الزابعة
إدارة املىافسة :استراثيجية املىتج جوهزٍة أو مزكشٍة
طبيعة املىافسة
ملدمت:
اللىي الخىافظُت لبىزجس هي عبازة عً جدلُل ػىزه "ماًيل بىزجس" مً ولُت هازفازد لألعماٌ عام 9171
هئػاز عمل بظُؽ لخلُُم وطع ؤي شسهت واللىي الخىافظُت الخاصت بها.
وٍلىم هرا ؤلاػاز على فىسة ؤن هىان خمع كىي جىافظُت ؤطاطُت حشيل ول صىاعت ،وحظاعد على
جددًد خدة اإلاىافظت وحاذبُت الظىق ،بالطافت إلى جددًد هلاغ اللىة في ألاعماٌ ،مما ٌظاعد على فهم
مدى قوة املزكش التىافس ي الحالي للشزكة ،ومدى قوة املزكش الذي ثتطلع للوصول إليها.
وَظخخدم اإلادللىن ؤلاطتراجُجُىن اللىي الخىافظُت الخمع لبىزجس لخددًد ما إذا واهذ اإلاىخجاث ؤو
الخدماث الجدًدة ُمسبدت ،مً خالٌ جددًد هلاغ اللىة وجدظحن هلاغ الظعف وججىب ألاخؼاء.
ً
ً
ًلدم هخاب “الاستراثيجية التىافسية” إلاؤلفه ماًيل بىزجس إػازا شامال لألطالُب الخدلُلُت التي حظاعد
اإلاؤطظاث في جدلُل صىاعتها والخيبؤ بخؼىزها في اإلاظخلبل ،وفهم مىافظيها وجسحمت ذلً إلى اطتراجُجُت
ً
جىافظُت ألعمالها ،وٍددد بورثز ثالث استراثيجيات ثىافسية أساسية مستعزضا املهارات واملوارد املطلوبة
والعىاصز التىظيمية واملخاطز املزثبطة بكل استراثيجية.
ًىضح ماًيل بىزجس ؤهه كبل “الاطتراجُجُت الخىافظُت” وان معـم الخفىحر الاطتراجُجي ًسهص على جىـُم
اإلاىازد الداخلُت للشسهت وجىُُفها إلاىاحهت ؿسوف مدددة في الظىق ،ؤو شٍادة جىافظُت الشسهت عً ػسٍم
خفع ألاطعاز لسفع الخصت في الظىق .ومً خالٌ هخابه “الاطتراجُجُت الخىافظُت” ٌظعى بىزجس إلى إخدار
الخىافم بحن هره ُ
الى ُهج ،ملدما لإلدازة ػسٍلت حدًدة للىـس في الاطتراجُجُت مً وحهت هـس الصىاعت هفظها
ً
بدال مً وحهت هـس ألاطىاق ؤو اللدزاث الخىـُمُت.
اللىي الاحخماعُت:
مً ؤحل الخعسٍف باالطتراجُجُت الخىافظُت التي ًدعى إليها ٌعمد بىزجس في البداًت إلى اللُام بعملُت جدلُل
ً
هُىلي للصىاعاث ،كائال إن جوهز صياغة الاستراثيجية التىافسية هى إكامت عالكت بحن الشسهت وبِئتها،
ً
ً
وعلى السغم مً ؤن البِئت ذاث صلت واطعت حدا ،وحشمل اللىي الاحخماعُت فظال عً الاكخصادًت ،فئن
الىاخُت السئِظُت لبِئت الشسهت هي الصىاعت ؤو الصىاعاث التي جىافع عليها ،ولهُيل الصىاعت جإزحر كىي في
جددًد اللىاعد الخىافظُت للعبت بالطافت إلى الاطتراجُجُاث اإلادخمل جىافسها للشسهت ،هما ؤن اللىي
الخازحُت جؤزس على ول الشسواث في الصىاعت عادة ،فئن اإلافخاح ًىمً في جباًً كدزاث الشسواث على
الخعامل معها”.
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إن ؤخد اللسازاث الخاطمت التي جىاحه مدلل الصىاعت هى جددًد ؤًً ًسطم الخدود التي ال ّ
حعسف "صىاعت".
وهما طجري ،جىحد صعاب ممازلت مً خُث جددًد "الظىق"  ،وطىف ًيىن للمعاًحر التي ٌظخخدمها اإلاسء
جإزحرا هبحرا على كابلُت" معـم" ،إن لم ًىً حمُع ألادواث والخلىُاث التي جم جؼىٍسها إلاظاعدة ؤلادازة.
ُ
وبشيل خاص  ،وبالخالي  ،طُيىن جددًد ميشإة ما لصىاعتها وطىكها ؤمسا خاطما في صُاغت اطتراجُجُتها
الخىافظُت وهجاح هره الاطتراجُجُت ؤو غحر ذلً .ولىً ،بشيل عام ،وهشسغ ؤطاس ي إلاثل هرا الخددًد ،مً
اإلافُد ؤن هفترض ؤن الصىاعت كد جم جددًدها بدُث ًمىً جسهحز الاهخمام على مددداث اإلاىافظت.
وهما دزطىا طابلا فلد ػىز الاكخصادًىن حعسٍفاث إلاجاٌ مً ألاوطاع ؤو الخاالث الخىافظُت التي جتراوح مً
الصفس (الاخخياز) إلى اإلاؼلم (اإلاىافظت الياملت) .في خحن ؤن آلازاز الىـسٍت لهره الخاالث مهمت مً الىاخُت
الىـسٍت ،إال ؤهه طُيىن وافُا هىا إذا ما اعخبرها ؤن جددًد ػبُعت اإلاىافظت هي فلؽ لظمان ؤن ًيىن
اإلاعدٌ الهامص ي للعائد على زؤض اإلااٌ هى هفظه في ول ميان.
وبالخالي ،حعمل كىي اإلاىافظت على طمان ؤن زؤض اإلااٌ طىف ًخدفم مً ميشأث ؤكل هفاءة في صىاعت ما
إلى ميشأث ؤهثر هفاءة في ذاث الصىاعت ،ومً صىاعاث ؤكل هفاءة إلى صىاعاث ؤهثر هفاءة .ولرلً ًيبغي ؤن
ًيىن الهدف النهائي لكل خبير استراثيجي هو أن ًملك أكثر امليشآت ألاكثر فاعلية في الصىاعات ألاكثر
كفاءة.
ً
ً
وَشحر بىزجس إلى ؤن خدة اإلاىافظت في الصىاعت لِظذ مظإلت مصادفت وال خـا عازسا بل ؤن للمىافظت في
ً
ً
صىاعت ما حروزا في هُيلها الاكخصادي ألاطاس ي وجخجاوش هثحرا طلىن اإلاىافظحن الخالُحن .
طبيعة املىافسة
ٌظخفُع بىزجس في جدلُل هثحر مً جلً العىامل التي جؤزس على اإلاىافظت في الصىاعت ،بغسض الخىصل إلى
إػاز ٌظاعد على الخعسف بظسعت على اإلاصاًا الهُيلُت الخاطمت لخددًد ػبُعت اإلاىافظت في صىاعت معُىت،
وٍخلص اإلاؤلف إلى ؤن الاستراثيجية التىافسية ًمىً وصفها بإنها اجخاذ إحساءاث هجىمُت ؤو دفاعُت
لوشاء مىكف ًمىً الدفاع عىه في صىاعت ما ،والخعامل بىجاح مع اللىي الخىافظُت الخمع وبالخالي
جدلُم عائد ؤعلى على الاطدثماز للشسهت.
وٍظُف بىزجس ؤن الشسواث اهدشفذ العدًد مً اإلالازباث اإلاخخلفت لخدلُم هرا الهدف ،وؤفظل
اطتراجُجُت جدبعها شسهت ما هي في نهاًت اإلاؼاف بىاء فسٍد ٌعىع ؿسوفها الخالُت ،غحر ؤهه ًمىً جددًد
ً
ً
ثالث استراثيجيات عامة مدظلت داخلُا (ًمىً اطخخدامها ؤخادًا ؤو همجمىعت) لوشاء مثل هرا اإلاىكع
الري ًمىً الدفاع عىه على اإلادي البعُد والخفىق على اإلاىافظحن في الصىاعت ،وهره الاطتراجُجُاث هي:
ً
ً
أوال :الزٍادة إلاجمالية في التكلفة :وهره الاطتراجُجُت واهذ ؤهثر شُىعا في طبعُيُاث اللسن اإلااض ي،
وجخؼلب السٍادة في الخيلفت إكامت ميشأث ذاث ؤحجام جدظم بالىفاءة والظعي الخثِث لخفع الخيالُف
الري ًخإحى بالخبرة والسكابت الشدًدة على الخيلفت واإلاصازٍف الثابخت ،وججىب خظاباث العمالء الخدًت
وخفع الخيالُف في مجاالث مثل البدث والخؼىٍس والخدمت وفسٍم اإلابُعاث وؤلاعالهاث وما إلى هىالً ،ومً
الظسوزي إًالء كدز هبحر مً الاهخمام ؤلادازي لخدلُم هره ألاهداف ،وٍصبذ اهخفاض الخيلفت باليظبت إلى

 2د  .روال غازي اسماعيل

اإلاىافظحن اإلاؼلب ألاطاس ي لالطتراجُجُت بإهملها ،على السغم مً عدم إمياهُت إهماٌ الجىدة والخدمت
واإلاجاالث ألاخسي.
ثاوي هذه الاستراثيجيات :التميز ،وحعني جمُحز اإلاىخج ؤو الخدمت التي حعسطها الشسهت بئوشاء ش يء ٌعسف في
الصىاعت بإهملها بإهه فسٍد ،وٍمىً ؤن جخخر اإلالازباث هدى الخمحز العدًد مً ألاشياٌ ،مثل صىزة الخصمُم
ؤو العالمت الخجازٍت ،والخىىىلىحُا ،وخدمت الصبائً ،وشبىت اإلاىشعحن ،ؤو غحرها مً ألابعاد التي جمحز شسهت
عً غحرها في عالم الصىاعت .وٍؤهد الياجب ُهىان ؤن الشسهت التي جدلم هرا الخمحز ،ؤهجصث اطتراجُجُت
ً
خُىٍت لىظب عىائد فىق اإلاخىطؽ في صىاعت ما ألهه ًيص ئ مىكعا ًمىً الدفاع عىه للخعامل مع اللىي
الخىافظُت الخمع.
ؤما التركيز فهو ثالث هذه الاستراثيجيات التي ًخددر عنها بىزجس ،والترهحز هىا ًلىم على مجمىعت مشترًً
ً
ؤو كؼاع مً خؽ مىخجاث ؤو طىق حغسافُت معُىت ،والترهحز ًإخر ؤشياال عدة ،غحر ؤهه يهدف في ألاطاض إلى
جلدًم خدمت حُدة إلى هدف مددد ،وجىطع ول الظُاطاث الىؿُفُت آخرة ذلً في الخظبان ،وجلىم هره
الاطتراجُجُت على اإلالدمت اإلاىؼلُت بإن الشسهت طخيىن بالخالي كادزة على جلدًم خدمت لهدفها الاطتراجُجي
ً
ّ
الظُم جدظم بفاعلُت وهفاءة ؤهبر مما جلدمه الشسواث اإلاىافظت التي جىافع على هدى ؤهثر احظاعا ،وهدُجت
لرلً جدلم الشسهت الخمحز في جلبُت اخخُاحاث مدددة بشيل ؤفظل ؤو اهخفاض الخيالُف في خدمت ذلً
ً
الهدف ؤو الازىحن معا ،وهى ما ًجعل الشسهت التي جدلم الترهحز جىظب عائداث فىق اإلاخىطؽ في صىاعتها،
ً
هما ؤن الترهحز ًمىً اطخخدامه في اهخلاء ؤهداف ؤكل حعسطا لتهدًد البدائل ؤو التي ًيىن اإلاىافظىن طعفاء
فيها.
ٌعول بورثز على أن الاستراثيجيات العامة الثالث السابقة لها مخاطزها العدًدة ومً أهمها:
 -9عدم إمياهُت الىصىٌ إلى اطتراجُجُت ؤو اإلادافـت عليها.
 -2جأول كُمت اإلاحزة الاطتراجُجُت التي جىفسها الاطتراجُجُت بخؼىز الصىاعت ،وهىا ٌشحر بىزجس إلى ؤن
الاطتراجُجُاث الثالر حظدىد إلى إكامت ؤهىاع مخخلفت مً الدفاعاث في مىاحهت اللىي الخىافظُت ،ولرلً
مً الؼبُعي ؤن جىؼىي على ؤهىاع مخخلفت مً اإلاخاػس.
ومً الاطتراجُجُاث الثالر ًيخلل بىا بىزجس إلى جدلُل اإلاىافظحن باعخبازه مً الىىاحي اإلاسهصٍت الطتراجُجُت
الخىافظُت ،التي ًلىم الياجب بعسطها والخبشحر بها.
ثدليل املىافسين
ًسمي جدلُل اإلاىافظحن إلى معسفت ػبُعت الخغحراث الاطتراجُجُت التي مً اإلاسجح ؤن ًجسيها ول مىافع
وهجاخها ّ
والسد اإلادخمل ليل مىافع على مجمىعت الخدسواث الاطتراجُجُت اإلامىىت التي ًمىً ؤن ًلىم بها ول
مىافعّ ،
وزد الفعل اإلادخمل ليل مىافع على مجمىعت الخغحراث في الصىاعت والخدىالث البُئُت ألاوطع التي
ًمىً ؤن جلع .غحر ؤن بىزجس ًىضح ؤهه بالسغم مً الخاحت إلى إحساء جدلُل مخؼىز للمىافظحن عىد صُاغت
الاطتراجُجُت ،فئن مثل هرا الخدلُل ال ًجسي صساخت في بعع ألاخُان ؤو بشيل شامل في الىاكع.
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أما عً مكوهات ثدليل املىافسين فيدددها فيما ًلي:
ً
 -9ألاهداف اإلاظخلبلُت :باعخباز معسفت جلً ألاهداف جدُذ الخيبؤ بما إذا وان ول مىافع زاطُا عً مىكعه
الخالي وهخائجه اإلاالُت ؤم ال ،وبالخالي هُف ًدخمل ؤن ٌغحر ذلً اإلاىافع اطتراجُجُت وكىة زد فعله على
ألاخدار الخازحُت ؤو جدسواث الشسواث ألاخسي.
زم ًرهس بىزجس مجمىعت مً ألاطئلت حظاعد في جددًد ؤهداف اإلاىافع الخالُت واإلاظخلبلُت ،بدُث ًبدؤ
الىـس في وخدة العمل ؤو اللظم الري ٌشيل في بعع الخاالث الشسهت اإلاىافظت بإهمله ،وبعد ذلً
هخفدص جإزحر الشسهت ألام على ألاهداف اإلاظخلبلُت لىخدة العمل في الشسهت اإلاخىىعت العملُاث.
 -2الافتراطاث :وجلع في فئخحن زئِظِخحن وهما (افتراطاث اإلاىافع ذاجه  -افتراطاث اإلاىافع عً الصىاعت
والشسواث ألاخسي فيها).
 -3الاطتراجُجُت الخالُت :ؤي وطع بُاهاث عً الاطتراجُجُت الخالُت ليل مىافع ،وىن اطتراجُجُت اإلاىافع
مفُدة باعخبازها الظُاطاث الدشغُلُت السئِظُت في ول مجاٌ وؿُفي للعمل وهُف حظعى إلى إكامت عالكت
بحن الىؿائف وكد جيىن الاطتراجُجُت صسٍدت ؤو طمىُت.
 -4اللدزاث :الخلُُم الىاكعي ليل كدزة مً كدزاث اإلاىافع هى الخؼىة الدشخُصُت في جدلُل اإلاىافع
فإهدافه وافتراطاجه والاطتراجُجُت جؤزس على اخخماٌ زدود ؤفعاٌ اإلاىافع وجىكُتها وػبُعتها وشدتها ،وجددد
مىاػً كىجه وطعف كدزجه على بدء خؼىاث اطتراجُجُت ؤو السد عليها وعلى الخعامل مع ألاخدار التي جلع
في البِئت ؤو الصىاعت.
ً
زم ًظع واجبىا جلً اإلايىهاث ألازبعت معا بما ٌظاعد على طزح أسئلة خاسمة ثؤدى إلى ثكوًٍ ملدة عامة
ثوضح كيفية استجابة املىافس على ألارجح .وهو ما ًكون عبر عدة خطوات وهي:
ً
أوال :خطوات هجومية :وحعني جىكع الخغحراث الاطتراجُجُت التي بدؤها اإلاىافع عبر معسفت مدي زطاه عً
اإلاىكف الخالي وخؼىاجه اإلادخملت وهرا كىة جلً الخؼىاث وحدًتها.
ً
ثاهيا :القدرة الدفاعية :ؤي إوشاء الئدت بمجمىعت الخؼىاث الاطتراجُجُت اإلاجدًت التي ًمىً ؤن جخخرها
شسهت في الصىاعت والخغحراث البُئُت التي ًمىً ؤن جلع ،ومً ذلً الحصاهة ؤي الخؼىاث الاطتراجُجُت
وألاخدار الاكخصادًت والخيىمُت التي كد ًيىن اإلاىافع ؤكل خصاهت ججاهها،
ً
ً
ثالثا :الاستفشاس ،وٍلصد به الخؼىاث ؤو ألاخدار التي جثحر زدا اهخلامُا مً اإلاىافظحن ختى إذا وان الاهخلام
ً
ميلفا وٍؤدي إلى ؤداء مالي خدي.
إشازاث الظىق
ٌعسج الياجب إلى جىاوٌ ما ٌعسف بئشازاث الظىق التي مً خاللها وظخؼُع حمع معلىماث هثحرة حظاعد في
جدلُل اإلاىافع وصُاغت الاطتراجُجُت ،ومً ؤهم ؤهىاع ؤلاشازاث:
 -9ؤلاعالهاث اإلاظبلت عً الخدسواث.
 -2ؤلاعالن عً الىخائج ؤو ألاعماٌ بعد وكىعها.
-3مىاكشاث شؤون الصىاعت مً كبل اإلاىافظحن.
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 -4مىاكشاث اإلاىافظحن والخفظحراث التي ًلدمىنها لخؼىاتهم.
 -5جىخىُاث اإلاىافظحن باليظبت إلى ما وان بىطعهم ؤن ًفعلىه.
 -6ػسٍلت جىفُر الخغُحراث الاطتراجُجُت في البداًت.
وفي فصل بعىىان “الاستراثيجية املوجهة للمشترًً واملوردًً”ٌ ،ظعى بىزجس إلى إبساش بعع هخائج الخدلُل
الهُىلي الهخلاء اإلاشترًً ؤو اخخُاز الصبائً ؤو مجمىعاث الصبائً اإلاظتهدفحن هما ٌظخعسض بعع هخائج
الخدلُل الهُىلي الطتراجُجُاث اإلاشترًاث وٍلفذ إلى ؤن الىـس في الظُاطاث ججاه اإلاشترًً واإلاىزدًً على
ً
الظىاء طُم حدا ،وٍمىذ الاهخمام ألاولى للمشاول الدشغُلُت ،ومع ذلً زبما حظخؼُع الشسهت مً خالٌ
الاهخمام باللظاًا العسٍظت لالطتراجُجُت ججاه اإلاشترًً واإلاىزدًً جدظحن مىكعها الخىافس ي وخفع كابلُت
حعسطها إلامازطتهم اللىة التي ًمخليىنها.
املتىافسون املتكاملون
إذا وان اإلاخىافظىن في الصىاعت مخياملحن ،فسبما جصداد الظغىغ مً ؤحل فسص البىاء ألن ول شسهت جسٍد
خماًت كدزتها على جمىٍل عملُاتها بعد ؤلاهخاج .وفي هره الـسوف ،إذا لم ًىً لدي الشسهت ػاكت إهخاحُت
وافُت لخلبُت الؼلب ،فئنها لً جخظس خصت مً الظىق في الصىاعت فدظب ،بل زبما خصت (ازجفاع مخاػس
ً
الخصىٌ على اإلادخالث) في وخدتها ما بعد ؤلاهخاج ؤًظا .لرا مً اإلاىاطب ؤهثر طمان الؼاكت ؤلاهخاحُت
اليافُت ختى إذا وان هىان غمىض ًىخىف الؼلب في اإلاظخلبل .وٍمىً جؼبُم اإلالىلت هفظها إذا وان
ً
اإلاخىافظىن مخياملحن خلفُا.
الصىاعة الىاشئة
ّ
مً اإلاشىالث الشائعت في الصىاعت الىاشئت ؤن السواد ًىفلىن مىازد هبحرة في الدفاع عً الخصص الىبحرة
ّ
في الظىق
والسد على اإلاىافظحن الرًً كد جيىن فسصهم طئُلت في الخدىٌ إلى كىي في الظىق على اإلادي
ً
ّ
ّ
الؼىٍل .كد ًيىن ذلً في حصء مىه زد فعل عاػفُا .وعلى السغم مً ؤن اإلاالئم في بعع ألاخُان السد على
اإلاىافظحن ّ
بلىة في اإلاسخلت الىاشئت ،فمً اإلاسجح ؤن ًيىن مً ألافظل جىحُه حهىد الشسهت هدى بىاء كىاها
في الصىاعت الىامُت .بل زبما ًيىن مً اإلاالئم حشجُع دخىٌ بعع اإلاىافظحن ،زبما عبر الترخُص ؤو وطُلت
ً
ؤخسي .وبالىـس إلى خصائص اإلاسخلت الىاشئت ،غالبا ما حظخفُد الشسهت التي جبدي همت في بُع مىخج
ً
ً
الصىاعت وحظاعد في الخؼىز الخىىىلىجي .وزبما جسغب الشسهت ؤًظا في مىافظحن ذوي ؤحجام معسوفت ،بدال
مً الاخخفاؾ بدصت هبحرة لىفظها وجسغُب الشسواث الىبحرة الساسخت في الدخىٌ عىدما جىضج الصىاعت.
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