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  بنائها وآلياتاإلطار النظري للقدرة التنافسية 

+���� )�( :'C.�  

األساسية  إن القدرة التنافسية أصبحت اليوم إحدى معايري قياس جناح املنظمات يف حتقيق األهداف
ومهما كان  ،د سواءن كل املنظمات يف الدول النامية واملتقدمة على حأبكفاءة وفعالية, حيث جند 

ال مناص هلا من بناء قدرا التنافسية من  ،وملكيتها ،وأهدافها ،وطبيعة نشاطها ،حجم هذه املنظمات
حىت  ,والعمل على تطويرها ،واحملافظة على هذه امليزة ،خالل  البحث عن ميزة تنافسية يف منتجاا

ف البقاء والنمو يف السوق (ميدان هد :أال وهو ،سرتاتيجي لكل املنظماتاإل تضمن حتقيق اهلدف
ن النجاح والتميز يف دنيا األعمال ال يتحقق إال من خالل ميزة تنافسية طويلة األجل أل), مبعىن العم

 ،)سوقية (مركز تنافسي قويكرب حصة أتعّول عليها يف احلصول على  حىت تستطيع أن ،للمنظمة
 .دويلالم سواء يف السوق احمللي أ ،مقارنة مع املنافسني

منظار االقتصاد من حماولة لدراسة جانب من اإلطار النظري ملصطلح التنافسية لذا جاءت هذه الورقة 
العلوم االقتصادية, حيث دف الورقة إىل دراسة وحتليل  كما ورد يف أدبيات،  )اجلزئي (املنظمات

  التالية: احملاور
 .مفهوم القدرة التنافسية .1
  .مصادر امليزة التنافسية .2
  .ري قياس القدرة التنافسيةمعاي .3
   .آليات بناء القدرة التنافسية .4
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سهام يف تعزيز اليت من شأا اإل ،تقدمي جمموعة من االستنتاجات واملقرتحات إىل وخلصت الورقة
 القدرة التنافسية.

 
  مفهوم القدرة التنافسية

اليت تعمل يف بيئة  ،دميةإن القدرة التنافسية أصبحت غاية تسعى إىل حتقيقها املنظمات الصناعية واخل
وهذا يعىن زيادة  ,الوصول إىل هذه الغاية يعين زيادة املبيعاتإن  حيث ,خارجيةتنافسية حملية أو 

حتقيق  -أيضاً  -وهذا  يعين, افسني يف السوق نبني امل اقوي  اتنافسي  اوهذا يعىن مركزً  ,احلصة السوقية
هل تستطيع  :, والسؤال هناالنمو يف السوق املستهدفالبقاء و  :أال وهو ،اهلدف األساسي للمنظمات

ولكنه ليس مستحيالً  ،األمر يف غاية الصعوبة إن: ميكن القول لإلجابة ؟ات حتقيق هذه الغايةاملنظم
ولذلك  ؛امليزة التنافسية :ونقصد بالوسيلة هنا ،على املنظمات اليت متلك الوسيلة يف حتقيق هذه الغاية

تنافسية طويلة  ،أو مزايا ، تسعى إىل بناء قدرة تنافسية من البحث عن ميزةال مناص للمنظمات اليت
  .صراع املنافسة احمللية والدولية لالعتماد عليها يف ،وتطويرها ،واحملافظة عليها ،األجل

ن يتم أرأى الباحث  ؛ونظرًا الرتباط وتكامل مصطلح القدرة التنافسية مع مصطلح امليزة التنافسية
  :يتوذلك على النحو اآل ،القدرة التنافسية من مدخل امليزة التنافسية تناول موضوع

  تعريف الميزة التنافسية: -أوال
ميكن عرض أهم هذه  ،ورد يف أدبيات علم اإلدارة والتسويق تعريفات كثرية ملصطلح امليزة التنافسية

  : أيتما ييف التعريفات 
ا, ومبا يعطي قيمة مضافة إىل العمالء بشكل يزيد أو امليزة التنافسية هي ما ختتص به منظمة دون غريه"

موعة من املنافع أكثر من جم نافسون يف السوق، حيث ميكن أن تقدم املنظمةخيتلف عما يقدمه امل
  .)1(املنافس، أو تقدمي نفس املنافع بسعر أقل"

 ،نظمة ماتنفرد ا م ،هي حالة اقتدار ومتيز Competitive Advantageإن امليزة التنافسية "
الصناعة، حيث تستطيع املنظمة من خالل هذه  دون سواها من املنظمات األخرى العاملة يف ذات

 . )2(وزيادة احلصة السوقية" ،امليزة تعزيز مركزها التنافسي
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 ،يتفوق فيها يف جماالت اإلنتاج ،, ميلكها مشروع معنيأوضاع تفوق "هي صناعة وخلق وإجياد
 ،يتفرع عنها عديد من األفرع اخلاصة ،وهي جماالت رئيسية عامة ،د البشريةر واوامل ،والتمويل ،والتسويق

 .)3(واألحسن" األفضلحنو األكثر و  وإداريا  اليت بذاا تتحرك تفاعليا و 
يتم  ،ومواهب فاعلة ،إبداعيةة وعلى ملكات ابتكاري ،هي منظومة قائمة على الدراسة واالكتشاف"

 ،ووفق خطة منهجية قائمة على االرتقاء والتطور املتسع واملستمر ،ليمتوظيفها بشكل علمي وعملي س
 ،لعناصر ومكونات املنظومة ،أو الواسع ،حزمة إدارية قائمة على الفهم اإلدراكي العميق وباستخدام

 .)4(يف خمرجاا" مأ ،يف نظام تشغيلها مأ ،سواء يف مدخالا
يزة ومتنوعة وخمتلفة عن مثيالا املنافسة هلا مما يدفع "هي قيام املنظمة بإظهار منتجاا بصورة متم

 )5(املستهلك إىل االقتناع  بتفوق هذه املنتجات عن غريها "
سرتاتيجيات اليت جتعلها يف مركز أفضل درة املنظمة على صياغة وتطبيق اإل" امليزة التنافسية هي ق

 .)6("ات األخرى العاملة يف نفس النشاطبالنسبة للمنظم
"إن املنظمات تفشل يف الغالب يف : Philip kotlerل أستاذ التسويق الشهري فيليب كوتلرويقو 

 سرتاتيجيةاإلاألمس الراحبة  سرتاتيجيةإنه قد تصبح أأسواقها تتغري كل مخس سنوات, مبعىن  نأعرفة م
ة التغيري ن خطو أوتلك اليت ختتفي, و  ،تلك اليت تتغري :ن هناك نوعان من املنظماتأاخلاسرة اليوم, و 

 .)7("القدرة على التغيري ميزة تنافسيةسريعة لدرجة جعلت 
امليزة التنافسية ملصطلح  ميكن للباحث تقدمي تعريفٍ  ،على ما تقدم عرضه من أدبيات املوضوع بناءً 

  :يتعلى النحو اآل
ل اليت تعو و  ،األداة اليت تتمتع ومتتاز ا املنظمة دون سواها من املنظمات املنافسة (هي الوسيلة أو

واليت  ،كرب حصة سوقية ممكنةأللحصول على  ،عليها يف بناء قدرا التنافسية يف مواجهة املنافسني
  . )ملركز التنافسي للمنظمة يف السوقها يتحدد اوئعلى ض

 ،السليم لرجال اإلدارة العليا باملنظمة لتنافسية تنبثق من الفكر اإلدارين القدرة اإ :هذا وميكن القول 
  .ة التنافسية من مصادرها املتعددةذلك من خالل االختيار األمثل للميز و 

   :مصادر الميزة التنافسية - ثانياً 
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ميكن عرض بعضها يف هذه  ،اإلداري مداخل كثرية يف حتديد مصادر امليزة التنافسية لقد تناول األدب
  :)8(أيتن بينها ما يفم ،إن للميزة التنافسية مصادر عديدة :حد الباحثنيأحيث قال  ,اجلزئية

، فالسلعة اليت منتجات املنافسني : قد تكون للمنتج ميزة ال تتمتع ااملنَتج (السلعة أو اخلدمة) -1
  . يز يكون هلا السبق يف نصيب السوقتنفرد مبزيج سلعي متم

 ،شخصي، أو يف أسلوب البيع الة تصميم وتنفيذ احلملة اإلعالنيةالرتويج: امليزة قد تكون يف طريق -2
  . أو يف تكاليف الرتويج، أواملعارض التجارية

ووفورات   ،بسبب استخدام تقنية جديدة حتقق جودة عالية ،: املنظمة قد تتمتع مبيزة تنافسيةالتقنية -3
  واألجهزة اإللكرتونية.  ،خطوط اإلنتاج املتكاملة :، مثليف التكلفة

واملعلومات احلديثة والدقيقة يف الوقت  : امليزة قد تكون يف احلصول على البياناتالبحوث -4
، ومدى أمهيتها يف ضمان جناح صناعة القرار السوق، مثل حبوث وبأقل ما ميكن من التكلفة ،املناسب
   .وتنفيذه

واليت قد تكون متميزة وقادرة  (اإلدارة والعاملون)، : هي األصول البشرية للمنظمةاملوارد البشرية -5
، فامليزة قد تكون يف وكيفية احملافظة عليها ،وكيفية استخدامها ،تكنولوجياعلى كيفية احلصول على ال

العاملني يف اإلدارات  ، أو يف املهارات الفنية لدىأو يف رجل اإلدارة صانع القرار ،العقل التسويقي
املركز املصدر  قد يكون ،، إضافة إىل ما ذكرامليزة التنافسية مصادرها كثرية نأويرى الباحث ة. التنفيذي

يات التسويق واإلنتاج، أو طرق التوزيع، أو ، أو تكلفة عملأو سعر بيع املنتجات ،للمنظمة املايل
، ولكن تبقى املنظمة اليت أو خدمات ما بعد البيع، إخل ،"9000حصول املنظمة على شهادة "األيزو 

تتمتع مبيزة تنافسية  -اجليدبسبب اإلعداد والتدريب  -ملمتلك املوارد البشرية القادرة والراغبة يف الع
اليت تتغري باستمرار بسبب مجلة من  ،، تضمن للمنظمة البقاء والتطور يف بيئة العملطويلة األجل

  . ة للسيطرة على أكرب حصة من السوقملنافسة الشديدا :من بينها ،التحديات
ين ستكون من احلادي والعشر  امليزة التنافسية يف القرنن "أما جاء يف أدبيات اإلدارة ب ويعزز هذا الرأي

نفاق على ، وسيكون معيارها اإلودها األساسي املعلومات واملعرفة، وسيكون وققدرات اإلنسان وصنعه
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ركزها يف السياسة ، وأمهية املوارد البشرية ومالتطوير والبحث العلمي، واإلنفاق على التعليم والتدريب
  .)9("العامة للمجتمع

رد البشرية هي مدخل إن إدارة املوا" :حيث قال ،باحثني يف هذا االحد الأويؤكد هذا االجتاه 
، والذي هو رأس املال الفكري ،، أال وهو األصل البشريرتاتيجي إلدارة أهم أصول املنظمةسإ

، وجوهر هذه اإلدارة هو حتقيق ي ومجاعي يف حتقيق أهداف املنظمةفالعاملون يسهمون بشكل فرد
يف بيئة ديناميكية سريعة  ،تزاممن خالل توظيف فاعل لعمالة عالية املهارة واالل ،ميزة تنافسية للمنظمة

  . )10("التغري
"إن املنظمة تستطيع أن تقف على ماتتمتع به من مزايا تنافسية من عدمها بعد عمليات حتليل عناصر 

 ،اطن الضعف احلاليةدف معرفة مراكز القوة ومو  ،والبيئة اخلارجية للمنظمة ،البيئة الداخلية ومكونات
يف بيئة  واحملتملة ،وكذلك معرفة الفرص والتهديدات (املخاطر) احلالية ،واملتوقعة يف بيئة العمل الداخلية

  . )11(العمل اخلارجية للمنظمة"
يقية (حبوث املستهلك امتالك املنظمة جهاز قوي للبحوث التسو  :إن من ضمن مصادر امليزة التنافسية

، التسويقية التسويق جبهاز االستخبارات علم لذي يعرف يف بعض أدبياتوا ،)وحبوث السوق
، وخاصة تلك املعلومات ذات وبالتكلفة املناسبة ،للحصول على املعلومات املناسبة يف الوقت املناسب

 فيليب كوتلر ويؤكد هذا االجتاه أستاذ التسويق ،وما يتمتعون به من مزايا تنافسية ،العالقة باملنافسني
Philip Kotler تعتمد  صار التسويق اليوم معركة تعتمد على ملكية املعلومات أكثر مما" :فيقول

، ومنتجام سني أن يقلدون معدات بعضهم البعض، ميكن للمنافعلى ملكية املوارد األخرى
 , و ميكن أن ميثل حمتوىمعلومات الشركة ورأمساهلا الفكري، ولكنهم ال يستطيعون استنساخ وإجراءام

  .)12(يسية"معلومات الشركة ميزا التنافسية الرئ
ادية تستخدم يف سبيل احلصول إن اجلاسوسية الصناعية واالقتص" :ويتفق هذا مع الرأي الذي يقول

 اإال تفرط فيها الدول احلائزة هلا, بل  سرار الصناعةأن أخاصة و  ة،سرار صناعة منتجات معينأعلى 
وأسرار  ،أسرار صناعة الشكوالتة السويسرية :فعلى سبيل املثال ،ةسرار العسكريأهم لديها من األ
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، لكرتونيات اليابانيةوأسرار صناعة األ ،وأسرار صناعة السيارات األملانية ،صناعة العطور الفرنسية
  .)13(أخرى" أهم لدى هذه الدول من أي أسرار ،وغريها

علومات عن املنافسني يف السوق يف الوقت وقد تكمن امليزة التنافسية يف القدرة على احلصول على امل
أن جناح الشركات اليابانية يف " :)Garvin, حيث جاء يف نتائج دراسة (وبالقدر املناسب ،املناسب

ن املعلومات اليت إملعلومات عن املنافسني ومنتجام، حيث األسواق الدولية يرجع لتميزها بسرعة مجع ا
   .)14(مريكية جبمعها خالل ستة أسابيع"تقوم الشركة األجتمعها الشركة اليابانية يف أسبوع 

ـدر عن املنظمــــة اليت تص  ،"  ISO 9000األيزو جلودة الدوليـــــــة "ن حصـول املنظمة على شهادة اإ
حيث  International  Organization  of  Standardizationالدولية للمواصفات 

  : )15(يـــــــةتالفوائــــــــد اآل ـهادة حيققاحلصول على هذه الشــــــــ
ومساعدا على طرح  ،زيادة القدرة التنافسية للمنظمة عن طريق حتسني صورا لدى املستهلك

  ومواءمتها ملتطلبات منظمة التجارة الدولية. ،منتجاا يف األسواق الدولية
وزيادة فاعلية العمليات  ،لوبةوحتقيق الكفاءة والكفاية املط ،املساعدة يف رفع مستوى أداء املنظمة

 وتقليل العيوب واملسرتجعات. ،اإلنتاجية
 بعمل املراجعة والتقييم املستمر للمنتجات. متكني املنظمة من القيام ذاتيا  
  .باح بسبب التطوير املستمر للجودةمتكني املنظمة من حتقيق األر 

  .العالقة ما بني املنظمة والعمالءحتسني مستوى 
وحتمل صورة ذهنية  ،) مميزةBrandميزة التنافسية امتالك املنظمة عالمة جتارية ( إن من مصادر

)Imageجيدة لدى املستهلك (.  
أو  ،أو اإلشارة ،أو املصطلح ،عرفت اجلمعية األمريكية للتسويق العالمة التجارية على أا "هي االسمو 

أو جمموعة  ،واخلدمات اخلاصة ببائع تستهدف متييز السلع ،أو أية جمموعة منها ،أو التصميم ،الرمز
  .)16(واملقارنة بينها وبني مثيالا املنافسة" ،من البائعني

ذلك القرار املتعلق باختيار وتصميم العالمة  ،أو اخلدمة ،مة املرتبطة بالسلعةهإن من بني القرارات امل
هذا السياق يقول أستـاذ التسويق , ويف تلك السلعة أو اخلدمة يف األسواقواملميزة ل ،التجارية املناسبة
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Philip Kotler، يق هو اختيار عالمة "إن فن التسو  :واصفاً أمهية العالمة التجارية وقيمتها املادية
  .)17(جتارية جيدة"

تثمن اسم العالمـــة التجاريـــة  ،وهي دورية متخصصة ،Interbrand"إن تقديرات  :ويضيف قائالً  
إن : -أيضاً  -, ويقول)18(وهو أكثر بكثري من قيمة مصـانعها" ،ن دوالربليو  35ملشروب كوكاكوال بـ

لتعرب عن  ؛الشركات التجارية الناجحة تعمل على تثبيت صورة ذهنية معينه من خالل العالمة التجارية
لك الصورة الذهنية أن شركة مرسيدس مت -مثالً  -, حيث يالحظ يف سوق السياراتفائدة أكثر قوة
ومتلك شركة هونداي صورة  ،ومتلك شركة يب إم دبليو صورة األحسن أداء يف القيادة، األرقى مكانة

  .)19(لفو األكثر أماناً وشركة فو  ،األقل تكلفة

، بالنظر يف املفهوم السلعي ويعتربوا بعدًا هاما  ،ن كثريًا على العالمة التجارية املميزةو ويعّول املستهلك
 ،يسعى إليها املستهلك ،من قيم مادية ورمزية ،أو اخلدمة ،للسلعة إىل ما ميكن أن تضيفه هذه العالمة

ومقارنتها  ،اليت حتملها ،فإن كثريًا من املستهلكني يستخدمون العالمة التجارية كأداة لتقييم السلعة
. فالعالمة التجارية توحي إىل االختيار االستهالكي املناسبوصوًال  ،بغريها من السلع املنافسة

ألا تشري إىل مستوى معني من  ؛ليت ميكن استخدامها عند االختيارالكثري من املعايري اللمستهلك ب
، بل وإىل املكانة االجتماعية للشخص الذي ميكن أن صة بالسلعة أو اخلدمةاجلودة النوعية اخلا

ة املزيج يف عملي ما هم, ومن هنا ميثل القرار اخلاص بوضع العالمة التجارية املميزة حمورًا يستخدمها
  .)Product Mix )20السلعي 

) املتولدة لدى املستهلك (Imageالصورة الذهنية  -أيضاً  -إن من ضمن مصادر امليزة التنافسية" 
، Country  of  Manufacture أو بلد التصنيع Country ofOriginجتاه بلد املنشــأ 
هنية أو االعتقاد السائد ، حيث يكون هلذه الصورة الذ Country of Sourceأو بلد املصـدر

د النمط الشرائي جتاه جداً يف حتدي كبريٌ    أ للسلعة املعروضة يف السوق أثرٌ لدى املستهلك جتاه بلد املنش
ناعية مرموقة يف يف الدول اليت تتمتع بسمعة ص ،, ومن هذا املنطلق تعمل الشركات املصنعةتلك السلعة

ألمهية هذه العبارة يف صناعة القرار  ؛" Made in"صنع يفعلى إبراز عبـــــــارة  ،األسواق الدولية
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ت أو اخلربة ، وخاصة إذا مل تكن لدى املستهلك املعلوماستهلكالشرائي عند تقييم السلعة من قبل امل
غري معروفة  :أي، جديدة تعرض يف األسواق ألول مرة ، أو عندما تكون السلعةالكافية جتاه السلعة

   .)21(واالقتصاد يف االستهالك" ،ملستخدمةوالتكنولوجيا ا ،ودةواجل ،العالمة التجارية
وتعزز أمهية ودور بلد  ،تؤكد هذا االجتاه ،ولقد جاءت دراسات وحبوث عديدة يف األدب التسويقي

هم نتائجها, أعرض أهم هذه الدراسات والبحوث و  ، وميكننشأ يف السلوك الشرائي للمستهلكامل
  :يتوذلك على النحو اآل

: إن بلـد املنشأ عامل أساسي يف تقييم )Han  and  Terpstra , 1988(ــة دراس .1
 . )22(السلعة

نية لبلد : إن الصورة الذه)Johanson, Douglas and Nonaka, 1985دراسـة ( .2
  .)23(أو اخلربة الكافية جتاه السلعة ،املعلــومات ملستهلكلدى يكن مل  إذااملنشأ تكون فعالة 

) : إن بلد املنشأ ال تزود فقط املستهلك مبعلومات عن توقعات Saunders, 1993دراسة ( .3
  )24(اجلودة بل حتدد أيضا السلوك الشرائي  للمستهلك.

: إن بلــــد املنشأ تزود املســتهلك مبستوى املخاطر )Teas  and  Grape, 1996دراسة ( .4
  .)25(املتوقعة من قرار الشراء

أو يف تفضيل  ،بة املستهلك يف الشراء: إن رغ)Roth and Romeo, 1992دراسة ( .5
 .)26(وفكرة املستهلك عن شعب ذلك البلد ،يرتبط خبصائص بلد املنشأ ،املنتجات املستوردة

" تعطي صورة Made in ): إن عبارة "صنع يفMartin and Eroglu, 1993دراسة ( .6
  .)27(تؤثر يف قرار الشراء ،ذهنية معينة للمستهلك عن بلد التصنيع

 ،إن مصادر امليزة التنافسية لبناء القدرة التنافسية كثرية ومتنوعة :ميكن القول يف هذه اجلزئيةا وأخريً  .7
هم خصائصها أو  ،هي األمثل ،ولكن تبقى امليزة التنافسية اليت مصدرها املوارد البشرية للمنظمة

لكفاءات ن املنظمات الناجحة تسعى إىل استقطاب واختيار وتعيني اإلذلك ف ؛أا طويلة األجل
التعليم وحتسني بيئة العمل وتطويرها من خالل  ،واحملافظة عليها من خالل احلوافز ،البشرية

تعّول عليه املنظمة  ،مال معريف نه رأسأوعاملني) على أساس  فراد (إدارةاأل , وتنظر إىلوالتدريب
  : أيتما ي -على سبيل املثال ال احلصر -منها ،جناز الكثري من األعمالإيف 

  .رفة وتقدير املركز التنافسي للمنظمة يف السوقمع .8
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 .معرفة احلصة السوقية من أمجايل مبيعات الصناعة (النشاط) .9
  .اليت تعمل فيها املنظمة ،معرفة امليزة التنافسية األنسب للظروف البيئية  .10
  .يف السوق معرفة أساليب بناء القدرة التنافسية للمنظمة يف مواجهة املنافسني .11
 .جيايب مع الفرص واملخاطر ومراكز القوة ومواطن الضعفئج حتليل البيئة للتعامل اإلة نتامعرف .12
ومعرفة البدائل يف معاجلة املشاكل  ،معرفة حتديد وحتليل مشاكل العمل يف كل مناشط املنظمة .13

 .وصوالً للقرارات الرشيدة ؛وتقييمها
 

 -تكون قدرا التنافسية ،لرغبة يف العملوا ،ه الكفاءات البشرية القادرةذإن املنظمات اليت ال متلك ه
أو طردها يف وقت  ،ميكن تقليدها ،العتمادها على ميزة تنافسية ضعيفة ؛قصرية األجل -إن وجدت

  اخلارجي. مسواء كان احمللي أ ،من السوق املستهدف ،أو اجلدد ،قصري من قبل املنافسني احلاليني
  عايير قياس القدرة التنافسيةم

أو على  ،ثرية لقياس درجة التنافسية على مستوى الدولة من منظار االقتصاد الكليهناك مؤشرات ك
  :يتكما هو مبني على النحو اآل  ،مستوى املنظمات من منظار االقتصاد اجلزئي

   :: مدخل االقتصاد الكلي لقياس التنافسيةأوالً 
والصادر عن منتدى  ،ملدولة من دول العا 148الذي مشل  2013رير التنافسية العاملي لعام إن تق

عمول به منذ مؤشر التنافسية العاملي امل , ورد به2013\9\4بتاريخ   ،االقتصاد العاملي يف سويسرا
اليت  والعوامل ،والسياسات ،جمموعة من املؤسسات :ن التنافسية هيأاملعتمد على  ،م2004عام 

) فئة 12واخلاصة املتعلقة بنحو ( , وذلك عن طريق مجع البيانات العامةحتدد مستوى إنتاجية الدولة
لشاملة للوضع التنافسي واليت تشكل يف جمموعها الصورة ا ،متثل الدعائم األساسية للتنافسية ،أساسية

  :للدولة, وهذه العناصر هي
  .املؤسسات .1
 .البنية التحتية .2
 .بيئة االقتصاد الكلي .3
 .الصحة والتعليم األساسي .4
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 .التعليم العايل و التدريب .5
 .اق السلعكفاءة أسو  .6
 .كفاءة سوق العمل .7
 .تطوير سوق املال .8
 .حجم السوق .9

 .سياسات اإلعمال .10
 .اجلاهيزية التكنولوجية .11
 .عمالتطوير وابتكار األ .12

  

حول دولة  148الرتاتيب العشرة األوىل ألفضل مركز تنافسي من بني  -أيضاً  -ولقد جاء يف التقرير
  :يتدول اآلاجل كما هو يف ،العامل

  : التنافسية العامليةترتيب أفضل عشرة يف

 2013الرتتيب عام  2012الرتتيب عام  الدولة
 1 1 سويسرا
 2 2 سنغافورة
 3 3 فنلندا
 4 6 أملانيا
 5 7 أمريكا
 6 4 السويد

 7 9 هونج كونج
 8 5 هولندا
 9 10 اليابان
 10 8 بريطانيا

  يل.ن سويسرا حتتل الرتتيب األول للعام اخلامس على التواأمع مالحظة 
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كما هو   ،2013الرتتيب اخلاص بالدول العربية للتنافسية العاملية لعام  -أيضاً  -كما جاء يف التقرير
  :يتمبني يف اجلدول اآل

 الرتتيب يف التصنيف العاملي الدولة
 13 قطر

 19 اإلمارات
 20 السعودية
  36  الكويت
 43 البحرين
 68 األردن
 77 املغرب
 83 تونس
 100 اجلزائر

  103  بنانل
 108 ليبيا
  118  مصر

  

ترتيبها  حيث جاء ،أفضل مركز تنافسي من نصيب دولة موريشيوس، فإن وبالنسبة للدول اإلفريقية     
ترتيب  -أيضاً  -, كما جاء يف التقريرعامليا 53كان تصنيفها   ، دولة جنوب إفريقيامث ، عامليا 45

   .عامليا 27إسرائيل 
   :جزئي لقياس التنافسيةمدخل االقتصاد ال - ثانياً 

  :معيار احلصة السوقية
ومقارنته بنصيب  ،ويقصد ا نصيب الشركة يف السوق ،مقياس لألداء التسويقي :"احلصة السوقية هي

ويساعد هذا التحليل اإلدارة يف حتديد ما إذا كان التغري يف هيكل املبيعات يرجع  ،الشركات املنافسة
  .)28( برامج التسويق"إىل ضعف يف أو ،إىل قوى خارجية

أو  ،وميكن معرفة حصة الشركة يف السوق من خالل معرفة نسبة مبيعات الشركة إىل مبيعات الصناعة"
  .)29("نتج ككل يف السوقمبيعات امل

حدى أدوات تقييم النشاط التسويقي، وحتديد املركز تعترب إ   Market Shareإن احلصة السوقية
مع  ،خالل فرتة زمنية حمددة ،ل مقارنة حجم مبيعات منظمة ما، وذلك من خالالسوقي للمنظمة
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نافسة يف نفس املدة، كما ، أو مع حجم مبيعات املنظمات املجم مبيعات الصناعة يف نفس الفرتةح
   :)30( يةتهو مبني يف املعادالت اآل

  =معدل احلصة السوقية ملنظمة ما  
  حجم مبيعات املنظمة يف فرتة زمنية حمددة

 ×100 =   %  
  حجم مبيعات الصناعة يف نفس الفرتة 

  أو 

  معدل احلصة السوقية ملنظمة ما  =
  حجم مبيعات املنظمة يف فرتة زمنية حمددة

 ×100 %   =  
  متوسط حجم مبيعات أكرب ثالث منظمات 

  :منافسة يف نفس الفرتة الزمنية
  

عتبار أن املنظمة من املنظمات القوية ميكن افإنه  ،%33هذا وإذا زاد معدل احلصة السوقية عن نسبة 
  .)31(وهلا مركز تنافسي مرموق ،داخل الصناعة

   :معيار مصفوفة احلصة والنمو موعة بوسطن االستشارية
بأن هناك عالقة قوية بني معدل احلصة ": حد الباحثني يف األدب التسويقي يف هذا الشأنأيقول 
، دف يها عملية تقييم األداء التسويقييتوقف عل، يف السوق  Growthومعدل النمو ،السوقية

 ،، واألنشطة اليت جيب التخلص منها وتصفيتها تدرجييا واليت جيب االحتفاظ ا ،حتديد األنشطة املهمة
 وتعترب عناصر هذه العالقة هي مكونات منوذج أو مصفوفة أو فوريا ،Matrix مصفوفة : تسمى)

 Consuluting Bostonلدى جمموعة بوسطن االستشارية احلصة السوقية والنمو) املعتمدة
Group    32(كما هو مبني يف الشكل التايل والتحليل املرافق له(.  

  



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 365  - 

تباع اخلطوات ااستخدام هذه املصفوفة جيب عليها حىت تتمكن املنظمة من حتليل و  :ويضيف قائالً 
   تية:اآل

  ). ةحصة النشاط من مبيعات الصناعة (عالية أو منخفض حتديد -1
  . )أو منخفض حتديد معدل النمو يف السوق (عالٍ  -2

 املناسبة.  سرتاتيجيةاإلواختيار  ،دمج اخلطوتني السابقتني حىت ميكن حتديد وضع النشاط التنافسي
تلك  ،تعكس كفاءة وفعالية األداء التسويقي يف املنظمة ،إن اخلطوة األخرية تقود إىل أربعة احتماالت

   :يتوهي على النحو اآل الشكلاالحتماالت احملددة يف 
 النمو يف السوق عالٍ ويف نفس الوقت معدل  ،النجم الساطع: يعين أن احلصة السوقية للمنظمة عالية

املناسبة هنا  سرتاتيجيةواإل ألنه يعكس حالة القوة التسويقية، ؛أيضاً، وهذا هو الوضع املثايل للمنظمة
 التوسع والنمو يف النشاط. :هي

، أي أن ولكن معدل النمو يف السوق منخفض ،: وتعين أن احلصة السوقية عاليةبالبقرة احللو 
ذه املنتجات يف ولذلك تنمو مبيعات ه ؛ولكن السوق ال يتيح هلا حرية احلركة ،منتجات املنظمة متميزة

م الرغعلى  ،ألنه يدر أرباحًا على املنظمة ؛إىل حد ما ا، وهذا الوضع يعترب جيدً السوق مبعدل بطيء
 . سرتاتيجية االستقرار والرتكيزإ :املناسبة هنا هي سرتاتيجيةواإل، من عدم وجود فرص تسويقية للنمو

م من أن معدل النمو يف الرغعلى  ،: وتعين أن احلصة السوقية للمنظمة منخفضةامعالمة االستفه
، وهنا اجيةس وجود مشاكل تسويقية أو إنت، وهذا الوضع يثري التساؤالت اليت قد تعكالسوق عالٍ 

، وحتاول اإلدارة معاجلة املوقف بعد معرفة اتيجية املستخدمة يف هذه الظروفيتوقف العمل باإلسرت 
 . اخنفاض معدل احلصة السوقيةأسباب 

وأن معدل النمو يف السوق  ،ويعين هذا الوضع أن احلصة السوقية منخفضة الكلب السعران:
وهو وضع ال  وتعترب عبئًا على إدارة التسويق، ،يزةوأن منتجات املنظمة غري متم ،-أيضاً  -منخفض

وبطبيعة احلال فإن بقاء النشاط يف هذا الوضع يشبه بالكلب الذي ينبح دون  فائدة ترجى منه،
أو تصفية  االنسحاب من السوق، إسرتاتيجية كواإلسرتاتيجية املناسبة يف هذه احلالة هي جدوى،
 املنظمة.
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النمو موعة بوسطن يه حول أمهية حتليل مصفوفة احلصة/رأ ،دارييف األدب اإل ،ويضيف باحث آخر
 التعرف على موقعها التنافسي من -التحليل وبناء على -تستطيع الشركة" :حيث يقول ،االستشارية

تعزيز وذلك ل ؛تعدل خططها وفقًا لنتائج التحليل تستطيع أن مث، ومن خالل موقعها على املصفوفة
  .)33(قيقه"األداء الذي تتطلع لتح

ث أن تعمل املنظمة من أجل الوصول إىل حالة يرى الباح ،على ما تقدم عرضه يف هذه اجلزئية و بناءً 
 Marketingمل والرتكيز على املزيج التسويقيمن خالل الع ،احملددة يف املصفوفة  Starsالنجوم
Mix، السلعة  :الذي يشملProduct، والسعرPrice ،  والرتويجPromotion، لتوزيع وا

Distribution،  دف حتقيق حصة سوقية)من حصة املنافسني يف   أكرب )نصيب املبيعات 
 ،، وكذلك من خالل العمل والرتكيز على االستغالل األمثل لفرصة النمو املتزايد يف السوقالصناعة

  . أو غريها ،أو زيادة دخل الفرد ،أو زيادة عدد املستهلكني ،بسبب فتح أسواق جديدة
، وهذا ال مرموقًا أمام املنافسني حالة النجوم هي وضع االمتياز واالقتدار اليت تعكس مركزًا سوقيا إن 

يف  املبكر Forecastاليت تساعد إدارة التسويق على التنبؤ  ،يتأتى إال من خالل البحوث التسويقية
اخنفاض سعر املواد اخلام، أو فرصة  :، مثلاستغالل الفرص التسويقية املتاحة، أو املتوقعة قبل املنافسني

وصوًال إىل السعر  ،، وأثر ذلك على تكلفة اإلنتاجاخنفاض سعر الطاقة، أو اإلعفاء الضرييب واجلمركي
واالستعداد اجليد  ،، ويساعد التنبؤ املبكر اإلدارة على كشف املخاطر احلالية واملتوقعة مستقبالً املنافس

دخول سلع بديلة و ، سهولة دخول املنافسني إىل السوق Risksفمن بني هذه املخاطر  ،ملواجهتها
فمن خالل معرفة الفرص والتهديدات التسويقية يف البيئة التسويقية   ,، وغريهاجديدة إىل السوق

Marketing Environment، ويف الوقت املناسب ،تستطيع اإلدارة اختاذ القرار املناسب، 
وهو  ،دف البقاء والنمو يف السوق ،م واالستمرار فيهاللوصول إىل حالة النجو  ؛وبالتكلفة املناسبة

  .اهلدف األساسي لكل املنظمات

  :معيار النفقات التسويقية  -3
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يعترب من ضمن الوسائل  Marketing Expenses Analysisإن حتليل النفقات التسويقية 
معتمدة على تلك ، يةوقياس قدرا التنافس ،اليت تستخدمها املنظمات يف تقييم األداء التسويقي

، وهناك عالقة عكسية بني البيعية احملددة يف خطة التسويق النفقات اليت أنفقت لتحقيق األهداف
كلما زادت   ،كلما اخنفضت النفقات التسويقية  :مبعىن قات التسويقية وإيراد املبيعات (األرباح)،النف

، حيث قد صحيحة يف كل األحوال لعالقة ليست، وهذه ااح احملققة من العملية التسويقيةنسبة األرب
، فقد يفرض النفقات التسويقية زادت األرباح كلما زادت  :أي ،تكون العالقة طردية يف بعض األحيان

ن زيادة أل ؛دف زيادة حجم املبيعات -نفقات اإلعالن مثالً  -قف معني زيادة النفقات التسويقيةمو 
 ،ؤدي إىل خفض التكلفة الكلية للمنتجاتذي ياألمر ال ،املبيعات تؤدي إىل خفض تكلفة املبيعات

  . رباح احملققة من العملية البيعيةؤدي إىل زيادة نسبة األوخفض التكلفة الكلية ي
، وعموالت رجال البيع ،مصاريف :، مناين من زيادة التكاليف التسويقيةإن كثريًا من الشركات تع"
  .)34(ر على قدرا على حتقيق األرباح"مما يؤث بيع،خدمات ما بعد الو ، ترويج املبيعاتو ، اإلعالنو 

أوخدمة  ،نصف املبلغ الذي يدفعه املستهلك النهائي مثنًا لسلعة -أحياناً  -تتجاوز تكلفة التسويقو"
  .)35("معينة

، إذ وحدها - فيما يتعلق بتكلفة التسويق -فإنه من اخلطأ أن ندرس االجتاهات ؛ومن ناحية أخرى"
، والتسويق للسلع املختلفة ،اإلنتاج :واليت تشمل ،لى التكاليف اإلمجاليةجيب أن تنصب الدراسة ع

ية عن طريق زيادة تكاليف من األحيان قد يتمكن املشروع من ختفيض تكاليفه الكل ريففي كث
، فإذا ترتب عليه التوسع يف يف اإلنفاق على اجلهود الرتوجيية، ويكون ذلك عن طريق التوسع التسويق

وتكون  ،إن تكلفة إنتاج السلعة ميكن أن تقل بنسبة أكرب من الزيادة يف تكلفة التسويقف ؛سوق السلعة
  . )36(هائية هي اخنفاض التكاليف الكلية"النتيجة الن

هي نسبة النفقات التسويقية إىل املبيعات، وعادة ما تصل  ،إن النسبة األساسية اليت جيب مالحظتها
  : )37(يةتوهي تتألف من عناصر اإلنفاق اآل ،%30هذه النسبة يف منظمات األعمال إىل 

  %)15(               :ت القوة البيعية إىل املبيعاتنسبة نفقا -1
  %)5(                  :نسبة نفقات اإلعالن إىل املبيعات -2
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  %)6(                :نسبة نفقات تنشيط املبيعات إىل املبيعات -3
  %)1(                        :اتنسبة نفقات حبوث التسويق إىل املبيع -4
  %)3(              :قات إدارة البيع إىل املبيعاتنسبة نف -5

الذي يعترب  ،هلا عالقة قوية ومباشرة مبصطلح الكفاءة ،أو املدخالت ،أو التكاليف ،إن النفقات
داللة إن الكفاءة هي مؤشر لل" :اإلدارة , حيث جاء يف أدبياتللنشاط إحدى مؤشرات قياس األداء

استخدام أقل موارد ممكنة يف  :أي ،)غريها ،ى حسن استخدام املوارد املتاحة (أموال، آالت، أفرادعل
  .)38(أداء العمل"

حد ، ومتثل إىل جناز العمليات املتعلقة باألهدافالكفاءة تشري إىل الطريقة االقتصادية اليت يتم ا إ"
  . )39(بعيد بنسبة املدخالت للمخرجات"

ذه القيمة مع ومقارنة ه ،اءة التسويقية تقاس بتحديد قيمة الناتج من اجلهاز التسويقيإن الكف"
  .)40(املدخالت اإلمجالية"

هي وسيلة لقياس   Marketing Costsيرى الباحث أن التكاليف التسويقية  ،ونتيجة ملا تقدم
مع قيمة املدخالت  )(األرباح Outputsعن طريق مقارنة قيمة املخرجات  ،كفاءة األداء التسويقي

Inputs ،(التكاليف) حتقيق أهدافها بأقل تكلفة ممكنة، كلما  كلما استطاعت إدارة التسويق  :مبعىن
يؤدي إىل  إن خفض التكاليف يؤدي إىل سعر منافس, وهذا: خرآعىن , مبأكد ذلك على كفاءة أدائها

, وهذا يؤدى إىل قدرة  مركز تنافسي جيدبالتايل إىل زيادة احلصة السوقية, وبالتايل إىلزيادة املبيعات, و 
  .قتصاديات الدولة ورفاهية اتمع, وبالتايل إىل منو اتنافسية حملية ودولية

  آليات بناء القدرة التنافسية
هي على النحو  ،إن عملية بناء أو صناعة القدرة التنافسية هي عملية قائمة على ثالثة مفاتيح

  :)41(يتاآل
  : دة على التقليالقدر  –املفتاح األول
حيث  ,املراحل األوىل للتنمية الصناعيةوأكثرها استخدما يف البدايات و  ،وأيسر املفاتيح وهو أسهل

مث تكوين  ,ثلة للمنتجات األجنبية املستوردة, واليت حتل حملهانتاج منتجات مماإتكون املهمة األوىل هي 
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 سلي ،...قل تكلفة من املنتج األصليأ ن التقليد يكونأللتصدير, اعتمادا على  فائض منها قابلٍ 
وبتكلفة منخفضة, ومن مث  ،ةكبري   ياتإلنتاجه بكم - أيضا -لتوفري نفقات البحوث واالخرتاع, ولكن

  يتم بيعه بسعر منافس.
يتم احلصول على منتج ائي, تنتجه  :, أي)اهلندسة العكسية(لق على التقليد واحملاكاة مصطلح ويط

, ويتم إدخال بعض التعديالت نع األجزاء, ومعرفة مما تصأجزائه وعناصره دولة متقدمة, مث تفكيك
وقد يكون ذلك يف أطار  ،...أو الشكلية مع تعديل مواصفاته األدائية ،على املنتج أوإنتاجه كما هو

لمنتجات املطروحة لد يتم خالهلا دراسة حتليلية , أو يف إطار جهو اتفاق للحصول على أسرار الصناعة
 ،وإنتاج مثيل لهأ ،وانتقاء األفضل منها لتقليده ،)مية, فكرية, خدمن منتجات (سلعية كافة،  قيف السو 

  .عنه إال يف السعر كعنصر جذب جيدال يقل و 

  : القدرة على التطوير -فتاح الثاينامل
  ن, يقومو كافةجوانب املنتجات اليت مت تقليدها   نتجون من استيعاب أسرار فهمعندما يتمكن امل

, ومن مث ود أفعال من جانب املستهلكني هلا, خاصة بعد احلصول على ردء دراسات لتطويرهابإجرا
  :يتإىل وحدات ومراكز حبوث للتطوير, وهو عادة ما يتصل باآل يسند األمر

 .اإلشباعات اليت حتققها للمستهلكنياملنتجات ووظائفها اليت تقوم ا, و تطوير أداء  - 
 رخص وأكثر جودة. ألتصبح أفضل و  ؛مةتطوير يف املواد اخلام املستخد - 
 .كرب إنتاجأقل تكلفة, و أأكثر سرعة, و  ,تطوير يف طرق تصنيع - 

ويقوم هذا املفتاح على دراسة واعية وشاملة لكل ما حيدث يف أسواق العامل, ومعرفة التطورات اليت 
سواء من  ،وق عليهمأو املنتجني اجلدد, ويف الوقت ذاته التف سواء من جانب املنتجني احلاليني, ؛تتم

  حيث:
 الشكل اخلاص باملنتجات املقدمة.

 .األداء اخلاص باملنتجات املقدمة
 واألذواق اخلاصة باملنتجات املقدمة. األلوان
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 مما ينتجه املنافسون حترص املنظمات حرصا تامًا على أن يكون إنتاجها املقلد واملطور أفضل
  .نهميا تنافسية أفضل موامتالك مزا ،, ومن مث التفوق عليهماألصليون

  : القدرة على االبتكار –ملفتاح الثالثا
خاصة عندما تكون قدرة اإلبداع واالخرتاع  ,ت الالزمة الكتساب مزايا تنافسيةوهى من أهم القدرا

, وعن ل املشروع على البحث عن العباقرةوعادة ما يعم ،...البتكار عالية لدى خرباء املشروعواخللق وا
عايتهم وتعهدهم بالدعم , ور املواهب ذوي القدرات االبتكارية , وأصحابالنريةالعقول  أصحاب
إنتاج منتجات  , وتوجيه اخرتاعام إىله إقامة مسابقات للمخرتعنينفسقت , ويف الو واملساندة

  شروعات مزايا تنافسية تتصف بأا:, ومن مث تكتسب املب مع خطوط اإلنتاج القائمة لديهاتتناس

 .يه غري مسبوقةمزايا ابتكار  -
   .حد احلصول عليها إال بعد فرتة من الزمنأال يستطيع  -

, الذين جيب أن اهب والعباقرة والباحثني اجلادينإن التفوق واالمتياز واالرتقاء قائم على امللكات واملو 
, وبالشكل وأفكارهم ،واخرتاعام ،لتقدمي اكتشافام ؛األبواب, وتقام هلم املسابقات تفتح أمامهم

  . اليت تعمل على حتسني جودة احلياة ،جيابياً على تقدمي االبتكارات املختلفةإالذي ينعكس 
إن بناء القدرة التنافسية يتم  :ميكن القول ،الذي جاء يف إحدى أدبيات املوضوع ،وبعد هذا العرض

ن أل ؛عريفرأس املال امل :أي ،رأس املال البشري :أي ،املوارد البشرية :أي ،من خالل بناء اإلنسان
ال  ،أو غريها ،أو التكنولوجية ،املال :املنظمة اليت قد متلك الكثري من مصادر القدرة التنافسية مثل

يزة التنافسية االستثمار فراد وقدرام اإلبداعية يف استثمار هذه املميكن هلا االستغناء عن مهارات األ
تستطيع توظيفها التوظيف التنافسي إذامل  الرمبا  ولكن ،لك األموالتمتما منظمة  :فمثالً  ؛األمثل

الذي ميكنها من املفاضلة واالختيار األمثل من ، تتمتع بالفكر اإلداري السليم لدى قيادا اإلدارية
, ما ة التنافسية من خالل هذه األموالاليت من شأا بناء القدر  ،بني البدائل املتاحة لآلليات والطرق

دولة  -مثالً  -ميكن إسقاطه على اقتصاديات الدول أيضا, فليبيا ،نظماتيقال يف هذه اجلزئية حول امل
حيث  ،ال تتمتع بقدرة تنافسية -بشكل عام -اقتصادياا نأ إال لك األموالتدولة متأا مبعىن  ،نفطية

 تنافسية حسب ما جاء يف التقرير العاملي لل، جند ترتيبها يف التصنيف العاملي للتنافسية متأخرًا جدا
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, اإلدارة غياب اإلدارة الرشيدة أمهها ،ن ذلك يرجع ألسباب عديدةأ, ويرى الباحث 2013لسنة 
مستوى إدارة شؤون الدولة, حيث قال  على أو ،املدركة للعملية اإلدارية على مستوى إدارة املنظمات

، األمر هي رأس اإلدارة إن" :اإلدارة والعقل اإلداري موضحًا أمهية ،اإلدارة حد الباحثني يف أدبياتأ
  .)42كله"(وإذا فسدت فسد األمر   ،ذا صلحت صلح األمر كلهإ
لديها رؤية  ،األمر حيتاج إىل توافر قيادات إدارية متفوقة إن" ه:قولبخر آويعزز هذا الرأي باحث  -

ومن خالل  ،باستخدام التفكري اإلبداعي اخلالق ،وعلى التميز يف تقدمي األفضل ،قائمة على التفوق
  .)43واالعتمادية املتبادلة"( ،واجلماعية ،ونظم املشاركة ،اراالبتك

 :هي ،إن من ضمن مرتكزات بناء القدرة التنافسية للمنظمات ثالثة مرتكزات -
  ،وعدم الوالء ،عدم االنضباط :مثل ،مرتكز التخلي الذي يدور حول التخلص من السلوكيات السلبية

  .وعدم االكرتاث
 ،واجلودة ،وااللتزام ،اجلدية :مثل ،جيايبإسفته على البحث عن كل ماهو وم فلومرتكز التحلي الذي تق

  .ءوالوال
الوصول إىل ما مل يصل إليه  جلأم بعمليات اإلبداع واالبتكار من ومرتكز التجلي الذي يهت

اإلنفاق وحتديد وسائله, واالهتمام بالبحث عن أصحاب امللكات واملواهب و  ،واكتشافه  ،اآلخرون
  ).44(األفكار املتميزة واملبتكرة للوصول إىل ؛ايتهمورع ،عليهم

إن هناك مجلة من اإلجراءات التنفيذية اليت جيب أن تقوم ا  :ميكن القول يف هذه اجلزئية وأخرياً  -
بشكل  لإلسهام ؛على مستوى املنظمات مأ ،سواء كانت على مستوى الدولة ،جهات االختصاص

  :يتوذلك على النحو اآل ،مباشر وقوي يف بناء القدرة التنافسية
  :دور الدولة في دعم بناء القدرة التنافسية -أوال -
 .ة التحتية األساسية والتكنولوجيةتوفري البني .1
 .تطوير السياسات املالية والنقدية .2
 .توفري نظام سياسي جيد ومستقر .3
 .إجياد نظام قضائي مستقل .4
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 .توفري املناخ االستثماري اجليد للمستثمر احمللي واألجنيب .5
 .التطوير املستمر للتشريعات ذات العالقة باالقتصاد والتنافسية .6
 .اإلنتاجية والتسويقية دعم املنظمات الصغرية واملتوسطة يف معاجلة مشاكلها .7
 .االستفادة من جتارب الدول الناجحة يف التنافسية ومنو اقتصادياا .8
 .) التعامل (نشر املعلومات للجميعتطبيق مبدأ الشفافية يف .9

 .راكز البحث العلمي يف معاجلة معوقات الدخول للتنافسيةدعم م .10
 .اإلجراءات إجياد نظام إداري رشيد يعتمد على تبسيط .11
 .االهتمام جبودة خمرجات املؤسسات التعليمية والتدريبية .12
 .املتخصصني يف العملية التسويقية عدادء كليات متخصصة يف علم التسويق إلإنشا .13
  .وسياسيا  ،واجتماعيا  ،باملنظمات واتمع والدولة اقتصاديا  نشر ثقافة التنافسية لالرتقاء .14
   :دور المنظمات في دعم بناء القدرة التنافسية - ثانياً 

 ة.أن يكون للمنظمة رؤية تسعى إىل حتقيق التنافسية خالل فرتة زمنية معين .1
 .وطرق بنائها ،وأمهيتها، إدراك القيادات اإلدارية للمنظمات مفهوم التنافسية .2
 .ة واالبتكارية إىل برامج تنفيذيةاإلبداعي الدعم املعنوي واملادي لرتمجة األفكار .3
 .ملناسبة إلمكانيات وظروف املنظمةالتسويقية ا سرتاتيجيةلإلاالختيار والتطبيق اجليد  .4
خللق روح الوالء واالنتماء واملثابرة لدى ؛ التحسني الدائم لظروف العمل املادية واملعنوية .5

 العاملني.
 ،والسرعة ،لضمان اجلودة ؛اخلدمية العمليات اإلنتاجية الصناعية و استخدام تقنيات حديثة يف .6

 .وخفض التكلفة
وخاصة املتعلقة باملنافسني  ،االهتمام ببحوث التسويق (حبوث املستهلك وحبوث السوق) .7

 دف إعداد جهاز قوي للمعلومات التسويقية. ؛وحصتهم السوقية ،ومزاياهم التنافسية
على أساس بناء قدرا التنافسية  ،سرتاتيجيات الفرعية هلااإلسرتاتيجية العامة للمنظمة واإل ةغياص .8

 لضمان ميزة تنافسية طويلة األجل. ؛من مدخل االهتمام باملوارد البشرية
على  ،واملوارد البشرية ،التسويق :مع االهتمام الكبري بوظيفيت ،حتسني جودة كل وظائف املنظمة .9

 من أهم مرتكزات بناء التنافسية. امأ أساس
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أا واجب  إىل إضافة ،نشر ثقافة التنافسية بني العاملني من مدخل كوا مسؤولية اجلميع .10
  .وطين

   :االستنتاجات
 ،والفعالة ،ةاءالكفذات امليزة التنافسية طويلة األجل هي تلك اليت يكون مصدرها املوارد البشرية  .1

 .ة وترمجتها إىل برامج عمل حقيقيةإلبداعية واالبتكاريوالقادرة على توليد األفكار ا
تنفرد ا املنظمة دون سواها من  ،التنافسية غاية يتم حتقيقها من خالل امتالك ميزة تنافسية القدرة .2

 املنظمات العاملة يف ذات الصناعة (النشاط).
3.  تيجي يف رسم سياسات سرتاإمنهما كشريك  النظر إىل مدير التسويق ومدير املوارد البشرية كال
 .سرتاتيجيات بناء القدرة التنافسية للمنظمةإو 

واليت بدورها تؤدي  ،القدرة التنافسية تؤدي إىل حتقيق قيمة مضافة حقيقية إىل اقتصاديات الدولة .4
 .دف حتسني جودة احلياة ؛إىل حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة جبوانبها املختلفة

 ،وحترير األسواق ،وثورة املعلومات والتكنولوجية ،اعة بفعل العوملةالتنافسية صارت اليوم صن .5
من توفري  ،لنمو يف اقتصاديااإىل ول اليت تسعى والد ،مناص للمنظمات الناجحة لذلك ال ؛وغريها

 .متطلبات وعوامل جناح هذه الصناعة
مجيعا من  نيث يتعاونو ة بني األفراد واملنظمات والدولة, حببناء القدرة التنافسية مسؤولية مشرتك .6

 .واحملافظة عليها, والنظر إليها كواجب وطين ،جل حتقيقهاأ
هناك حاجة ماسة و  ،التنافسية جمال حديث إضافة إىل ديناميكيته, حيث احلوار فيه مازال مفتوحاً  .7

 ملزيد من البحوث التطبيقية يف هذا اال.
   :مقترحات لبحوث مستقبلية

   ،العناوين اليت قد تصلح للبحث امليداين مستقبًال يف حقل التنافسية ميكن للباحث تقدمي عينة من
  :يتوهي على النحو اآل

 ).دراسة تطبيقية على قطاع الفنادق يف ليبيا(التنافسية وأثرها يف حتسني أداء املنظمة  .1
دراسة تطبيقية على قطاع (إدراك املدير اللييب للتنافسية وأثرها يف كفاءة وفاعلية املنظمة  .2

 ).الصناعة اللييب
دراسة تطبيقية على صناعة (وأثرها يف حجم مبيعات الصناعات احمللية  املنافسة األجنبية .3

 ).األلبان يف ليبيا
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دراسة تطبيقية على قطاع (القدرة التنافسية للخدمات املصرفية وأثرها يف رضا العمالء  .4
 ).املصارف يف ليبيا

 تجات احمللية واملستوردة وأثرها يف السلوك الشرائياللييب جتاه املن الصورة الذهنية للمستهلك .5
  ).يف ليبيا تطبيقية مقارنة على صناعة الطالءدراسة (
  

  قائمة الهوامش
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