استراثيجيات التنافس

مقدمة:
ًسي دٌشامب وهاًان  ":ؤن ما ًمحز الشسواث العظُمت الدائمت مً آلاخسًٍ هى اإلاىخجاث التي جبُعها " .وبىاء على
شٍازاث لعدد مً الشسواث السائدة ً ،سي دٌشامب وهاًان ؤن هره الشسواث جىجح في اإلاىافظت ألنها حعخلد ؤهه ال
ًىحد ش يء اطمه مىخج" طلعت " ختى في الصىاعاث ألاطاطُت مثل اإلاعادن والىُماوٍاث وألاعماٌ الصزاعُت .
ًمىً للمىزدًً دائما بًجاد ظسق لخمُحز مىخجاتهم عً مىخجاث مىافظيهم ,والىدُجت العبُعُت هي ؤهه بذا فشل
اإلاسء في الخفسٍم بحن ألاطاض الىخُد للمىافظت وهى الخيلفت والظعس..

ًلترح دٌشامب وهاًان 5اطتراجُجُاث ؤطاطُت للخىافع مً خالٌ اإلاىخجاث:
•الخىافع مً خالٌ اهدشاز اإلاىخجاث "• Competing through product proliferation
•الخىافع مً خالٌ اللُمت "• Competing through value

•الخىافع مً خالٌ الخصمُم "
•الخىافع مً خالٌ الابخياز " • Competing through innovation
•الخىافع مً خالٌ الخدمت• Competing through service." .
• Competing through design

التنافس من خالل انتشار املنتجات:
ُ
هره الاطتراجُجُت واهذ زائدة مً كبل حجراٌ مىجىزش في  1920و  1930في معسهتها مع فىزد  ,وان ٌعخلد في
الظابم ؤنها خىسا على الشسواث الىبحرة والغىُت ،بِىما ٌُعترف بها آلان على ؤنها حعىع فعالُت جعىٍس الشسهت
وحعخبر ؤخد ؤهثر الاطتراجُجُاث فعالُت للعدًد مً الشسواث الُىم .وٍىظس بلى الشسواث الُاباهُت على "ؤنها بازعت
بشيل خاص في اطتراجُجُت الاهدشاز التي جخخر فيها ملازبت عشىائُت ججاه الظىق ،وهى ما ًدىاكض مع
الشسواث الغسبُت التي لديها" عللُت".
خُث جعلم الشسواث الُاباهُت العدًد مً اإلاىخجاث الجدًدة في وكذ واخد ؤو في حعاكب وزُم
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وحظخخدم اطخجابت الظىق لخددًد الدعم والاوسحاب ما وظمُه في ميان آخس "الدظىٍم الخجسٍبي والخعإ".
على هلُض ذلً ،حظعى الشسواث الغسبُت لخددًد ظللت واخدة وهدفها مددد بشيل ؤهثر دكت والىدُجت ؤهه
بذا فاتهم "فشلىا"  ،عليهم جىساز ؤلاحساء اي "الاهخاج" مسة ؤخسي.
الدعاة السئِظُىن الطتراجُجُت الاهدشاز هم هىهدا في الدزاحاث الىازٍت التي ظغذ ججاه جددي ًاماها في
ؤوائل الثماهُيُاث مع مىدًالث حدًدة و  111مىخج بخعدًالث ضد ًاماها  13و  13في فترة ً 11
شهسا .
طىوي التي لم جخمىً مً خماًت جىىىلىحُا  Walkmanالخاصت بها عىدئر ذهب  ٪ 80مً الظىق بلى اإلاىافظحن
بلى ؤن كامذ شسهت  Sonyبةدخاٌ  150ظساشا حدًدا في الفترة 1111-11واطخعادث مياهتها الظابلت بدصت
طىكُت جصٍد عً  . ٪ 50هرلً  Procterو  Gambleاللران كدما العدًد مً اإلاخغحراث مً عالمت Pampers
الخجازٍت الخاصت بها مً ؤحل اإلاىافظت.
التنافس من خالل القيمة:
ًسي البعض ؤن الجىدة العالُت بخيلفت مىخفضت هي الاطتراجُجُت النهائُت .
على خد حعبحر دٌشامب وهاًان  " ،بإًدي زحاٌ ألاعماٌ الجسٍئحن مثل هجري فىزد  ،خفصث هره
الاطتراجُجُت زىزة اإلاظتهلً العظُمت في العشسًٍ" .بنها جددد ههجحن مىفصلحن :الخدظحن اإلاظخمس وبعادة
الهُيلت الجرزٍت.
حعمل العدًد مً الشسواث في الصىاعاث الخللُدًت بشيل غسٍصي ضمً همىذج ملاًضت" الجىدة  /الخيلفت
ً
وظبُا .بهره العسٍلت مً الخفىحر ًىحد عالكت مباشسة وزابخت بحن الجىدة والخيلفت ,وؤي جدظً
"البظُعت
ملحىػ في اإلاىخج ،طىاء في الخصمُم ؤو اإلاحزاث ً ،خعلب شٍادة جىاطبُت في الخيالُفً .ىظس بلى  BMWو
Mercedes-Benzلدعم هرا السؤي .

على الىلُض مً ذلً  ،جمخلً جىٍىجا همىذحا عللُا إلاىدىُاث مخعددة ومخدسهت .وحظمذ هره السئٍت البدًلت
بالخخعُغ اإلانهجي وبدخاٌ الخدظِىاث على العملُاث التي ٌ
جدىٌ بشيل مثحر ؤي مىدنى الجىدة  /الخيلفت
اإلاععى.وٍخدلم الخدىٌ مً مىدنى هىعي  /جيلفت بلى آخس مً خالٌ عدد مً الىهج اإلاىملت  ،بما في ذلً حىاهب
العملُاث في الخىمُت والخصيُع ،وجدظِىاث الخصمُم اإلاىخظم و'الخدبع اإلاظخمس للعىامل غحر الفعالت والىفاًاث
على حمُع اإلاظخىٍاثً .مىً زئٍت مصاًا هره ألاطالُب البدًلت بظهىلت في هجاح جىٍىجا وصعىباث مسطُدض.
جم حعدًل ههج بعادة الهُيلت الجرزٍت مً كبل اًىُا الري" كام بخصحُذ جصمُم ألازار والخصيُع والبُع
بالخجصئت مً خالٌ بعادة الخفىحر في هظام ألاعماٌ بإهمله في صىاعخه مً مفهىم اإلاىخج بلى الخىشَع مً خالٌ
جلدًم جصمُم ممخاش وحىدة مىخجاث مدعىمت بخدمت عمالء كىٍت  ،جلدم اًىُا كُمت فائلت باإلالازهت مع
مصىعي  /ججاز الخجصئت الخللُدًحن لألزار.
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التنافس من خالل التصميم
باليظبت للمصىعحن الرًً ًدىافظىن مً خالٌ الخمحز في الخصمُم مثل آي بي بم  ،طىوي  ،هازلي-دًفُدطىن
وؤولُفُتي " ،
IBM, Sony, Harley-Davidson and Olivetti
" الخصمُم لِع بضافت ججمُلُت ،بل وطُلت للخعبحر عً هىٍتهم اإلااطظُت في الظىق وبكامت مىخجاتهم همسادف
للجىدة ً".خم جدلُم ذلً مً خالٌ جصمُم اإلاىخجاث التي هي:


حاذبُت حمالُت

 آمىت وممخعت للمع والاطخعماٌ
 مفهىمت على الفىز وطهلت الدشغُل
 طهلت الترهُب والخعامل والخخصًٍ والخىظُف والصُاهت
 طهلت واكخصادًت لخصيُعها
 الىجاح في الخصمُم ًدعى بلى مصٍج مً الخصمُم الهىدس ي) مً الداخل بلى الخازج (مع الخصمُم
الجمالي) مً الخازج بلى الداخل(.

التنافس من خالل الابتكار
جدىافع شسواث كلُلت باطخمساز مً خالٌ الابخياز .جلً التي حشمل  Black & Deckerو  Canonو  Philipsو
Sonyولىً بظبب مخاظس الابخياز ،فغالبا ما ًدصد اإلاخدبعحن الظسَعحن اإلايافأث التي ًفلدها اإلابخىس
ً
الحلُلي  .ومع ذلً ،ال ًىجح اإلاخدبعىن الظسَعىن عادة الا عىدما ًفخلس اإلابخىس ألاصلي للمياهت الظىكُت ؤو
اللىة اإلاالُت الطخغالٌ ابخيازه بشيل وامل .وٍىجح عدد كلُل مً اإلاخدبعحن الظسَعحن في مىاحهت مبخىس ًخمخع
بىضع طلُم ومياهت طىكُت
حُدة .
كد جيىن اطتراجُجُاث الابخياز جدزٍجُت ؤو حرزٍت وكد جيىن مً ؤعلى ألطفل ؤو مً ؤطفل لألعلى في ؤصىلها
وعملُاتها  .كد جيىن الابخيازاث الجرزٍت) الاختراق( هدُجت لظُاطت واعُت .
ولىً ،بدظب دٌشامب وهاًان  "،ال جددر الاختراكاث مً ألاعلى الى ألاطفل الا عىد جىافس الشسوط آلاجُت:
 ادازة علُا ذاث زئٍت كىٍت خىٌ ميان وهُفُت الابخياز واللدزة على الخىاصل وحعبئت
الىاض لخدلُم ذلً.
 زلافت جىىىلىحُت كىٍت وكدزة على مظخىي عالمي لخعىٍس الابخياز  -جمىحن الخلىُاث
ومفاهُم اإلاىخجاث الاخخيازٍت الجدًدة.
ً
 اخظاض واضح حدا بالعمُل) مً خالٌ مصٍج مً البدث والحدض (واللدزة على
جسحمت مفاهُم اإلاىخج الى مىخجاث حرابت وكابلت للبُع.
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 اللدزة على الجمع بحن ابخيازاث حعصش بعضها بعضا) على طبُل اإلاثاٌ في اإلاىخج
وعملُت الخصيُع(.
ومع ذلً ،فةن الاختراكاث مً ؤطفل الى ؤعلى كد جيىن هي الظائدة) ال طبب آخس طىي وحىد الىثحر منها( ومع
ذلً ،فةن الابخياز الخدزٍجي ؤهثر شُىعا ً،خاصت في ؤطلىب مً ؤعلى ألطفل خُث جىحد طُاطاث زطمُت
للبدث والخعىٍس.
باليظبت لالبخياز الخدزٍجي مً اللاعدة الى اللمتً ،جب ؤن جىحد الثلافت الصحُدت التي جيش ئ مىاخا ٌشجع
على الابخيازاث وٍىفس آلُاث لدظهُلها.

التنافس من خالل الخدمة:
في خحن ًىظس العمالء(اإلاظتهليىن) الى اإلاىخج والخدمت على ؤنهما وحهان لعملت واخدة ،بِىما ٌععي معظم
ً
اإلاصىعحن اهخماما ؤهبر الى اإلاىخج وَعخبرون ؤن الخدماث جمثل اضافت للخيالُف بدال مً اللُمت ً .خأول هرا
اإلافهىم بظسعت مع جصاًد الاعتراف بإهمُت خدمت العمالء.
وَظخيخج دٌشامب وهاًان":ان ؤطاض ول هره العسق اإلاخىىعت للخىافع هى ادزان ؤن اإلاىخجاث ًخم اوشائها مً
خالٌ "عملية ".
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