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عناصر التحسيف المستمر ودورىا في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
دراسة تحميمية في شركة)(Carrefour

أ.ـ.د.ماجد دمحم صالح /الجامعة التقنية الشمالية
المستخمص

نسعى مف خالؿ الدراسة الحالية الى تناوؿ عناصر التحسيف المستمر وابراز دورىا في تحقيق

الميزة التنافسية والمحافظة عمييا واستدامتيا  ,اذ تعد ىذه الميزة ىدفاً محورياً لمعظـ المنظمات

المعاصرة الساعية الى تبني احد استراتيجيات (قيادة الكمفة ,التمييز ,التركيز) ,خاصة واف
المنظمات عموماً تعيش في بيئة سريعة التغيير وذات رغبات متجددة في اذواؽ الزبائف مما
يستمزـ بموغ المزايا التنافسية المستدامة المناسبة لقدراتيا وامكاناتيا و التي تمكف المنظمة مف

التفوؽ في مجاؿ تخصصيا مف خالؿ تقديـ المختمف والمتفرد لزبائنيا واالفضل مف منافسييا
وباستمرار.

اعتمدنا في دراستنا استمارة االستبانة كأداة لجمع البيانات والمعمومات مف السادة المجيبيف في

شركة كارفور فضال عف التواجد المستمر داخل معرض الشركة واالطالع عف قرب والتحاوؿ مع

الزبائف لموقوؼ عمى حقيقة دور عناصر التحسيف المستمر في بموغ المنظمة المبحوثة الميزة

التنافسية المستدامة التي تمكنيا مف االستمرار بتفوؽ وسط المنافسيف المتزايدف مف دوف ىوادة

 ,وباعتماد االساليب واالدوات االحصائية المناسبة لمدراسة الحالية.

توصمت الدراسة الى عدد مف النتائج واالستنتاجات التي سخرت لتقديـ المقترحات والتوصيات

المناسبة لممنظمة المبحوثة والمنظمات المشابية .

الكممات المفتاحية-التحسيف المستمر-عناصر التحسيف المستمر–الميزة التنافسية

المستدامة,قيادة الكمفة,التمييز,التركيز
Elements Of Continuous Improvement and Its Role In Competitive
Advantge \ Analytical Study In Carrefour Company
Asstant prof.Dr. Majid M Salih
mm_saleeh@yahoo.com
Abstract
The current study deals with the elements of continuous improvement to
highlight their role in achieving, maintaining and sustaining competitive
advantage. This feature is a central goal of most contemporary
organizations seeking to adopt a strategy (cost leadership, discrimination
and concentration). In order to achieve sustainable competitive advantages
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appropriate to their capabilities and potentials, which enable the
organization to excel in its field of specialization by providing different and
unique to its customers and better than its competitors and continuously.
In our study, we adopted the questionnaire form as a tool for collecting
data and information from the respondents of Carrefour Company, as well
as the continuous presence within the company's gallery, the close look and
the attempt to identify the role of the elements of continuous improvement
in achieving the organization's competitive advantage. Without hesitation,
and by adopting the appropriate statistical methods and tools for the current
study.
The study reached a number of conclusions that were used to present the
appropriate proposals and recommendations for the studied organization
and the similar organizations.
Keywords: continuous improvement , elements of continuous improvement
, sustainable competitive advantage, cost leadership, differentiation, focus.
المقدمة :تشيدت العقود االخيرة تغييرات متسارعة في المجاالت كافة مما اوجب عمى العديد مف

الساعيف الى تفوؽ منظماتيـ وتطوير اداءىا مف خالؿ تبني السبل واالساليب الكفيمة بتحقيق

الميزة التنافسية المناسبة لقدراتيـ وامكاناتيـ وتحسيف وتطوير ىذه الميزات باستمرار مف اجل
المحافظة عمى التفوؽ المنشود ,خاصة واف طمبات الزبائف ورغباتيـ يميزىا التغيير المستمر مما

يستوجب معو االستعداد ليذا التغيير مف خالؿ تبني استراتيجيات تسمح لتقديـ االفضل والمتميز

والفريد بل واستباؽ توقعات الزبوف طريقاً لمتفوؽ المستمر ,وبذات الوقت تقديـ منتجات غير

ضارة وصديقة لمبيئة واالنساف كمما امكف ذلؾ مف خالؿ تبني عناصر التحسيف المستمر لبموغ
الميزة التنافسية المستدامة االفضل.

المبحث االوؿ :منيجية الدراسة

اوالً  :مشكمة الدراسة ومسبباتيا :تتوضح مشكمة الدراسة مف خالؿ سعي الباحث الجاد نحو
تناوؿ موضوع عمى قدر كبير مف االىمية ,اال انو لـ يمقى االىتماـ الالزـ مف قبل ادارة المنظمات

رغـ دوره الفاعل في نجاحيا وتمييزىا ,الى جانب محدودية اطالع قيادات المنظمات المعاصرة في

محافظة دىوؾ عمى دور عناصر التحسيف المستمر في تحسيف اداء منظماتيـ و بموغيا الميزة

التنافسية المنشودة والمحافظة عمييا واستدامتيا بشكل مستمر ,فضال عف المحافظة عمى البيئة

145

جامعة جكريث  -كلية اإلدارة واالقحصاد  /مجلة جكريث للعلوم اإلدارية واالقحصادية  /المجلد  / 2 -العدد – 2102 / 83

وسالمة عاممييا وزبائنيا .ومف اجل بحث مشكمة الدراسة ومسبباتيا في الشركة المبحوث بشكل

اوضح ,اثيرت التساؤالت االتي:

 -1ىل يدرؾ مدراء المنظمة المبحوثة مفيوـ التحسيف المستمر واىـ عناصره المحققة ألىدافو
؟

 -2ماىو تصور المجيبيف عف ابعاد الميزة التنافسية المستدامة واىـ استراتيجياتيا ,وكيفية
بموغيا ؟

 -3ماىو دور عناصر التحسيف المستمر في تحقيق المنظمة المبحوثة الميزة التنافسية

المستدامة المناسبة المكاناتيا؟

 -4ىل تسعى المنظمة المبحوثة الى تبني عناصر التحسيف المستمر لبموغ الميزة التنافسية

المستدامة المناسبة ليا؟
ثانياً :اىمية الدراسة  :تتوضح اىمية الدراسة مف خالؿ تناوؿ متغيريف ليما اىميتيما لدى العديد
مف ذوي االختصاص ممثالف بالتحسيف المستمر وعناصره األساسية والميزة التنافسية
باستراتيجياتيا المستدامة باعتبارىما اركاف اساسية لبموغ المنظمة مركز تنافسي متميز ضمف
اطار شمولي يمكف اف نقدـ دراسة تخدـ المجاؿ المبحوث اضافة الى االىميتيف االتيتيف:
 -1االىمية االكاديمية :وتبرز مف خالؿ عرض اطار مفاىيمي عف التحسيف المستمر و عناصره

واساليبو المعاصرة فضالً عف تأسيس فكري لمميزة التنافسية وكيفية بموغيا واستدامتيا مف خالؿ
اعتماد الدراسات ذات الصمة بمحوري الدراسة بالبحث و التقصي .
-2االىمية الميدانية:وتتركز ىذه االىمية عبر تطبيق الدراسة الحالية في احد الشركات الرائدة

ميدانياً في مجاؿ تجارة التجزئة ووصف وتحميل متغيرات الدراسة باعتماد الوسائل االحصائية

والمقاييس العممية لموصوؿ الى الدور العممي لعناصر التحسيف المستمر في بموغ الميزة

التنافسية المستدامة المناسبة والمحافظة عمييا باستمرار وافضل مف المنافسيف في بيئة سمتيا

األكيدة عدـ التأكد البيئي  .وبالتالي خدمة المنظمة المبحوثة والمنظمات المماثمة في ذات

القطاع.

ثالثا :أىداؼ الدراسة :تبنت الدراسة ىدؼ رئيسي يرتكز عمى قياس دور عناصر التحسيف

المستمر في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة المناسبة التي تتبناىا الشركة المبحوثة ميدانياً,
فضالً عف السعي نحو بموغ عدد مف االىداؼ الفرعية الممثمة باالتي:
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 -1تقديـ دراسة نظرية وميدانية يمكف اف تخدـ المجاؿ المبحوث والمنظمات المماثمة عف
متغيريف يعداف مثار اىتماـ العديد مف المنظمات المعاصرة.

 -2امكانية استفادة الباحثيف مف دراسة تتصف بندرتيا في المكتبات العربية في مجاؿ االنتاج
والعمميات فضال عف خدمة العديد مف المنظمات المعاصرة في مجاؿ تجارة التجزئة عمى وجو

الخصوص.

 -3الوقوؼ عمى حقيقة مواقف المبحوثيف مف مدى استخداـ المنظمة المبحوثة عناصر
التحسيف المستمر لتطوير اداءىا وبموغيا موقع تنافسي مستداـ يناسب قدراتيا الحقيقة وافضل
مف المنافسيف .

رابعا :فرضيات الدراسة :تبنت الدراسة عدد مف الفرضيات االساسية والفرعية عمى وفق االتي :

 -1توجد فروقات ذات داللة معنوية في اجابات المبحوثيف تجاه متغيرات الدراسة في المنظمة

المبحوثة.

أ -توجد فروقات ذات داللة معنوية في اجابات المبحوثيف تجاه عناصر التحسيف المستمر.

ب-توجد فروقات ذات داللة معنوية في اجابات المبحوثيف تجاه استراتيجيات الميزة التنافسة

المستدامة.

 -2تختمف االىمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة باختالؼ طبيعة االعتماد عمييا مف قبل المنظمة

المبحوثة.

أ-تختمف االىمية الترتيبية لعناصر التحسيف المستمر باختالؼ طبيعة االعتماد عمييا مف قبل

المنظمة المبحوثة.
ب-تختمف االىمية الترتيبية الستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة باختالؼ طبيعة االعتماد
عمييا مف قبل

22.

المنظمة المبحوثة.

 -3توجد عالقة ارتباط معنوية بيف عناصر التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة بداللة

ابعادىا في

المجاؿ المبحوث
أ-

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية قيادة الكمفة في

المجاؿ المبحوث .
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ب-

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية التمييز في المجاؿ

ت-

توجد عالقة ارتباط معنوية بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية التركيز في المجاؿ

المبحوث.

المبحوث .

 -4تؤثر عناصر التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة بداللة ابعادىا في المجاؿ

المبحوث:

أ -يؤثر التخطيط لمتحسيف المستمر في تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة في

المجاؿ المبحػوث

ب -يؤثر انجاز التحسيف المستمر في تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة في

المجاؿ المبحوث

ج -يؤثر فحص التحسيف المستمر في تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة في

المجاؿ المبحوث

د -يؤثر تنفيذ التحسيف المستمر في تحقيق استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة في

المجاؿ المبحوث
خامساً  :انموذج الدراسة االفتراضي  :مف اجل الوقوؼ عمى المعالجات الميدانية لمشكمة الدراسة
واالجابة عمى تساؤالتيا وتحقيق اىدافيا اعتمدنا االنموذج االفتراضي المعبر عف العالقة
االفتراضية بيف متغيرات الدراسة ,وكما في الشكل (. )1
عناصر التحسين المستمر
التخطيط

االنجاز

الفحص

التنفيذ

الميزة التنافسية المستدامة
قيادة الكلفة

التركيز

التميز

شكل رقـ ( )1انموذج الدراسة االفتراضي
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سادساً :اساليب جمع البيانات والمعمومات :مف اجل ارساء االركاف العممية االساسية لمدراسة

,اعتمدنا المصادر العممية العربية واالجنبية في جمع البيانات والمعمومات ذات الصمة بمتغيرات
الدراسة بالتركيز عمى الدراسات المنابع والدراسات الحديثة مف دوريات ورسائل واطاريح

واالصدارات العممية التي تخدـ توجيات الدراسة وتحقيق اىدافيا .فضالً عف اعتماد المقابالت
والزيارات الميدانية واستمارة االستبانة ذات المقياس الخماسي لقياس ووصف وتشخيص وتحميل

واختبار متغيرات الدراسة باالعتماد عمى المصادر الواردة في الجانب النظري مف الدراسة اىميا
بالنسية

المستمر()Hill,2009

لمتحسيف

)Rendar,2001

(الجبوري , ) Mitra,2003( (Krajewski et al,2013))2008,فيما اعتمدت
&

(Amestrong,2007

Kotlar

)(()Lyanch,2003

&

(Heizer
Slack

()Combers,2004الغالبي وادريس )2009 ,لتبني فقرات استراتيجيات الميزة التنافسة
المستدامة .وبيدؼ التاكد مف صالحية استمارة االستبانة وقياسيا لممتغيرات المتبناة اخضعت
الختبارات عديدة اىميا مايمي:

-1قياس الصدؽ الظاىري,لمتاكد مف مقدرة االستمارة عمى قياس متغيرات الدراسة ,تـ عرضيا

عمى عدد مف الخبراء والمختصيف في العموـ االدارية لتدقيق صحة الفقرات ومالئمتيا لفرضيات

الدراسة واىدافيا ,واستطمعنا اراء السادة الخبراء حوؿ مدى وضوح الفقرات عمميا وعمميا ,وتـ
التوفيق بيف االراء بما يخدـ توجيات الدراسة

-2قياس الشمولية ,تـ قياس شمولية فقرات استمارة االستبانة مف خالؿ طرح عدد مف االسئمة

المحددة مسبقا عمى

السادة المحكميف عف مدى شمولية االستبانة ,وبموجب االجابات تـ

تصحيح واستبداؿ عدد مف العبارات .

-3الحيادية تـ توزيع االستمارة عمى( )25مجيبا في المجاؿ المبحوث اعيد( )20منيا لتبمغ
نسبة االستجابة ( )%80اعتمدت في التحميالت الميدانية الالحقة ,اخذيف بنظر االعتبار االجابة

عمى استفسارتيـ العممية والتوضيحية فقط.

سابعاً  :حدود الدراسة::تمثمت حدود الدراسة بالمحاور االساسية االتية :

 -1الحدود المكانية :اجريت الدراسة في شركة كارفور لتجارة التجزئة في مدينة دىوؾ
 -2الحدود الزمانية :امتدت فترة الدراسة مف  2016/8/1لغاية 2017/1/2
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 -3الحدود البشرية :استقصت الدراسة اراء مسوؤلي و مندوبي المبيعات وذوي الخبرة
واالختصاص في مجاؿ

االنتاج والعمميات والتسويق لإلجابة عمى فقرات ومحاور استمارة االستبانة فضالً عف المتابعة
المستمرة لمباحث واالطالع عف قرب عمى تطبيق متغيرات الدراسة واالستئناء باراء
الميدانية
الزبائف الدئمييف لمشركة.

 -4الحدود الموضوعية تناولنا في دراستنا متغيري عناصر التحسيف المستمر والميزة التنافسية

المستدامة .

ثامناً :منيج الدراسة :اعتمدنا في دراستنا المنيجيف الوصفي والتحميمي لبناء االطار النظري

لمدراسة مف خالؿ المصادر العديدة المناسبة لمتغيراتيا ,الى جانب استخدامنا التحميل الميداني
لجمع البيانات والمعمومات باعتماد استمارة االستبانة التي اعدت ليذا الغرض وتحميل مضمونيا

باعتماد البرمجية  SPSSوالطرؽ االحصائية المناسبة لالجابة عمى تساؤالت الدراسة واختبار

فرضياتيا  ,كأركاف اساسية لتقديـ االستنتاجات والتوصيات المنسجمة مع توجيات الدراسة

وتحقيق اىدافيا.

المبحث الثاني :عناصر التحسيف المستمر /تأسيس نظري
اوالً :ماىية التحسيف المستمر
أ -مفيوـ التحسيف المستمر:تعود الجذور التاريخية لمتحسيف المستمر الى الكممة اليابانية(

(Kaizenوالتي تعني التغيير نحوى االحسف كفمسفة اطمقيا العالـ الياباني) (Ohnoلقيادة
المؤسسات الصناعية في الياباف لمنع اليدر في الطاقة والوقت والتكاليف ,واعتمدت في العديد

مف المياديف اباف اصالح الياباف بعد الحرب العالمية الثانية ,اما االنطالقة الحقيقة ليذا المفيوـ

فأنيا تعود الى الخبير الياباني ) )Masaeki Amailعاـ 1984وقد استخدمت بعد ذلؾ بشكل

واسع لتعميق الفكرة باتجاه التحسيف المستمر نحو االفضل بناءاً عمى التغييرات الحاصمة في
البيئة الخارجية واالستجابة والتكييف معيا مف اجل بموغ النجاح المنشود خاصة واف مايمكف

االقرار بو وسط التغييرات الحالية المتسارعة ىو عدـ االستقرار البيئي ,وقد بدأت العديد مف

المنظمات تتبنى التحسيف المستمر بعد وضوح نتائج التطبيق في الشركات اليابانية اوالً ومف ثـ
الشركات االمريكية واالوربية وعدد مف الشركات االسيوية ثانيا ,وىكذا نرى االف االنظمة االنتاجية
كالمصنع الفعاؿ والتصنيع الرشيق والتصنيع المرف تعتمد التحسيف المستمر كأداة اساسية

لتطبيقاتيا الميدانية وسعييا الى تحقيق التفوؽ في دنيا االعماؿ  ,وقد عد((Ishikawa
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التحسيف المستمر كأسموب لكافة مجاالت الحياة باعتباره اداة لمبحث المستمر عف كل ما ىو

جديد ومختمف وفي كافة المجاالت االدارية والعممياتية وعمى كافة المستويات ويتوجب عمى

متبنييا االستمرار في ىذا التوجو دوف ىوادة ,فيي سر النجاح والتفوؽ الدائـ (الجبوري ,

 .)3422010اما مفيوماً ,فاف التحسيف المستمر يعد اسموب ابتدأ في الياباف وتطور والقى

النجاح فيو ينجز مف خالؿ ادخاؿ التحسينات التدريجية المستمرة عمى السمع والخدمات عبر

العمميات المختمفة تيدؼ الى تخفيض التكاليف وتقميل الفاقد والمعيب والمرتجع والمعاد فضالً
عف منع اليدر بكافة انواعو ومجاالتو مف اجل تحسيف معدالت االنتاجية الى جانب تحسيف
الجودة وتقميل الوقت وبموارد محدودة .فضال عما سبق يرى

(عقيمي )134 ,2001,اف

التحسيف المستمر يعبر عف التغيير المستمر في الحياة الخاصة والعامة والعممية عمى وفق فكرة

التخمص مف الكمف غير الضرورية في كافة مياـ المنظمة فضالً عف كمف المعيب والمعاد
والمرتجع والتالف أينما وجد .وبذات االتجاه يعبر ((Slack & Chambers,2004,97عف
التحسيف المستمر باستمرار تخفيض الكمف ال ف المراحل االنتاجية لدورات حياة المنتجات تعبير

عف ازالة اليدر بكافة انواعو

لبموغ االفضل باستمرار .اما (نجـ )31,20052,فقد مثميا

بالفمسفة اليابانية المنظمة المكونة مف عدد مف االج ارءات واالساليب والمنيجيات الداعمة إلداء

كافة نشاطات المنظمة بدءاً بالمعدات واالجيزة والعمميات والموارد البشرية بخطوات صغيرة
منتظمة ومستمرة واعتماد ثقافة روح المشاركة بأسموب الفريق الواحد القائمة عمى االخذ
بمقترحات واراء وابداعات العامميف ,واوجز ) ) Evans,1997,65مفيوـ التحسيف المستمر مف

خالؿ خطوات تطبيقيا الستناده الى تحسينات

صغيرة

ومتكررة عمى المدى البعيد باقل

االستثمارات لمموارد المتاحة وبمشاركة كافة ذوي العالقة بجودة مخرجات المنظمة  ,فيما يوضح

) )Heizer & Render,2001,88باف التحسيف المستمر ولكي يحقق االىداؼ التي وضع مف
اجميا البد مف شمولو الموارد المادية والبشرية مف معدات واجيزة ومواد وخطوات عمل

وبمشاركة العامميف في تقديـ االفكار والمقترحات الجديدة ومف ثـ تطبيقيا باعمى درجات الدقة

انطالقا مف ايمانيـ بيذه االفكار والمقترحات .

ويرى الباحث باف التحسيف المستمر يمر ويتحقق باستمرار مف خالؿ نشر ثقافة التحسيف

المستمر في المنظمة وعدىا منياج عمل يومي ثابت ال يمكف تخفيضو بل تطويره باستمرار دوف

تخمي اي مف اطراؼ العممية المتكاممة بالمشاركة بدءاً بالمجيزيف ووصوالً الى تقديـ خدمات ما
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بعد البيع واستمرار الدورة التحسينية دوف ىوادة وبدعـ واسناد مف االدارة العميا والتزاـ وتطبيق

وابداع مف قبل االدارات والعامميف بما يحقق استباؽ توقعات الزبوف كأداة الستدامة الميزة

التنافسية لممنظمة وتطوير وتحسيف اىدافيا المرسومة باتجاه قيادة المنافسة عمى مستوى
القطاع والصناعة بشكل تاـ وتكرار الدورة بدءاً بفيـ حاجات الزبائف واالستجابة ليا وتطويرىا

سعيا لممثالية كمما امكف ذلؾ.

لذا يعد التحسيف المستمر المرتكز االساس لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة  ,مما

يستوجب تبنيو وااللتزاـ بو باعتماد منياج عممي يومي سميـ وبحث وتقصي مستمر عف

النشاطات التي تحقق قيمة مضافة لمزبوف اوالً لينعكس ذلؾ كميزة وكمنفعة بأشكاؿ مختمفة
لممنظمة والعامميف عمى حد السواء  .وبموجب ما تقدـ ,فاف التحسيف المستمر يشمل كل مف
الموارد البشرية والمادية واجراءات العمل ومف خالؿ مشاركة العامميف كافة وتقديـ االفكار

والمقترحات الساندة والجديدة التي تحفز نحو تقديـ االفضل بشكل تدريجي وباستمرار  .كما قدـ

) ) Juran, 1985ثالثيتو المشيورة في مجاؿ تحسيف الجودة والتي تؤكد عمى التخطيط
المسبق والرقابة المستمرة والتحسيف التدريجي وعمى وفق االتي ( :الخطيب)76,2008,

اوالً  :التخطيط :مف خالؿ تحديد العمل والزبائف بدءا ,والتعرؼ عمى االحتياجات والمتطمبات
المقترحة والبدء بتطوير خصائص وابعاد المخرجات الممبية الحتياجات الزبائف بما يحقق الميزة
التنافسية ,ومف ثـ تحديد العمميات الالزمة لتقديـ مخرجات بالخصائص الالزمة ,وتحويل الخطط

الى واقع تنفيذي عبر عمميات المعالجة السميمة منذ البدء.

ثانياً  :الرقابة عمى الجودة :عبر مقارنة النتائج بالمتطمبات االساسية لمزبائف وتحديد االنحرافات

اف وجدت وتصحيحيا ومنع تكرارىا مستقبالً مف خالؿ نظاـ متكامل لمتغذية العكسية .
ثالثاً :التحسيف التدريجي :ويتـ ذلؾ مف اجل بموغ اعمى مستويات االداء وافضل المعالجات ,بما
فييا تكويف فرؽ العمل الجماعية وتزويدىا باالحتياجات الفعمية إلداء مياميا وتنفيذ افكارىا

المبدعة ,اما اجراءات التحسيف المستمر فانيا تشمل كل المجاالت وفي كل االوقات عبر اعتماد

عناصر عديدة يجرى التركيز عمييا واعتمادىا ,اىميا مايمي:
-1التركيز عمى الزبوف .

-4حمقات الجودة.

-2روح التعاوف وعمل الفريق .

-5عالقات االدارة مع العامميف .

-6استخداـ التكنولوجيا في العمل .

-3التوقيت المطموب .
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ب-اىمية التحسيف المستمر  :تتوضح اىمية التحسيف المستمر مف خالؿ الفوائد التي تجنييا

الجية المطبقة ليا سواءاً عمى مستوى التحسينات المستمرة لكافة المجاالت او تخفيض الفاقد
والمرتجع والمعيب والمعاد مف خالؿ التركيز عمى اداء العمل الصحيح منذ الوىمة االولى وفي كل

مرة  ,فضالً عف كوف التحسيف المستمر االداة االىـ بيد المنظمات المعاصرة مف اجل تحقيق
متميز,
تنافسي
موقع
تكسبيا
تنافسية
مزايا

وفي ىذا السياؽ يشير (البرواري)48,2001الى اف اىمية التحسيف المستمر تتجمى في االتي :

 -1بدءاً فاف التحسيف المستمر يركز عمى تحسيف العمميات لتكوف اداة لتحسيف المخرجات .

 -2يتـ تحقيق ذلؾ مف خالؿ تحمل مسؤولية التحسيف المستمر اضافة الى االدارة العميا و
عاممي المنظمة كافة

 -3االىتماـ بالتحسيف لكافة مجاالت العمل في المنظمة التي تحقق االداء االفضل سواءاً عمى
مستوى مياـ االنتاج او التسويق او التمويل او الموارد البشرية .
 -4يبدأ اىتماـ التحسيف المستمر بتحديد المورد البشري الذي يعد مصدر جودة المنتج والمنظمة

والنتائج بشكل عاـ .

 -5االىتماـ االدنى بالتحسيف المستمر يمر عبر االستجابة لرغبات الزبوف واشباعيا واستباؽ
ىذه التطمعات كمما أمكف ذلؾ باعتباره فمسفة التوجو نحو الزبوف اوالً .

 -6كما تتجسد االىمية مف خالؿ االيماف المطمق باف كافة االشياء والمجاالت والمياـ في

المنظمة موضع تقييـ وتدقيق مستمريف ومف خالؿ معرفة  ,ىل ىذا ضروري؟ ,ىل يمكف اداءه
بشكل أفضل ؟.

 -7التاكيد وااللتزاـ باف التحسيف المستمر يعبر عف االستمرارية وعدـ التوقف عف تقديـ االفضل

اما (  )Mitra,2003,332فقد اوجز اىمية التحسيف المستمر بقدرة المنظمة عمى التواصل

مع التطورات المتسارعة في اذواؽ ورغبات الزبائف بل والسعي الجاد نحو استباقيا مف خالؿ

اجراء التطورات المستمرة عمى مخرجاتيا بما يحقق التمييز عمى منافسييا .اعتمادا عمى ما تقدـ

نرى باف الدور االىـ لمتحسيف المستمر يتجسد في المياـ المنجزة اداءىا اليوـ افضل مف امس
وغدا افضل مف اليوـ ,واليتوقف التوجو نحو االحسف اال بتوقف المنظمة وتالشييا ,فيما

متالزماف طيمة حياة المنظمة
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ثانيا :اىداؼ التحسيف المستمر :يتمحور اليدؼ االساسي لمتحسيف المستمر حوؿ المثالية

والكماؿ عمى الرغـ مف ايماف معظـ معتمدي ىذه الفمسفة بانيا صعبة المناؿ نظ اًر لمعوامل
والمتغيرات الداخمية اوالخارجية المؤثرة فضالً عف االمكانات والقدرات والميارات التي قد ال
تتوافق ونوع النشاط والعممية والميمة مف اجل بموغ الكماؿ  ,اال اف السعي الجاد لبموغ ذلؾ يحفز
ادارة المنظمة وعاممييا الى البحث الدائـ عف االفضل عبر تسخير كافة القدرات واالمكانات

المتاحة وبالتالي استباؽ توقعات الزبوف حتى قبل االستجابة ليا ,وىذا ماتقدمو االف الشركات
العمالقة في مجاؿ االلكترونات وغيرىا مف الماركات العالمية.ويرى(جودة)18122004 ,

و( )Slack & combers,2004,223باف بموغ االفضل باستمرار يمر مف خالؿ االتي:
 -1البدء بفيـ عمميات التحسيف المستيدفة والالزمة لمقياـ بيا وتنفيذىا دوف تأخير .
 -2تقديـ منتجات عديدة ومتنوعو وافضل مف المنافسيف .

 -3اعتماد مبدأ العيوب الصفرية مف خالؿ منع الخطأ قبل وقوعو .

 -3االستعداد لمتوقفات الفجائية وتحديد معالجتيا المسبقة ,وتحديد تمؾ التي اليمكف تجاوزىا او
تالفييا انيا  .وفي ذات السياؽ يشير( )Krajwiski & et al,2013الى اف نجاح برنامج

التحسيف المستمر يحقق لممنظمة حصة سوقية اكبر وبموغ اعمى درجات التفوؽ مف خالؿ االتي:

 -1التاكيد عمى اساليب الرقابة االحصائية عمى العمميات مف خالؿ تدريب العامميف المتميزيف

عمى ىذه االساليب لتقديـ منتجات خالية مف العيوب وعمى وفق الجودة المستيدفة.
-2جعل اساليب الضبط االحصائية عمال يوميا ومستمرا.

-3تشكيل فرؽ عمل جماعية لمتحسيف المستمر وبمشاركة طوعية لمعامميف.

-4تطوير الوعي الرقابي لدى العامميف كافة باتجاه التحسيف التدريجي والمستمر.

ونرى باف اعتماد التحسينات اعاله يمكف اف تؤدي الى تخفيض الكمف بكافة انواعيا

ومواقعيا المنظورة وغير المنظورة وميما كانت طفيفة فاف الخطأ ينحرؼ صغي اًر ليبدأ باالتساع,
وبالتالي تقديـ مخرجات بجودة عالية وباقل التكاليف ليكوف التنافس عمى االسعار اداة بيد
المنظمة وبموغ االىداؼ التي تسعى الييا والمتمثمة برضى الزبوف واسعاده واالحتفاظ بو وكسب

المزيد مف الزبائف الجدد .
ثالثا :اساليب التحسيف المستمر :يؤكد العديد مف الباحثيف باف التحسيف المستمر احد اىـ
االدوات التي تعتمدىا المنظمات الصناعية مف اجل مواكبة التغييرات المتسارعة والمنافسة
المتزايدة لتعزيز العالقة مع زبائنيا واالحتفاظ بيـ فضالً عف كسب زبائف جدد وبمشاركة العامميف
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كافة وبدعـ واسناد مف االدارة العميا وعبر اكثر مف اسموب لتبني التحسيف المستمر يتمثل اىميا
باالتي )Deming,1993,211 ()Krajwiske & Ritzman ,2005,83( :

 -1التحسيف المستمر الستثمار موارد المنظمة

 -2التحسيف المستمر لتوفير ظرؼ ومناخ نفسي وعممي ومادي لمعامميف وعدىـ شريؾ اساسي
إلدارة المنظمة ومالكييا

 -3التحسيف المستمر لمخرجات المنظمة وتحقيق القيمة المضافة مف وجية نظر الزبائف اوالً .
 -4التحسيف المستمر لمعمميات االنتاجية المحققة لتقديـ االفضل باألساليب االفضل.

 -5التحسيف المستمر إليصاؿ المخرجات الى الزبائف عمى وفق طمباتيـ المحددة واستباقيا كمما

امكف ذلؾ .
 -6التحسيف المستمر والمتواصل لقدرات االدارة وميارات العامميف وزيادة التالحـ بينيـ مف اجل
تحقيق االفضل.
رابعا :عناصر التحسيف المستمر:عرض العديد مف الباحثيف وذوي االختصاص عناصر ونماذج
عديدة لمتحسيف المستمر بالدراسة والتحميل والتطبيق ,اال اف انموذج ) (Demingيعد االفضل
واالوسع انتشا اًر وتطبيقاً لثبوت نجاحو وبموغ المنظمات التي تعتمده موقع تنافسي متميز ,لذا
اعتمده الباحث في دراستو الحالية عبر العناصر االربعة لال نموذج التي تعد سر نجاحو .
وتتمثل العناصر االساسية ألنموذج Demingالتي جسدىا ( (Krajwiske & Ritzman

 ,2005,83باالتي:
 -1خطط ()plan

بدءاً فاف التحسيف عمى وفق انموذج ) ) Demingيتـ مف خالؿ االختيار والتحديد

المسبق لممجاؿ

المطموب اجراء التحسينات عميو عمى وفق خطة محددة ,اذ يوثق النشاط عبر جمع البيانات

وتحميل المعمومات باستخداـ وسائل وادوات التحسيف المستمر المناسبة لمنشاط مع تحديد اىداؼ

وفوائد وكمف التحسيف بشكل دقيق تبدأ بالتطوير والتحسيف مف قبل فريق العمل  ,و مف اجل

تحقيق ذلؾ البد مف وضع الخطط واالىداؼ القابمة لمقياس  ,الف ماال يمكف قياسو ال يمكف

تحسينو وتطوير عمى وجو الدقة .

 -2انجز ( :)Doبعد وضع الخطط المناسبة وتحديد االىداؼ بدقة يبدأ فريق العمل بانجاز ىذه
الخطط ومتابعة تطوير المجاؿ المستيدؼ ومراقبة مدى التقدـ والتحقق ,وتدويف البيانات

والمعمومات اوؿ باوؿ وقياس مستوى التحسيف بموجب ذلؾ ,وعند بروز الحاجة الى تعديالت
مناسبة فاف ذلؾ يتـ خالؿ تدقيق ذات المياـ المطموب تعديميا في المرحمة الالحقة التي تعد
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مرحمة ىامة يتحدد مف خالليا مدى دقة ىذا االنجاز ومدى بموغ المعيب الصفري لذا يتطمب اوال
قبل بموغ ىذه المرحمة مراجعة الخطط وخطوات البدء بانجاز المياـ قبل تقديـ المخرجات النيائية

 -2افحص ( : (Checkخالؿ وبعد االنجاز يستوجب عمى فريق
والمعمومات المستوحاة مف النتائج

التحسيف تحميل البيانات

المتحققة بدءاً بتنفيذ الخطوة االولى وتدقيق االىداؼ

المتحققة ومدى تطابقيا مع الخطط الموضوعة  ,مما يوفر فرصة وضع خطط أفضل في حالة

عدـ تحقيق االىداؼ المرسومة بشكل تاـ ,او بروز فرصة إلجراء التحسينات عمى النتائج

المتحققة اعتماداً عمى خبرة فريق العمل او مقترحات العامميف ذوي العالقة  ,مع االشارة الى

ضرورة ايقاؼ الميمة والنشاط بالكامل في حالة ظيور انحراؼ ال يمكف عالجو انياً ,ومف ثـ
وضع خطط ادؽ واعادة المراحل االخرى وباستمرار .
 -4نفذ ( :(Actبعد تدقيق المخطط بالمنفذ وتحديد النتائج المتحققة بدقة ,يستوجب عمى فريق
العمل توثيق البيانات والمعمومات الخاصة بيذه النتائج ,واذا ما دعت النتائج الى التصحيح
وتعديل بعض الخطوات او المراحل فاف ذلؾ مدعاة لتحقيق االفضل .ومف الجدير بالذكر باف

توثيق االنحرافات اف وجدت وبدقة ضرورة ممحة مف اجل االستفادة منيا وعدـ تكرار ذلؾ الخطأ

في المرة القادمة ليتحقق مبدأ اداء العمل الصحيح في كل مرة بعد اكتشاؼ الخطأ وعند اداء

العمل بدقة في المرة االولى ,فاف االفكار والمقترحات يمكف ليا بذات الوقت اف تحقق التحسيف

في المرة القادمة  .واتساقا مع ما تقدـ البد مف االشارة الى اف التحسيف المستمر ليس لو نياية
او ىدؼ محدد ينتيي عنده التحسيف المستيدؼ :فيو غاية االفضل واالجود واالحسف باستمرار

واذا تحقق اليدؼ لدى المنظمة فاف ذلؾ مدعاة لتكرار التحسيف المستمر لدييا فما يتحقق اليوـ

يستوجب اف يكوف افضل مف امس وما متحقق غداً البد اف يكوف اجود مف اليوـ .اما تطبيق
التحسيف المستمر فانو يتجسد في المجالت االتية :

 -1االرتقاء باستمرار بجودة المخرجات .
 -2التعزيز الدائـ لمصمحة الزبوف .

 -5تحقق دورة االنتاج الفضمى كمما امكف ذلؾ .

 -6زيادة ربحية الخط االنتاجي .

 -3االستمرار بتخفيض اجمالي الكمف كافة  -7تخفض الخزيف غير الضروري .
 -4زيادة االنتاجية وتحسينيا باستمرار

 -8خمق ثقافة التحسيف المستمر والمحافظة عمييا .
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المبحث الثالث :الميزة التنافسية المستدامة  /تأطير مفاىيمي

اوالً :مفيوـ الميزة التنافسية :يرجع الباحثوف البدايات االولى لظيور مفيوـ الميزة التنافسية
كمصطمح الى نياية اربعينات القرف الماضي اذ عرضو ( )Chambrlinعاـ , 1939وفي عاـ
 1959تناولو ()Selznikعندما ربط بيف الميزة بالقدرة  ,ليتوالى استخداـ المصطمح فيما بعد
وليتسع تناولو  ,وقد لفت االنظار الى عرضو ذات الباحث عاـ  1985وقد اولى ىذا الباحث

المزيد مف االىمية ليذا المصطمح إليمانو المطمق بأىميتو في تحقيق النجاح المنشود لممنظمات

الساعية الى التفوؽ (  . ) Harvey,1997 ,55وقد تناوؿ العديد مف الباحثيف وذوي
االختصاص مفيوـ الميرة التنافسية اال اننا نرى باف االنطالؽ مف وجية نظر (porter 1989

) ,17تعد محاولة جادة لتوضيح مضاميف ىذا الموضوع باعتباره قد وجو نحوه العديد

مف

الدراسات واالبحاث باتجاه ىذا الموضوع ,اذ يصف الميزة التنافسية بانيا اداة بيد المنظمات تبرز
بمجرد توصميا الى اكتشاؼ او اعتماد طرؽ واساليب جديدة اكثر فاعمية مف منافسييا في ذات

القطاع  ,وعمى وجو التحديد عندما تتمكف مف تجسيد وتطبق ىذا االكتشاؼ ميدانيا بتفوؽ .ونرى
باف porterيشير الى اف تحقيق االبداع بمفيومو الشامل والواسع يمكف المنظمة مف تحقيق

الميزة التنافسية والمحافظة عمييا وادامتيا باعتبارىا العنصر االىـ في استمرار المنظمة في

التفوؽ وليس النجاح فحسب ,ويشير( (Heizer &Render 2001,97لمميزة التنافسية كتعبير

عف امتالؾ المنظمة ميزة متفردة عف االخريف بما يمكف مف تفوقيا وتميزىا عف منافسييا

وبشكل افضل .وبذات االتجاه ينظر ) (Evans,1997,305الى الميزة التنافسية كونيا تعبير

عف قدرة المنظمة عمى تحقيق التفوؽ عمى منافسييا عبر تقديـ قيمة افضل لمزبوف ومف خالؿ

طرؽ عديدة يمكنيا التفوؽ عمى منافسييا ,كالسعر المناسب والجودة العالية وتحديد واختراؽ

اسواؽ جديدة فضالً عف االستجابة السريعة لطمبات الزبائف المتغيرة ,فيما يشير( & (Krajwiski
 Ritzman ,2005,83لمميزة التنافسية باعتبارىا ترجمة لحاجات السوؽ واىداؼ المنظمة
فضالً عف الجيود الوظيفية المبذولة بيف التسويق و العمميات والقابميات المرغوبة فييا مف قبل
زبائنيا .وبذات االتجاه يوضح ) (Schroedar ,2010,13بانيا مقاييس كمية قابمة لمتطبيق
والنتائج المطموب تحقيقيا في االمديف القصير والبعيد لوظيفة االنتاج والعمميات بما يؤدي الى

بموغ اىداؼ المنظمة.ويرى الباحث باف الميزة التنافسية تعد اداة االبداع والتميز وتفرد المنظمة
عف منافسييا مف خالؿ حسف استثمارىا لمواردىا النادرة وبما يحقق قيمة مضافة باستمرار.
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ثانيا اىمية الميزة التنافسية  :تبرز اىمية الميزة التنافسية مف خالؿ ماتحققو المنظمة التي

تعتمدىا مف ايجابيات عديدة تعد االداة المحفزة نحو تطويرىا مف اجل استمرارىا بتفوؽ .وتتمثل

ىذه االىمية باالتي(. )Lyanch,2003,195( )Czepilc,1992,2
مؤشر نحو قدرة المنظمة عمى امتالؾ موقع ريادي في سوؽ شديدة
ا
-1تعد الميزة التنافسية

المنافسة .

-2تعد محور عمل المنظمات اذ مف خالؿ تبني الميزة التنافسية يمكف اف تصاغ االستراتيجيات
بميزة تنافسيةمناسبة

-3تعد السالح االقوى بيد المنظمة لمواجية منافسييا الحالييف والمحتمميف.

-4تعد الميزة التنافسية ركف اساسي في دراسة االدارة االستراتيجية مما جعميا البعض مرادفة

لالدارة .

-5تعد معيا اًر اساسياً لنجاح المنظمة عف غيرىا مف المنظمات في ذات القطاع .
ثالثا :ماىية الميزة التنافسية المستدامة

 -1مفيوـ الميزة التنافسية المستدامة  :طرح مصطمح االستدامة في نياية ثمانينات القرف الماضي
,وتبمور ىذا المفيوـ بشكل اكبر بعدما حدد تعريف خاص بو مف قبل المجنة العالمية لمبيئة

التابعة لألمـ المتحدة وتحديداً عاـ  1987مشي اًر الى االستدامة باعتبارىا مفيوـ يعبر عف
التطور المستمر لمموارد فضالً عف المحافظة عمييا لمواجية االحتياجات الحالية  ,لتتالحق بعد
ذلؾ االىتمامات والتوجيات نحو ىذا المفيوـ دوف التأثير في الفرص ليعبر عنو

) (Preston,2001,26باعتباره تحسيف جودة الحياة وبما يمكف ويضمف القدرة عمى الدعـ
البيئي ,اما ) (Kotler &Armestrong,2007,634فقد اتفقا عمى اف االستدامة تتمثل
باستراتيجيات التحسيف مف اجل استدامة الميزة التنافسية مما يوجب عمى المنظمة المحافظة عمى

مكانتيا بدءاً بتميز االداء المتضمف ىذا الموقع التنافسي وىو انعكاس لمقدرات الذاتية لممنظمة
واالنطالقة الحقيقة لتميزىا ,فالتميز يستوجب اف يبدأ مف داخل المنظمة  ,مع االشارة الى اف

التمييز ال يتوقف عمى المنتجات المتميزة بل يتعدى ذلؾ الى كل الجوانب التنظيمية ,ليكوف ىناؾ
موقع تنافسي لممنظمة بيف المنظمات العاممة في ذات القطاع والمجاؿ  ,ولموقوؼ عمى حقيقة

ذلؾ  ,البد مف مقارنة المنظمة بيف اداءىا واداء المنظمات المنافسة ,ومف اجل اف تكوف

المنظمة فعالً االفضل البد ليا مف تحقيق الميزة التنافسية المناسبة عبر تطبيق استراتيجيات
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تضيف قيمة لمزبوف وتقدـ مخرجات صديقة لمبيئة وبعيدة عف مناؿ المنافسيف الجدد والحاليف في

المدى القريب ,فضالً عما سبق فاف المنظمات الساعية الى استدامة ميزتيا التنافسية يستوجب
عمييا االعتراؼ بانيا تواجو منافسة واسعة وغير محددة المعالـ واالتجاىات مما يستوجب عمييا

اف تعتمد استراتيجية تنافسية اساسيا التمييز في االداء ليكوف المعيار اكثر منافسة وتركي اًز
وتحت تصرؼ المنظمة الف االداء يمكف التحكـ بو الى حد ما باعتباره معبر عف قدرات المنظمة

الداخمية ,ولـ يعد كافيا في ظل تزاحـ المنظمات المعاصرة عمى النجاح واالستمرار بتحقيق الميزة
التنافسية أذ اف استدامة التفوؽ التنافسي يتـ مف خالؿ امتالؾ ميزة تنافسية افضل مف االخريف
وىو االف الخيار االوؿ لممنظمات الساعية الى التفوؽ والتمييز باستمرار اخذيف بنظر االعتبار

االىتماـ بالبيئة والمحافظة عمى مواردىا لالجياؿ القادمة.وفي ىذا المجاؿ تشير

(عيناتي )9,2003,الى اف الميزة التنافسية المستدامة تستوجب توفر المتطمبات االتية :

 -1امتالؾ اسس التنافس ,وتعد الموارد فضالً عف القدرات التنافسية مف اىـ اركاف بناء ميزة
تنافسية سمعية واستدامتيا في اسواقيا  ,وتتمثل ىذه االصوؿ والموارد والقدرات التنافسية
بامتالؾ ميارات متميزة في تصميـ وتصنيع منتجات مميزة ذات قيمة لممستيمؾ فضالً عف
توفر قدرات المنظمة لتحقيق التميز ومف ثـ التنافس بقوة .

 -2االختيار السميـ لميداف التنافس ,ويمثل قدرة المنظمة عمى تحديد المنتجات التي تقدميا

واالسواؽ التي تخترقيا مف اجل التنافس بمتطمبات تحقق االستدامة عبر تسخير وتوظيف قدراتيا

في المكاف والمنتجات والزماف المناسب.

 -3اسموب التنافس ,تبني ميزة تنافسية محددة والسعي الجاد نحو استدامتيا يتوقف بشكل كبير

عمى االستدامة التي تتبناىا المنظمة مما يستوجب معو تحديد الخيارات االستراتيجية المناسبة

لقدراتيا كميزة تنافسية مستيدفة وأحد االركاف الميمة لبموغ الميزة التنافسية المستدامة  .ومع
اتساع شدة المنافسة ودخوؿ منافسيف جدد استوجب عمى المنظمات الساعية الى البقاء

واالستمرار انتياج توجو بيئي مختمف في مسار انشطتيا وعممياتيا وتحقيق اىدافيا  ,بما يمكنيا

مف االستدامة واالستمرار لميزتيا التنافسية ,لتكوف الميزة التنافسية المستدامة ىي خيار

المنظمات المعاصرة مف اجل االستمرار وبتفوؽ وافضل مف المنافسيف وليكوف التطوير المعتمد
مف قبل المنظمة لتحقيق ىدفيف في ذات الوقت يتمثل االوؿ في دعـ واسناد البيئة ,واالخر توليد

القيمة المضافة لتحقق االىتمامات بيذا المصطمح باعتباره احد التوجيات الميمة في مجاؿ
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التخطيط االستراتيجي لبموغ اىداؼ المنظمة مع التأكيد عمى تطوير وادامة الميزة التنافسية

المعتمدة مف قبل المنظمة في بيئتيا التنافسية بما يحقق ليا البقاء واالستمرار بتفوؽ بعيداً عف

مزاحمة االطراؼ ذات العالقة كأداة ذات تأثير في نجاح المنظمة عمى المدى البعيد واالستجابة

لمتطمبات المفروضة مف بيئة اعماليا في المدى القريب .يتضح مما تقدـ باف ىناؾ مف يمثل
االستدامة بقدرة المنظمة عمى النجاح كمسؤولية اجتماعية واسياميا في تحسيف البيئة

والمحافظة عمييا مف خالؿ تقديـ منتجات صديقة لمبيئة والحفاظ عمى الحاجات المستقبمية

لألجياؿ القادمة و تمبية طمبات الزبائف ورغباتيـ المتجددة ,اال انيا في ذات الوقت

فاف

االستدامة تعبر عف مضمونيا ومحتواىا كاستراتيجية تتبناىا المنظمات المعاصرة مف اجل تحقيق

التفرد واالبداع المتالؾ ميزة تنافسية مناسبة لقدرات المنظمة وامكاناتيا الداخمية والقادرة عمى

االستجابة لمتطمبات واحتياجات المستفيديف في البيئة الخارجية باستمرار.
 -2اىمية الميزة التنافسية المستدامة :يؤكد(  )Hill,2009,209عمى اف اىمية الميزة
التنافسية المستدامة تتمحور حوؿ االتي -:
أ-تمثل الميزة التنافسية المستدامة مؤش ار لقدرات المنظمة مف خالؿ حصوليا عمى موقع ريادي

وامتالكيا حصة سوقية اكبر مف منافسييا وقدرتيا لالحتفاظ بزبائنيا الحالييف وجذب المزيد مف

الزبائف .

ب -يمكف لممنظمة مف خالؿ ميزتيا التنافسية مواجية تحديات السوؽ والمنافسيف ,ويتـ ذلؾ

عبر تطوير المنظمة لقدراتيا باستمرار ,لتكوف اكثر قابمية عمى استثمار اشباه الفرص.
ج -تمثل الميزة التنافسية المؤشر االكثر دقة في تحديد النجاح مف خالؿ تفردىا اليمانيا المطمق
باف اداء اليوـ يجب اف يكوف افضل مف امس وانجاز الغد افضل مف ما نفذ اليوـ .
رابعا :خصائص الميزة التنافسية المستدامة :يوضح (الغالبي وادريس )39,20092,اف بموغ
الميزة التنافسية واستدامتيا يتطمب تبني الخصائص باالتي :
-1استمرارية الميزة التنافسية مف خالؿ استدامتيا عبر تمكف المنظمة مف بموغ السبق عمى
منافسييا عمى المدى البعيد الممثل لمتفوؽ  ,و ليس النجاح الخاص بالمدى القصير .

-2نسبية الميزة التنافسية  ,مقارنة بالمنافسيف أو مقارنتيا في فترات زمنية مختمفة وىذه

الخاصية تجعل فيـ الميزات في اطار مطمق يصعب تحقيقو مف قبل المنافسيف.

 -3تجدد الميزة التنافسية ,اي يجب السعي الجاد مف قبل المنظمة نحو تطوير الميزة التنافسية
وتجديد وتحسيف مخرجاتيا عمى وفق متغيرات البيئة الخارجية مف جية وامكانات وقدرات وموارد

المنظمة مف جية اخرى.

 -4مرونة الميزة التنافسية  ,يستوجب اف تتصيف الميزة
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الخاصة بالمنظمة بالمرونة المناسبة مف اجل اجراء المبادالت

بيف المزايا التنافسية احدىا

بأخرى ال تقل نجاحا وتمي اًز عف سابقتيا بسيولة ويسر وعمى وفق التغييرات الحاصمة في البيئة

الخارجية او تحسيف وزيادة قدرات المنظمة .

-5تناسبيا لألىداؼ والنتائج ,البد لمميزة التنافسية اف تكوف مناسبة اثناء استخداميا لبموغ

االىداؼ والنتائج التي تسعى المنظمة نحو تحقيقيا في االمديف البعيد والقريب .

خامسا :استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة :تناوؿ العديد مف الباحثيف وذوي االختصاص

الميزة التنافسية المستدامة بالدراسة والتحميل اال اف معظـ الدراسات تمحورت حوؿ كل مف

استراتيجيات قيادة الكمفة ,التميز ,التركيز التي تبناىا( )Porter 1991,97واعتمدت مف قبل

العديد مف الباحثيف منيـ (Krajwisk & Ritzman ( )Heizer & Render, 2001,123

),2005,89ويذىب الباحث مع ىذا التوجو لتطبيقيا بشكل واضح واعتمادىا مف قبل العديد مف
المنظمات وتحقيقيا النجاح في اكثر مف قطاع عمى المستوى الخدمي والصناعي عمى حد

السواء ,ونعرضيا تباعا عمى وفق االتي:

-1استراتيجية قيادة الكمفة :تتمحور استراتيجية قيادة الكمفة حوؿ تخفيض تكاليف المنتجات الى

ادنى حد ممكف دوف التأثير في معدالت االنتاجية او مستويات الجودة  ,ويمكف تحقيق ذلؾ مف

خالؿ ارتفاع مستويات الخبرة لدى العامميف كافة فضالً عف ارتفاع مستويات التعمـ ليكوف
االستثمار االفضل لموارد المنظمة المتاحة عمى افضل وجو كركف اساس لبموغ ىذه االستراتيجية ,
فضالً عف التأكيد عمى الكفاءة االنتاجية التي تحقق المستويات العميا لالنتاجية بأدنى التكاليف .
وتسخير اإلمكانات التصنيعية واآلالت والمعدات ذات القدرات العالية والعمل باستمرار عمى خفض

الكمف كمما امكف ذلؾ سواءاً عمى مستوى االنتاج او النفقات او االعالف او خدمات ما بعد البيع

بما يحقق لممنظمة قدرات تنافسية متميزة وافضل مف المنافسيف كمما كانت كمفيا االدنى قياساً
باألخريف ( .) Macmillan & Tampoe,2000,131يرى الباحث ورغـ اف قيادة الكمفة تبدو
سيمة المناؿ ,اال انيا تتطمب قدرة فائقة عمى تحقيق الكمفة االدنى وخاصة غير المنظورة ,اذ اف

السيطرة عمى كمف الجودة تعد الخيار االصعب واالدؽ لقيادة الكمفة وسط المنافسيف المتزايديف

-2استراتيجية التمييز :ترتكز ىذه االستراتيجية عمى تقديـ المنظمة مخرجات متميزة عما يقدمو

المنافسوف مف منتجات ,وبالتالي تمبية حاجات ورغبات الزبائف بأسموب وطريقة فريدة ومتميزة
كمنتجات مبدعة وبجودة عالية مف خالؿ ادخاؿ التمييز عمى خطوط االنتاج القائمة دوف االخالؿ
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او التخمي عف ما معتمد في الخطوط االنتاجية لممنظمات المتميزة والمعاصرة ,ومف اجل تحقيق
ىذه االستراتيجية البد مف ايالء االىتماـ الجاد بالجودة اوال لتمكيف المنظمة مف التمييز عمى

منافسييا بالجودة وبعيداً عف المنافسة باألسعار( . ) Krajwiski & et al,2013, 217ويرى

( ً )Wheelen & Hunger,2008,214اختالؼ المنظمات فيما بينيا في استراتيجية التمييز
وحسب قدراتيا وامكاناتيا الداخمية  ,فيناؾ مف يقدـ قيمة فريدة لممنتج او معالـ متميزة او سرعة

في تقديـ خدمات ما بعد البيع ,وىناؾ مف يضع اسعار اعمى عمى المنتجات المتميزة لتحقيق

عوائد مناسبة لمخصائص المميزة  ,كما توفر العالمة التجارية لمزبوف الثقة بمنتجات المنظمة
واقتناءىا باستمرار دوف عناء البحث عف المنتجات البديمة ,وىذا ما توفره العالمة التجارية

المميزة ليركز الزبوف عمى الخصائص االخرى غير السعرية التى توفر لمزبوف االبيى واالسعاد
جراء اقتناء المنتج او دفع سعر اعمى مقابل منتجات فريدة ومتميزة تعد مصدر تفاخر وتباىي

لفئة محددة مف الزبائف.

يتضح لمباحث بانو اذا كانت استراتيجية التمييز توفر لممنظمة التفرد

عف منافسييا ,اال انو يستوجب عمييا عدـ النظر الى التمييز في قيادة الكمفة اف تكوف عمى
حساب جودة متميزة التي تعد حواجز اماـ الداخميف الجدد نظ ار الرتباط التمييز بالسمعة والعالمة

التجارية لممنظمة المتميزة ,خاصة واف التمييز ياتي مف خالؿ قدرة المنظمة عمى اف تكوف
متفوقة عمى منافسييا في اذىاف زبائنيا وفي السوؽ سواءا قدمت منتجات جديدة او مكممة وىنا

يجب تركيز المنظمة التي تتبنى ىذه االستراتيجية عمى مواردىا النادرة ونقاط قوتيا التي يصعب

عمى المنافسيف مجاراتيا و تقميدىا.

-3استراتيجية التركيز :تقوـ ىذه االستراتيجية عمى اساس أختيار مجاؿ تنافسي محدد مف اجل

التركيز عمى منتج أو عدد محدد مف المنتجات (السمع اوالخدمات) المتشابية جداً او التركيز عمى
جزء مف السوؽ المستيدؼ وتركيز انشطة المنظمة عمى ىذا الجزء اعتماداً ,اما عمى قيادة
الكمفة او التميز داخل قطاع سوقي مستيدؼ ,لتكوف كل مف المتطمبات التنظيمية والقدرات

والميارات والموارد المتاحة ركناً اساسياً لنجاح ىذه االستراتيجية مف خالؿ استثمارىا بدقة

عالية(.)Macmillan &Tampose,2000,132يتأشر مما تقدـ بانو يمكف لممنظمة تحقيق
استراتيجية التركيز مف خالؿ اشباع حاجات معينة لفئة محددة مف الزبائف او التركيز عمى قطاع
سوقي محدد او عدد محدد مف الخطوط االنتاجية ,او االسواؽ الجغرافية المستيدفة والمحددة
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بدقة ,ويمكف لممنظمة بموغ ذلؾ مف خالؿ تمييز منتجاتيا او عبر قيادة الكمفة في ىذه المجاالت

اذ اف التركيز عمى الكمف يستيدؼ شريحة محددة مف الزبائف او االسواؽ او المناطق الجغرافية
المبحث الرابع :وصف وتحميل متغيرات الدراسة واختبار فرضياتيا

اوالً  :وصف مجاؿ الدراسة واالفراد المبحوثيف :اجريت الدراسة في شركة كارفور التي تمثل
محالت كارفور ش اركة بيف ماجد الفطيـ احدى اكبر سالسل المتاجر الفرنسية الضخمة في
العالـ .تؤكد كارفور عمى نيل رضى واعجاب زبائنيا مف خالؿ توفير قيمة مضافة واسعار مناسبة

الكثر مف )  )100.000منتجاً ويمكف لممتسوقيف شراء جميع المواد عمى اختالؼ انواعيا
واحجاميا  ,سواء كانت الكترونيات منزلية او فواكو طازجة مستوردة مف شتى انحاء العالـ او

المنتجات المحمية المتوفرة وفي مكاف واحد ,فضال عف المنتجات الخاصة بيا والتي تحمل ماركتيا
التجارية  .مايميز اسواؽ كارفور ما يمي  :توفر جميع المنتجات المتنوعة في مكاف واحد مع

الحفاظ عمى سيولة التسوؽ ومف خالؿ توفير مساحات واسعة لسيولة التسوؽ

لمنتجات

مختمفة ,مساحات ضخمو لالنتظار المجاني لمسيارات ,افضل انواع المنتجات وباقل االسعار,
باالضافة الى تدريب الميارات الشابة لموائمة احدث طرؽ االدارة بيدؼ الوصوؿ الى المعايير

العالمية لمجودة والوصوؿ الى افضل مستوى لمخدمة في مجاؿ االسواؽ الكبيرة.وتعد محالت
كارفور ثاني اكبر شركة لتجارة التجزئة في العالـ ,وتوفر لممتسوقيف نفس الجودة والتنوع والقيمة

التي جعمت مف ىذه العالمة التجارية اسماً متداوالً ومألوفاً لدى مالييف العائالت واالفراد في كافة
انحاء العالـ.واتساقاً مع توجيات الشركة وتوسعيا في مختمف انحاء العالـ ,افتتح في كانوف

الثاني عاـ  2012اوؿ موقع تجاري لكارفور في اربيل لتقديـ ذات المنتجات المعروضة في
مختمف فروعيا المنتشرة في انحاء العالـ.اما اسواؽ كارفور في محافظة دىوؾ فقد افتتحت في

 2015/6/26لتكوف اضافة نوعية في عالـ التسوؽ عمى مستوى االقميـ وفرصة تجارية لمشركة

لتقديـ المنتجات باألسعار التنافسية في محافظتي اربيل ودىوؾ.وتقدـ الشركة باستمرار احدث
االساليب الريادية في مجاؿ التسوؽ وحسب طمبات الزبائف في موقعيا الرئيسي مما جعميا

لتكوف االسواؽ االكثر اقباالً مف قبل ابناء المحافظة واالقضية والنواحي التابعة ليا .اما بالنسبة
لألفراد المبحوثيف فاف الدراسة ركزت عمى مسؤولي و ومروجي المبيعات المتالكيـ المعمومات
التنفيذية ذات الصمة بمتغيرات الدراسة الى جانب استمارة االستبانة والمقابمة والمالحظة

والمشاىدة فضالً عف االستئناس بآراء الزبائف الدائميف لمشركة ومبررات تسوقيـ المستمر عمى
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وفق الحقائق مف مصدر االقتناع بإيجابيات المنظمة المبحوثة بعيداً عف اال راء الرسمية التي

تذىب باتجاه االستراتيجيات واألىداؼ المرسومة .
ثانياً :وصف وتشخيص متغيرات الدراسة  :يعرض الجدوؿ ( )1الممحق( )1وصف وتشخيص
عناصر التحسيف المستمر الممثمة بدورة ( Demingخطط,انجز,افحص,نفذ) والميزة التنافسية
المستدامة الخاصة باستراتيجيات قيادة الكمفة والتمييز والتركيز ,باعتماد التك اررات والنسب
المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وعمى وفق االتي
أ -عناصر التحسيف المستمر
 -1التخطط  : Planيتفق ( (90%مف االفراد المبحوثيف اف الشركة تختار بدقة المجاؿ المطموب
تحسينو وفق قواعد محددة وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ()0.5( )426((x1
عمى التوالي ,وبذات القيمة اتفق المبحوثوف حوؿ تبني الشركة اىداؼ وخطط لمتحسيف قابمة
لمقياس وبوسط حسابي وانحراؼ لمعنصر ( )5.5( )4.1( (x4عمى التوالي .فيما اتفق
( )%80مف المجيبيف عمى اف الشركة تحدد اىداؼ وفوائد وكمف التحسيف قبل اجراءه  ,واف
التحسينات المستمرة تجري عمى مخرجات الشركة وفق خطط دقيقة وبوسط حسابي وانحراؼ
معياري لمعنصريف ( (x5)(x3بمغ ()0.55( )0.55(,)4.1( )4.1عمى التوالي .فيما بمغت
نسبة ))%70) (x2الخاص بتخطيط الشركة لمنشاط المحسف باستخداـ ادوات التحسيف
المستمر بوسط حسابي وانحراؼ معياري ()1.4( )4.8تواليا.
 -2االنجاز  :Doيؤشر ( )%90مف المبحوثيف اف االدارة تتابع باستمرار تطوير الميمة
والنشاط اثناء التنفيذ ,واف عاممي الشركة ينفذوف مياميـ عمى وفق الخطط الموضوعة مسبقاً,
وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصريف) )4.6( )4.5( (x9)(x7و( )0.5( )0.51عمى
التوالي .وبذات االتجاه يتفق( )%80مف المجيبيف عمى اف ىناؾ فرؽ عمل في الشركة تنجز
خطط التحسيف بدقة ,واف ادارة الشركة تؤكد عمى االنجاز السميـ لممياـ واجراء التحسينات
المستمرة عمييا وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصريف) (x10و ))4.1( )4.5(( x6
و( )0.55( )0.57عمى التوالي .وجاء العنصر ) )x8بادنى نسبة اتفاؽ والبالغة( )%70وتعبر
عف تدويف االدارة المعمومات الخاصة بتنفيذ التحسيف لتطويره وبوسط حسابي وانحراؼ معياري
لذات العنصر ( )0.55( )4.2عمى التوالي .
 -3الفحص  : Checkتؤشر معطيات الجدوؿ ( 1ممحق  )1اتفاؽ ( )%90مف المبحوثيف اف
ىناؾ تدقيق مستمر لالىداؼ المتحققة لمتحسيف المستمر ,واف ىناؾ مقارنة تجرى باستمرار
لالىداؼ المتحققة مع الخطط الموضوعة وبوسط حسابي وانحراؼ معياري بمغ()4.8( )4.7
و( )0.52( )0.51لمعنصريف ) ( x12و(  (x13عمى التوالي.
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وبذات اال تجاه جاءت اجابات ( )%80مف المبحوثيف باعتماد الشركة مؤشرات الفحص العالمية
بتحسيف جودة مخرجاتيا وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ) )5.4( )4.5( )x14فيما
جاءت نسبة االتفاؽ االقل لمعنصريف )( x11و ) )%60( ( x15والتي تؤكد عمى اف خطوات
التنفيذ تفحص اوؿ بأوؿ في الشركة المبحوثة لكشف الخطأ قبل وقوعو ,واف عاممي الشركة
يفحصوف باستمرار كافة خطوات مياميـ بدقة  ,وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصريف اعاله
( )4( )3.8و( )0.79( )0.72عمى التوالي مما يؤشر تجانس االجابات.
 -4التنفيذ السميـ  :Actيتضح مف نتائج الجدوؿ( 1ممحق  )1اف ( )%90مف المبحوثيف
يؤكدوف عمى اجراء التعديالت الالزمة عمى مياـ الشركة لتحقيق التحسيف المستمر والخاصة
بالعنصر ( ,(x18ويشير ( )%80مف المبحوثيف اف الخطأ يعدؿ وبمنع وقوعو الحقاً عند تنفيذه
مف خالؿ اعتماد الشركة االسس العممية االنية .ويتفق( )%60مف السادة المجيبيف عمى اف
عاممو الشركة يصححوف الخطأ حيثما ظير وميما كاف صغي اًر قبل التنفيذ ,واف ىناؾ تعديل
لممياـ والنشاطات التي تحتاج الى التحسيف باستمرار ولمعنصر ) ( x16و( , (x17فيما جاءت
اجابات ( )%50مف المبحوثيف مؤكدة عمى امتالؾ الشركة القدرة عمى تصحيح الخطأ وتحسيف
معالجتو فو اًر وتنفيذه وبمغ الوسط الحسابي لمعناصر )) (x20)( x19)( x18)( x17) x16
( )4.1( )3.2( )4.4( )3.8( )3.5وانحراؼ معياري لذات العناصر ()0.55( )0.72( )1.14
( )0.55( )1عمى التوالي .
وبموجب ماتقدـ مف وصف وتشخيص عناصر التحسيف المستمر ,الجدوؿ( )1يتأشر وجود
فروقات ذات داللة معنوية في اجابات المبحوثيف نحو عناصر التحسيف المستمرمما يؤكد قبوؿ
الفرضية الفرعية االولى المتفرعة عف الفرضية الرئيسة االولى التي تنص عمى وجود فروقات ذات
داللة معنوية في االجابات تجاه عناصر التحسيف المستمر.

 -1الميزة التنافسية المستدامة :استراتيجية قيادة الكمفة :تؤكد اراء كافة المجيبيف عمى اف
كبير بزيادة انتاجية العامميف لتقميل التكاليف دوف االضرار بالبيئة وبوسط
ا
الشركة تولي اىتماما

حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ) )5.7( )4.5( )x22عمى التوالي  .فيما أشر ( )%80مف

المبحوثيف اف الشركة تراقب باستمرار كافة النفقات لتخفيضيا باستمرار وبوسط حسابي وانحراؼ

معياري لمعنصر ) )0.55( )3.1( )x23عمى التوالي  .اما ( )%60مف السادة المجيبيف فقد

أتفقوا عمى اعتماد الشركة تقنيات الحجـ الكبير واالستثمار االمثل لمواردىا  ,واف الشركة تتبنى
تقميد المنتجات المنافسة لتوفير تكاليف االبتكار ,واف الشركة تعتمد الحصوؿ عمى مزايا سعرية

165

جامعة جكريث  -كلية اإلدارة واالقحصاد  /مجلة جكريث للعلوم اإلدارية واالقحصادية  /المجلد  / 2 -العدد – 2102 / 83

مف مجيزييا لتخفيض التكاليف مع المحافظة عمى الموارد ولمعناصر()x21( )x25) )24

وبوسط حسابي () 3.3( )3.7( )3.6وانحراؼ معياري (.)1.2( )0.76( )0.81

 -2استراتيجيات التمييز :يشير( )%90مف المجيبيف الى اف الشركة تمتمؾ اجيزة فحص ورقابة

دقيقة تمنع االضرار بالبيئةو االنساف وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ()323( )x29

و( )0.89عمى التوالي .واتفق ( )%80مف المبحوثيف اف الشركة تقدـ منتجات غير ضارة تحقق

االحتفاظ بالزبوف وكسب زبائف جدد ,واف الشركة تدخل باستمرار اسواؽ جديدة يصعب عمى
المنافسيف بموغيا  ,بوسط حسابي لمعنصري ) )4( )3.6() (x28),(x27وانحراؼ معياري

( . )0.55( )0.68لذات العنصريف ,فيما اتفق ( )%60مف المبحوثيف اف الشركة تقدـ

باستمرار منتجات صديقة لمبيئة بابعاد وتقنيات متميزة عف المنافسيف لمعنصر ( )x30بوسط

حسابي ( )3.7وانحراؼ معياري (. )1.36

 -3استراتيجية التركيز :يؤشر العنصر ( )x33اتفاؽ ( )%90مف المبحوثيف عمى اف فعالية

انشطة الشركة تزداد لسوؽ محدد عند اختراقيا اسواؽ مستيدفة بمنتجات نظيفة ,واتفاؽ()%80

مف المجيبيف عمى اف الشركة تمتمؾ قدرة السيطرة عمى التكاليف عند خدمة زبائف محدديف

والحفاظ عمى البيئة وبمغ الوسط الحسابي لمعنصريف ( )x32و ( )3.5( )x33و()4.8

واالنحراؼ المعياري ( )0.96( )0.50وبذات االتجاه اتفق ( )%70عمى اعتماد الشركة فمسفة

لمتفوؽ مف خالؿ اختراؽ سوؽ محدد بوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ()3.9( )x31

( )0.96عمى التوالي .

فيما اتفق ( )%60مف السادة المجيبيف عاى اف جيود الشركة ترتكز عمى تسويق منتجات

نظيفة لسوؽ محدد وبوسط حسابي وانحراؼ معياري لمعنصر ( )0.69( )3.9( )x34عمى

التوالي ,وكانت النسبة االقل بالنسبة لالتفاؽ خاصة بالعنصر ( )x35اذ أشرت اتفاؽ()%50

فقط مف المبحوثيف حوؿ امتالؾ الشركة قدرة متميزة عند اختراقيا سوؽ محدد ومستيدؼ

وبمنتجات غير ضارة وبوسط حسابي وانحراؼ معياري ( )3.9و ( )1.1عمى التوالي.

وتأسيسا عمى ما تقدـ مف نتائج الجدوؿ()2يتضح وجود فروقات ذات داللة معنوية في

اجابات المبحوثيف نحو استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة ,ليؤشرذلؾ قبوؿ الفرضية الفرعية
الثانية المتفرعة عف الفرضية الرئيسية االولى والتي تنص عمى وجود فروقات ذات داللة معنوية

في اجابات المبحوثيف تجاه استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة .
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وبموجب ما تقدـ مف نتائج وصف وتشخيص كل مف عناصر التحسيف المستمر

واستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة ,يتأشر اختالؼ اجابات المبحوثيف نحو متغيرات الدراسة

الحالية مما يؤكد قبوؿ فرضية الدراسة الرئيسة االولى والتي تنص عمى وجود فروقات ذات داللة
معنوية في اجابات االفراد المبحوثيف تجاه متغيرات الدراسة.

ج-االىمية الترتيبية لتشخيص متغيرات الدراسة:لغرض تحديد االىمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة
عمى وفق اراء المبحوثيف ,البد مف االستناد الى متوسط االجابات وقيـ الوسط الحسابي

لمتوسطات العبارات ذات الصمة بكل بعد مف ابعاد الدراسة  ,اذ توضح تمؾ النتائج اف كل عنصر
مف عناصر التحسيف المستمر وكل استراتيجية لمميزة التنافسية المستدامة ذو اىمية جيدة,

وبموجب اراء عينة الدراسة والبالغة ( )%78و( ) %73.7عمى التوالي والمؤشر الكمي لالوساط

الحسابية ليما ( )4.24و( )3.87عمى التوالي .اما االىمية الترتيبة البعاد متغيرات الدراسة
,فيمكف تحديدىا عمى وفق االتي:

-1االىمية الترتيبية لعناصر التحسيف المستمر :جاءت عناصر التحسيف المستمر بمراتب مختمفة في

اىميتيا الترتيبية واعتمادا عمى اراء المبحوثيف وكما مؤشر في الجدوؿ ()1فقد جاء عنصر التخطيط
بالمرتبة االولى مف حيث االىمية وبوسط حسابي بمغ(,)4.4فيما جاء االنجاز بالمرتبة الثانية مف حيث
االىمية بوسط حسابي ( ,)4.38فيما جاء كل مف الفحص والتنفيذ بالمرتبة الثالثة والرابعة مف حيث
االىمية وبوسط حسابي ()4.36و( )3.8عمى التوالي .لتوضح ىذه النتائج اختالؼ االىمية الترتيبية
لعناصر التحسيف المستمر في المنظمة المبحوثة ,مما يؤكد قبوؿ الفرضية الفرعية االولى والمتفرعة مف
فرضية الدراسة الرئيسة الثانية والتى تشير الى(تختمف االىمية الترتيبية لعناصر التحسيف المستمر
باختالؼ طبيعة االعتماد عمييا مف قبل المنظمة المبحوثة).
جدوؿ( )1االىمية الترتيبية لعناصر التحسيف المستمر
ت

العناصر

االتفاؽ واالتفاؽ بشدة %

الوسط الحسابي

1

التخطيط

84

4.4

االوؿ

2

االنجاز

82

4.38

الثاني

3

الفحص والتقييـ

76

4.36

الثالث

4

التنفيذ

70

3.8

الرابع

78%

4.24

المعدؿ العاـ
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-2االىمية الترتيبية الستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة:يوضح الجدوؿ ()2االىمية
الترتيبية الستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة حسب اراء االفراد المبحوثيف ,اذ جاءت

استراتيجية التركيز بالمرتبة االولى مف حيث االىمية وبوسط حسابي بمغ( )4وتمتيا استراتيجية

التمييز وبوسط حسابي بمغ ( , )3.96واحتمت استراتيجية قيادة الكمفة المرتبة الثالثة مف حيث
االىمية الترتيبية وبوسط حسابي ( .)3.64لتؤشر ىذه النتائج اختالؼ االىمية الترتيبية

الستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة في المنظمة المبحوثة ,وبذلؾ تقبل الفرضية الفرعية
الثانية مف فرضية الدراسة الرئيسية الثانية التي تشير الى(تختمف االىمية الترتيبية الستراتيجيات

الميزة التنافسية المستدامة باختالؼ طبيعة االعتماد عمييا مف قبل المنظمة المبحوثة).

جدوؿ( )2االىمية الترتيبية الستراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة
ت

االستراتيجيات

االتفاؽ واالتفاؽ بشدة %

الوسط الحسابي

الترتيب

1

قيادة الكمفة

72

3.64

الثالث

2

التمييز

74

3.96

الثاني

3

التركيز

75

4

االوؿ

73.7

3.87

المعدؿ العاـ

واعتمادا عمى نتائج التحميل لمجدوليف( )1و( )2يتضح اف عناصر التحسيف المستمر تتقدـ

اجماال عمى استراتيجيات الميزة التنافسة المستدامة اجماال مف حيث االىمية الترتيبية باوساط

حسابية متباينة,اذ بمغ الوسط الحسابي لمتحسيف المستمر (,)4.24فيما بمغ الوسط الحسابي

لمميزة التنافسية المستدامة(,)3.87وعميو تقبل الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص عمى(تختمف
االىمية الترتيبية لمتغيرات الدراسة باختالؼ طبيعة االعتماد عمييا مف قبل المنظمة المبحوثة) .

يتضح مف العرض السابق لمتغيرات الدراسة مايمي :

 -1ايالء الشركة اىتماـ كبير بالتخطيط لممياـ والنشاطات قبل تنفيذىا كشركة رائدة في مجاؿ

التسويق عمى المستوى العالمي وىذا ما تاكد لدينا اثناء مقابمة عدد مف االفراد ذوي الخبرة
والدراية بتوجيات الشركة واستراتيجياتيا االساسية .

 -2اف الشركة تنفذ ما مخطط بشكل سميـ ودقيق مف اجل اداء العمل الصحيح منذ الوىمة
االولى كشركة عالمية لدييا قواعدىا واسسيا العممية في تطبيق الخطط الموضوعة بدقة مف اجل

عدـ تحمل تكاليف التعديل والتصحيح .
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ادارتيا ووكالئيا
 -3لدى الشركة امكانات كبيرة في تدقيق االنشطة اوؿ بأوؿ وباعتماد خبرات ا

اال اف العنصر ( )x15اشر نسبة االتفاؽ االدنى والخاصة بدور العامميف في فحص خطوات

العمل بدقة  ,وىذا تاكيد عمى اف االدارة تعتمد عمى فرؽ عمل متخصصة الداء ىذه الميمة .

 -4وفيما يخص تصحيح وتعديل االخطاء لـ تمثل ذات االىتماـ مف المجيبيف ولعل السبب يعود

الى المتابعة المستمرة مف قبل فرؽ العمل المتخصصة ومنع الخطأ قبل وقوعو مف خالؿ
المتابعة المستمرة لمياـ التنفيذ اوؿ بأوؿ اما فيما يخص استراتيجيات الميزة التنافسية المستدامة

فانيا تؤشر االتي :

 -1تيتـ ادارة الشركة باستراتيجية التركيز مف خالؿ تركيزىا عمى سوؽ محددة عند اختراقيا

اسواؽ جديدة ولعل ذلؾ يعود الى استثمار الشركة خبراتيا العالمية في ىذا المجاؿ فضال
دراستيا لمفئة المستيدفة قبل الشروع بنشاطاتيا مف خالؿ خبراء متخصصيف في ىذا المجاؿ

يؤشر قدرة الشركة عمى تحقق النجاح في اكثر مف مجاؿ والمناورة بيذه الميزة وعدـ افساح

المجاؿ لممنافسيف لبناء استراتيجيات بديمة.

-2تعتمد الشركة استراتيجية التميز في سمعيا النظيفة وعروضيا المستمرة مف اجل كسب المزيد
مف الزبائف الجدد اذ ىناؾ تمييز عمى مستوى المعروضات الفريدة والصديقة لمبيئة.

-3اما بالنسبة الى استراتيجية قيادة الكمفة فاف الشركة تقدـ معروضات في احياف كثيرة باسعار

ادنى مف اسعارىا الحقيقية لكسب المزيد مف الزبائف فضال عف منحيا مبالغ عمى قائمة التبضع
كمحفزات الرتياد الشركة باستمرار ,لذا فاف امكانات الشركة العالمية تجعميا اكثر قدرة عمى

الوصوؿ الى افضل االسواؽ وتقديـ منتجات صديقة لمبيئة عبر ما تمتمكو الشركة مف امكانات

مادية وبشرية ومعموماتية ومعرفية ,والذي يعده الباحث احد اىـ اسباب نجاحيا عمى المستوى

العالمي وتبنييا اكثر مف استراتيجية في اف واحد.
ثالثا تحميل العالقات االحصائية لمتغيرات الدراسة:
أ-

تحميل عالقات االرتباط بيف التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة :تؤشر نتائج

عالقات االرتباط الموضحة في الجدوؿ( )3وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف عناصر

التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة,اذ بمغ معامل االرتباط (المؤشر الكمي) ()0.763

وىي عالقة معنوية وموجبة توضح التناسب بيف متغيري الدراسة ,وانو كمما اعتمد المجاؿ

المبحوث عناصر التحسيف المستمر ادى ذلؾ الى تحقيق الميزة التنافسية المناسبة بشكل اكبر,
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وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ( )porter,1989التي تؤكد عمى ضرورة اعتماد الشركات

الساعية الى التفوؽ اعتماد التحسيف المستمر لبموغ مركز تنافسي مرموؽ  ,وبموجب ماتقدـ
تقبل الفرضية الرئيسية االولى التي تنص عمى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبو بيف عناصر

التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة بداللة ابعادىا في المجاؿ المبحوث .

جدوؿ ( :)3نتائج عالقات االرتباط بيف التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة

المتغير المستقل
المتغير التابع

المؤشر

عناصر التحسيف المستمر

الكمي

خطط

انجز

افحص

نفذ

الكمفة

0.751

0.659

0.499

0.801

0277

التميز

.7120

0.890

0.739

0.735

0249

التركيز

0.513

0.771

.5180

0.511

0269

المؤشر الكمي

0.830

0.538

0.617

0.632

0.763

n=20
معنوية عند ()0.05
اما نتائج عالقات االرتباط عمى المستوى الجزئي بيف متغيرات الدراسة فقد اشرت االتي:

-1العالقة بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية قيادة الكمفة :توضح نتائج تحميل عالقات

االرتباط بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية الكمفة وجود عالقة ارتباط معنوية وموجبة اذ

بمغ معامل االرتباط()0.801( )0.499( (0.659( )0.751عمى التوالي بيف كل مف عناصر

(خطط ,انجز ,افحص ,نفذ) مف جية واستراتيجية الكمفة مف جية اخرى ,مما يدلل عمى دور
عناصر التحسيف المستمر في خفض الكمف وبالتالي اعتماد المجاؿ المبحوث ىذه االستراتيجية

المحققة لكسب المزيد مف الزبائف وباستمرار.

-2العالقة بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية التمييز:بتدقيق نتائج التحميل االحصائي

بيف متغيرات الدراسة يتأشر وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف عناصر (خطط ,انجز,

افحص ,نفذ) مف جية واستراتيجية التميز مف جية اخرى اذ جاءت القيـ ()0.890( )0.712

( )0.735( )0.739عمى التوالي مما يوضح اف عناصر التحسيف المستمر تمكف المنظمة مف

تقديـ منتجات بجودة عالية وخالية مف العيوب وصديقة لمبيئة لتكوف اكثر تميي اًز بيف المنافسيف,
وتأتي ىذه النتيجة متوافقة مع دراسة ( )Schroeder 2010التي تؤكد عمى ضرورة اعتماد

التحسيف المستمر كاداة لتميز مخرجات الشركة وأفضل مف المنافسيف.
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-3العالقة بيف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجية التركيز:تؤكد نتائج التحميل االحصائي
لمتغيرات الدراسة وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بيف عناصر التحسيف المستمر كل عمى

انفراد (خطط ,انجز ,دقق ,نفذ) واستراتيجية التركيز وكانت قيـ االرتباط وعمى التوالي كما
يمي )0.511( )0.518( )0.771( )0.513(.لتؤكد ىذه القيـ المعنوية التناسب المنطقي

لدور التحسيف المستمر اعتماداً عمى العناصر االساسية في تمكيف المنظمة المبحوثة مف تركيزىا
عمى قطاعات معينة او اسواؽ محددة او زبائف دائميف مف خالؿ احتفاظيا بيذه الخصوصية
كاستراتيجية تمتمكيا بقوة وأفضل مف المنافسيف لخزينيا المعرفي اليائل في مجاؿ تركيز قدراتيا

وباستمرار بما يمنع عمى المنافسيف االقتراب كميزة تنفرد بيا الشركة عف االخريف.وتاتي ىذه

النتيجة متوافقة مع دراسة( )Macmillan & Tampoe,2000التي تشير الى ضرورة التركيز

عمى شرائح محددة مف الزبائف واالستجابة لطمباتيـ بما يوفر لممنظمة كسب المزيد مف الزبائف
واجراء التحسينات المستمرة عمى منتجاتيا.

تؤشر نتائج االرتباط البسيط قبوؿ الفرضيات الفرعية المنبثقة عف الفرضية الرئيسية االولى كافة.

ب-

تحميل تأثير عناصر التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة:تشير نتائج تحميل االنحدار

المتعدد (الجدوؿ )4وجود تأثير معنوي وموجب لعناصر التحسيف المستمر مجتمعة في الميزة التنافسية
المستدامة ,اذ بمغ معامل التحديد ( )0.582( )R2وىذا يدؿ عمى اف ( )%58مف التبايف الكمي في

تحقيق الميزة التنافسية المستدامة يتحدد اعتماداً عمى عناصر التحسيف المستمر ,وماتبقى مف نسبة
تعود الى متغيرات اخرى غير داخمة في انموذج الدراسة  .وتعزز قيمة( )Fالمحسوبة ىذه النتيجة حيث

بمغت ( )35.11وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( )2,74عند مستوى معنوية ( )0.05ودرجتي
حرية ( ) 1,18لتؤكد ىذه النتيجة اف الميزة التنافسية المستدامة تعتمد بشكل كبير عمى عناصر
التحسيف المستمر اتفاقاً

مع دراسة ( )Evans,1997التي تؤكد عمى ضرورة اعتماد التحسيف

المستمر مف اجل امتالؾ المنظمة المزايا التنافسية المناسبة .
جدوؿ ( :)4نتائج تأثير التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة

المتغير
التابع

المتغير
المستقل

الميزة التنافسية
المستدامة

B0

R2

عناصر التحسيف المستمر
خطط

انجز

افحص

نفذ

5.5

3.4

3.7

4.1

))8.9

*))5.5
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اما نتائج تأثير كل عنصر مف عناصر التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة فقد

أوضحت االتي:

مف خالؿ متابعة معامالت (` (Bذات الصمة بعناصر (خطط,انجز,افحص,نفذ) والبالغة

( )4.1( )3.7( )4.3()5.5عمى التوالي ,تبيف بانيا جميعا قيـ معنوية ومؤثرة,ويدعـ ذلؾ قيمة
 tالمحسوبة والبالغة( ) 3.5( )6.3( )5.5()8.9وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة

(, )1.67ويتوضح التأثير االكبر مف خالؿ عنصرالتخطط الذي يعد المحوروالمرتكز االساس لبدء
التحسيف المستمر وتحقيق الميزة التنافسية عند اعتماد الخطوات السميمة لوضع الخطط المناسبة

لبموغ الميزة التنافسية المناسبة لقدرات المنظمة وامكاناتيا وتفوقيا عمى منافسييا .وتأتي ىذه

النتائج متفقة مع دراسة ( )Heizer&Render,2010التي تؤكد عمى التأثير الجوىري لعناصر

التحسيف المستمر في بموغ المنظمة الميزة التنافسية المستدامة .وبموجب ما تقدـ مف تحميل

لمتأثير عمى المستوى الكمي والجزئي .تقبل الفرضية الرئيسية الثانية ,وفرضيات الفرعية التي
تنص عمى (تؤثر عناصر التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة بداللة ابعادىا) .
المبحث الخامس :االستنتاجات والتوصيات

اوالً  :االستنتاجات
-1يتأشر مف العرض النظري باف الدور المحوري لمتحسيف المستمر يتجسد في المياـ المنجزة
مف خاللو بشكل افضل وباستمرار,لذا فاف ماينجز اليوـ يفترض اف يكوف افضل مف امس,وغدا

افضل مف اليوـ وبشكل تدريجي ومستمر.

 -2تعد الميزة التنافسية المستدامة احد اىـ اولويات استراتيجية االعماؿ

في العديد مف

المنظمات المعاصرة الرائدة في القرف الحادي والعشريف كأداة تحقق االستجابة لتوجيات الحكومة
والمجتمع في تحسيف مخرجاتيا ,فضالً عف تقديـ منتجات صديقة لمبيئة وممبية لتوجيات الزبائف
وتطمعاتيـ باستمرار.

-3اوضحت نتائج الدراسة باف الشركة تعتمد عناصر التحسيف المستمر في اداءىا لمياميا حيث

جاءت اجابات المبحوثيف مرتفعة وبالنسبة لمعناصر كافة مما يدلل عمى قدرات الشركة الفائقة في
تبني عناصر التحسيف المستمر .

-4اشرت نتائج الوصف والتشخيص ايالءالشركة اىتماـ اكبر بعنصر التخطيط المسبق لممياـ
والنشاطات المستيدفة فضال عف االىتماـ بعنصر االنجاز الدقيق والسميـ لكافة النشاطات
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باعتبار اف ىذاف العنصراف ىما الركيزة االساسية لتقديـ االفضل منذ المرة االولى وفي كل مرة,

وىذا مايحقق الجودة المستيدفة بادنى كمفة النعداـ كمف المعيب والمعاد.

-5وبذات االتجاه اوضحت اجابات المبحوثيف اىتماـ الشركة المبحوثة باكثر مف استراتيجية
لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة ,اال اف التركيز والتمييز ناال االىتماـ االوؿ ,ولعل السبب في

ذلؾ يعود الى دقة اختيار ادارة الشركة السواقيا وزبائنيا اعتمادا عمى خب ارتيا في االسواؽ

العالمية ,سواء في اختراؽ اسواؽ جديدة ومستيدفة بدقة,او اختيارزبائف محدديف.

-6اوضح التحميل االحصائي وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بيف التحسيف

المستمر والميزة التنافسية المستدامة عمى المستوى الكمي والجزئي مما يدلل عمى تبني الشركة
عناصر التحسيف المستمر بدقة مف اجل بموغ الميزة التنافسية المستيدفة,خاصة واف الشركة

المبحوثة تمتمؾ موارد نادرة وامكانات ىائمة عمى مستوى الممموسات والال ممموسات.

-7عمى الرغـ مف وضوح تبني الشركة استراتيجيتي التركيز والتمييز االانيا تعتمد باستمراروخالؿ
فترات مجيولة مف زبائنيا تخفيض اسعار بعض معروضاتيا وباسعار اقل مف الحقيقية كادات

جذب لزبائنيا الرتيادىا والتبضع منيا,فضال عف تقديـ الشركة مبالغ مالية مؤشرة في قوائـ البيع
يمكف التسوؽ بيا الحقا كاحد وسائل جذب الزبائف لمتسوؽ في فترات الحقة.

-8بييف التحميل االحصائي تأثير التحسيف المستمر في الميزة التنافسية المستدامة عمى المستوى

الكمي والجزئي وجاء عنصري التخطيط واالنجاز بمستويات التأثير االعمى ,ليؤشر ذلؾ الخطوات
السميمة التى تعتمدىا الشركة مف اجل تفوقيا عمى منافسييا وتبنييا االسترايجيات المختارة بدقة

والتى تميزىا عف منافسييا.

-9اشرت نسب االتفاؽ وقيـ االوساط الحسابية لمتغيرات الدراسة  ,وعالقات االرتباط والتأثير

عمى المستوى الكمي والجزئي الدور الحيوي لعناصر التحسيف المستمر في تحقيق الشركة

المبحوثة ميزتيا التنافسية المناسبة خاصة وانيا تعتمد التخطيط العممي السميـ واالنجاز الدقيق
لمياميا منذ الوىمى االولى,وتبني اكثر مف استراتيجية لتقدـ منتجات افضل مف منافسييا

-10اكدت زيارتنا الميدانية لمشركة تبضع الزبائف رغـ الظروؼ االقتصادية الحالية مما يؤكد
قدرة الشركة االستمرار بنجاح اعتماداً عمى زبائنيا الدائميف مف خالؿ اعتمادىا استراتيجية
الخصـ باستمرار ولمواد متنوعة ليحفز ذلؾ الزبائف لمتسوؽ واستثمار فرص الخصومات وخالؿ
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فترات متقاربة مما يحفز دائماً لتقديـ االفضل كميزة لالحتفاظ بالزبائف الحالييف وكسب المزيد مف

الزبائف الجدد.

ثانيا :التوصيات

-1انسجاما مع توجيات الدراسة والدور الفاعل لكل مف عناصر التحسيف المستمر واستراتيجيات
الميزة التنافسية المستدامة في نجاح المنظمات المعاصرة وتفوقيا في دنيا االعماؿ,فاف ذلؾ

يتطمب ايالءىما االىتماـ الالزـ باستمرار
-2نظ ار لنيل عناصر التحسيف المستمر

نسب اتفاؽ عالية واوساط حسابية جيدة.,وبشكل

اكبرمف كل مف التخطيط واالنجاز,ورغـ دورىما في تقديـ االفضل ,االاف عنصري الفحص و
التنفيذ يعداف عنصرييف محورييف لدورة التحسيف المستمر المتكاممة,مما يوجب ايالئيما ذات
االىتماـ باعتبارىما النصف المكمل لدورة التحسيف المستمر.
-3عمى الرغـ مف نيل استراتيجيات التمييز والتركيز نسب اتفاؽ جيدة وبنسب متقاربة ورغـ

اىميتيا ,اال اف استراتيجية قيادة الكمفة التي تعتمدىا العديد مف المنظمات تتطمب اىتماـ اكبر
مف الشركة كأداة لجذب شريحة واسعة مف الزبائف.
-4اشرت زياراتنا المستمرة لمشركة تناقص اعداد المتسوقيف ,ويعود السبب في ذلؾ الى الظروؼ
االقتصادية الصعبة التي تمر بيا المحافظة ,مما يوجب عمييا تبني استراتيجية قيادة الكمفة

لمحفاظ عمى زبائنيا الحالييف.
 -5رغـ وضوح عالقات االرتباط والتالزـ بيف التحسيف المستمر والميزة التنافسية المستدامة فانو
يوجب استمرار اىتماـ الشركة بعناصر التحسيف المستمر وحسف استثمارىا لتبني االستراتيجيات

المناسبة ومف ثـ تطوير قدراتيا التنافسية.
-6وبذات الوقت فاف الدور الحيوي الذي اظيره تأثير التحسيف المستمر في تبني استراتيجيات

الميزة التنافسية يستوجب زيادة االىتماـ بيذا الدور وتعزيزه اذ اف كل مف التحسيف المستمر
والميزة التنافسية المستدامة مستمراف والنياية ليما
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-7نظ اًر لمسمعة المتميزة التي تحظي بيا الشركة في المحافظة نرى ضرورة فتح فرع في مدينة
زاخو الحدودية كموقع متفرد وعمى مستوى الممرات الحدودية التي تحقق ليا المزيد مف التمييز
والتفرد والنجاح بتفوؽ.

-8التاكيد عمى مفيوـ االستدامة في الميزة التنافسية المتبناة مف قبل الشركة المبحوثة لتكوف
منتجاتيا ومعروضاتيا صديقة لمبيئة وممبية لطمبات الزبائف دوف اضرار مستقبمية سواءا لالنساف

او لمبيئة اذ انيا لـ تناؿ االىتماـ الكافي.

-9عمى الرغـ مف اعتماد الشركة المبحوثةعناصر التحسيف المستمر لػ) )Demingاال اف تطوير
التحسينات بذاتيا تمثل ميزة تمكنيا مف التميز بيا عف منافسييا ,لذا تعد ضرورية ومتوافقة مع

-10توافقا مع توجيات الدراسة ونتائجيا نرى

قدراتيا المتفردة عف االخريف.

ضرورة اعتماد عناصر التحسيف المستمر مف قبل العامميف وعدـ اقتصارىا عمى فريق عمل محدد

اذ اف تظافر كافة الجيود يحقق اىداؼ المنظمة وتوجياتيا بشكل افضل .

-11التأكيد عمى فتح قنوات اتصاؿ عممية مع الجامعات المتقدمة وعقد اتفاقات لتقديـ االستشارة
العممية لمشركة في مجاؿ نشاطاتيا وتطوير قدراتيا مف خالؿ تبني احدث ماتوصمت اليو الشركات

العالمية في مجاؿ تجارة التجزئة .
جدوؿ (  1ممحق  :)1النسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
ت

فقرات عناصر التحسيف المستمر
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 1نختار بدقة المجاؿ المطموب تحسينو وفق قواعد محددة
2

تخطط النشاط المحسف باستخداـ أدوات التحسيف
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5

نجري التحسينات المستمرة عمى مخرجاتنا وفق خطط
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%40

المستمر
19

لدينا القدرة عمى تصحيح الخطأ وتحسيف معالجتو فو اًر

%4

%1

%3

0

0

0

%3

%3

%1

5

0

0

3.5

4
3.8
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0.7
2

4.4

%6
0

%5

1.1

0.5
5

%4

%2

%2

5

0

5

%5

3.2

1
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20

نعدؿ الخطأ ونمنع وقوعو الحقاً باعتماد االسس
العممية

ت
فقرات الميزه التنافسية المستدامة

%30

اتفق
بشد
ة

%1

%5
0

اتفق

%5

5

غير

متأكد

4.1

ال

ال

الوسط

اتفق

اتفق

الحساب

بشد
ة

ي

0.5
5

االنحراؼ
المعياري

قيادة الكمفة
21

تعتمد منظماتنا تقنيات الحجـ الكبير

22

تولي منظماتنا اىتماـ كبير بزيادة

واالستثمار االمثل لمواردىا

انتاجية العامميف لتقميل التكاليف دوف
االضرار بالبيئة

23
24

%

تراقب شركتنا باستمرار كافة النفقات

لتخفيضيا باستمرار

تعتمد منظمتنا الحصوؿ عمى مزايا
سعرية مف مجيزييا لتخفيض

التكاليف مع المحافظة عمى الموارد

60
%4
0

40%

20%

%6
0

3.7

0.76

4.5

5.7

%3

%5

%15

%5

3.1

0.55

%1

%4

%20

%30

3.3

1.2

5

5

0

0

المستدامة
25

تتبنى منظماتنا تقميد المنتجات

المنافسة لتوفير تكاليف االبتكار

%5

%5
5

%35

%5

3.6

0.18

التميز
26

تمتمؾ منظمتنا تقنيات انتاج متطورة

27

تقدـ منظماتنا منتجات نظيفة تحقق

%7

االحتفاظ بالزبائف وكسب زبائف جدد

0

جداً وافضل مف المنافسيف

%2
0

%5

%20

%10

3.8

0.89

%20

%10

3.6

0.68

0

28

تدخل شركتنا باستمرار اسواؽ جديدة

%3

%5

29

تمتمؾ منظماتنا اجيزة فحص ورقابة

%6

%3

30

تقدـ منظماتنا باستمرار منتجات بابعاد

%2

%4

يصعب عمى المنافسيف بموغيا

دقيقة تمنع حصوؿ االخطاء

0
0

0

%15

%5

0
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%10

%30

4

0.55

4.7

0.50

3.7

1.36
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جديدة وتقنيات مختمفو عف المنافسيف
التركيز

0

0

تعتمد شركتنا فمسفة التفوؽ مف خالؿ

%3

%4

تمتمؾ شركتنا القدرة عمى السيطرة

%3

%5

0

0

تزداد فعالية انشطة منظمتنا لسوؽ

%5

%3

محدد عند اختراقيا اسواؽ مستيدفو

5

5

34

ترتكز جيود منظماتنا عمى تسويق

%5

%3

35

نمتمؾ قدرة متميزة عف اختراقنا سوؽ

0

5

%5

%4

31
32

اختراؽ قطاع سوقي محدد

عمى التكاليف عند خدمة زبائف

محدديف

33

بمنتجات نظيفة

منتجاتيا لسوؽ محدد

محدد ومستيدؼ بمنتجات غير ضارة

0

0

5

%20

%10

3.9

0.96

%20

3.5

0.69

%10

%20
%20

4.8

%30
%30

3.9
3.9
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