دوس انزكاء انخنافسي واهلنذست انؼكسيت يف حتقيق امليزة
انخنافسيت

(*)

الباحث حسام احمد محمد
أ.م.د .منال جبار سرور
جامعة بغداد /كلٌة االدارة واالقتصاد /قسم المحاسبة
املسخخهص:
فً ظل التطور التكنولوجً الكبٌر وظهور العولمة زادت المنافسة العالمٌة ,حٌث أصبحت فٌها
المنافسة تمارس ضغطها على جمٌع القطاعات .وفً ظل هذا المحٌط البد من الشركات إن تعتمد على الوسائل
التً تحافظ فٌها على وضعها التنافسً من خالل الحصول على معلومات عن المنافسٌن تساعدها على رسم
إستراتٌجٌتها التً تحقق لها قدرة تنافسٌة سواء عن طرٌق التمٌز أو تخفٌض تكالٌف منتجاتها ومن هذه
الوسائل الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة التً تساعد على اكتساب معلومات عن المنافسٌن وتحلٌلها
ووضعها إمام متخذ القرار ومن هذا المنطلق تكونت فكرة البحث فً بٌان دور الذكاء التنافسً والهندسة
العكسٌة فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة لذا جاءت مشكلة البحث فً تساإالت عدة:
* ما هو الذكاء التنافسً وكٌف ٌإثر فً المٌزة التنافسٌة؟
* كٌف تساعد الهندسة العكسٌة الذكاء التنافسً على تحقٌق مٌزة تنافسٌة؟
ٌهدف البحث إلى بٌان المرتكزات المعرفٌة للذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة ودورها فً تحقٌق
المٌزة التنافسٌة من خالل تحقٌق إستراتٌجٌة الشركة وهً التكلفة األقل أو التمٌز.
وألجل تحقٌق هدف البحث تمت صٌاغة فرضٌة أساسٌة واحدة مفادهاٌ :ساعد الذكاء التنافسً
والهندسة العكسٌة على تحقٌق المٌزة التنافسٌة .ولتحقٌق هدف البحث واختبار فرضٌته تم تقسٌمه على
ثالث مباحث اختص المبحثان األول والثانً بعرض منهجٌة البحث وإطاره النظري ,بٌنما تناول المبحث الثالث
واالخٌر أهم االستنتاجات والتوصٌات.
املصطهحاث انشئيسيت نهبحث /الذكاء التنافسً ,الهندسة العكسٌة ,التنافسٌة.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
اجمللد 91

العدد 27

الصفحات 393-323

*

البحثث مسثثتل مثثن رسثثالة ماجسثثتٌر لثثم ٌثتم مناقشثثتها بعثثد ,بحسثثب التعلٌمثثات الصثثادرة مثن جامعثثة بغثثداد بضثثرورة تقثثدٌم بحثثث قبثثل
المناقشة.
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مقذمـت

ٌإدي تسارع التغٌرات االقتصادٌة إلى ازدٌاد الطلب على المعلومات ,حٌث أن مدة حٌاة المنتجات
تتقلص ,والتقنٌات الحدٌثة تتطور بسرعة أكبر فؤكبر ,والمنافسة تزداد حدة فً إطار سوق عالمٌةٌ .مكن
القول أن الذكاء التنافسً ٌعد من بٌن أهم وسائل االقتصاد المفتوح والمعولم الذي ٌشهد تغٌٌرات جذرٌة من
خالل التكنولوجٌات ,المعلومات واالتصاالت .ففً ظل هذه التطورات الحدٌثة ٌعد الذكاء التنافسً شكالا من
أشكال الحس االقتصادي الجٌد ولكً تستطٌع منظمة األعمال أن تبدع ,تنتج ,تسوق ,فهً تحتاج إلى
معلومات أكٌدة ,كاملة وقابلة لالستغالل .فتحلٌل وتنظٌم المعلومة أصبح أكثر أهمٌة :معرفة األسواق,
تقسٌماتها ,مدى انفتاحها على العالم وظروف عملها ,معرفة المنافسة ,التكنولوجٌات واإلبداعات …الخ.
وللمعلومات دور مهم فً جمٌع مراحل تطور المنظمة  ,فال ٌمكن لها مهما كان نشاطها أن تتطور
أو حتى تحافظ على وجودها إذا كانت تجهل معلومات خاصة ببٌئتها ومن أهم وسائل الحصول على هذه
المعلومات هً الهندسة العكسٌة.
وسٌتم من خالل هذا البحث التعرف على مفهوم (الذكاء التنافسً) ودوره فً تحقٌق المٌزة
التنافسٌة وما هو دور الهندسة العكسٌة فً دعم اإلستراتٌجٌة التنافسٌة للمنظمة إذ تم تقسٌم البحث على
ثالث مباحث جاء المبحث األول و الثانً لٌدرس بٌان دور الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة فً تحقٌق
المٌزة التنافسٌة إما المبحث الثالث فهو خاص بؤهم االستنتاجات والتوصٌات التً خلص لها البحث.

مشكهت انبحث

فً ظل التطور التكنولوجً الكبٌر وظهور العولمة زادت المنافسة العالمٌة ,فقد أصبحت المنافسة
تمارس ضغطها على جمٌع القطاعات .وفً ظل هذا المحٌط البد من الشركات إن تعتمد على الوسائل التً
تحافظ فٌها على وضعها التنافسً من خالل الحصول على معلومات عن المنافسٌن لكً تساعدها على رسم
استراتٌجٌتها التً تحقق لها قدرة تنافسٌة سواء عن طرٌق التمٌز أو تخفض تكالٌف منتجاتها ,ومن هذه
الوسائل الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة التً تساعد الشركة على جمع وتحلٌل معلومات عن منتجات
المنافسٌن للتعرف على نقاط القوة والضعف فٌها ومستوى التقنٌة لهذه المنتجات وذلك بمقارنة منتج الشركة
مع المنتجات المنافسة عن طرق اجراء التحلٌل المفكك علٌها بهدف تحقٌق المٌزة التنافسٌة.
وفً ضوء ما تقدم ٌضع الباحثان تساإالت للمشكلة عدة:
 -1ما هو الذكاء التنافسً؟ وكٌف ٌإثر على المٌزة التنافسٌة؟
 -2كٌف تساعد الهندسة العكسٌة الذكاء التنافسً على تحقٌق مٌزة تنافسٌة؟

فشضيت انبحث

ٌساعد الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة على تحقٌق المٌزة التنافسٌة.

هذف انبحث

ٌهدف البحث إلى بٌان المرتكزات المعرفٌة للذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة ودورهما فً تحقٌق
المٌزة التنافسٌة من خالل تحقٌق إستراتٌجٌة الشركة وهً التكلفة األقل أو التمٌز.

اهميت انبحث

تتجلى أهمٌة البحث فً أن الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة من المواضٌع الحدٌثة التً ظهرت
مإخراا والتً لها دور فً اكتساب المعلومات عن المنافسٌن ألجل تحدٌد نقاط القوة والضعف لدى المنافسٌن
ومن ثم تساعد الشركات على تحسٌن جودة منتجاتها وتخفٌض تكالٌفها مما ٌحقق رضى العمالء واكتساب
عمالء جدد لتحسٌن وضعها التنافسً.
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املبحث االول /دوس انزكاء انخنافسي يف حتقيق امليزة انخنافسيت

اوال :حؼشيف انزكاء انخنافسي ()competitive intelligence
ٌعرف الذكاء التنافسً على أنه "مجموعة من الوسائل البشرٌة والتقنٌة التً ٌتم وضعها للوصول
إلى تطور مإسسة اقتصادٌة ما ,وٌتعداه حتى ٌشمل اقتصاد بلد ما.
إنّ الذكاء التنافسً بعبارة أخرىٌ ,هتم بكل ما ٌُجرى وٌفعل فً األسواق .فهو نظام متكامل تتوحد
فٌه التقنٌات والكفاءات البشرٌة ,إن التحدي المفروض الٌوم هو الوصول إلى المعلومة الصحٌحة ولٌس
التقرٌبٌة قبل اآلخرٌن ,ألنها تساعد على حل المشكالت والوقاٌة بؤخذ القرارات المناسبة وسبق المنافس
وتطوٌر أسالٌب العمل والمنتج فً وقت وجٌز(.دٌلمً)1: 2772 ,
ولقد تم اختٌار مصطلح الذكاء ( )intelligenceألنه ٌحمل معانً أكثر من مصطلح الٌقظة ,فهو
ٌعنى القدرة على التؤقلم مع المحٌط فهذا التعرٌف ٌرتكز على األفكار األساسٌة التالٌة:
(خلٌل وبوعبدلً)1: 2775 ,
 فكرة إنتاج المعلومة . فكرة دوران ومعالجة المعلومة ,حٌازة ,معالجة ,بث المعلومة. فكرة المعلومة المفٌدة والمالئمة.وكذلك ٌطلق على الذكاء التنافسً مصطلح المخابرات التنافسٌة )(competitive intelligence
وهً القدرة على استخراج معلومات حٌوٌة وبالغة السرٌة عن المنافسٌن باستخدام بعض المعلومات العامة
والعادٌة ,وذلك ٌهدف الى صٌاغة استراتٌجٌة تنافسٌة مالئمة للشركة وتعدٌلها كلما لزم األمر ,وقبل فوات
األوان.لقد أصبح سالح المخابرات التنافسٌة من أهم األسلحة االقتصادٌة فً الوقت الراهن (شعاع: 1992,
)2

ثانيا :دوسة انزكاء انخنافسي ()intelligence The role of competitive

دورة الذكاء التنافسً هً العملٌة التً ٌتم فٌها تحوٌل المعلومات العامة عن المنافسٌن إلى معلومات
حٌوٌة  .وتتكون هذه الدورة من أربع مراحل أساسٌة وكما موضحة فً الشكل االتً:
شكل ( )1دورة الذكاء التنافسً

Source: Bernhardt. Douglas, (Competitive Intelligence How to acquire and use corporate
بتصزف مه intelligence and counter-intelligence), published in Great Britain in 2003: p 47
قبل الباحث

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  19العدد 07
دور الذكاء التنافسي والهندسة العكسية في تحقيق الميزة

477

التنافسية
املشحهت األوىل :انخخطيط وانخوخيه:
تبدأ عملٌة الذكاء التنافسً عندما ٌعبر المدٌرون عن احتٌاجاتهم للمعلومات الضرورٌة والسٌما تلك
المعلومات التً ال تتوفر من خالل المصادر التقلٌدٌة .وتكون نقطة البداٌة هً تحدٌد متطلبات الذكاء التنافسً
وهو التفكٌر فً بنود األسئلة الستة االتٌة:
 -1من ()Who؟
 -2ماذا ()What؟
 -3أٌن ()Where؟
 -4متى ()When؟
 -5لماذا ()Why؟
 -6كٌف ()How؟
وٌمكننا حصر خطوات هذه المرحلة فً (:شعاع ,مصدر سابق)4 :
أ -تحدٌد نوعٌة المعلومات التً تحتاجها ,وهً عادة ما تتركز على معالجة نقاط ضعف الشركة.
ب -تحدٌد المنافسٌن وإمكانٌات االستفادة من دراستهم ومراقبة تحركاتهم.
املشحهت انثانيت :جتميغ املؼهوماث
ٌبدأ فً هذه المرحلة التعامل الفعلً مع المعلومات ومصادرها المختلفة.وتنحصر مهام هذه المرحلة
فً الخطوات االتٌة( :شعاع ,نفس المصدر)4 :
أ -توزٌع األدوار والمهام على فرٌق المخابرات التنافسٌة.
ب -تحدٌد مصادر المعلومات.
ج -تحدٌد أسالٌب عمل فرٌق المخابرات التنافسٌة.
هناك خمس مصادر للمعلومات تستخدم من قبل الحكومات والجٌش ٌمكن تطبٌقها على قطاع
الصناعة وهً كاالتً (Bernhardt, op cit: 49( :
 -1مصدر الذكاء البشري :هذا ٌشٌر بشكل عام إلى البشر كمصدر خارج الشركة وٌتضمن اإلفراد المنافسٌن
والزبائن والموردٌن ومحللو الصناعة بوصفهم خبراء بالذكاء التنافسً ...الخ .وٌتم االستفادة من معرفتهم
لكً ٌتم دعم المصادر األخرى.
 -2الذكاء التصوٌري :هذا المصدر ٌشٌر إلى كل الصور التً ٌوجد منها الكثٌر من الفئات :
(التصوٌر الفوتوغرافً والتصوٌر الكهربائً الضوئً وأجهزة الرادار وأجهزة االستشعار والتصوٌر
باألشعة فوق الحمراء وكتلوكات المنتج المنافس والتصوٌر ثالثً االبعاد) اي الصور المتعلقة بمنتجات
المنافسٌن والتً تعكس الٌة االنتاج وكذلك صور عن مواقع االنتاج ومستوى التطور التكنولوجً الذي
تعكسه.
 -3ذكاء القٌاس والتوقع :هذا المصدر ٌشٌر الى التقنٌات المستخدمة فً استخراج البٌانات فً الذكاء
التنافسً من المصادر األخرى مثل الذكاء البشري أو التصوٌري حٌث ٌتم جمعها ومعالجتها وتحلٌلها فان
النتائج تصف المسارات التً تحدد وتصف التوقعات (المٌزات والخصائص) .على سبٌل المثال( ,الطاقة,
الصوت ,مكونات المواد ..الخ).
 -4المصادر المفتوحة للمعلومات :وهذه تشمل المعلومات المتاحة من المصادر العامة وهذا ٌمكن ان ٌكون
من مصادر مختلفة مثل مقال صحفً او صفحة على شبكة االنترنٌت او وثائق الشركة غٌر المحمٌة
بحقوق الملكٌة .الجزء األكبر من هذه المعلومات هو ما تعلن عنه الشركات المنافسة كذلك معلومات التقٌٌم
للمجال العام الصادرة من مراقبً الصناعة .المصادر المفتوحة للمعلومات تمثل نقطة انطالق لتحقٌق
الذكاء التنافسً ولكن ال تمثل وحدها الذكاء التنافسً.
 -5إشارات الذكاء التنافسً :المعلومات المتحصلة من اعتراض االتصاالت أو الرادار أو القٌاس عن بعد
وٌمكن عدها حلقة وصل بٌن الذكاء التصوٌري من حٌث قدرته على مراقبة النشاط و الذكاء البشري من
حٌث قدرته على القٌاس والتقدٌر وتحدٌد التطورات.
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 -6تقتصر ممارسة الذكاء التنافسً على استخدام المصادر المفتوحة للمعلومات والذكاء البشري كمجاالت
لتجمٌع المعلومات وبرامج الذكاء التنافسً تحاول القضاء على الهدر للمال والموارد فً جمع المعلومات
من خالل التركٌز على المعلومات المفٌدة والفرٌد من نوعها والتً تكشف الكثٌر من المعلومات عن
المنافس وكذلك مفاتٌح اللعب األساسٌة (Bernhardt,op,cit:50( ..
املشحهت انثانثت :حتهيم ومؼاجلت املؼهوماث
وتتضمن هذه المرحلة الخطوات االتٌة( :شعاع ,نفس المصدر)4 :
 -1تحدٌد درجة مصداقٌة المصادر المختلفة للمعلومات.
 -2تحدٌد درجة دقة مصادر المعلومات.
 -3الربط بٌن المعلومات وأهداف الذكاء التنافسً.
 -4التنسٌق بٌن المصادر والمعلومات المختلفة.
التجربة العملٌة تشٌر الى إن تحلٌل المعلومات فً الذكاء التنافسً عند تقدٌمها إلى المستخدمٌن
ٌكون التركٌز على واحد أو أكثر من القٌم اآلتٌة:
 -1الفرص والتهدٌدات :وخصوصا ا التطورات غٌر المتوقعة التً تتطلب اتخاذ إجراءات إدارٌة.
الدوافع والخطط والنواٌا :نقاط القوة والضعف فً المنافسٌن أو معرفة مفاتٌح اللعب الرئٌسة.
 -2البدائل التكتٌكٌة :أو الخٌارات المتاحة التً تحقق من خاللها المنظمة أهدافها.
املشحهت انشابؼت :اسخخذاو املؼهوماث
توضع المعلومات فً هذه المرحلة موضع االستفادة .فٌتم استخدامها فً االستراتٌجٌات التنافسٌة
المختلفة فً مقارنة مرجعٌة ) )benchmarkingوهندسة عكسٌة ) (reverse-engineeringوتحلٌل
القٌمة ( )Value Analysisلغرض تحدٌد القٌمة المضافة كما موضحة فً الشكل ( )2أدناه .وتتكون هذه
المرحلة من الخطوات اآلتٌة:
 -1استخالص نتائج حٌوٌة عن أنشطة المنافسٌن وأوضاع السوق.
 -2تعدٌل الخطة االستراتٌجٌة أو السٌاسات الداخلٌة لتتالءم مع نتائج الذكاء التنافسً.
 -3تؤكٌد سرٌة المعلومات الحٌوٌة.
 -4مراجعة األسالٌب والسٌاسات االستخبارٌة.
شكل ( :)2متطلبات الذكاء التنافسً

التجميع
تظافز الجهىد
الذكاء البشزي

متطلبات
الذكاء
التىافس
ي

المصادر المفتىحة

تحليل القيمة

المضافة

التقاريز

المستخذم

الذكاء التصىيزي

التغذية الزاجعة

Source: Bernhardt. Douglas,( Competitive Intelligence How to acquire and use corporate
intelligence and counter-intelligence), published in Great Britain in 2003:p 70
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ثانثا :منارج انزكاء انخنافسي يف انؼامل:
تعد هذه النماذج نظام لجمع المعلومات االقتصادٌة ,الصناعٌة والتكنولوجٌة ومن بٌن النماذج
المعروفة الرائدة فً هذا المجال نذكر أهمها ( :رضا)6-4 :2772 ,
أ -وسائم انزكاء انخنافسي "منورج فونذ :"Fuld
لقد هٌؤت تكنولوجٌا اإلعالم واالتصال كافة الظروف لنمو عملٌات الذكاء التنافسً فً العالم .إذ أدى
التزاٌد السرٌع فً عدد الحواسٌب اإللٌة وطرائق جمع المعلومات و التحلٌل إلى تبنً الذكاء التنافسً من قبل
مختلف المإسسات وهٌئات عامة أو خاصة .ومن بٌن المإسسات التً عملت على إٌجاد نماذج للذكاء
التنافسً ,نذكر نموذج فول ٌ ,)1995( Fuldضم هذا النموذج ست أدوات وهً على التوالً:
 -1حفسري نوايا وقذساث املذيشين:
ٌسمح بالتنبإ بقرارات هإالء وتحدٌد العوامل التً تإثر فً إجراءات اتخاذ القرار لدٌهم .وإلعداد
التفسٌر النفسً لصاحب القرارٌ ,جب األخذ بعٌن العناٌة سبعة محددات هً :أنماط القٌادة ,الثقافات,
المسارات المهنٌة ,الكفاءات ,التوجهات ,المٌوالت والقرارات السابقة .كما ٌتم تحلٌل هذه المحددات فً ظل
مناخ المإسسة الحالً والمستقبلً ,من وجهة نظر التكالٌف والتكنولوجٌا المتاحة ,اإلدارة والعملٌات.
 -2املقاسنت املشخؼيت (:)Benchmarking
ٌقصد بها عملٌة دراسة وتبنً الممارسات األفضل من بٌن الممارسات التً تتبعها المنظمات (الشركات)
األخرى لتحسٌن االنجاز واألداء فً الشركة نفسها .مما ٌخفض التكالٌف و الوقت الالزم وكذلك تجنب األخطاء
التً وقعت فٌها تلك الشركات أو المنظمات ,و بالتالً عدم اختراع طرٌقة اخترعها اآلخرون وجربوها.
 -3حتهيم االسرتاحيديت املسخقبهيت:
وٌقصد من ذلك محاولة معرفة مختلف نقاط القوة والضعف وكذا الفرص والتهدٌدات التً تحٌط
بالمإسسة .وهو نفس النموذج المعروف فً مجال التحلٌل االستراتٌجً باسم  .SWOTوتسمح نتائج هذا
التحلٌل بتحدٌد توجه استراتٌجً ومحاور أولٌة للتدخل.
 -4حوقغ االسرتاحيدياث انخنافسيت:
ٌقترح نموذج  Fuldتحلٌل القوى المحٌطٌة األربع للمإسسة وهً على التوالً :اللوائح والتنظٌمات,
التكنولوجٌا ,التغٌرات فً قطاع النشاط (عملٌات الضم والدعم) وأخٌرا الزبائن(نمو عائدات الزبائن) .وهناك
طرق أخرى فً هذا المجال منها :القوى الخمسة لبورتر ,نموذج االستجابة للمنافسة الذي ٌقضً بتقٌٌم
مختلف االستجابات للمنافسة باستعمال عدة تقنٌات منها الطرق التقلٌدٌة لتحلٌل المنافسة ,المماثلة ,النماذج
الرٌاضٌة والطرق النوعٌة (مقابالت األخصائٌٌن ,المالحظون).
 -5حوقغ إدخال منخح خذيذ:
ٌقترح  Fuldفً هذا اإلطار ما ٌسمى بـ ( )Time liningالجداول الزمنٌة ,وٌقصد بذلك متابعة
النشاطات العملٌاتٌة للمإسسات والتعرف على المعلومات الناتجة وتحلٌلها.
 -6حتهيم انخكانيف:
وٌعتمد المحلل أساسا على الموازنة كؤداة تحلٌلٌة .وٌتمثل العنصر األساسً لهذه المقاربة فً التركٌز
على العوامل الحرجة كشراء المعدات ,البناٌات والتجهٌزات والتكالٌف اإلدارٌة.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن كل نوع من المإسسات والهٌؤت تطور طرق خاصة بها فً هذا المجال وذلك
تماشٌا مع طبٌعة نشاطاتها ومجاالت تدخلها.
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ب -اننظاو انياباني:
انتقل الٌابانٌون فً كثٌر من القطاعات الصناعٌة من عملٌة التقلٌد إلى االبتكار عن طرٌق التكامل
بٌن الذكاء التنافسً والمنافسة فً مجال البحث والتطوٌر ,وفتح حصص فً السوق الخارجً.
إن نظام الذكاء التنافسً الٌابانً ٌتسم باالهتمام الكبٌر بالمعلومة كؤداة استراتٌجٌة التً تتحقق من
خالل حجم االستثمارات فً هذا القطاع  ,حٌث حوالً  % 1,5من رقم أعمال المإسسات ٌستثمر فً مجال
الذكاء التنافسً وٌستغرق  3إلى  % 4من وقتها فً هذا المجال .وتعتمد المإسسات الٌابانٌة على الجامعات
الٌابانٌة ( )Sogo Shoshasإلمدادها بالمعلومات ,وهذا ما ٌفسر االستثمار المنظم للمنشورات و قواعد
البٌانات ,والتزام الٌابان بالمعارض التجارٌة واالجتماعات والبعثات .إن الذكاء التنافسً فً النظام الٌابانً
ٌتمركز فً وزارة التجارة الدولٌة والصناعة ( )MITIوالتً ٌتمثل دورها األساسً فً مساعدة المإسسات
الٌابانٌة وتوجٌهها وإعالمها ,كما ٌرتبط بهذه الوزارة كل من الجامعات الٌابانٌة ,الشركات التجارٌة العظمى
التً تمول مراكز البحث والتطوٌر ,المنظمات المهنٌة والهٌئات اإلدارٌة ذات الطابع البحثً والعلمً .وقد اعد
هذا النظام لفائدة المإسسات وفقا لقاعدة أن اإلدارة الجٌدة للموارد التً تسمح بخلق القٌمة تتبنى سٌاسة
متكاملة إلٌفاد المتربصٌن والمتدربٌن الٌابانٌٌن إلى الخارج ,واستقبال المتدربٌن األجانب ومطالبة هإالء
بإعداد تقارٌر حول مهامهم.
وٌحظى عنصر الثقافة بؤهمٌة كبٌرة باعتبارها محرك ألداء النظام الذي ٌفسر نجاح الٌابان التً تمٌل
إلى الثقافة الجماعٌة.
إن إجراءات ٌقظة المإسسات الٌابانٌة تتمثل فً ثالث ممٌزات أساسٌة هً:
 تدفقات أفقٌة للمعلومات التً تعكس عدم مركزٌة اإلبداع.
 البحث عن الرٌادة ( )redondanceفً جمع المعلومة.
 استثمارات مهمة مخصصة لجمع المعلومات ونشرها.
ج -اننظاو األمشيكي:
لقد عرف المشهد األمرٌكً فً مجال الذكاء التنافسً تحوال كبٌرا فً عقد التسعٌنات من القرن
السابق تبعا للعدٌد من التحوالت الدولٌة من بٌنها حجم التنمٌة االقتصادٌة التً حققها كل من الٌابان و أوربا
باعتبارهما منافسٌن رئٌسٌٌن للوالٌات المتحدة  .وعلى سبٌل المثال واجهت شركة "بوٌنغ" األمرٌكٌة منافسة
شدٌدة من طرف "أٌرباص" ,واإلدارة األمرٌكٌة للطٌران والفضاء ( )NASAمن قبل محطة "أرٌان"
للفضاء .وبهذا عمل األمرٌكٌون على إٌجاد سوق رائجة للمعلومات والتً أصبحت رائدة فٌما بعد .إذ تضم
هذه السوق أنواعا عدٌدة من متعاملً المعلومات كالسماسرة ,الجامعات ,هٌئات البحث والتفكٌر ,المكتبات,
هٌئات األمن الخاصة .أما الهدف األساسً لعملٌة الذكاء التنافسً فً الوالٌات المتحدة فٌتمثل فً دعم التؤثٌر
وعمل جماعات الضغط لتحقٌق أهداف المصلحة العامة فً الداخل كما فً الخارج.
وضمن هذا اإلطار تندرج أهداف فرعٌة منها:
 تسهٌل عملٌة الحصول على المعلومات ذات القٌمة االقتصادٌة واالستراتٌجٌة للجمٌع.
 دعم وتحسٌن التالحم الوطنً.
 تقلٌص هدر الموارد بغرض التحكم فً تكنولوجٌا المعلومات.

سابؼا :فوائذ نظاو انزكاء انخنافسي

الذكاء التنافسً ال ٌختلف عن أي نشاط من األنشطة التنظٌمٌة األخرى ٌجب إن ٌحقق فوائد وهو
موجود لدعم التخطٌط الموجه إلى المستقبل و إجراءات صنع القرار ودعم سلسلة القٌمة فً الشركة
واألنشطة التً تحقق المٌزة التنافسٌة وعلى كافة المستوٌات (األقسام ,الفروع ,الوحدات اإلقلٌمٌة ,وحدات
اإلعمال ..الخ)
الذكاء التنافسً ٌستطٌع أٌضا أن ٌحدد من خالله نقاط االختالف فً المنتج المقتنى والتطور
التكنولوجً واستراتٌجٌات التسوٌق وغٌرها .وفوائد الذكاء التنافسً هً كاآلتً)ernhardt,opcit:70) :
 -1تحسثثثٌن اإلنتاجٌثثثة واالسثثثتفادة مثثثن األصثثثول المعرفٌثثثة فثثثً الشثثثركة (بوصثثثفها العمثثثل المحثثثرك لحقثثثوق
المساهمٌن).
ٌ -2عتبر إنذار مبكر للتهدٌدات التنافسٌة.
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ٌ -3عتبثثر مصثثدر فرٌثثد لغخبثثار غٌثثر المنحثثازة والحقٌقٌثثة والتحلثثٌالت االسثثتراتٌجٌة المفٌثثدة فثثً عملٌثثات صثثنع
القرار.
 -4تحسٌن العالقات الوظٌفٌة فً جمٌع إنحاء المنظمة .
ٌ -5وفر وسٌلة ربط مستمرة لألمن أي ٌقلل المخاطر مثل (مكافحة الذكاء التنافسً المضاد).
 -6تعزٌز القدرات التنافسٌة للشركة من خالل التركٌز على التهدٌدات الخارجٌة.

املبحث انثاني /دوس اهلنذست انؼكسيت يف حتقيق امليزة انخنافسيت
أوال :حؼشيف اهلنذست انؼكسيت

الهندسة العكسٌة هً عملٌة تحلٌل وتقٌٌم المنتج المنافس (المختار) ,لمعرفة فرص تحسٌن منتج
المنشؤة ,وٌبدأ بتحلٌل منتج المنافس إلى مجموعة من المكونات ,ومن خالل هذا التحلٌل ٌتم تكوٌن استدالالت
واستنتاجات عن المواد الخام وعملٌات تصنٌع المنتج او الخدمة ,كما ٌوفر معلومات عن مزاٌا وعٌوب
الخدمة المنافسة (متولً)62: 2773 ,
وٌطلق علٌه أٌضا التحلٌل ألتفكٌكً أو تحلٌل الهدم (التفتٌت ) )(Tear-down Analysisوٌعرف
بؤنه أفضل طرق التطبٌق إلنجاز شًء ما بٌن طرق التطبٌق فً المنشؤة والمنشآت األخرى ,حٌث ٌقوم
المهندسون باختبار مكونات المنتجات المنافسة أو أفضل منتج تفصٌلٌا  ,كل مكون على حدة من حٌث طرٌقة
التصمٌم وهٌكل التكلفة المقدر ومستوى األداء الوظٌفً والعملٌات المحتملة لغنتاج أو المنتج  ,وهو ٌساعد
فً تحسٌن تصمٌم المنتج وعملٌات اإلنتاج  ,أما لخفض التكالٌف أو زٌادة مستوى الجودة أو كالهما معا  ,مع
اإلبقاء على خصائص أو وظائف الخدمة).السعٌد )62 : 2771 ,
وهناك من ٌرى أن الهندسة العكسٌة ) )reverse engineerهً هندسة القٌمة العكسٌة إي
هندسة التفكٌك التً تهتم بالتحلٌل والتفكٌك للمنتجات المنافسة من ناحٌة المواد التً تحتوي علٌها
واألجزاء المستخدمة فٌها ,كما تهتم بكٌفٌة عملها وبطرٌقة تصنٌعها ,والهدف من هذه المرحلة
االستفادة من خبرة وتقدم المنتجات أو الخدمات المنافسة وتقدٌم األفضل منها
((cooper and R. Slagmulder,1999 : 13, 14

ثانيا :أنواع اهلنذست انؼكسيت أو انخحهيم املفكك ()Tear-down

إن األنواع المستخدمة للهندسة العكسٌة أو تحلٌل المفكك المستخدمة هً ثمانٌة طرق مختلفة .الطرق
الثالثة األولى قد صممت لتخفٌض تكالٌف التصنٌع المباشرة إما األنواع الثالثة التالٌة سعت لتخفٌض تكالٌف
االستثمار المطلوبة إلنتاج المنتج عبر زٌادة اإلنتاجٌة إما الطرٌقتٌن األخٌرة هً لغرض التكامل بٌن الهندسة
العكسٌة (التحلٌل المفكك) وتحلٌل القٌمة أو هندسة القٌمة وكما موضحة فً الشكل أدناه:
( )Cooper and Slagmulder,1997:341-342
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التحلٌل المفكك
شكل ( )3هٌكل أسلوب
التنافسية

تحسين

ختفيض عدد األػكار و الرتكيز على ػكرة اهلدف
تخفض

القدرة
تخفيض عدد
عمليات التجميع

األجزاء
المشتركة
االستثمار

و
تحسين
اإلنتاجية

معالجات
اإلنتاج
المعيارية

تأكيد
الدراسات
تجميع
األفكار

مصفوفة
التحليل المفكك

التحليل المفكك
الديناميكي

التحليل المفكك
للعمليات
التحليل المفكك
الثابت

التحليل المفكك
للتكلفة
التحليل المفكك
للمواد

أسلوب سعر
الكيلوغرام

سعر وحدة الكيلوغرام

التنافسية
من

تخفيض تكلفة
األجزاء

خالل
التكلفة

تخفيض تكلفة
المواد

تقييم التجميع وحدة
بأسلوب التحليل المفكك

تقييم التجميع

تحليل القيمة أو هندسة القيمة

استبعاد وظائف أو تعديل وظائف أو دمج وظائف
Source: Rains & Sato ,( The Integration of the Japanese Tear-down Method with Design for
بتصزف الباحثان Assembly and Value Engineering), 2005: 3

 -1انخحهيم املفكك انذيناميكي ()Dynamic Teardown
ٌهدف تحلٌل المفكك الدٌنامٌكً إلى تحدٌد طرق تخفٌض عدد عملٌات التجمٌع المطلوبة فً التصنٌع
أو الوقت المستغرق ألدائها والطرٌقة تتضمن تفكٌك أجزاء المنتجات المنافسة وتحلٌل عملٌات التجمٌع
ومقارنتها مع منتجات الشركة قٌد الدراسة ونرى ما إذا كان ٌمكن تطبٌقها على منتجات الشركة سوف
ٌنفعها.
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 -2انخحهيم املفكك نهخكهفت ()Cost Teardown
ٌهدف أسلوب تحلٌل المفكك للتكلفة إلى تخفٌض المكونات المستخدمة فً المنتج  .حٌث ٌتم مقارنة
تكلفة المكونات المستخدمة فً منتجات المنافسٌن مع تلك المستخدمة من قبل الشركة  .فإذا كان الم ُكون أو
العنصر المستخدم من قبل الشركة أعلى تكلفة من تكلفة المنافسٌن ٌتم إجراء التحلٌل الوظٌفً للتعرف على
التكلفة اإلضافٌة الناتجة من زٌادة الوظائف .إما إذا كانت وظائف المكونات متطابقة ٌتم عرض أنشطة تخفض
التكالٌف مثل تحسٌن الوظٌفة أو تخفٌض الوزن أو تخفٌض أوقات اإلعداد اوتخفٌض عدد العملٌات.
 -3انخحهيم املفكك نهمواد ()Material TearDown
ٌتضمن أسلوب التحلٌل المفكك للمواد مقارنة المواد والمعالجات السطحٌة للمكونات المستخدمة من
قبل المنافسٌن مع تلك المستخدمة من قبل الشركة  ,حٌث ٌتم شراء منتجات المنافسٌن وتفكٌكها لكً ٌتم
التعرف على التجدٌدات التً أدخلت من قبل المنافسٌن .وٌعتبر هذا التحلٌل مفٌد فً مرحلة التفكٌر للشركة
بخصوص تطوٌر المنتجات المستقبلٌة وكذلك ٌعتبر هذا التحلٌل فعال فً قٌد األجزاء التً تعمل مع بعضها
والتً تقدم نفس الوظٌفة .على سبٌل المثال ,فً مجال عملٌات التجمٌع الفرعٌة قد تكون الشركة تستخدم
أجزاء معدنٌة فً المنتج بٌنما منافسٌها ٌستخدمون مادة البالستك.
 -4انخحهيم املفكك انثابج ()Static Teardown
ٌعتبر أسلوب التحلٌل المفكك الثابت ابسط أنواع التحلٌل المفكك األخرى إذ ٌتضمن تفكٌك منتجات
ال منافسٌن إلى مكوناتها ومن ثم وضعها على طاولة أو عرضها على الشاشة بحٌث ٌتمكن مهندسً التصمٌم
من إن ٌروا الفرق بٌن منتجات الشركة ومنتجات المنافسٌن.
 -5انخحهيم املفكك نهؼمهياث ()Process Teardown
وتتضمن عملٌات المقارنة للعملٌات التصنٌع لألجزاء المتشابهة وتخفٌض االختالف بٌنهما.والهدف
هو على المدى البعٌد هو إنتاج منتجات متعددة أو مكونات على نفس الخط اإلنتاجً .تحقٌق هذا الهدف هو
مهم خاصة فً صناعة السٌارات بسبب حجوم اإلنتاج الصغٌرة نسبٌا ا حٌث تتطلب إنتاج مختلط إذا ما أرٌد إن
تكون مربحة ٌجب إن تعكس هذا الهدف .على سبٌل المثال ,شركة ( )Isuzuهً شركة صناعة السٌارات
الوحٌدة التً كانت تنتج منتجات مختلطة مثل أربع أبواب أو ذو بابٌن أو ذات الٌمٌن أو الٌسار وعلى نفس
الخط التجمٌعً.
 -6مصفوفت انخحهيم املفكك ()Matrix Teardown
ٌدرج فً مصفوفة التحلٌل المفكك كل المكونات المستخدمة من قبل الشركة قٌد الدراسة  .هذه
المصفوفة تعد على أساس ما تقتضٌه الحاجة  ,تحدد حجم كل مكون ٌستخدم فً الشهر من كل نموذج
وأجمالً االستخدام فً جمٌع نماذج المنتج .وأي مكونات منخفضة الحجم ٌوضع لها عالمة فً نشاط تصمٌم
المنتجات الحالٌة لكً ٌتم استبعادها من المنتجات المستقبلٌة.
 -7أسهوب سؼش وحذة انكيهو غشاو ()Unit-Kilogram Price Method
ٌتم استخدام أسلوب سعر وحدة الكٌلوغرام هو لألجزاء التً ٌتم تجمٌعها فً المنتج أو تستخدم فً
عملٌات التصنٌع المتماثلة لمجموعة منتجات حٌث ٌتم تحلٌلها لغرض تحدٌد فرص تخفٌض التكالٌف .فً هذا
األ سلوب كفاءة المنتج أو العنصر تستخلص من حٌث قٌمة الكٌلوغرام الواحد (قسمة التكالٌف على وزنها)
وٌتم تحدٌد المنتجات التً تتطلب المزٌد من التحلٌل عن طرٌق رسم قٌمة الكٌلوغرام الواحد لكل المنتجات فً
مجموع المنتج نفسه ٌقابله وزنه.
ٌستخدم نتائج مخطط التشتت التً تحدد القٌم المتطرفة قد تكون اكبر قٌمة مرتفعة لكل كٌلوغرام
لمعظم المنتجات  .هذه القٌم المتطرفة ٌتم تحلٌلها لغرض تحدٌد سبب هذه التكالٌف المرتفعة لكل كٌلوغرام
وتحدٌد طرق تخفٌض تكالٌف هذه المواد .الوفورات المستهدفة تتحدد من خالل الفرق بٌن التكلفة الحالٌة
للمنتجات وتكلفة متوسط مجموع القٌم.
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 -8انخدميغ بأسهوب انخحهيم املفكك
هً مزٌج أساسً بٌن هندسة القٌمة وإجراءات التحلٌل المفكك.وهً نسخة معدلة ألسلوب سعر وحدة
الكٌلوغرام  .وتتضمن معالجة أجزاء المجامٌع التً تإدي وظٌفة مماثلة وتحلٌلها لغرض تحقٌق وفورات فً
التكالٌف .على سبٌل المثال  ,خزان غسٌل الزجاج وخزان الرادٌتر فً السٌارة كلهما تإدي نفس الوظٌفة
وهً :حفظ الماء .والن أداء الخزانٌن هو أساسا ٌإدي نفس الوظٌفة فً إطار طرٌقة تقٌٌم التجمٌع بؤسلوب
التحلٌل المفكك المقارنة تجري لغرض معرفة طرق التً تجعلها أكثر كفاءة .على سبٌل المثال  ,فً بعض
التصامٌم ٌتم الجمع بٌن الخزانٌن فً خزان واحد مع اثنٌن من المقصورات.
ٌتم بناء مخطط التشتت لتكلفة المنتجات الخاصة بكل مجموعة تقابله الوظائف لغرض تحدٌد المنتجات
ذات التكالٌف المرتفعة بشكل غٌر طبٌعً .عادة ٌكون سبب الشذوذ هو بسبب االختالفات فً تصمٌم المنتج
وفً طرق اإلنتاج المستخدمة وفً حجم اإلنتاج (كما حددتها مصفوفة التحلٌل المفكك) ومستوى المشترٌات
الخارجٌة  .فً هذه المقارن ٌتم تحدٌد األسباب الكامنة وراء هذه االختالفات واختٌار اإلجراءات المناسبة
لتخفٌض التكلفة .على سبٌل المثال ,إذا كان سبب ارتفاع التكالٌف هو استخدام مواد خاصة ٌتم إعادة تصمٌم
الجزء الذي ٌسمح باستخدام العدٌد من المواد التقلٌدٌة ,وبالمثل إذا كان االرتفاع سببه انخفاض حجم
اإلنتاجٌ ,تم إٌجاد سبل لتوحٌد تصنٌع األجزاء التً ٌمكن استخدامها فً زٌادة اإلنتاج.

ثانثا :اسخخذاو اهلنذست انؼكسيت يف انزكاء انخنافسي ()competitive intelligence

داخل السٌاق التنافسًٌ ,صف هذا المصطلح عملٌة شراء المنتج المنافس بغرض تحلٌل مكوناته
ودراسة طرٌقة إنتاجه وتصمٌمه .تمكنك هذه الطرٌقة من رسم الخطوط األساسٌة لتكالٌف اإلنتاج ودرجة التقدم
التكنولوجً المتاح للمنافس.
تعتبر القدرة على تقدٌر تكالٌف اإلنتاج لدى المنافس من أهم المهارات التً ٌجب أن ٌتمتع بها مدٌر
فرٌق المخابرات التنافسٌة  .فتقدٌر تكالٌف اإلنتاج لدى المنافس ٌمكنك من دراسة هامش الربح لدٌه ٌ.ترتب
على ذلك إمكانٌة تسعٌر منتجاتك بطرٌقة تنافسٌة تقضً على هامش الربح لدى المنافس .فإذا لم تفعل ذلك فإن
المنافس قد ٌسبقك إلٌه.
وتعتبر الهندسة العكسٌة شكل من إشكال الذكاء التنافسً حٌث فٌها ٌتم تفكٌك المنتج المنافس إلى
مكوناته أو المجامٌع الفرعٌة للمنتج لفهم كٌف ٌتم بنائها وخلق نموذج مماثل أو بٌان كٌف عملٌة التصنٌع
تتم.
تمارس الهندسة العكسٌة فً العدٌد من الصناعات مثل  :الصناعات االلكترونٌة االستهالكٌة وانتاج
االفالم والتصمٌم الهندسً والصناعات الكٌمٌائٌة والكهربائٌة وإنتاج السٌارات وغٌرها.
على سبٌل المثال ,شركة زٌروكس ) )Xeroxهً الشركة العالمٌة األولى التً اخترعت آلة تصوٌر
المستندات ,فوجئت هذه العمالقة ,فً السبعٌنٌات ,بانكماش مبٌعاتها وتصاعد مبٌعات الشركات الٌابانٌة
المنافسة .فً الثمانٌنات أدركت بؤنها ٌجب ان تحصل على معلومات لٌس فقط عن وضعها الداخلً ولكن عن
المنافسٌن أٌضا فؤنشؤت مختبر للذكاء التنافسٌة حٌث تقوم بشراء جهازٌن لتصوٌر المستندات من شركة
كانون حٌث تضع األول تحت االستخدام المستمر حٌث ٌسمح ذلك لشركة زٌركوس مراقبة جهاز كانون كٌف
ٌعطً مدة استخدام طوٌلة وكذلك كٌف شركة كانون تجٌب على مكالمات خدمة العمالء .إما الجهاز الثانً ٌتم
تفكٌكه إلى أجزاءه لغرض فهم إلٌة تصنٌعه وتجمٌعه .الهندسة العكسٌة تسمح للمهندسٌن إن ٌقوموا بما
ٌؤتً(www.exinfm.com/training/pdfiles/course12) :
 -1تقلٌل الوقت الالزم لتطوٌر المنتجات.
 -2تحدٌد المٌزات الالزمة لتصمٌم المنتجات
 -3تحدٌد العٌوب السٌئة فً تصمٌم المنتجات التً ٌجب تجنبها.
 -4وضع معاٌٌر لتصنٌع المنتج.
 -5تحدٌد نقاط الضعف للمنتجات الحالٌة.
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الهندسة العكسٌة تكون مهمة عندما نواجه منافسا ا رئٌسٌا ا قد ٌإدي إلى إضعاف قدرة الشركة على
المنافسة لكونه ٌمتلك خط إنتاجً ذات جودة عالٌة وبالتالً سوف تحتاج الشركة اللتقاط معلومات عن هذا
المنافس لغرض تكوٌن خط إنتاجً مماثل.
كذلك الهندسة العكسٌة تكون مفٌدة عندما تواجهه الشركة صعوبات مع الموردٌن بافتراض إن
الموردٌن ال ٌعول علٌهم أو غٌر راغبٌن فً تورٌد بعض المكونات الحٌوٌة الداخلة فً المنتج لذا فان
استخدام الهندسة العكسٌة عند التطوٌر سوف تساعد على إٌجاد البدائل لألجزاء التً هً من الصعب الحصول
علٌها.
ٌعتبر التحلٌل المفكك ( )Teardownاحد أدوات التحلٌل التنافسً المرجعً حٌث ٌوفر نظر ة عالٌة
الجودة للتصامٌم المتاحة للمنتجات المنافسة والٌة تصنٌعها وكذلك تكالٌف المعدات .فً التحلٌل المفكك ٌتم
تحلٌل المنتج المنافس إلى عدة فئات مختلفة وهنالك بعض االختالفات الطفٌفة بٌن المنتجات وهذه الفئات
تتغٌر حسب نوع المنتج أو الصناعة وهنالك قائمة من تسع فئات قد تتناسب مع العدٌد من المنتجات وهً
كاألتً(Farel & Silverman, 2008: 1( :
 -1اإلتقان :كٌف ٌتم عمل هذا المنتج؟
 -2القدرة التصنٌعٌة :مدى سهولة تصنٌع هذا المنتج؟
 -3الموثوقٌة المتؤصلة  :كٌف تتكون الموثوقٌة بالمنتج؟
 -4المتانة :كٌف ٌمكن المنتج إن ٌبقى فً أقصى الظروف؟
 -5العوامل البشرٌة  /السالمة :كٌف ٌكون هذا المنتج سهل وامن عند االستخدام؟
 -6الصٌانة /أداء الخدمة  :كٌف ٌكون هذا المنتج سهل الصٌانة وٌإدي خدماته؟
 -0التصمٌم المٌكانٌكً :كٌف نعتمد على جزء مٌكانٌكً فً التصمٌم؟
 -2تصمٌم اللوحات االلكترونٌة المطبوعة :كٌف ٌمكن االعتماد على اللوحات االلكترونٌة المطبوعة كجزء من
التصمٌم؟
 -9اعتبارات أخرى فً التصمٌم :هل هنالك جوانب أخرى تحتاج إلى دراسة؟
وٌرى الباحثان إن الهندسة العكسٌة تتشابه فً الكثٌر مع الذكاء التنافسً حٌث تطبق نفس مراحل
الحصول المعلومات وهً التخطٌط والتجمٌع والتحلٌل واالستخدام لتحقٌق الهدف منها وهو تحسٌن المنتج
والوضع التنافسً للشركة.

سابؼا :خطواث اكخساب مؼهوماث اهلنذست انؼكسيت
الخطوة األولى :التوثٌق ((freearts4all.blogspot.com
تهتم عملٌة التوثٌق بإعداد مستندات التصمٌم الكاملة (رسومات تفصٌلٌة للجزء أو األجزاء–
الرسومات التجمٌعٌة– الرسومات التنفٌذٌة) والتً ٌمكن استخدامها وٌجب أن تتوافر نفس المعدات والظروف
التً اتبعت للسلعة األصلٌة إلنتاج منتج مطابق للمنتج األصلً أو ما ٌماثلها فً الوظائف اإلنتاجٌة.
الخطوة الثانٌة :التؤصٌل
هً دراسة متعمقة للسلعة األصلٌة وٌتم تؤصل الرسومات بمعنً التعدٌل فٌها للوصول إلً أنسب
وأفضل وأمثل منتج وٌتم التنفٌذ تبعا ا لهذه الرسومات وٌراعً فً التعدٌل االقتراب من الخواص واألبعاد
الحاكمة للمنتج األصلً .
الخطوة الثالثة :التنفٌذ
 –1استنباط أساسٌات وأطوار وأصول التصمٌم التً اتبعت فً إعداد المستندات الموثقة.
 –2إعادة صٌاغتها بالتحوٌل والتعدٌل بما ٌتفق وأصول العمل والتنفٌذ المتاحة محلٌا ا وبما ٌتثوافر مثن خامثات
لعمل المنتج بالتعدٌالت الالزمة .
 -3عمل ومتابعة خطة التنفٌذ الفعلً على الماكٌنات والمعدات المتاحة بالورش.
 -4االهتمام بعملٌة المتابعة واشتراطات الجودة
وٌالحظ فً عملٌة التنفٌذ االهتمام بالشكل واألبعاد والخواص المٌكانٌكٌة والطبٌعٌة للخامات المستخدمة.
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خامسا :خطواث ػمهيت انخحهيم املفكك (اهلنذست انؼكسيت)

تتكون عملٌة التحلٌل المفكك من خمس خطوات رئٌسٌة والتً ٌراعى فٌها عملٌة اكتساب المعلومات
السابق ذكرها من توثٌق المستندات والرسوم والتً سوف ٌتم توضٌحها كاآلتً:
((Sowinsk & others, 2008: 1-2
الخطوة األولى :قائمة المسائل المتعلقة بالتصمٌم
 -1تحدٌد الغرض من التحلٌل المفكك
 -2تحدٌد ما هً النماذج التً سوف تنتج من هذه العملٌة
 -3إنشاء قائمة البٌانات التً سوف تتضمن المعلومات الملتقطة.
 -4ما هً المشاكل والفرص التً تواجه فرٌق تحلٌل المفكك وهً كاآلتً:
أ -مشروع جدٌد :فً المشروع الجدٌثد لثٌس كثل المسثائل المتعلقثة بالتصثمٌم سثوف تكثون معروفثة للفرٌثق
وكذلك متطلبات الزبائن والمنتجات المنافسة.
ب -إعادة التصمٌم :فً إعادة التصمٌم ٌجب معرفة مثا هثً الصثعوبات ,مثا هثً المشثاكل المثراد حلهثا  ,مثا
هً التكنولوجٌا المرتبطة بذلك).
ج -متطلبات الزبائن :ما هً وظائف المنتج التً تلبً متطلبات الزبائن؟
د -معلومثثات أخثثرى وتتضثثمن :مثثثل (كمٌثثة األجثثزاء ,اإلبعثثاد ,المثثواد ,الثثوزن ,عملٌثثات التصثثنٌع ,الوظثثائف
األولٌة ,التكلفة)
الخطثثوة الثانٌثثة :التحضثثٌر للتحلٌثثل المفكثثك :عنثثد التحضثثٌر لعملٌثة التحلٌثثل المفكثثك ٌجثثب إن تثثوفر المعثثدات
التالٌة:
 -1مفكات البراغً
 -2عملٌات التوثٌق
 -3الكامٌرا
 -4شرٌط الفٌدٌو
 -5ملتمٌتر ( :)Multimeterجهاز قٌاس إلكترونً متكامل ٌحتوي على عدد من أجهزة القٌاس ضمن جهثاز
واحثثثد ,هثثثذا الجهثثثاز ٌمكثثثن أن ٌكثثثون بتصثثثمٌم تمثثثاثلً أو بتصثثثمٌم رقمثثثً (مقٌثثثاس متعثثثدد إلكترونثثثً)
)(wikipedia.org/wiki.ar
الخطوة الثالثة :دراسة التوزٌع والتركٌب :وتتضمن هذه المرحلة كٌفٌة الحصول على األجزاء وكٌفٌة تقسثٌم
وتركٌثب المنثثتج وكٌثثف ٌثثتم تعبئثثة المنثثتج ومثثا هثو المتضثثمن فثثً التثبٌثثت كثثذلك دراسثثة تعلٌمثثات التركٌثثب
للمستهلك واإلجراءات المتعلقة بالتكلفة والفعالٌة والمسإولٌة.
الخطوة الرابعة  :التفكٌك والقٌاس والتحلٌل  :وتتضثمن هثذه المرحلثة التقثاط صثور للمنثتج وتشثغٌل وتحلٌثل
وقٌاس المنتج وكذلك التنسٌق بٌن التفكٌثك والقٌثاس والتجرٌثب والنمذجثة وفثً هثذه المرحلثة ٌثتم تجنثب
التفكٌك المتلف وأخٌرا التؤكد من كل البٌانات للنماذج والصور تم اإلشارة إلٌها فً قائمة البٌانات.
الخطوة الخامسة :إنشاء قثوائم البٌانثات والنمثاذج :فثً هثذه المرحلثة ٌثتم توثٌثق صثور تجمٌثع المنثتج كثذلك
النمثثاذج الهندسثثٌة وفثثاتورة المثثواد وكتابثثة صثثٌغة تشثثرح مكونثثات المنثثتج والبٌانثثات المجمعثثة فثثً فثثاتورة
المواد المطلوبة فً التحلٌل (تتضمن التكلفة واألداء) وكذلك النماذج الوظٌفٌة مثل التحلٌل الوظٌفً.
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سادسا :حؼشيف انخنافسيت

تعرف التنافسٌة بانها" الجهود واإلجراءات واالبتكارات والضغوط وكافة الفعالٌات اإلدارٌة
والتسوٌقٌة واإلنتاجٌة واالبتكارٌة والتطوٌرٌة التً تمارسها المنظمات من أجل الحصول على شرٌحة أكبر
ورقعة أكثر اتسا اعا فً األسواق التً تهتم بها "(.السلمً )171 :2771,
كما تعرف على أنها" :القدرة على مواجهة القوى المضادة فً األسواق والتً تقلل من نصٌب
الشركة من السوق المحلً أو العالمً ,وٌترتب عن التنافسٌة الوصول إلى مركز تنافسً ما"
(النجار)123 :1990,
ضا على أنها" :القدرة على الصمود أمام المنافسٌن بغرض تحقٌق األهداف من ربحٌة
وتعرف أٌ ا
ونمو واستقرار وتوسع وابتكار وتجدٌد ,وتسعى الشركات ورجال األعمال بصفة مستمرة إلى تحسٌن المراكز
نظرا الستمرار تؤثٌر المتغٌرات العالمٌة والمحلٌة (".النجار)17 :2777,
التنافسٌة بشكل دوري ا
أما المنافسة فتعرف على أنها تعدد المسوقٌن وتنافسهم لكسب عمٌل باالعتماد على أسالٌب مختلفة
كاألسعار والجودة والخدمة بعد البٌع وغٌرها (.النجار ,المصدر نفسه) 27 :
ضا بٌن األفراد داخل المإسسة الواحدة ,وذلك
وال تتم المنافسة بٌن المإسسات فحسب ,بل تكون أٌ ا
بهدف .تحقٌق أفضل أداء وزٌادة اإلنتاجٌة وتحقٌق أهداف المإسسة (.الصحن والمصري) 39 :1992 ,
دورا أساس اٌا ,فالبقاء للدولة المتمٌزة وللمإسسات المتمٌزة ,والمدٌرٌن
وتلعب المنافسة حال اٌا
ا
والعمال المتمٌزٌن .وترتبط التنافسٌة بعوامل أساسٌة تتعلق باإلنتاجٌة ,األسعار ,والجودة ,إال أن متطلبات
المنافسة الحالٌة أدت إلى ظهور معاٌٌر وشروط جدٌدة ٌنبغً على الدول احترامها للحفاظ على مكانتها
االقتصادٌة فً األسواق الخارجٌة)http://www.escwa.org.lb(.
كما تإدي التنافسٌة إلى ظهور النتائج التالٌة (:النجار ,مصدر سابق)124:
 تطوٌر المنتجات والخدمات وتخفٌض التكالٌف الكلٌة واألسعار. زٌادة الحصة السوقٌة للمإسسة ,وتحسٌن المركز التنافسً لها. تحسٌن ربحٌة المإسسة من خالل زٌادة المبٌعات ,وانخفاض فترة استرداد رأس المال.إذن ,تمثل التنافسثٌة تحثد متزاٌثد الخطثورة والثذي ٌتطلثب مثن المإسسثات المعاصثرة مراجعثة شثاملة
ألوضاعها التنظٌمٌة وقدراتها اإلنتاجٌة وأسالٌبها التسوٌقٌة وتفعٌل استثمار ما تملكه مثن مثوارد بهثدف بنثاء
وتنمٌة قدراتها التنافسٌة بما ٌتالءم مع متطلبات المنافسة.

سابؼا :االسرتاحيدياث انخنافسيت
 -1االستراتٌجٌات التنافسٌة:
دورا ها امثا فثً التثؤثٌر علثى قثدرتها علثى تحقٌثق أهثدافها ,ممثا
إن للمنافسثة التثً تواجههثا المإسسثة ا
ٌتطلثب ضثرورة التعثرف علثى المنافسثٌن وتحلٌثل مثوقفهم التنافسثً واسثتراتٌجٌاتهم التنافسثٌة لتثتمكن هثذه
المإسسة من تحدٌد االستراتٌجٌة التً ستتبعها(.ابوعلفة)423 :2773 ,
حثدد ( (Porterثثالث أنثواع رئٌسثٌة لالسثتراتٌجٌات التنافسثٌة والتثً نوضثحها مثن خثالل الشثكل
التالً)Porter,1982:42(:
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شكل ( )4االستراتٌجٌات حسب ()Porter

Source: porter, Michael, "choix strategiques et concurrence: Techinques
d'analyse des secteurs et de la et concurrence dans l'industrie",ed.Economica,
paris, 1982.
ٌتضح من خالل الشكل أن االستراتٌجٌات التنافسٌة تنقسم إلى( :شرٌف)274 :2777 ,
 استراتٌجٌة الرٌادة فً التكلفة ) :(Cost leadershipوالتً تعتمد على التكلفة المنخفضثة ,إذ تسثمح
للمإسسة بوضع أسعار بٌع أقل مقارنة بالمنافسٌن ,وتكون موجهثة إلثى أسثواق مسثتهدفة كبٌثرة ,ممثا
ٌإدي إلى زٌادة حجم مبٌعاتها وحصثتها السثوقٌة ,وتتطلثب أسثالٌب وأدوات محكمثة تتعلثق بالتسثهٌالت
البٌعٌة ذات الكفاءة العالٌة ومالحقة مستمرة للتكلفة بهدف تقلٌصها.
 استراتٌجٌة التمٌٌز ) :(Differentiationوهً موجهة لسوق كبٌرة الحجم ,تعتمد علثى تحقٌثق سثلع
وخدمات متمٌزة وذات مكانة خاصة مقارنة بالمإسسات المنافسة ,وقد ٌكثون هثذا التمٌٌثز علثى أسثاس
الجودة ,العالمة ,أو الخدمة ,وترتكز هذه االستراتٌجٌة علثى االبتكثار والتطثوٌر فثً المنثتج أو الخدمثة,
وٌعثد والء العمثالء للمنتجثات الممٌثزة التثً تقثدمها المإسسثة رغثم تكالٌفهثا العالٌثة مثن أحثد الحثواجز
األساسٌة لدخول المنافسٌن الجدد فً مجال صناعة المإسسة.
 اسثتراتٌجٌة التركٌثز ) :(Focusتهثدف هثذه االسثتراتٌجٌة إلثى التحدٌثد الثدقٌق للسثوق المسثتهدفة
) قطاع محدود من السوق المستهدف) والتركٌز الكامل علٌها ,وذلك بدال من التعامثل مثع السثوق ككثل,
إذ تسثعى المإسسثات إلثى االسثتفادة مثن مٌثزة تنافسثٌة فثً قطثاع السثوق المسثتهدف بواسثطة تقثدٌم
منتجات ذات أسثعار وتكلفثة أقثل مثن المنافسثٌن ,أو منتجثات متمٌثزة مثن حٌثث الجثودة ,المواصثفات أو
خدمة العمالء.

ً
ثامنا :امليزة انخنافسيت

 -1حؼشيف امليزة انخنافسيت:
تعرف المٌزة التنافسٌة على أنها" :المهارة أو التقنٌة أو المورد المتمٌز الذي ٌتٌح للمنظمة إنتاج قٌم
ومنافع للعمالء تزٌد عما ٌقدمه المنافسثون ,وٌإكثد تمٌزهثا واختالفهثا عثن هثإالء المنافسثٌن مثن وجهثة نظثر
العمالء الذٌن ٌتقبلون هذا االختالف والتمٌثز حٌثث ٌحقثق لهثم المزٌثد مثن المنثافع والقثٌم التثً تتفثوق علثى مثا
ٌقدمه اآلخرون » (السلمً ,مصدر سابق )174 :
"وتنشؤ المٌزة التنافسٌة بمجرد توصل المإسسة إلى اكتشاف طرق جدٌدة أكثر فعالٌة من المستعملة
من قبل المنافسٌن ,حٌث ٌكون بمقدورها تجسٌد هذا االكتشاف مٌدان اٌا ,وبمعنى آخر بمجرد إحداث عملٌة إبداع
بمفهومه الواسع” (بوشناف)30 :1996 ,
ضا على أنها" قدرة المنظمة علثى صثٌاغة وتطبٌثق االسثتراتٌجٌات التثً تجعلهثا فثً مركثز
وتعرف أٌ ا
أفضثل بالنسثبة للمنظمثات األخثرى العاملثة فثً نفثس النشثاط .وتتحقثق المٌثزة التنافسثٌة مثن خثالل االسثتغالل
األفضثل لغمكانٌثات والمثوارد الفنٌثة والمادٌثة والمالٌثة والتنظٌمٌثة والمعلوماتٌثة ,باإلضثافة إلثى القثدرات
والكفاءات وغٌرها من اإلمكانٌات التثً تتمتثع بهثا المنظمثة والتثً تمكنهثا مثن تصثمٌم وتطبٌثق اسثتراتٌجٌاتها
التنافسٌة ,وٌرتبط تحقٌق المٌزة التنافسٌة .ببعدٌن أساسٌٌن هما القٌمة المدركة لثدى العمٌثل وقثدرة المنظمثة
على تحقٌق التمٌز" (حٌدر )2 :2772,
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ٌركز التعرٌف ( )1على خلق قٌمة ومنفعة للعمٌل أكبر من القٌم المقدمة من قبل المنافسثٌن ,أمثا التعرٌثف
( )2فٌهثتم بكٌفٌثة تحقٌثق المٌثزة التنافسثٌة والمتمثلثة فثً اإلبثداع ,وٌإكثد التعرٌثف ( )3علثى أن اسثتراتٌجٌة
التنافس تعد أحد مصادر المٌزة التنافسٌة ,فثً حثٌن ٌركثز التعرٌثف ( )4علثى قثدرة تمٌثز المإسسثة مثن خثالل
االستغالل األمثل لمواردها وكفاءاتها.
أساسا لنجاح المإسسة ولكفاءتها
وٌعتبر مفهوم المٌزة التنافسٌة جوهر التفكٌر االستراتٌجً ,ذلك أنه ٌعد
ا
االقتصادٌة ,فبدون مٌزة تنافسٌة ال ٌمكن أن تحافظ المإسسة على بقائها .ألن المٌزة التنافسٌة تعبثر عثن قثدرة
المإسسة على خلق مٌزة بالمقارنة مع منافسٌها والتً تسمح لها بامتالك مركز قوي فً ظل بٌئتهثا التنافسثٌة
((Jokung,2001:23
وتتكون المٌزة التنافسٌة من عنصرٌن أساسٌٌنٌ :تمثل األول فً قدرة التمٌز على المنافسثٌن فثً الجثودة
و)أو(السثعر و(أو) توقٌثت التسثلٌم و)أو) خثدمات بعثد البٌثع ,وكثذا فثً االبتكثار والقثدرة علثى التغٌٌثر السثرٌع
الفاعل .أما العنصر الثانً فهو القدرة على تلبٌثة احتٌاجثات العمٌثل بطرٌقثة سثرٌعة تزٌثد مثن رضثاهم وتضثمن
والئهم.
 -2أنواع امليزة انخنافسيت
حدد ) (Porterنوعٌن من المٌزة التنافسٌة ,مٌزة التكلفة األقل ومٌزة التمٌز.
دورا ها اما فً تحقٌق استراتٌجٌات التمٌٌز ,فعلى المإسسة التً ترغب
أ -مٌزة التكلفة األقل :تلعب التكالٌف ا
فً أن تتمٌز عن منافسٌها أن تحافظ على تكالٌفها قرٌبة من تكالٌفهم ,ممثا ٌسثتدعً تقٌثٌم مركزهثا الخثاص
بمجال التكالٌف بالمقارنة مع منافسٌها .وٌمكن لمإسسة الحٌازة على مٌزة التكلفثة األقثل إذا مثا تمكنثت مثن
ممارسثثة نشثثاطاتها المنتجثثة للقٌمثثة وفثثق تكثثالٌف متراكمثثة أقثثل مثثن مثٌالته ثا لثثدى المنافسثثٌن
()porter,op,cit:81-85
وتعتبر التكلفة حجثر األسثاس لتنافسثٌة المإسسثة ,ذلثك أنهثا تثإثر علثى األسثعار التنافسثٌة للمنتجثات
والخدمات(www.arab-api.org/ecac/comp_a.htm).
وتتم الحٌازة على مٌزة التكلفة األقل من خالل مراقبة العوامل التالٌة )Porter,Ibid:129-136(:
 مراقبة الحجم من خالل توسٌع تشكٌلة المنتجات ,الحٌازة على وسائل إنتاج جدٌدة والتوسع فً السوق.
 مراقبة التعلم من خالل مقارنة أسالٌب وتقنٌات التعلم مع المعاٌٌر المطبقة فً نفس القطاع.
 مراقبة استعمال قدرات المإسسة ومدى مطابقتها لمتطلبات السوق واإلنتاج.
 مراقبة الروابط والعالقات الكامنة بٌن األنشطة المنتجة للقٌمة ومن ثم استغاللها.

 مراقبة االتصال بٌن وحدات المإسسة من خالل نقل معرفة كٌفٌة العمل بٌن النشاطات المتماثلة.
 مراقبة اإلدماج والفصل بٌن النشاطات المنتجة للقٌمة بشكل ٌقلص تكالٌف هذه األنشطة.
 مراقبة اإلجراءات التقدٌرٌة وتغٌٌر أو إلغاء اإلجراءات المكلفة التً ال تساهم فً عملٌة التمٌز.
 مراقبة التموضع أو التمركز الخاص باألنشطة ,بالموردٌن وبالعمالء والذي من شؤنه تقلٌص التكالٌف.
 مراقبة العوامل الحكومٌة والسٌاسٌة كالتشرٌعات الموضوعة لتنظٌم النشاط االقتصادي.
ب -مٌزة التمٌز :تتمٌز المإسسة عن منافسٌها فً حالة توصلها إلى الحٌازة على خاصٌة منفردة والتً ٌولٌهثا العمثالء
ا
ممٌثزا ٌتعثدى العثرض العثادي لسثعر مرتفثع قلثٌال ,وتمثنح مٌثزة التمٌثز
ضا عندما تقدم شٌ ائا
قٌمة هامة  .كما تتمٌز أٌ ا
للمإسسة القدرة على بٌع كمٌات أكبر من منتجاتها بسعر مرتفع نسب اٌا وضمان وفاء العمثالء لمنتجاتهثا .كمثا تمكنهثا
من التوجه إلى فئة كبٌرة من العمالء فً قطاع نشاطها أو إلى فئة قلٌلة من العمثالء وفثق احتٌاجثات محثددة ,وتسثتمد
مٌزة التمٌز من خالل عوامل التفرد ,والتً تشمل العناصر التالٌة)Porter, op,cit:153) :
 اإلجراءات التقدٌرٌة الخاصة بالنشاطات المرغوب ممارستها ,كإجراءات الخدمات ما بعد البٌع.
 تنبع خاصٌة التفرد من الروابط الكامنة بٌن األنشطة مع الموردٌن ومع قنوات التوزٌع الخاصة بالمإسسة.
 التموضع أو مركز المإسسة وكذا المواقع التً تحتلها وحداتها اإلنتاجٌة أو مراكز التوزٌع التابعة لها.

 الثتعلم وآثثار نشثره التثً تتجلثى فثً تطثوٌر األداء إلثى األفضثل بفضثل المعرفثة التثً ٌملكهثا كافثة أفثراد
المإسسة.
 إدراج وإدمثاج أنشثطة جدٌثدة منتجثة للقٌمثة ,ممثا ٌسثاهم فثً التنسثٌق بثٌن هثذه األنشثطة لزٌثادة تمٌثز
المإسسة.
 حجم النشاط ,والذي قد ٌتناسب إٌجا ابا أو سل ابا مع عنصر التمٌز والتفرد الخاص بالمإسسة.
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ان استخد ام الذكاء التنافسً ٌعتمد على الهدف المطلوب .فاذا كانت الشثركة تبحثث عثن تحقٌثق مٌثزة
تنافسثثٌة تتفثثوق فٌهثثا عثثن منافسثثٌها قثثد ٌكثثون مثثن خثثالل التكلفثثة االقثثل او تمٌثثز منتجاتهثثا .لثثذا ٌجثثب ان تركثثز
اهداف االستخبارات التنافسٌة على مراقبة سثعر وجثودة وتكلفثة المنتجثات المنافسثة كثذلك كمٌثات االنتثاج مثن
خالل استخدام الوسائل المناسبة التً من خاللها ٌتم الحصول علثى المعلومثات المناسثبة ووضثعها امثام متخثذ
القرار فً الوقت المناسب  .على سثبٌل المثثال ,قامثت احثدى الشثركات التثً تسثتخدم الثذكاء التنافسثً بشثراء
عٌنة من منتجات الشركة المنافسة لها وخالل فترة وجٌزة تمكنت من معرفة التطور فً الطاقة االنتاجٌة لهذه
الشركة من خالل قراءة الرقم التسلسلً المثبت على المنتج .وٌكلف فرٌق االسثتخبارات التنافسثٌة اي الثذكاء
التنافسً على مراقبة نظم التسعٌر وهٌكلها واستنباط المعلومات الذكٌثة عثن المنافسثٌن كثذلك قثد ٌثتم اسثتفادة
مثثن المعلومثثات المقدمثثة مثثن الشثثركات غٌثثر المنافسثثة فثثً ذلثثك ,امثثا تكثثالٌف وجثثودة المنثثتج المنثثافس فثثٌمكن
االستفادة من المعلومات المتحصلة من ورشة الهندسة العكسٌة  .فمن خالل طرٌقة التحلٌثل المفكثك (الهندسثة
العكسثثٌة) تجثثرى المقارنثثة البصثثرٌة علثثى المنتجثثات المنافسثثة بعثثد تفكٌكهثثا الهثثدف منهثثا البحثثث عثثن المٌثثزات
والخصائص وتعد الخطوة األولى فً التحلٌل هو تحدٌد االختالفات ومن ثم اخذ أفضل االختالفات وإدراجها فً
المنتجات.
ٌجثثب علثثى الشثثركات إن تسثثعى دائمثثا إلثثى تحسثثٌن منتجاتهثثا وخلثثق أشثثٌاء جدٌثثدة فثثان الشثثركة التثثً
ٌتوقف نشاطها تموت ولكً تحافظ علثى حٌاتهثا ٌجثب إن تعمثل باسثتمرار علثى التحسثٌن وخلثق ابتكثارات مثن
اجل المحافظة على وضعها التنافسً والسإال هو كٌف تحقق الشركة التحسٌن واالبتكار؟
الهندسة العكسٌة (التحلٌل المفكك ) تحقق كل من التحسٌن واالبتكار حٌث ٌجمع بثٌن هندسثة القٌمثة
التً تركز على االبتكار و تحلٌل القٌمة التثً تهثدف إلثى التحسثٌن مثن خثالل اخثذ أفضثل األجثزاء التثً تحقثق
الوظائف إثناء المعالجة مع بعض المحفزات اإلبداعٌة التً ٌنتجها.
فثً ظثل التكنولوجٌثا المتطثورة والمنافسثة الموجهثثة إلثى المجتمثع ٌمكثن إن ٌكثون التحسثٌن وحثثده ال
ٌكفً لتحقٌق مٌزة تنافسٌة للفوز على المنافسٌن لذا هنالثك حاجثة لثبعض المسثتوى مثن االبتكثار الثذي ٌكسثب
مٌزة تنافسٌة.
الهندسة العكسٌة تنتج كل من التحسٌنات واالبتكار وٌمكن إن تساعد على تحقٌثق مسثتوى عثالً مثن
النجاح مع الحد األدنى من مخاطر االستثمار  .استثمار رأس المال والوقثت فثً أنشثطة الهندسثة العكسثٌة هثو
اقل بكثٌر من البحوث التطبٌقٌة التقلٌدٌة التً تتناول أنشطة التطوٌر وهً تحقق نفس أهداف وحدة اإلعمال.
( )Sato & Kaufman,op,cit:13
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املبحث انثانث /االسخنخاخاث

 -1تساهم عدة متغٌرات فً زٌادة حدة المنافسة فً األسواق المحلٌة والعالمٌة ,أهمها :العولمة ,اتفاقٌة
الجات ,زٌادة التكتالت االقتصادٌة ,زٌادة متطلبات العمٌل ,تسارع حركة التطور التكنولوجً.
 -2تدفع حدة التنافس المإسسة إلى تطبٌق أحدث المفاهٌم اإلدارٌة لمواجهة منافسٌها ,وتعد اإلدارة
االستراتٌجٌة أهمها.
ٌ -3عتبر الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة من أهم مفاهٌم اإلدارة االستراتٌجٌة الحدٌثة التً تساعد اإلدارة
على تحقٌق أهدافها وهً تحقٌق المٌزة التنافسٌة.
 -4تعد الهندسة العكسٌة من أهم األسالٌب التً تساعد الشركة على تحدٌد فرص تطوٌر المنتجات وتخفٌض
تكالٌفها عن طرٌق تقٌٌم منتجات المنافسٌن وتحلٌلها ومعرفة مواصفاتها ومكوناتها بهدف التوصل إلى
استنتاجات حول العملٌة التً تم عن طرٌقها تصنٌع وتقدٌم تلك المنتجات.
ٌ -5رتكز الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة على تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للمإسسة بهدف تحدٌد
الفرص والتهدٌدات ,ونقاط القوة والضعف ,مما ٌساعدها على وضع االستراتٌجٌة المالئمة لبناء مٌزة
تنافسٌة وتعزٌز مركزها التنافسً فً السوق.
 -6تتجه المإسسات إلى تطبٌق استراتٌجٌة التكلفة األقل ,أو استراتٌجٌة التمٌٌز ,أو استراتٌجٌة التركٌز للتمٌز
على منافسٌها والتفوق علٌهم.
 -2تهدف المإسسة من خالل خلق مزاٌا تنافسٌة إلى خلق فرص تسوٌقٌة جدٌدة ,تحقٌق رضا العمٌل ,زٌادة
ربحٌتها ,االرتقاء بؤدائها ,تعزٌز مركزها التنافسً ,وضمان بقائها واستمرارها.
ٌ -9مكن بناء مٌزة تنافسٌة للمإسسة انطال اقا من الموارد الملموسة )المواد األولٌة ,معدات اإلنتاج ,والموارد
المالٌة( ,والموارد غٌر الملموسة )الجودة ,التكنولوجٌا ,المعلومات ,الٌقظة التنافسٌة ,المرونة ,المعرفة
ومعرفة كٌفٌة العمل ,التكلفة ,الوقت).

انخوصياث

فرصا
 -3التوجه نحو العمٌل ودراسة سلوكه وانطباعاته وانتقاداته الخاصة للمنتج أو الخدمة والتً تشكل
ا
قوٌة لخلق وتطوٌر منتجات وخدمات جدٌدة.
 -2السعً نحو تحقٌق رضا العمٌل ,ألنه السبٌل الوحٌد لضمان ربحٌة المإسسة ,بقائها ,واستمرارها .
 -3تعظٌم القٌمة التً ٌحصل علٌها العمٌل من منتجات وخدمات المإسسة مقارنة بمنافسٌها ألنه األساس فً
تقٌم المٌزة التنافسٌة.
 -4ضرورة حصول الشركة على معلومات تخص وضعها الداخلً ومعلومات عن المنافسٌن وما هً المٌزات
التً ٌتمتع بها .
 -5ضرورة اعتماد الشركات على الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة فً الحصول على مٌزة تنافسٌة .
 -6ضرورة إجراء المزٌد من الدراسات والبحوث فٌما ٌخص الذكاء التنافسً والهندسة العكسٌة ألنها تعتبر
من المواضٌع الحدٌثة لغدارة االستراتٌجٌة.
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The role of competitive intelligence and reverse engineering to
achieve competitive advantage
Abstract
In light of the great technological development and the emergence of
globalization has increased global competition, where it became competitive
exercise pressure on all sectors. In light of this companies mast enviorment
depend on the means that keeps them on the competitive position through access
to information about competitors in order to help them to draw a strategy that
will achieve a competitive edge either through excellence or reduce the costs of
their products and this means intelligence competitive and reverse engineering
that help to gain information on competitors analyze and put of the decisionmaker From this point formed the idea of research in the statement of the role of
competitive intelligence and reverse engineering to achieve competitive
advantage, so the problem of research in several questions:
* What is competitive intelligence and how it affects the competitive advantage?
* How to help reverse engineering a competitive intelligence to achieve
competitive advantage?
So the search is aimed to the statement of cognitive underpinnings of
intelligence and competitive reverse-engineering and its role in achieving
competitive advantage through the company's strategy to achieve a lower cost or
excellence. In order to achieve the objective of this research and put formulation
of hypothesis basic message: help competitive intelligence, reverse engineering
on achieved competitive advantage to achieve the goal of the research and test
his hypothesis was divided into three Section Investigation singled out from the
first and second display research methodology and theoretical framework, while
the third on the last and most important conclusions and recommendations.

Keywords: competitive intelligence - reverse engineering - competitive.

