٌ والىلاغ خىٌ ػبُلت وهؼاق الدظىٍم وروزه في
اإلاظاهمت في البلاء كلى كُد الخُاة .يهخم حىهس أو مفهىم الدظىٍم "بلالكاث الخبارٌ ذاث اإلاىفلت اإلاخبارلت"
 فىسة أن الؼسفين ًمىنهما الدخىٌ بدسٍت في جبارٌ ألاػُاء (أو الخدماث) ذاث اللُمت الخجازٍت بؼسٍلتحلصش مً كُمت ول منهما .في الىاكم ،ئذا لم ًىً ألامس هرلً  ،فان الخبارٌ لً ًددر ألهه لً ًيىن هىان
غسض أو مىؼم .ولىً في خين أن السطا اإلاخبارٌ هى الهدف  ،فان مصال ػسف ما ًجب أن جددر مظازاث
اللمل اإلافخىخت لآلخس .مىر أن أهد آرم طمُث ( )4771أن "الهدف الىخُد لئلهخاج والغسض مىه هى
الاطتهالن"  ،جم ؤلاكساز بأن مصال اإلاظتهلً هي اإلاهُمىت .ئذا وان ألامس هرلً  ،فان ذلً ٌلني أن اللسازاث
خىٌ ما ًجب ئهخاحه  ،وأًً  ،وهمُت اإلاىخجاث  ،وما ئلى ذلً ً ،جب جددًدها بالسحىق ئلى ػلب اإلاظتهلً.
ق market
ولهرا الظبب  ،ألصبدذ كبازاث مثل "مىحه باللمالء  "customer orientedو " مىحه بالظى أ
 "drivenمً مفسراث ألاكماٌ الخالُت  -وحمُلهم مخفلىن كلى أن هرا الخأهُد ػسغ طسوزي للىجاح .ئن
ما حغي بؼيل محخىؾ في الظىىاث ألازبلين ئلى الخمظين اإلااطُت وان ؿهىز اإلاىافظت اللاإلاُت التي كلبذ في
ا
هثي مً الخاالث اإلافهىم ألالصلي للميزة اليظبُت زأطا كلى كلب .أ
ا
ووفلا لخصىز زٍيازرو ألالصليً ،مىً جدظين الىفاءة الاكخصارًت كىدما جبني الدوٌ كسازاث ئهخاحها الخالصت
آلاخسًٍ  ،ومً زم حؼازن في
بخلم الظلم أو الخدماث التي جخمخم فيها بميزة ػبُلُت كلى اإلاىخجين اإلادخملين أ
الخبارٌ الدولي لخدلُم اإلاىفلت اإلاخبارلت ليل مً اإلاظخىزر و اإلاصدز .ئن اإلاؼيلت في هرا الاكت اح الجراب
ا
مىطىكُا هي أهه ال ٌظمذ بدخىٌ الخؼللاث الراجُت لؤلشخاص الرًً ٌؼيلىن مخخلف الدوٌ اللىمُت في
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اللالم .طىاء واهذ مظألت فخس وػني أو أمً ك أىمي ،فان كدر كلُل مً البلدان ،ئن وحدث ،طخيىن
مظخلدة للت هيز فلؽ كلى جلً ألاوؼؼت التي جخمخم فيها ببلع اإلايزاث اليظبُت ،ئذا وان ذلً طُإري ئلى
اكخمارها كلى رولت أخسي لخأمين طلم أو خدماث حلخب أطاطُت مً أحل مظخىي ملِؼت الئم .أ
وفي آلاوهت ألاخي ة  ،ػىز ماًيل بىزج أس ألافياز التي جم جلدًمها في الاطت اجُجُت الخىافظُت ( )4591واإلاصاًا
الخىافظُت ( )4599في جدلُل اإلايزة الخىافظُت لؤلمم ( )4551التي ًخددي فيها آزاء الاكخصارًين الى أالطًُ
الرًً ًيظبىن السخاء الىػني ئلى الهباث الؼبُلُت للبالر مً ألازض واللمل وزأض اإلااٌ .وهما ٌؼي بُىس
(ً ، )6111إهد بىزجس أن السخاء ًخلم ،وال ًىزر ،وَلخمد كلى كدزة لصىاكت البلد كلى الابخياز والخددًث .أ
ا
ٌللم بىزجس ( :)4551مً الىاض أن هباث اللىامل في ألامت جللب روزا في اإلايزة الخىافظُت للبلد ،خُث أن
ا
الىمى الظسَم للخصيُم في البلدان اإلاىخفظت ألاحىز مثل هىوغ وىوغ وجاًىان ،ومإخسا جاًلىدً ،ثبذ ذلً.
ا
حللُدا بىثي مما هى مفهىم في هثي مً ألاخُان .ئن اللىامل ألاهر أهمُت للميزة
لىً روز اللىامل أهر
الخىافظُت في ملـم الصىاكاث  ،وخالصت همى الاكخصاراث اإلاخلدمت  ،لِظذ مىزوزت ولىنها جيؼأ راخل
ا
ا
الدولت ،مً خالٌ كملُاث جخخلف اخخالفا هبي ا كب الدوٌ وبين الصىاكاث .وبالخالي  ،فان مخصون اللىامل
ا
جخصصا في لصىاكاث
في أي وكذ ملين أكل أهمُت مً اإلالدٌ الري ًخم ئوؼاؤه  ،وجددًثه وحلله أهر
ملُىت( .لصفدت  )71أ
وَظدىد هرا الخأهُد ئلى بُاهه الظابم الري ًلىٌ" :ئن الؼسواث جخلم ميزة جىافظُت مً خالٌ ئرزان أو
اهدؼاف ػسق حدًدة وأفظل للخىافع في لصىاكت ما وجلدًمها ئلى الظىق  ،وهى في النهاًت كمل ابخيازي".
فلد ؿهس الابخياز هىا كلى هؼاق واطم  ،لِؼمل الخدظِىاث في الخىىىلىحُا وأطالُب أفظل لللُام باألػُاء.
ًمىً أن ًخجلى ذلً في حغُي اث اإلاىخج  ،وحغُي أاث اللملُت  ،وههج حدًدة للدظىٍم  ،وأػياٌ حدًدة
للخىشَم  ،ومفاهُم حدًدة للىؼاق( .ص  )19أ
ما ًصؼح بىزجس  ،وهى اكخصاري في اإلالام ألاوٌ ،كلى حظمُخه "الابخياز" هى ما ٌؼي ئلُه زحاٌ ألاكماٌ،
وخالصت اإلاظىكين ،هخؼىٍس مىخج وكملُت حدًدة ( )NPPDالتي حؼيل اإلاىطىق السئِس ي لهرا الىخاب ،
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والخىاشن ًخخص باإلرازة الىاجخت الجدًدة اإلاىخجاث واللملُاث مً خالٌ ما جبلى مً روزة خُاتهم بلد
جلدًمها ألاوٌ .أ
هما لىخف في ميان آخس (بُىس  :)6111 ،في هثي مً ألاخُان ً ،ددر الابخياز كىدما جددر الؼسواث فسلصت
حدًدة في الظىق أو كؼاق حدًد مً الظىق ئهملذ مً كبل أولئً الرًً ًخدمىن الظىق هما ًفهمىنها.
وهىرا فان الىجاح الُاباوي في أطىاق الظُازاث اللاإلاُت (الظُازاث والدزاحاث الىازٍت كلى خد طىاء) وان
كاٌ كىدما واهذ اإلاىطت الظائدة لآلالث الىبي ة
ٌلخمد كلى ئهخاج آالث لصغي ة وكالُت الجىرة وذاث أراء ٍ
ا
مىخفظت ألاأراء وظبُا .بالخلسٍف ًخيىن الابخياز مً اللُام بش يء حدًد  ،ومً زم ًجب الخغلب كلى
ا
اللصىز الراحي للؼسٍلت اللدًمت والساسخت والىاجخت للمل ألاػُاء .ولهرا الظبب غالبا ما ًخم جسطُخ
الابخياز مً كبل "غسٍب" أو "وافد حدًد" غي مدزن لؤلطباب التي ججلل الؼسٍلت الخالُت للمل ألاػُاء ال
ًمىً حغُي ها.
ومم ذلً ،ال ًمخلً البؼس طىي مجمىكت مددورة مً الاخخُاحاث (جسجِب ماطلى الهسمي لحخاحاث) بدُث
ًمثل الابخياز ػسٍلت ّ
مدظىت لخدمت خاحت كائمت وملسوفت .ولهرا الظبب  ،خث جُد لُفُذ  ،في "كصس
الىـس الدظىٍلي" (ّ )1960 ،Harvard Business Review
اإلاىزرًً ئلى حلسٍف ألاطىاق باطخخدام الخاحت
ا
التي جخدم مثل الىلل  ،والت فُه  ،و "الىحباث الظسَلت" ،والساخت  ،وما ئلى ذلً  ،بدال مً حلسٍفها أو
جددًدها بىاطؼت اإلاىخجاث الخالُت التي جم مً خاللها جلبُت هره الاخخُاحاث .وبالخالي فان الغالبُت اللـمى
ا
ئػباكا لخلبُت خاحت اإلاظتهلً .وبالىـس ئلى أن اإلاظتهلىين
الابخيازاث هي مىخجاث بدًلت جىفس ػسٍلت أهر
أ
مً
لديهم روافم اإلاصال الراجُت أهر مً الىالء للمىزرًً ،فمً غي اإلاظخغسب أن جإري الابخيازاث ئلى
ا
ئػباكا ُم ّ
دظ اىا.
اطدبداٌ اإلاىخجاث أو ألافياز الخالُت ئذا واهذ جىفس
وٍت جب كلى ذلً أن الؼسغ الظسوزي للىجاح الخىافس ي هى أن مىخج الصخص هفظه ٌلارٌ كلى ألاكل مىخج
مىافظه .وبالخالي ًُ ،ىـس كارة ئلى الهدف النهائي للمىافظت باكخبازه أن ًيىن لدًً مىخجا أفظل مً مىخج
مىافظً .في الىاكم ،مً البدًهي أهه ال ًمىً ألي ػسهت البلاء كلى كُد الخُاة ما لم ًىً هىان كدر واف
مً اللمالء الرًً لديهم هره السؤٍت لظمان أن باميانها جدلُم حجم مبُلاث مسبذ .بؼيل كام ٌ ،لد
ا
"ألافظل" مصٍجا مً اللىامل اإلاىطىكُت والراجُت كلى خد طىاء هما ًدٌ كلى ذلً حلسٍف Rogers
ا
( )4516لـ "اإلايزة اليظبُت" .في ملـم الخاالث  ،حلخب الخصائص اإلاىطىكُت إلاىخج ما ػسػا ال غنى كىه
الطخلدار اإلاظتهلىين الساغبين ولى ختى مجسر أخرها في الاكخباز  -ئذا هىذ جسغب في ػساء غظالت ال جرهب
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ئلى ملسض طُازاث! ومم ذلً  ،فان اللُمت اإلايظىبت ئلى الخصائص اإلاىطىكُت الخالصت بمىخج ما طخخخلف
ا
ا
اخخالفا هبي ا خظب اججاهاث اإلاظخخدمين الساغبين  ،واإلالسفت  ،واللىة الؼسائُت اإلاخميزة  ،وما ئلى ذلً ،
وبلبازة أخسي ،فهي مسجبؼت باإلاىكف أو الخالت .هما أنها جخغي بمسوز الىكذ .أ
ئذا كبل اإلاسء هرا الدصخُص ً ،صبذ مً الىاض أهه كلى السغم مً أن الخفظُل الظائد هى ججىب الخغُي
أو ملاومخه  -ألن الخغُي ًىؼىي كلى اإلاخاػسة وكدم الُلين أو الخأهد الىاحم كً وحىب حللم ػسق حدًدة
وحلدًل كاراث كدًمت  -في اللالم الخلُلي ًمىً للمسء فلؽ جدظين مىكف اإلاسء مً خالٌ حصجُم وكبىٌ
الخغُي ٌ .لني هرا ،باليظبت للمىخجينً ،جب كليهم جؼىٍس مىخجاث وكملُاث حدًدة بصىزة مظخمسة  ،الهه
خالف ذلً  ،فان أي ميزة جىافظُت جمخلىها طدخظسز مً حاهب مىـماث اخسي حظعى لؼسق حدًدة
ا
ومدظىت لخلبُت اخخُاحاث اللمالء .وزغم أن هره اإلالىلت صخُدت روما ،ئال أهه في الىصف الثاوي مً
ا
اللسن اإلااض ي (اللسن اللؼسًٍ) فلؽ ألصبدذ اإلاىافظت كاإلاُت بؼبُلتها  ،أووان مً الظسوزي ئحساء مسخا
ا
مىحصا للخغُي اث السئِظُت في هره الفت ة للمظاكدة في فهم اإلاىكف الخىافس ي الخالي وإلااذا ألصبذ الدظىٍم
وجؼىٍس مىخجاث وكملُاث حدًدة ًللبان مثل هرا الدوز اإلاسهصي في جددًد الىجاح الخىافس ي؟ أ
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