تأحري عناصر اننجاح احلرجح يف حتميك امليزج انتنافسيح

املستذايح حبج ييذاني ألراء عينح ين املذراء يف ررةح املتتمى
انتايح نهًماوالخ اإلنشائيح

أ.م.د .سناء عبد الرحيم سعيد ألعبادي

الباحث /تاغي زيدان محمد ناصر العتبى

كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد /قسم إدارة اإلعمال

املستخهص

إن الغرض من البحث ىو تحميل العالقة بين عناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة

ولقد اختبر البحث في شركة المعتصم العامة لممقاوالت من خالل تطبيقو عمى عينة مكونة من ()09

مدير وميندس ومدير مشروع  ,موزعين عمى أقسام ومشاريع الشركة المبحوثة .

واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات والمعمومات ,ولغرض الوصول إلى النتائج فقد

سعى الباحثان الختبار فرضيتين رئيستين متعمقة بعالقات االرتباط والتأثير بين متغيري البحث الرئيسيين,

وألجل معالجة البيانات  ,استعممت الوسائل اإلحصائية التي تمثمت ( الوسط الحسابي ,االنحراف المعياري ,
النسب المئوية  ,معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ,معامل االنحدار البسيط )  ,وقد توصل البحث إلى

استنتاجات أىميا  ,وجود عالقات ارتباط معنوية بين المتغيرين ووجود اثر معنوي لعناصر النجاح الحرجة
في الميزة التنافسية المستدامة  ,وبناءا عمى ماتوصل أليو البحث من استنتاجات يوصي بضرورة سعي

الشركة المبحوثة إلى الكشف عن عناصر النجاح الحرجة بوقت مبكر من خالل الممارسات اإلدارية

واالستفادة منيا في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة وأىداف الشركة المبحوثة .

وقد تم اختيار قطاع الصناعات اإلنشائية بوصفو احد القطاعات الحيوية والميمة التي تمعب دو ار

كبي ار في النيوض بواقع البنية التحتية في العراق في ظل الظروف الحالية  ,والتي تتمثل بمجموعة من
المشاريع التي تقوم شركة المعتصم العامة لممقاوالت اإلنشائية بتنفيذىا في محافظة بغداد  ,كميدان لمبحث

 ,من اجل الوقوف عمى واقع اإلدارة االستراتيجية ,والعوامل المرتبطة بالموارد البشرية  ,ومتغيراتيا الفرعية
 ,بوصفيا عناصر حرجة لمنجاح  ,وتأثيرىا عمى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمشركة المبحوثة.

املمطهحاخ انرئيسيح نهثحج /الميزة التنافسية المستدامة -الميزة التنافسية -عناصر النجاح

الحرجة.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20
العدد 09

*البحث مستل من رسالة ماجستير

املمذيح

لسنة 2014

الصفحات 432-492
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تعد الميزة التنافسية المستدامة واحدة من المواضيع الميمة في مجال اإلدارة اإلستراتيجية التي
تطفو عمى السطح عندما نتطرق عن المنظمات وكيفية إدارتيا نحو النجاح والتفوق كونيا تمثل العامل

األىم في تحقيق اي غاية تصبو إلييا المنظمات ,فضال أنيا تمثل القدرة عمى استخدام مواردىا بشكل

صحيح ,إذ شيدت السنوات األخيرة تغي ار كبي ار في األفكار والرؤى الفمسفية التي تنظر عبرىا المنظمات
بفعل التغييرات المتسارعة سواء عمى صعيد البيئة الداخمية أو الخارجية .

ولغرض معرفة طبيعة العالقة بين العناصر الحرجة لمنجاح والميزة التنافسية المستدامة ,فقد تضمن

البحث أربعة مباحث حيث تناول المبحث األول منيجية البحث وبعض الدراسات السابقة المتعمقة بمتغيري

البحث ,وخصص المبحث الثاني لمجانب النظري-خمفية نظرية لعناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية
المستدامة ,وتناول المبحث الثالث الجانب العممي ,بينما تضمن المبحث الرابع أىم االستنتاجات والتوصيات.

املثحج األول

ينهجيح انثحج وتتض انذراساخ انساتمح

اوال -ينهجيح انثحج:

ا_يشكهح انثحج:

أصبحت المنافسة في بداية القرن الحادي والعشرون ,تيديداً لألسواق والموارد ,وخروجيا من طابعيا

اإلقميمي بسبب التطور العالي في نظم المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت والتغيرات البيئية المتسارعة ,فكان

عمى المنظمات البحث عن فمسفة أعمق ورؤيا اشمل ,والوصول إلى الميزة التنافسية المستدامة التي تحقق

لممنظمة البقاء في دائرة الضوء  ,من خالل تحديد وتشخيص العناصر الحرجة لمنجاح والتي أصبحت ضرورة
ممحة لممنظمات التي تعمل في ظروف بيئية شديدة المنافسة والالتأكد 9ويظل مفيوم الميزة

التنافسية

المستدامة حاجة ممحة كمما زادت سرعة التغير البيئي الذي جعميا مؤقتة مما توجب تطوير مصادرىا,

فأصبحت عناصر النجاح الحرجة متغي ارً حرجاً إلدامة المقدرات الجوىرية لممنظمة المتكونة من دمج الميارات
والموارد الجوىرية الممموسة وغير الممموسة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكمة البحث في محاولة اإلجابة عن األسئمة اآلتية :

 -1ما مستوى عناصر النجاح الحرجة المتوفرة في الشركة المبحوثة ؟

 -4ىل تمتمك الشركة ميزة تنافسية مستدامة ,وان امتمكتيا ماىو مستواىا ؟
-3ىل ىناك عالقة ارتباط بين عناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة ؟وماىو مستوى العالقة ؟

-2ىل ىناك عالقة تأثير بين عناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة ؟ وماىو مستوى العالقة

؟

ب_أهًيح انثحج:
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يستمد ىذا البحث أىميتو من خالل تناولو لمتغيرات ميمة ,ترتبط بعالقات وثيقة في ميدان اإلدارة
اإلستراتيجية وتتجمى ىذه األىمية باآلتي:

.1محاولة تعميق المعرفة التنظيمية واإلدارية والفكرية و بناء تصور شامل عن العناصر الحرجة لمنجاح .

.4أىمية دراسة العناصر الحرجة لمنجاح بوصفيا مورداً استراتيجياً يواجو التغير البيئي ,ويعزز  ,ويطور

الميزة التنافسية المستدامة في الشركة .

 .3الميزة التنافسية المستدامة تنبع من داخل المنظمة من خالل مواردىا الجوىرية ومياراتيا الفردية ,كما
أنيا تمثل قيمة جوىرية لممنظمات لعدم إمكانية تقميدىا ومحاكاتيا من قبل المنافسين.

.2تتمثل أىمية الميزة التنافسية المستدامة كونيا معيا ار لممنظمات الناجحة وتعتبر مؤش ار ايجابيا نحو توجو
المنظمة الحتالل موقع قوي في السوق من خالل الحصول عمى حصة سوقية اكبر من المنافسين .

.2تعد الميزة التنافسية المستدامة بمثابة السالح الرئيسي لمواجية تحديات السوق  ,والمنظمات المناظرة

.

خ-أهذاف انثحج:

يسعى البحث إلى تحقيق عدة أىداف منيا :

 -1التعريف بالعناصر الحرجة لمنجاح ,والميزة التنافسية المستدامة ,بوصفيا متغيرات ميمة في إدارة

األعمال ,وبناء إطار معرفي فمسفي يتعمق بيذه المتغيرات واستكماالً ليذا اليدف سيقوم الباحث بربط متغيرات

الدراسة ميدانيا في إطار دراسة وصفية تحميمية.

 -4الكشف عن حقيقة وجود الميزة التنافسية المستدامة في الشركة المبحوثة ,وامتالك أرضية معرفية

وتطبيقية لتحريك المتغيرات في التأثير بواقع الشركة المبحوثة.
ث_-خمطط انثحج انفرضي:

في ضوء مشكمة البحث ولتحقيق أىدافو تم بناء مخطط مقترح لتشخيص وتحديد عناصر النجاح وأثرىا في

بناء وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة وكاالتي:
_1عناصر النجاح الحرجة (متغير مستقل ):

جرى تناوليا من خالل أربعة أبعاد ىي (التوجو االستراتيجي ,والتفكير االستراتيجي ,وتقانة المعمومات,

والمرونة االستراتيجية) ومن خال ل االعتماد عمى دراسات في ىذا المجال ,وتم توظيف ىذه األبعاد كمقاييس

ليا.

_4الميزة التنافسية المستدامة(متغير معتمد) :والتي تضمنت ثالثة إبعاد ىي(تحسين كفاءة المنظمة ,

والحصة السوقية ,وتحسين الجودة) ,وجرى قياس الميزة التنافسية المستدامة بيذه األبعاد باالعتماد عمى
دراسات في ىذا المجال وتم توظيف ىذه األبعاد كمقاييس ليا .

يوضح مخطط البحث مجموعة العالقات والتأثيرات المنطقية التي قد تكون في صورة كمية أو وصفية

وتجمع معاً المالمح الرئيسة لمواقع الذي تيتم بو إذ تدل حركة األسيم باتجاىين عن وجود عالقة ارتباط إما

حركة األسيم باتجاه واحد فإنيا تدل عمى وجود عالقة تأثير وكما موضح في الشكل (.)1
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عناصر النجاح الحــــرجة
التوجه االستراتيجي

المرونة االستراتيجية

التفكير االستراتيجي

تقانة المعلومات

الميزة التنافســية المستدامــة
تحسين كفاءة المنظمة

د_فرضياخ انثحج:

الحصة السوقية

تحسين الجودة

الشكل ( ) 1مخطط البحث الفرضي

.1الفرضية الرئيسة األولى  (:توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عناصر النجاح الحرجة والميزة

التنافسية المستدامة ,في شركة المعتصم العامة لممقاوالت ).

.4الفرضية الرئيسة الثانية  (:تؤثر عناصر النجاح الحرجة تأثي ار معنويا في تحقيق الميزة التنافسية

المستدامة في شركة المعتصم العامة لممقاوالت).
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ح_انتتريفاخ االجرائيح ملتغرياخ انثحج:

_1عناصر النجاح الحرجة  :وىي عبارة عدد محدد من العناصر الحيوية التي تحددىا االدارة العميا ألجل

انجاح استراتيجية الشركة لتحقيق رسالتيا واىدافيا وتفوقيا في بيئة المنافسة ,متمثمة بالمتغيرات الفرعية

االتية:

_التوجو االستراتيجي :وىو مسار حركة الشركة المتوقعة محدد بفترة زمنية وغالبا ما تكون طويمة االمد.

_تقانة المعمومات  :وىي مجموعة العمميات واالدوات واالساليب واالجراءات والمعارف والمعدات واالجيزة التي

تعتمدىا الشركة لتقديم خدماتيا في السوق والمتمثمة باألنترنت واالتصاالت والبرمجيات وغيرىا.

_التفكير االستراتيجي :وىو عممية ذىنية وفكرية وتركيبية تستخدم الحدس واالبداع لبمورة منظور استراتيجي

مستقبمي عالي المستوى لتحقيق االىداف االستراتيجية ,عن طريق االستراتيجية الناجحة والتي تؤكد انتياز

الفرصة .

_المرونة االستراتيجية :ىي عممية تغيير االستراتيجية باستمرار تجاوبا مع الفرص واالتجاىات التي تبرز عن

طريق التغيرات المفاجئة في بيئة الشركة والتي تواجو التحديات والتيديدات.

_4الميزة التنافسية المستدامة :وىي الفائدة التي يصعب تقميدىا او استنساخ منافعيا ويجري تحقيقيا من

خالل استيعاب الشركة لمقدراتيا الجوىرية ودمج مياراتيا وكفاءتيا واستغالل مواردىا بما يؤدي الى تفوقيا

المتواصل ,متمثمة بالمتغيرات الفرعية االتية :

_تحسين كفاءة الشركة :جميع االجراءات التي تقوم بيا الشركة لتحسين كفاءتيا.

_ الحصة السوقية  :ىي حصة الشركة من المبيعات في السوق ومقارنة مع المنافسين.

_تحسين الجودة :عممية ارضاء الزبائن عن الخدمة او المنتج ,آو عممية الحصول عمى منتج او خدمة

تستحق ما تم الدفع مقابمو.
خ_ أسهىب انثحج:

في ضوء أىداف البحث واألسئمة التي يحاول اإلجابة عمييا ينتيج البحث منيجاً وصفياً تحميمياً,

وىذا النيج يتمتع بنظرة شمولية طالما إن وصف الموقف سيقترن بتحميميا ,وتؤول العممية إلى استخالص
النتائج والمؤشرات األساسية.

فقد استخدم الوصف في جمع البيانات والمعمومات الالزمة لمتطمبات البحث ,وأما التحميل فتوخي

الباحثان منو تحديد النتائج والوقوف عمى أبرز المؤشرات إلثبات أو نفي فرضيات البحث بغرض اإلجابة عمى
التساؤالت المحددة في مشكمة البحث.
د_جمتًع انثحج وعينته :

اختيرت شركة المعتصم العامة لممقاوالت مجتمعا الختبار فرضيات البحث (منتسبي الشركة في بغداد

حصرا) والتي تضم بحدود ( )299منتسب وميندس تم اختيار عينة()199مدير  ,بنسبة %42من مجتمع
البحث وتم توزيع االستبانات عمى ىذا األساس واسترجعت منيا ()09استمارة خضعت لمتحميل اإلحصائي.

تأسست شركة المعتصم العامة لممقاوالت في عام 1001وتعتبر امتداد لمشركات والمؤسسات الحكومية

التي تبنت إنشاء البنية التحتية وأعمار العراق منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي والى الوقت
الحاضر بكوادرىا وامكانياتيا كامتداد الؤلئك الذين شيدوا أولى الحضارات في وادي الرافدين.
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ر-أدواخ مجع وحتهيم انثياناخ:

تنوعت األدوات التي اعتمدت في البحث لتتناسب مع كل محور فيو ,إذ كانت الكتب والدراسات

والبحوث إضافة إلى ما وفرتو الشبكة الدولية (االنترنت ) وبعض السجالت والوثائق الرسمية

لمشركة

المبحوثة التي مكنت الباحثان من االطالع عمييا والتعرف عمى نشأتيا ,وطبيعة عمميا  ,وىيكميا التنظيمي ,

واعداد موظفييا  ,ومستوياتيم التعميمية 9وكذلك اعتمدت المقابالت الشخصية التي تعد من األدوات الميمة

لجمع المعمومات في البحوث العممية المتعمقة بمتغيري البحث الضرورية لتغطية الجانب النظري ,ىذا فضال
عن اعتماد االستبانة كمصدر رئيس لجمع البيانات التي تتعمق بالجانب التطبيقي لمبحث ,واعتمدت المقاييس

الجاىزة لإلجابة عن األسئمة بغية تحقيق أىدافيا في مجال عناصر النجاح الحرجة  ,والميزة التنافسية
المستدامة  ,بعد تكييفيا لتالؤم البحث الحالي  ,وقد تم استخدام (مدرج ليكرت الخماسي) وطبقت مجموعة من

األساليب اإلحصائية وفقا لمبرنامج اإلحصائي وقد تم استخدام (مدرج ليكرت الخماسي) ) . (Spssولقد

خضعت االستبانة إلى اختبارات الصدق والثبات اآلتية :
_1انمذق انظاهري:

يسمى أحيانا صدق الخبراء وقام الباحثان بعرض فقرات المقياس عمى ()19من الخبراء (ممحق )2

في مجال إدارة اإلعمال لمحكم عمييا وابداء أرائيم بخصوص المتغيرات الرئيسية والمتغيرات الفرعية و مدى
مالئمة العبارات لقياس ما وضعت آلجمة  ,وقد تحقق صدق المقياس ظاىرياً  ,وكانت نسبة االتفاق

لمخبراء عمى فقرات المقياس (  ) %88وىي نسبة عالية.
_2حثاخ االستثانح:

لمتأكد من ثبات أداة البحث تم بتطبيقيا عمى عينة استطالعية قواميا ( )49مدي ار من عينة

البحث ,وبعد أسبوعين أعيد توزيع االستبانة مرة أخرى عمى المجموعة نفسيا وأعطت عالقات ارتباط
قوية بين إجابات المرة األولى والثانية ,والجدول رقم ( )1يوضح فقرات االستبانة التي تقيس كل متغير ,

والمصادر المعتمدة.

ت

االمتغيرات الرئيسية

المتغيرات الفرعية

أرقام

إالسئمة في

اإلستبانة

المقياس
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عناصر النجاح الحرجة

2

التوجو االستراتيجي

1-6

Certo,1995

تقانة المعمومات

7-12

Hensen,1996

التفكير االستراتيجي

13-31

خميف 4919,

المرونة اإلستراتيجية

32-34

عبيد 4992,بعد تكييفيا مع أىداف

الميـــزة لتنافسية

تحسين كفاءة المنظمة

52-57

العنزي1009,

المستــــدامة

الحصة السوقية

58-63 64_67

McDonald,1998

الدراسة

تحسين الجودة

الطال فحة 4990,

جدول ( )1يوضح فقرات االستبانة التي تقيس كل متغير  ,والمصادر المعتمدة
ر_انىسائم واألسانية اإلحمائيح :
اعتمد الباحثان

الوسائل اإلحصائية

في برنامج الحاسوب

اإلحصائي () SPSS –V19

و( ) Microsoft-excelالستخراج النتائج وكاالتي (الوسط الحسابي  ,االنحراف المعياري ,استخدام
معادلة سيبرمان براون ,معامل االنحدار البسيط معامل إلفا كرو نباخ لالتساق الداخمي ,استخدام طريقة تحميل

المسار ,معامل التحديد( , )R2اختبار (  ) Tاختبار(. ) F

حانيا_انذراساخ انساتمح:
ا_انذراساخ املتتهمح تتناصر اننجاح احلرجح :
 _1دراسة )( ) zahediموثوقية نظم المعمومات المستندة الى صياغة عوامل النجاح الحرجة )

Reliability of information systems based on the critical success factors

formulation

ىدفت الدراسة عمى عالقة االرتباط والتأثير بين نظم المعمومات وعوامل النجاح الحرجة في الشركات

المبحوثة  ,وتطوير القياس الكمي لموثوقية نظم المعمومات باستعمال بيانات(  )Rock artالمتعمقة

بالكادر التنفيذي لنظم المعمومات ,وكذلك تطبيق ىذا النظام باستخدام بيانات( .) Martin

طبقت الدراسة عمى ( )0شركات مختمفة (مجتمع الدراسة ) وتم اختيار عدد من مدراء ىذه الشركات (عينة

الدراسة )وتوصمت الدراسة الى ان عوامل النجاح الحرجة قد تكون ليا اىمية مضاعفة الن فشميا

سيؤدي الى فشل نظام المعمومات  ,وان اغمب اقسام نظم المعمومات تفتقر الى عممية تحديد وتشخيص

عوامل النجاح الحرجة .

_4دراسة (حميحل( :) 4911:اثر عوامل النجاح الحرجة في دعم مقدرات االبداع االستراتيجي ,دراسة وصفية

تحميمية في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي)

ىدفت الدراسة الى التعريف بعوامل النجاح الحرجة ومقدرات االبداع االستراتيجي بوصفيا متغي ارت

ميمة في عممية التخطيط وتعزيز المنظومة المعرفية بشكل عام والمنظومة المعرفية لممنظمة بشكل خاص
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بحيث تساىم في تعزيز القدرات االبداعية والرؤيا المستقبمية لممنظمة المبحوثة من خالل االىتمام بعوامل
النجاح الحرجة  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )22مبحوثا من اصل ( )191مجتمع الدراسة (وزارة التخطيط)

وتمثل نسبة .% 22بينت الدراسة ان وزارة التخطيط تمتمك منظومة اتصال فاعمة كداعم اساسي لمقدرات
االبداع االستراتيجي.

_3دراسة (المالكي ( )4919تأثير عوامل النجاح الحرجة في ادارة المشروعات –دراسة تحميمية في شركة

المنصور العامة لممقاوالت االنشائية ).

سعت الدراسة الى تحديد مستوى عوامل النجاح الحرجة في المشروعات المبحوثة  ,وكذلك تحديد

مستوى وطبيعة المعايير التي يتم الحكم من خالليا عمى نجاح او فشل ادارة المشروع ,اختارت الدراسة

شركة المنصور العامة لممقاوالت االنشائية (مجتمع الدراسة ) وتم اختيار عينة قصدية من مدراء المشاريع
ورؤساء الفرق بمغ عددىم( ) 09مدير وبعض العاممين في المستويات العميا والوسطى والتنفيذية.

ىناك اىتمام من قبل االدارة العميا في المشاريع المبحوثة لتحديد مسار حركة المشروع  ,كما اوصت الدراسة

تحديد مستوى وطبيعة المعايير التي يتم الحكم من خالليا عمى نجاح او فشل ادارة المشروع ,وضرورة
االىتمام بقطاع الصناعات االنشائية بوصفو احد المرتكزات الميمة التي تساىم في بناء البمد.

ب_انذراساخ املتتهمح تامليزج انتنافسيح املستذايح :

_1دراسة (( )Sour tar&Mazzroel:1999الميزة التنافسية المستدامة لممؤسسات التعميمية  :نموذج
مقترح) Sustainable Competitive advantage for Educational suggested for

))Institution Model

ىدفت الدراسة الى تقديم نموذج العامل الرئيسي لبناء الميزة التنافسية المستدامة والمحافظة عمييا

في المؤسسات التعميمية وصوال الى بناء نموذج لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة من خالل بعدين طبقت
ىذه الدراسة في بعض المؤسسات التعميمية  ,وتوصمت الى تحديد ومناقشة مفاىيم مشتركة بوجود العوامل

الرئيسة التي تساىم في بناء الميزة التنافسية المستدامة لممؤسسات التعميمية .

_4دراسة (المالك( )4990:ابعاد استراتيجية المسؤولية االجتماعية الشاممة ودورىا في االداء االستراتيجي

لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة ) -دراسة تحميمية في الشركة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية .

ىدفت الدراسة الى تحديد االلية التي تتم بيا صياغة النشاطات والممارسات االجتماعية التي تقوم

بيا المنظمة ضمن اطار استراتيجية اجتماعية سانده الستراتيجية االعمال  ,والتوجو نحو استدامة
االىداف التي تسعى لتحقيقيا المنظمة بحيث يتم صياغة نموذج استراتيجية المسؤولية االجتماعية الشاممة

 ,اختيرت الشركة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية مجتمع لمدراسة  ,وبمغ حجم العينة ( )09مفردة .
تسعى منظمات االعمال

الى تطوير

استراتيجية

اجتماعية

تنطمق من

االستجابة

لحاجات

وتوقعات اصحاب المصالح وموازية الى استراتيجية منظمات االعمال ,ويتطمب بناء التنافسية المستدامة
منظو ار استراتيجيا شامال لألبعاد والمكونات التي تسيم في بنائيا .

ت_ الدراسات المتعمقة بعناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة :
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دراسة (  ) Crant:2002الربط بين موارد وقدرات منظمة االعمال باتجاه تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
 ,وابرز اىمية ىذه الموارد ,الى اعت بار ىذا المنظور الفكري نظرية متكاممة االبعاد ال يمكن تطبيقيا اال في
صياغة االستراتيجية والخطة االستراتيجية لمنظمة االعمال  ,وكما ترتبط عناصر النجاح الحرجة بإمكانية

قياس تمك

العناصر

التي تكشف عن حركية

الخصائص والظروف والمتغيرات المرتبطة

الصحيحة وادارتيا التي تمتمك تاثي ار في نجاح المنظمة وتحقيق الميزة التنافسية المستدامة .

باالستدامة

اما ما يميز البحث الحالي عن الدراسات والبحوث السابقة بانو قد يكون من البحوث القميمة التي تتناول

دور عناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة .

املثحج انخاني-خهفيح نظريح

تأحري عناصر اننجاح احلرجح يف حتميك امليزج انتنافسيح املستذايح

أوال-عناصر اننجاح احلرجح )Critical Success Factors(CSF

 -1يفهىو وأهًيح عناصر اننجاح احلرجح:

اختمف الباحثون في تحديد مفيوم عناصر النجاح الحرجة وذلك من جراء االختالف في وجيات النظر

ليذا الموضوع واستخداماتو فضالً عن االختالف في االتجاىات المعرفية لمباحثين و تباين ىذه العناصر
واختالفيا من منظمة إلى أخرى ومن قطاع إلى أخر وارتبط مفيوم عناصر النجاح الحرجة ( Ronald

) Danielالذي يعد أول من طرح ىذا المفيوم في عام  1011عبر بحثو الذي ناقش فيو أزمة معمومات
اإلدارة ,وأشار فيو إلى ضرورة إلغاء القضايا التي ال ترتبط عمى نحو مباشر بنجاح المنظمة في عممياتيا
) )Daniel, 196 1: 111وتستند عناصر النجاح الحرجة إلى فكرة بسيطة جداً مفادىا إن في أية منظمة
عناصر محددة حرجة لنجاح تمك المنظمة ()Turban etal, 2000: 3

(Parker & Case, 1993:

) 106 –107فضالً عن ارتباطيا باألىداف اإلستراتيجية لتمك المنظمات إذ تستعمل عناصر النجاح الحرجة

النجاز التحميل والتخطيط االستراتيجي ويكون في اإلمكان متابعة ىذه العناصر ثم وضع األىداف اإلستراتيجية

التي تناسب المنظمة .

إن عناصر النجاح الحرجة إلدارة المنظمة تتمثل بكونيا تمك العناصر التي تؤثر بشكل كبير عمى

الق اررات المتخذة من قبل اإلدارة العميا باعتبارىا تتحكم بالموقع التنافسي لمنظمة األعمال داخل الصناعة

(ألغالبي وادريس )413 : 4990 ,وبصفة عامة ,فان المنظمات الناجحة تكون قوية في المجاالت التي
تعكسيا عناصر النجاح الرئيسة في الصناعة ,في حين تكون المنظمات األقل نجاحاً ضعيفة في مثل ىذه

المجاالت.

إذ تعد عناصر النجاح الحرجة احدى أىم األدوات لتحديد االحتياجات من المعمومات التي تعد الخطوة

األولى الحاسمة في تطوير وتصميم أو في عممية اختيار النظام )  )Hvelka&Lee ,2002:37وىذا ما

أكده  Rock artحين أشار إلى إن عناصر النجاح الحرجة ( )CSFsتمثل النقطة المحورية التي تستند إلييا

عممية تطوير نظم المعمومات فضالً عن إن عناصر النجاح الحرجة تؤدي إلى توافر نظام معمومات مفيد

لممدير بوصفيا تشير إلى النقاط الحرجة أو الحقول الميمة التي تتطمب اىتماماً خاصاً من المدير.
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وىذا ما أكده (شيت) في" كتابو العادات المدمرة لممنظمات الناجحة " إن عمى المنظمات الناجحة
مواجية الحقيقة بان كل شيء يتغير  ,وأن عالم األمس قد ولى وعمى المنظمات تبني أسموب االنتقال السريع

في المرحمة (شيت. )20: 4990 ,

يتفق اغمب الباحثين عمى أىمية العناصر الحرجة لمنجاح وضرورة تحديدىا كمطمب مسبق لمنجاح

التن افسي وكأسبقية عميا في الجانب التحميمي  ,وذلك الن المنظمة بحاجة إلى معرفة أي الموارد يتمتع بقيمة

تنافسية أعمى  ,وما ىي عناصر النجاح التنافسي المستدام لتتمكن من توجيو إستراتيجياتيا باالتجاه الصحيح
وتكريس طاقاتيا لمتميز بواحد أو أكثر من ىذه العوامل كفرصة لمحصول عمى الميزة التنافسية المستدامة

(.)Thompson, 2003 : 106

التعريف اإلجرائي لمفيوم عناصر النجاح الحرجة وفق مفيوم الباحثيين بأنيا(عدد محدد من العناصر
الحيوية التي تحددىا اإلدارة العميا ألجل نجاح إستراتيجية المنظمة لتحقيق رسالتيا وأىدافيا وتفوقيا في

بيئة المنظمة ).

وعمى ضوء ماتقدم يرى الباحثان عمى اإلدارة العميا إن تقوم بالتشخيص المبكر ليذه العناصر وحسب

درجة أىميتيا ,و تقوم بإجراء مراجعة دورية ليا وتحفيز اإلدارات الوسطى لغرض تحديدىا ومحاولة بناء
تصورات مستقبمية ليا ومحاولة إبراز دورىا ودرجة وتأثيرىا في تحقيق أىداف المنظمة و دراسة وتقييم البيئة
الداخمية والخارجية لممنظمة التي تعيش في بيئة المنافسة وفي ظل التغييرات التكنولوجية المتسارعة.

 -2يمادر عناصر اننجاح احلرجح:

توجد عناصر النجاح الحرجة في جميع مستويات المنظمة العميا والوسطى والدنيا وعميو تتعدد مصادر

الحصول عمى مثل ىذه العناصر لممنظمة التي توضح جوانب ومظاىر التحديات والفرص التي تواجو اإلدارة

من المنظمات المعاصرة ,وعمى ألرغم من اختالف وجيات نظر الكتاب والباحثين وتباينيا بشأن مضامين ىذه
المصادر وتسمياتيا فأنيم يميزون ستة مصادر رئيسة لعناصر النجاح وكما يأتي ( Rock art, 1981:

( )80الزعبي)Caralli, 2004: 16( )01 – 09 :4992 ,وكاالتي:
ا-الصناعة:

إن تشخيص عناصر النجاح الحرجة في أية صناعة ىي القضية اإلستراتيجية األىم الن ىذه العناصر

ستمثل حجر الزاوية في بناء إستراتيجية المنظمة ثم أنيا ستكون من المحددات األساسية لمنجاح التنافسي

في تمك الصناعة (.)Thompson & Strickland, 2002 : 81

ب-العوامل البيئية:

ينبغي عمى المنظمات جميعا باختالف أنواعيا التعرف إلى العناصر البيئية التي يمكن إن تؤثر في

رسالتيا وتحقيقيا ألىدافيا والتي تعد عناصر حاسمة في نجاحيا واستمراريتيا ,وعادة ما تمثل عناصر النجاح
الحرجة البيئية تمك العناصر التي ال تمتمك المنظمة السيطرة الكبيرة عمييا أو تمك التي ال تستطيع إدارتيا

بفاعمية ,وىكذا وبتوضيح واظيار تمك العناصر واظيارىا يمكن لممنظمة إن تكون قادرة عمى فيميا ومتابعتيا

بفاعمية ومراقبة ادائيا قدر تعمق األمر بتمك العناصر (.)Caralli, 2004 :18 – 19
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ت-العوامل االستثنائية المؤقتة:
تظير الظروف االستثنائية المؤقتة و تمكن المنظمة من تحقيق أداء ناجح في الميادين التي يجري فييا

العمل عمى نحو مؤقت وذلك لضمان عدم حصول أية معوقات أو إضعاف لرسالتيا وأىدافيا ( Caralli,

)2004:19_20

ث_ المستوى اإلداري:
إن لممدراء اىتماماتيم المختمفة وأسبقياتيم المتباينة وذلك اعتماداً عمى المستوى اإلداري الذي يعممون

فيو وىذا كمو يؤدي إلى مجموعة من عناصر النجاح الحرجة التي تعكس نوع المسؤوليات التي يتطمبيا

الموقع الذي يشغمو كل مدير في المنظمة ,وعادة ما تصبح عناصر النجاح الحرجة المتأصمة عند مستوى
معين من مستويات اإلدارة ,عناصر (شاممة) في المنظمات كميا التي تعمل في تمك الصناعة ( Rockart,

.)1981 : 83

ج-الوضع التنافسي وموقع المنظمة في السوق:

عادة ما توضح عناصر النجاح التي تمتمكيا الشركة وفقا لموقعيا في السوق أو في الصناعة فضال عن

مكانة الشركة مقارنة بالشركات األخرى الموجودة في الصناعة فإذا كانت قائدة في السوق فإنيا تكون عندئذ
ذات عناصر نجاح حرجة تتيح ليا ضمان حصتيا السوقية أو زيادتيا إزاء المنظمات األخرى العاممة في

الصناعة ( (Coralli, 2004:18وعمى الرغم من إن إجراءات ىذا النوع من الشركات قد تسبب في خمق

مشكالت جديدة وخطرة لمشركات األخرى ( )Rock art, 1979: 86فإنيا في الوقت نفسو قد توفر عنص ار

أو أكثر من عناصر النجاح الحرجة لمشركات األخرى إما إذا كانت الشركة تابعة في السوق فإنيا قد تمتمك

عناصر النجاح الحرجة الخاصة بيا التي تيدف من خالليا إلى غمق الفجوة وتحسين موقعيا التنافسي مقارنة
بالمنظمات األخرى العاممة في الصناعة (الزعبي.)09 :4992 ,
 -3إتتاد عناصر اننجاح احلرجح:

ترجع فكرة إبعاد العناصر النجاح الحرجة لمكاتب ( ) Rockartوصفا شامال إلبعاد تمك العناصر التي

عدىا ذات أىمية كبيرة في فيم وتحميل وجيات نظر إذ قدم المدراء والمنظمات فيما يخص أعماليم والبيئة

التي يعممون فييا,فضال عن أىميتيا في توضيح تركيز المنظمات الحالي وكيفية تموضعيا وعمميا اتجاه

منافسيياو أشار كل من الباحثين ( )Caralli ,2004 :22(.)Amberg ,2005 :3إلى اإلبعاد التي تعد
األكثر شيوعا في إطار طريقة عناصر النجاح الحرجة وكما يأتي:

ا_األبعاد الداخمية:

إن عناصر النجاح الحرجة الداخمية ىي تمك العوامل التي تدخل في نطاق سيطرة المنظمة أو سيطرة

مدير المنظمة فضالً عن أن التعامل مع ىذا النوع من العناصر يكون فيو نوع من إمكانية التنبؤ بنتائجو,

وىي تمك العناصر التي تعتمد عمى مدى متابعة إدارة المنظمة والتي تتميز بامتداد الرقابة بخالف الحال في

عناصر النجاح الحرجة الخارجية التي تمتاز برقابة قميمة من قبل المدير .
ب _األبعاد الخارجية:
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أكد( ) Amberg , 2005 : 4إن اإلجراءات التي تتخذ في داخل المنظمة لمتعامل مع عناصر
النجاح الحرجة تكون تحت سيطرة اإلدارة إذا كانت ىذه العناصر ذات بعد داخمي بينما تكون السيطرة من قبل

اإلدارة محدودة إذا كانت عناصر النجاح الحرجة تأخذ بعدا خارجيا بينما نجد أن عناصر النجاح الحرجة في
بعدىا الخارجي وكما في صناعة الطيران و التي تتمثل في تكاليف الوقود التي ال يمكن السيطرة عمييا ألنيا

ترتبط بعجمة البورصة العالمية لموقود التي ال يمكن التحكم بيا من قبل المنظمة ألنيا خارج نطاق
سيطرتيا(.)Caralli , 2004 : 22
ت_ المنظمة ذاتيا :

إن وضع المنظمة ضمن الصناعات والنشاطات التي تقوم بيا المنظمات كبيرة الحجم والتي تكون

مسيطرة في مجال إعماليا و التي يكون عددىا قميالً في تمك الصناعة سوف توفر عمى األرجح عنصر أو

أكثر من عناصر النجاح الحرجة لمشركات الصغيرة العاممة في تمك الصناعة فضال عن ذلك ىناك شركات كثيرة
تمتمك نفس عناصر النجاح الحرجة في الوقت نفسو إال أنيا التتمكن من الدخول الن لمعناصر أسبقيات

مختمفة بالنسبة لكل شركة .
ث -أبعاد الرقابة:

إن إبعاد الرصد تمكن المنظمة من التعامل و السيطرة عمى جزء من األوضاع القائمة التي بدورىا

تسيم في تقييم موقف المنظمة ,إذ تعطي إشارات إلى مدى حاجة المنظمة إلى التغيير أو التخطيط لممستقبل

مثال عمى ذلك إن رصد المنظمة لمتطور السريع في الريادة التكنولوجيا يدفعيا إلى إن تجعل التكنولوجيا احد
عناصر النجاح الحرجة التي ينبغي عمى المنظمة مواكبتيا لتعزيز مقدراتيا الجوىرية9

وأشار كل من

( ) Rockart and Bullenإلى إن التمييز بين عناصر النجاح الحرجة من خالل عممية الرصد يستخدم

لتوضيح جوانب معينة لممنظمة أو إجراء درجة من التغيير في األداء ,لذا فإن إبعاد المراقبة تسيم في دعم
المنظمة عمى المدى الطويل( .(Amberg , 2005:
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ج_أبعاد التكيف :
تركز إبعاد التكيف عمى عممية التحسين المستمر لمعناصر التي تساعد المنظمة عمى التكيف مع

األوضاع القائمة و ىي تسيم بشكل فعال في تحسين مقدرات المنظمة التي تدعميا في عممية المنافسة من

خالل إجراء التغييرات المناسبة لممحافظة عمى مركزىا التنافسي  .وأشار ( ) Caralli ,2004 : 23إن من

سمات نجاح األداء االستراتيجي ىو التواصل مع اإلجراءات التنظيمية إذ إن تكييف عناصر النجاح الحرجة يتم

تأكيدىا وتحسينيا لممنظمة وثباتيا كميزة في تحسين موقعيا التنافسي الن تكييف عناصر النجاح الحرجة ىو
الرؤية الواضحة لرسالة المنظمة التي ترجو تحقيق أىدافيا المنشودة وتوف ار لسبل والقدرات لتحقيقيا .

ويرى الباحثان إن اإلبعاد المذكورة أنفا والتي من خالليا تستطيع المنظمة إدراك عناصر النجاح الحرجة

التي تمكن المنظمة من التركيز عمييا وكذلك تساعد المنظمة من مراجعة إمكانياتيا المادية و المعرفية
وتساعد أيضا في رفد منظومة المعمومات اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة لتحديد مواقع عناصر النجاح
الحرجة وأىميتيا .

_4يستىياخ عناصر اننجاح احلرجح:

يشير الواقع الفعمي لممنظمات إلى أن عناصر النجاح الحرجة توجد في جميع مستوياتيا وكذلك يمكن

أن تأتي ىذه العناصر من مصادر كثيرة ليذا فإن عناصر النجاح الحرجة ذات الصمة بالمستوى األعمى يجب
أن تكون متفاعمة مع عناصر النجاح الحرجة المرتبطة بالمستوى األدنى وىذا يفيد إن عناصر النجاح الحرجة

في المستوى األعمى توثر في عناصر النجاح الحرجة في المستوى األدنى الن األولى أي عناصر المستوى

األعمى تمثل التوجو االستراتيجي لممنظمة بحيث تؤثر في عممية توجيو عناصر المستوى األدنى عمى النحو
الذي يحقق رسالة وأىداف المنظمة (.)Caralli ,2004:24

وفي ىذا الصدد يتم التمييز بين عناصر النجاح الحرجة في المستوى االستراتيجي والتكتيكي إذ تعد

عناصر النجاح الحرجة في المستوى التكتيكي بالبدائل المحتممة فيما يتعمق بكيفية تحقيق أىداف المنظمة (

Estevez and Pastor,1999:359).

في حين تنشد عناصر المستوى االستراتيجي تشخيص األىداف المراد انجازىا ,وليذا السبب فان عناصر

المستوى االستراتيجي تتطمب تخطيط طويل األمد وينفذه مديرو اإلدارة العميا مع انو يحتوي عمى نسبة كبيرة
من المخاطرة اعتمادا عمى ماتتيحو الفرص وان وجود وبقاء عناصر النجاح الحرجة عبر كافة مستويات
المنظمة والتي تأتي بدورىا من الموارد الكثيرة ,ومع فاعمية التخطيط االستراتيجي ووضع اليدف المنشود فإن
عناصر النجاح الحرجة عند المستويات العميا لممنظمة تكون ذات ارتباط وثيق وتعتمد عمى المستويات األدنى

داخل المنظمة(المالكي.)11: 4919,

ويرى الباحثان إن المراقبة المستمرة لممستويات التنظيمية كافة بيدف الكشف عن عناصر النجاح الحرجة

والعمل عمى وضع أطار لخمق التعاون بين ىذه المستويات وعناصرىا والتركيز عمى أىميا يمكن أن يفتح أمام

المنظمة أفقا جديدة لألداء المتميز و المستمر.

- 5أسانية انكشف عن عناصر اننجاح احلرجح:
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أشاد الكثير من الباحثين باألىمية التي تحظى بيا طريقة عناصر النجاح الحرجة إال إنيم ركزوا عمى
سبل تحديد تمك العناصر كمطمب مسبق لمنجاح الذي ترنوا إليو المنظمة وكأسبقية عميا من الجانب التحميمي

لممنظمة ,وذلك الن المنظمة بحاجة إلى معرفة أي العناصر يضيف قيمة ألداء المنظمة وما عناصر النجاح
التي تجعل من كفاءة وفاعمية المنظمة ذات طابع مستدام لقيادة إستراتيجية المنظمة نحو الوجو الصحيحة

مدعومة بما تمتمكو من طاقات لتتميز بواحد أو أكثر من ىذه العناصر كمؤشر فاعل لمنجاح( Thompson
.), 2003:106

ولتحديد عناصر النجاح الحرجة يرى ( )Grantأنو عمى المنظمة أن تتبع مجموعة أساليب مييكمة

تثار من خالليا األسئمة بطريقة تتناسب وواقع بيئتيا الداخمية والخارجية لتتمكن من الوصول إلى إجابات
تساعدىا عمى تحديد العوامل األكثر أىمية والتي تستوجب من اإلدارة التركيز عمييا إذ أشار ()Ampergإلى

أمكانية استخدام الكثير من األساليب في ىذا المجال (دىام .)10 :4992,وسيتم إيجاز بعض من ىذه

األساليب وكاالتي:

ا-أسموب دراسة الحالة :

أسموب دراسة الحالة يعد من األساليب الفاعمة في تحديد مواطن القوة والضعف وتقييم األداء الن ىذا

األسموب يسيم في مناقشة اإلفراد المتعاممين مع اإلحداث لذا يعمد رئيس الوحدة التنظيمية إلى استخدام
دراسة الحالة حتى يتمكن من تشخيص األوضاع القائمة سواء أكانت ايجابية أو سمبية بيدف الحصول عمى

إجابات دقيقة ألسئمة تم وضعيا بطريقة محكمة بحيث تؤدي إلى صورة واضحة يمكن من خالليا إن تكشف
العناصر التي آدت إلى ما ىي عميو الحال وتحديد المشكمة وتعريفيا ووضع الفروض الخاصة بيا و تحديد

العناصر التي تؤدي إلى حل المشكمة .
ب-تقنية دلفي :

تعول عمى أراء الخبراء المختمفة حيث يكون لكل خبير منيم نظرة لممستقبل تختمف عن
إن تقنية دلفي ّ
اآلخرين األمر الذي يسيم في عممية تحديد عناصر النجاح الحرجة لتمك الحالة المستقبمية بدقة ووضوح وىي
طريقة مفيدة الكتشاف سيناريوىات المستقبل لتقديميا المزيد من المعمومات المفيدة

. )Atthirawong and ,2001:3-4

( Carthy

ت-المقابمة الجماعية المركزة:

تعد المقابمة الجماعية المركزة أو جماعات التركيز من أكثر أساليب البحث الكيفي انتشا ارً في الوقت

الحاضر وفييا يركز المجتمعون في النقاش عمى موضوع تسويقي أو تخطيطي أو مالي أو غيرىا من
المواضيع و تحت إشراف شخص مدرب تدريباً خاصاً.
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ث-أسموب مراجعة األدبيات :
أشارت الدراسة التي أجراىا(  ( Estevezحول كيفية التخطيط لموارد المؤسسات العاممة قي قطاع

صناعة البرمجيات إلى أن ىذه المنظمات لم تصل إلى ىذا المستوى من الريادة في مجال إعماليا إال
من خالل عمميات المراجعة المستمرة لما قامت بو سابقا وما تقوم بو أالن حتى تكتشف العناصر التي من

خالليا تستطيع إن تديم بقائيا الن المراجعة بمثابة تتبع المسارات وىل إن ىذه المسارات أدت إلى تحقيق
األىداف أم ال ؟  ,من ىنا تبدأ عممية الكشف عن عناصر النجاح التي تتالفى بيا المنظمة إخفاقاتيا وتقدم

األداء المرغوب لمواجية التحديات القائمة () . Esteves and Pastor,1999 :359
ج -أسموب تحميل السيناريو:

يمكن تعريف تحميل السيناريو كإحدى التقنيات المستخدمة في الدراسات المستقبمية  -بدقة وشمول-

بأنو وصف لوضع مستقبمي ممكن أو محتمل أو مرغوب بو ,مع توضيح لمالمح المسار أو المسارات التي

يمكن أن تؤدي إلى ىذا الوضع المستقبمي ,وذلك انطالقًا من الوضع الحالي أو من وضع ابتدائي مفترض(

. )Barat ,1992 :12

أشار ((Laudonإلى فكرة المقابمة الشخصية التي تعد من الطرائق األكثر استخداما لتحديد عناصر

النجاح الحرجة ,وان جوىرىا يعتمد عمى قيام محمل النظام بإجراء مقابمة شخصية معمقة مع عدد من

المديرين في المستويات اإلدارية العميا  ,يطمب من كل مدير تشخيص أىدافو وعناصر النجاح الحرجة التي

يمكن إن تميد السبيل لموصول إلى ىذه االىداف ()Laudon &Laudon ,2000 :389-390

وعمى ضوء ماتقدم يستنتج الباحثان إن أفضمية احد أساليب الكشف عن عناصر النجاح الحرجة  ,تتباين من

منظمة إلى أخرى ومن وقت إلى أخر وبسبب الخمفيات المعرفية لممديرين وما تفرضو ظروف البيئة التي

تعمل فييا المنظمات من جية أخرى  ,فقد تعتمد المنظمات طريقة أو أكثر من طريقة لموصول إلى العناصر

التي تحتاجيا .

حانيا_امليزج انتنافسيح املستذايح
-1يفهىو امليزج انتنافسيح :

يشغل مفيوم الميزة التنافسية حي از ومكانة ميمة في مجال إلدارة اإلستراتيجية واقتصاديات اإلعمال

,فيي تمثل العنصر االستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوىرية لكي تحقق المنظمة ربحية متواصمة

بالمقارنة مع منافسييا ويعتمد ىذا المفيوم نقطة أساسية ىي إن العامل األكثر أىمية والمحدد لنجاح
منظمات اإلعمال وىو الموقف التنافسي( .)Competitive positionوتعد الميزة التنافسية المستدامة (
) Sustainable Competitive Advantageىدفاً رئيساً تسعى إليو جميع المنظمات  ,إال أن

تحديدىا ال يت م إال من خالل تحديد واستخدام ناجح إلستراتيجية تنافسية محددة ,ومن ثم إدارتيا بشكل ناجح,
وبما يسيم في زيادة القيمة التي تخمقيا داخميا وتعزيز موقفيا التنافسي في إطار البيئة التي تعمل فييا.

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  80لسنة 2014

212

تأثير صناصر النجاح الحرجة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
بحث ميداني ألراء صينة من المدراء في شركة المعتصم العامة للمقاوالت اإلنشائية

التخمو الدراسات واألبحاث ضمن اإلستراتيجية وادارتيا خالل العقدين المنصرمين من مفيوم الميزة
التنافسية ,فبروز ىذا المفيوم وىيمنتو عمى مختمف التوجيات اإلستراتيجية دفع بعضيم إلى القول بأنو

"يمكن تعريف اإلدارة اإلستراتيجية عمى أنيا إدارة الميزة التنافسية ,فيي عممية تحديد وتطوير واستخدام الميزة

بشكل واضح وممموس بحيث يمكن تطبيقو والحفاظ عميو"

).) Lynch, 2000:153

وعمى ضوء ماتقدم من التعريفات إن التعريف اإلجرائي لمميزة التنافسية المستدامة عمى وفق نظر

الباحثان ىو( :ىي قدرة المنظمة عمى إيجاد شيء متفرد ومختمف يميز منتجاتيا من السمع والخدمات التي

تقدميا ايجابياً عن المنافسين ف ي نظر الزبائن من خالل قيام المنظمة بأداء أنشطتيا بصورة أكثر كفاءة
وفاعمية ).

-2أهًيح امليزج انتنافسيح املستذايح :

تتمثل أىميـة الميـزة التنافسـية المسـتدامة فـي كونيـا معيـا ارً لممنظمـات الناجحـة لتميزىـا بإيجـاد النمـاذج

الفريــدة والجديــدة التــي يصــعب تقميــدىا أو استنســاخ فوائــدىا وتعــد الميــزة التنافســية المســتدامة بمثابــة الســالح
الرئيســي لمواجيــة تحــديات الســوق والمنظمــات المنــاظرة ,مــن خــالل قيــام المنظمــة بتنميــة معرفتيــا التنافســية

وقـدرتيا عمـى تمبيــة احتياجـات الزبـائن فــي المسـتقبل ,عـن طريــق مقـدرتيا الجوىريـة التــي تمكنيـا مـن التكيــف

لمفـرص السـريعة التغيـر ) .(Macmillan & Tampoe,2000:89وكممـا كانـت نماذجيـا صـعبة التقميـد
وعاليــة المعــايير كممــا حافظــت المنظمــة عمــى اســتدامتيا ,إذ إن االبتكــارات المتالحقــة والمعرفــة المتســارعة

تجعل الميزة التنافسية مؤقتة ). . (Hill&Jones, 2001: 122

وأشار( ((Czepiel, 1992: 40الروسـان( ) 31 :1001,الزعبـي  )19 , 1000 ,إلـى أن الميـزة

التنافســية المســتدامة تمثــل مؤش ـ ارً إيجابي ـاً نحــو توجــو المنظمــة الحــتالل موقــع قــوي فــي الســوق مــن خــالل
الحصول عمى حصة سوقية أكبر من المنافسين وزيادة حجم المبيعات واألرباح.

ويرى الباحثان أن أىمية الميزة التنافسية المستدامة تنبع في التحديات التي تواجو المنظمات في

الوقت الحاضر ,وىي بحاجة إلى مايميزىا عن بقية المنظمات األخرى من أنشطة أو قدرات أو موارد لكي

تتمكن من البقاء والمنافسة في بيئة اليوم.

- 3انتىايم املؤحرج يف امليزج انتنافسيح املستذايح:

تعمل المنظمات عمى تحقيق الميزة التنافسية من خالل ما تقدمة من منتجات وخدمات إذ ان ىناك

العوامل المتمثمو (عوامل تكنولوجية ,عوامل اإلنتاج ,العوامل المرتبطة بالتوزيع  ,الميارات  ,عوامل التسويق
,قدرات المنظمة وامكانياتيا ).) Thompson,2006:116

إن تحقيق الميزة التنافسية مرىون بتأثير العوامل الداخمية والخارجية ,عمى وفق ىذه الرؤية ىناك

خمس قوى تؤثر في بيئة المنافسة أطمق عمييا (بورتر)القوى الخمسة ,وانو كمما زادت قوة عامل من ىذه

العوامل تقمصت بدرجة اكبر قوة الشركة القائمة عمى رفع األسعار وتحقيق اإلرباح ,وقد تتغير قوة تأثير

العوامل الخمسة بمرور الوقت عمى وفق تغير الظروف في الصناعة (. ) porter
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 -4يذاخم دراسح امليزج انتنافسيح املستذايح:

توجد العديد من المداخل لدراسة الميزة التنافسية مدعمة بنماذج التشغيل كل منيا بما يفضي إلى

تحقي ق الميزة التنافسية وضمان استمرار ديمومتيا ,وىذه المداخل مختمفة نتيجة الختالف مستوياتيا ,وتباين
وجيات نظر الباحثين حوليا وقد وجدت عددا من المداخل لدراسة الميزة التنافسية المستدامة ىي كاألتي:

ا-مدخل التحميل االستراتيجي:

يركز ىذا المدخل عمى دراسة البيئتين الداخمية والخارجية ,فتحميل البيئة الداخمية يستيدف تحديد

مجاالت القدرات الجوىرية بالشكل الذي يم ّكن المنظمة من استخداميا بشكل فعال لتحقيق الميزة التنافسية
والتفوق عمى المنافسين,

وكذلك تحديد القدرات والقابميات الداخمية أي تحديد نقاط القوة

في مواردىا

وقدراتيا بما يسمح بتحقيق الميزة التنافسية ( .)porter

إن التحميل االستراتيجي يمثل مجموعة من الوسائل التي تستخدميا اإلدارة في تحديد مدى التغيير في

البيئة الخارجية ,وتحديد الميزة التنافسية أو الكفاءة المميزة لممنظمة في السيطرة عمى بيئتيا الداخمية بحيث
يسيم ذلك في زيادة قدرة اإلدارة العميا في تحديد أىدافيا ومركزىا االستراتيجي ( العاني .)03: 4992,
ب-مدخل النظرة المستندة إلى الموارد :

يركز ىذا المدخل عمى موارد المنظمة الذاتية أكثر من التركيز عمى االستراتيجيات في ىيكل الصناعة,

إذ يتم بناء الميزة التنافسية المستدامة من خالل تمك الموارد الجوىرية ذات القيمة العالية والنادرة والتي تكون
صعبة التقميد وغير القابمة لإلحالل (.) Khandekar & Sharma 2005: 628

وان ىذا المدخل قد تم تطويره من اجل معرفة الكيفية التي تنجز فييا المنظمة ( الميزة التنافسية

المستدامة باالعتماد عمى الموارد التي تتصف بالقيمة العالية و صعوبة التقميد وغير االعتيادية التي تكون

الكافيات الرئيسة وتوفر في النياية ميزة تنافسية ).
ت_مدخل ىيكل الصناعة:

ويقوم ىذا المدخل عمى افتراض أساس ىو أن الميزة التنافسية ما ىي إال دالة لعضوية المنظمة في

قطاع الصناعة الذي تعمل فيو والذي يمتاز بخصائص ىيكمية مؤتية ,كالقوة التفاوضية لممشترين والمجيزين,

فضالً عن تيديد الداخمين الجدد ,وتيديد البدائل المحتممة بالشكل الذي يحدد شدة التنافس في تمك الصناعة,

انطمق ىذا المدخل عمى يد من خالل القوى الخمسة المؤثرة في درجات التنافس وفرص الحصول عمى مزايا

تنافسية ( .)Porter,1990 :73-93
ث-مدخل االستراتيجية العامة:

ىي "اإلستراتيجية التــي تعمل عمى خمق الميزة التنافسية أو تعزيزىا وادامتيا إذا كانت موجودة"وحدد

( )Porterاالستراتيجيات التي تطور وتستجيب لمميزة التنافسية بثالث إستراتيجيات ( قيادة الكمفة الشاممة ,

والتمايز  ,والتركيز )  ,ويتحد أي نوع من ىذه االستراتيجيات الثالث من خالل العالقة بين نوع الميزة

التنافسية ومجال الصناعة (.)Meyer,& Wit 1998:34
ج _ مدخل تحميل سمسمة القيمة :

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  80لسنة 2014

221

تأثير صناصر النجاح الحرجة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
بحث ميداني ألراء صينة من المدراء في شركة المعتصم العامة للمقاوالت اإلنشائية

يعد أسموب تحميل سالسل القيمة من األساليب التي يمكن استخداميا بوصفيا إطا ارً لتحديد نقاط قوة

المنظمة وخمق المـزايا التنافسية فييا ,ويقوم ىذا األسموب عمى افتراض أساسي مفاده أن اليدف االقتصادي

لممنظمة يتمثل في خمق القيم من خالل أنشطتيا المختمفة ,فعن طريق فحص وتدقيق الموارد ليذه األنشطة,
وتحميل الكفاءة والفاعمية ليا والرقابة عمييا ,يمكن الوصول إلى فيم عميق لقابميات ىذه األنشطة في خمق

القيم ,وبالتالي تحديد مواطن القوة فييا التي يحتمل أن تتحول إلى مزايا تنافسية.

ووفق ىذا اإلطار أن سمسمة القيمة ىي "الييكل الذي تستعممو المنظمة لفيم موقع كمفيا والتعرف عمى

أدوات متعددة تستعمميا لتسييل تنفيذ اإلستراتيجية عمى مستوى األعمال  ,فسمسمة القيمة تساعد في فيم
الطبيعة الداخمية لممنظمة وتصوير ىيكل القدرات من خالل النظر إلييا كمجموعة من العمميات (Robson,

).1997: 48

وبعد ىذا العرض ليذه المداخل الخاصة بالميزة التنافسية المستدامة  ,يرى الباحثان إن كال من

مدخمي النظرة المستندة إلى الموارد ومدخل سمسمة القيمة ىما أفضل مدخمين إلدامة تحقيق الميزة

التنافسية المستدامة  ,من خالل القدرات المبدعة التي تجعل من الصعب عمى المنافسين تقميد منتجاتيا

أو خدماتيا  ,واحالل بديل عنيا بسيولة .
-2مصادر الميزة التنافسية المستدامة :

تباينت وجيات نظر المفكرين والمتخصصين في مجال إدارة اإلعمال في تحديدىم لعدد مصادر الميزة

التنافسية المستدامة لمظروف البيئية الغامضة والمتغيرة باستمرار,ونظ ار ألىمية الموضوع في بناء الميزة

التنافسية المستدامة سيتناول الباحثان أىم ىذه المصادر ,وأكد )(Adams & Lamonts, 2003: 143
إن المنظمة ينبغي أن تمتمك القدرة عمى استغالل مواردىا بشكل كفوء وفاعل لتطوير وادامة ميزتيا التنافسية.

ووفقاً لذلك تقسم مصادر الميزة التنافسية المستدامة إلى(المصادر الداخمية  ,و الخارجية ).

أن البيئة الخارجية قد تشكل مصد ار لممزايا التنافسية .إذ تضم البيئة الخارجية مجموعة من العوامل

السياسية واالقتصادية والديموغرافية والتكنولوجية والتي تؤثر في المنظمات باال تجاه االيجابي أو السمبي

(الروسان.)1001 ,

وبناء عمى ما تقدم يستنتج الباحثان إن المنظمة تستطيع الحصول عمى الميزة التنافسية المستدامة من

مصادر عده وبإشكال مختمفة  ,إال إن كل ميزة تنافسية لدى المنظمة تنشا عمى وفق

مجموعة من

الظروف ,في لحظة معينة من الزمن وألسباب محددة وىذا مايشير إلى إن الميزة التنافسية يمكن إن تتبدل
مع مرور الزمن  ,فعندما يتمكن المنافسون الحصول عمى الميزة التنافسية نفسيا التي تتمتع بيا المنظمة

فإنيا تتحول من ميزة تنافسية إلى ضرورة تنافسية يجب إن تتوفر في جميع المنظمات التي ترغب في

البقاء في السوق .
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-6أتتاد امليزج انتنافسيح املستذايح:

حددىا
حددىا بأربعة أبعاد  ,ومنيم من ّ
تباين الباحثون في تحديد أبعاد الميزة التنافسية فمنيم من ّ
بستة ٍ
ِ
أبعاد أو أكثر  ,وفيما يأتي اإلبعاد األ كثر اتفاقا بين الباحثين:
بخمسة  ,وآخرون حددوىا
ا-تحسين كفاء ة المنظمة:

الكفاءة ىدف بعيد األمد يتم فيو بقاء المنظمة من خالل فيم واستيعاب أىداف متعددة كالربح,

واإلنتاجية ,ورضا األشخاص ,وغيرىا من األىداف .ولقياس كفاءة المنظمة توجد مؤشرات كثيرة منيا تخفيض

الكمف الذي يمكن أن يتحقق من خالل وسائل عديدة مثل زيادة حجم العمميات لالستفادة من اقتصاديات

الحجم ) ,(Economic Scaleومزايا منحنى الخبرة ) ,(Experience Curveومن خاللو السيطرة عمى
النفقات التشغيمية غير المباشرة ,وتركيز الجيود التسويقية نحو الزبائن الحاليين والمستيدفين أو تحقيق مزايا

اقتصادية من تخفيض كمف الموارد ) ,(Bowman, 1999: 48فكمما زاد رضا األشخاص كمما ازدادت

إسياماتيم نحو تحسين كفاءة المنظمة,أما مؤشر تطوير اإلبداعات المنتجة فيو ضروري من خالل إدخال

أفكار جديدة وأساليب تؤدي إلى إنتاج ٍ
عال ,وكمف واطئة ,أو قيم مضافة لموقوف بوجو المنافسين وصوالً إلى
حالة النجاح والبقاء المرغوب بو لممنظمة (العنزي.)129 :1009 ,
ب-تطوير المقدرات الجوىرية:

فالموارد ىي مدخالت المنظمة التي تستخدم في عمميات اإلنتاج والتي تتمثل برأس المال و المعدات و

الميارات الفردية لمعاممين والمعرفة و براءات االختراع و الموارد المادية و التمويل وموىبة المديرين ,وفي
مجال أوسع إن ىذه الموارد تشمل األشخاص والمجتمع والمظاىر التنظيمية  ,والموارد في المنظمة تصنف
إلى موارد ممموسة وىي الموجودات التي نستطيع أن نراىا ونقيسيا مثل معدات اإلنتاج ,مباني التصنيع ,إذ

يمكن مال حظة قيمتيا من خالل القوائم المالية ,وموارد غير ممموسة وىي موجودات متجذرة بعمق تاري

المنظمة تتراكم مع مرور الوقت وىي موجودة بشكل فريد يصعب عمى المنافسين فيميا وتقميدىا ,أما

المقدرات التي تمتمكيا المنظمة فيجب أن تخضع لمعايير محددة تسمى بالمقدرات الجوىرية والتي تكون
مصد ارً لمميزة التنافسية المستدامة لممنظمة ).(Hitt, 2001: 105
ت-زيادة الحصة السوقية:

يعد السوق عنص ار ميما في العممية التسويقية الن السوق ىو اإلطار الذي تعمل فيو القوى المحددة

لألسعار ,ويستخدم مقياس الحصة السوقية لمتميز بين الرابحين والخاسرين في السوق ,وىذا المقياس
يستخدم لحساب نصيب المنظمة من المبيعات في السوق و مقارنتو بالمنافسين ويقصد بالحصة السوقية :

نسبة مبيعات المنظمة إلى مبيعات الصناعة ).)Day George,2008 :21

تقوم المنظمة عمى وفق رأي الباحثان بإتباع عدة طرائق من اجل زيادة حصتيا السوقية وبالتالي

تحقيق ميزة تنافسية مستدامة فالمنظمة تقوم باقتناص الفرص التي تؤدي إلى زيادة أرباحيا ,كما تسيم في

زيادة القيمة التي ليا األثر الكبير لدى المجيزين وأصحاب المصالح ,وأساس لمواجية المنافسين وتحقيق

مزايا تفتقر ليا المنظمات األخرى,كما ترتبط زيادة الحصة السوقية باستخدام المنظمة لألساليب الكمية
واإلحصائية التي تساىم بشكل فعال في التخطيط االستراتيجي وتطوير المزايا التنافسية المستدامة.
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ث-تحسين الجودة:
الجودة تعني إرضاء المنتج أو الخدمة لتوقعات الزبائن,أو الحصول عمى منتج يستحق ما تم الدفع

مقابمو,إن جودة السمعة ىي إحدى الركائز األساسية التي تستطيع أن تضمن والء الزبائن وتزيد من حجم

استيالكيم لمسمعة أو الخدمة .إن تأكيد الجودة يشير إلى جميع النشاطات التي تبنى داخل العممية اإلنتاجية
,لضمان تطابق السمع النيائية مع المتطمبات المتفق عمييا(الوقاية من العيوب) وان ضبط الجودة يشير إلى
اإلجراءات المتخذة لتقييم قبول السمعة أو الخدمة(كشف العيوب) لدى الزبائن(عبيدات. ) 11: 4992 ,

 _7انتاللح تني عناصر اننجاح احلرجح وامليزج انتنافسيح املستذايح:

ٍ
باىتمام كبير من قبل العديد
نظ ارً ألىمية الميزة التنافسية المستدامة لممنظمات المعاصرة َح ِظ َي الموضوع
من الباحثين لمعرفة مدى أىمية تحقيقيا في المنظمات  ,وتحميل عالقتيا ب(عناصر النجاح الحرجة) ووضع

الحمول والمعالجات المناسبة ليا  ,إذ إن لمميزة التنافسية أث ارً بالغاً في بقاء ونمو المنظمة وامتالكيا قدرة
خدمات ِ
ٍ
ٍ
ذات
منتجات و
قدمو من
التفوق والنجاح مقارن ًة بنظيراتيا من المنظمات المنافسة ليا  ,من خالل ما تُ ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومناسبة لمزبائن بما يكسب رضاىم
وكمفة
(جودة) عالية ,
ونوعية
ومتميزة ,
جديدة
قيمة
منخفضة نسبياً
ّ

ٍ
تقميده من قبل المنافسين.
وبشكل غير قابل أو يصعب
باستمرار,
ُ
ولغرض تحديد مجاالت عناصر النجاح الحرجة ينبغي االستعانة بمجموعة من االفتراضات الجوىرية
ذات العالقة بيذه العناصر  ,وتسري ىذه االفتراضات عمى جميع عناصر النجاح الحرجة األخرى باستثناء

نظم المعمومات اإلستراتيجية  ,التي تمثل القاسم المشترك لجميع حزم عناصر النجاح الحرجة كما أنيا تبقى

دائما في قمب دائرة عناصر النجاح الحرجة ,والتأكيد من إمكانية تحديد عناصر النجاح الحرجة

بواسطة

المنظمة أو فرق داخل المنظمة ,لمعرفة النجاح ,وتحديد القوى المشتقة منو والموارد التي يحتاجيا توجو

المنظمة بصورة مثالية ,ان أىمية الربط بين موارد وقدرات منظمة اإلعمال باتجاه تحقيق الميزة التنافسية ,
وبعيدا عن الواقع العممي والذي يواجو منظمات اإلعمال ( .) Crant,2002 : 132
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املثحج انخانج /اجلانة انتًهي

أوال -يستىي إجاتاخ انتينح عن يتغري عناصر اننجاح احلرجح :

يتناول ىذا المبحث إلى واقع متغيرات البحث من خالل مناقشة مستوى توافر عناصر النجاح

الحرجة متمثمة (التوجو االستراتيجي وتقانة المعمومات و التفكير االستراتيجي والمرونة اإلستراتيجية )
والميزة التنافسية المستدامة متمثمة (تحسين كفاءة المنظمة والحصة السوقية و تحسين الجودة ):
 -1التوجو االستراتيجي :

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (التوجو االستراتيجي )ضمن عوامل النجاح الحرجة ( )3.00وىي اكبر من

قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا المتغير تتجو نحو االتفاق واالتفاق
التام وبانحراف معياري (.) 9.04
-4تقانة المعمومات:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (تقانة المعمومات) ضمن المتغير (عناصر النجاح الحرجة)

( )2.91وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا المتغير متجو
نحو االتفاق واالتفاق التام ,وبانحراف معياري (.)9.13
.3التفكير االستراتيجي:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (التفكير االستراتيجي) ضمن المتغير (عناصر النجاح الحرجة)

( )3.12وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )3وبانحراف معياري (.)9.22
.2المرونة اإلستراتيجية:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (المرونة اإلستراتيجية) ضمن المتغير (عناصر النجاح الحرجة) ()2.90

وبانحراف معياري ( )9.01وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ (.)3وكما موضح في الجدول ()4

جدول ( )4يبين إجابات عينة البحث عن متغيرات عناصر النجاح الحرجة في االستبانة

ت

أوال-عناصـــــر النجـــاح الحرجــــة

الوسط الحسابي

االنحراف

المعياري

 -1التوجــو االستــراتيجي
-1

تأخذ أدارة الشركة األىداف الفردية بعين االعتبار عند صياغة رسالتيا

3.10

1.31

-4

تمتمك الشركة رؤية منظميو واضحة لجميع العاممين فييا.

3.01

1.49

-3

تبذل اإلدارة العميا في الشركة كل جيودىا من اجل تحقيق أىدافيا.

2.44

9.02

-2

يتم تحديد أىداف الشركة لجميع مستوياتيا مع تحديد األىداف الحرجة التي

2.19

9.02

تحتاج إلى جيد أكثر النجازىا.
-2

تتضمن أىداف الشركة الجودة العالية في انجاز رسالتيا.

2.49

9.09

-1

يمتاز التوجو االستراتيجي لمشركة بأنو واضح لجميع العاممين بالشركة.

3.01

1.19

3.00

9.04

الوسط الحسابي اإلجمالي

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  80لسنة 2014

225

تأثير صناصر النجاح الحرجة في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة
بحث ميداني ألراء صينة من المدراء في شركة المعتصم العامة للمقاوالت اإلنشائية
_4تقانــة المعمـــومات
-1

.يستعمل الموظفون أجيزة تؤدي إعماليم بشكل مناسب.

2.19

9.01

-0

يتعامل الموظفون مع األجيزة بسيولة .

2.43

9.01

-0

تعتمد الشركة مبرمجين من داخميا في تطوير برمجياتيا.

3.02

1.11

-19

توفر الشبكات التي يستعمميا الموظفون خدمة جيدة

3.04

9.00

-11

يستفيد الموظفون من شبكة االنترنت في انجاز اعماليم.

3.02

1.11

-14

يجري التعامل مع البيانات بدرجة عالية من السرية ويتم تحديثيا باستمرار

3.00

1.11

2.91

9.13

الوسط الحسابي اإلجمالي

 _3التفكـير االستراتيـــجي
-13

لدي تصور عن كيفية تقدم شركتي نحو الرؤية المستقبمية .

2.10

9.02

-12

أجد صعوبة في التنبؤ بالمستجدات المستقبمية.

2.90

1.93

-12

اعتمد أسموب التخمين في اتخاذ الق اررات.

3.03

1.43

-11

اجري عممية تقويم لبدائل القرار معتمدا عمى خبرتي الشخصية.

1.29

9.29

-11

اشعر بالقمق اتجاه التغيير الذي يطرأ في مجال عممي.

1.29

9.29

-10

اعتقد إن تحميل البيئة الداخمية يمكنني من معرفة المقدرات الجوىرية.

2.43

9.02

-10

أدرك ان عناصر البيئة الخارجية تفرض فرص وتيديدات عمى شركتي.

2.20

9.11

-49

انظم المعمومات في خرائط ذىنية تصوريةالدراك العالقات بينيا.

2.12

9.01

41

أفكر بما ستكون عميو إعمالي قبل تنفيذىا.

2.22

9.19

-44

اقضي وقتا طويال في تنفيذ العمميات اإلدارية اليومية.

1.29

9.29

-43

أالحظ اثر العالقات الطيبة في تحسين أداء العاممين.

2.30

9.01

-42

أتفيم مشاعر العاممين إزاء التغييرات السريعة.

2.29

9.10

-42

اغتنم الفرص المتاحة واخطط ليا ذىنيا .

2.22

9.11

-41

أقوم بإعادة تبصر الخبرات التي أعيشيا بإطار فكري جديد.

2.43

9.12

41-

اشخص المشكمة بشكل كمي قبل النظر إلى الجزئيات.

1.29

9.29

-40

اسعي لإلفادة من مجمل اآلراء لرسم التوجو االستراتيجي لمشركة.

2.49

9.09

-40

امتمك أفكار تساعد في أحداث تغيير ايجابي في الشركة مستقبال.

2.10

9.00

-39

أقدم حموال غير مألوفة في أسموب التعامل مع المشكالت

3.01

1.14

-31

أبادر في استثمار الفرص الجديدة في الشركة

2.13

9.01

3.12

9.22

الوسط الحسابي اإلجمالي

_2المرونــة إلستراتيجيــة
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-34

تؤكد إدارة الشركة عمى تكييف توجياتيا لمتغيير في توقعات الزبائن وحاجاتيم

2.11

9.01

-33

تمتمك إدارة الشركة االستجابة السريعة لمتطمبات الزبائن وتحقيق التفوق في

2.91

9.00

األداء المتميز
32

تمتمك الشركة القدرة في تكييف توجياتيا لمتغيير في الموارد واإلمكانات المتاحة 2.90

9.02

2.90

9.01

الوسط الحسابي اإلجمالي

ومن خالل نتائج تحميل فقرات عناصر النجاح الحرجة  ,حقق متغير (المرونة اإلستراتيجية)اعمي وسط

حسابي وبعدىا ( تقانة المعمومات) ثم (التوجو االستراتيجي) وأخي ار (التفكير االستراتيجي) مما يشير إلى

درجة عالية من االتفاق في أراء عينة البحث إزاء مضمون ىذه الفقرة كما يوضح الجدول (:)3
دول(  ) 3تحميل مستوى األىمية لمتغيرات عناصر النجاح الحرجة
المتغيــر

معامل االختالف

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3900

9904

99491

تقانة المعمومات

2991

9913

99103

التفكير االستراتيجي

3912

9922

99131

المرونة االستراتيجية

2990

9901

99313

التوجو االستراتيجي

حانيا -يستىي إجاتاخ انتينح عن يتغري امليزج انتنافسيح املستذايح :

بمغت قيمة الوسط الحسابي ليذا المتغير ( )2.19وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ()3

وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا المتغير متجو نحو االتفاق واالتفاق التام ,وبانحراف معياري (,)9.19
ويحتوي ىذا المتغير عمى عدة محاور وىي:
-1تحسين كفاءة المنظمة:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمحور (تحسين كفاءة المنظمة) ضمن المتغير (الميزة التنافسية

المستدامة) ( )2.13وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا
المحور متجو نحو االتفاق واالتفاق التام ,وبانحراف معياري (9.13

_4الحصة السوقية:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (الحصة السوقية) ضمن المتغير (الميزة التنافسية المستدامة)

( )2.92وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( )3وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا المحور متجو
نحو االتفاق واالتفاق التام ,وبانحراف معياري (.) 9.10
-3تحسين الجودة:

بمغت قيمة الوسط الحسابي لمتغير (تحسين الجودة) ضمن المتغير (الميزة التنافسية المستدامة)

( )2.12وىي اكبر من قيمة الوسط الفرضي والبالغ ( ) 3وىذا يعني بان إجابات العينة في ىذا المتغير متجو
نحو االتفاق واالتفاق التام ,وبانحراف معياري (.)9.01
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جدول ( ) 2يبين إجابات عينة البحث عن متغيرات الميزة التنافسية المستدامة
ثانيا -الميزة التنافسية المستدامـــة

ت

الوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

_1تحســـــين كفاءة المنظمــــة
-24

تستخدم الشركة مواردىا بشكل كفء

2.41

9.04

-23

تطالب اإلدارة العميا األقسام بمقترحات لتقميل الكمف من اجل تقديم الخدمة أو أداء العمل,

2.13

9.02

ومن ثم تعتمدىا عند إعداد الخطط والموازنات السنوية
-22

تتابع إدارة الشركة باستمرار تقارير ساعات العمل ,واستخدام المواد ,ومتابعة التمف,

2.12

9.00

والسيطرة عمى نوعية األداء وتحسين العمميات
-22

تيمني كثيراً سمعة ىذه الشركة ومستقبميا

2.13

9.22

-21

مستوى الرضا عن العمل في الشركة ٍ
عال قياساً بما اسمعو عن شركات أخرى تعمل في

3.00

1.10

-21

نفس مجال عمل شركتنا

يحب العاممون في شركتنا عمميم و يجدون فيو متعة ,و أن والئيم ليا ممتاز

3.13

1.13

الوسط الحسابي اإلجمالي

2.13

9.13

_4الحصــة السوقيــــة
-20

توجد بيانات ومعمومات كافية العتمادىا كقاعدة لتحسين الحصة السوقية لمشركة

2.91

1.99

-20

ما زالت ىناك فرص في السوق غير مستغمة من قبل الشركة فيما يخص زيادة حصتيا

2.40

9.04

-19

توضع استراتيجيات وبرامج تفصيمية لمخطة االتسويقية من شانيا أن تسيل عممية

2.99

9.01

السوقية

تحقيق األىداف لتسويقية مثل زيادة الحصة السوقية
-11

اإلمكانات البشرية والمادية مييأة لتنفيذ خطة الشركة فيما يتعمق بزيادة حصتيا السوقية

2.13

9.00

-14

تحاول الشركة تكميم التغيرات المحتممة والطارئة لغرض التنبؤ اإلحصائي

3.03

1.91

-13

تستخدم الشركة األسموب العممي في وضع استراتيجيات لزيادة الحصة السوقية مقارنة

3.01

1.14

2.92

9.10

بالمنافسين

الوسط الحسابي اإلجمالي
 _3تحســـــين الجــــودة
-12

يوجد سعي جاد من قبل اإلدارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمزبائن.

2.30

9.02
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-12

ال توجد مطالبات وشكاوى من قبل الزبائن لتحسين جودة الخدمات عمى مستوى

2.93

1.90

-11

تطبق األساليب واآلليات المتطورة في إدارة الجودة الشاممة عمى مستوى وحدات 2.92

1.19

وحدة اإلعمال في الشركة
اإلعمال في الشركة .

توجد في شركتنا أقسام ووحدات تنظيمية تعنى بدراسات وبحوث تحسين الجودة

-11

1.11

2.11

عمى مستوى وحدة اإلعمال في الشركة
الوسط الحسابي اإلجمالي

9.01

2.12

وتشير النتائج إلى إن اإلدارة العميا في الشركة تسعى دائما إلى (تحسين الجودة) من خالل وضع
إستراتيجية التفوق في

الجودة من خالل الترابط بين برامج التحفيز والمكافآت ومعايير تقييم األداء

ونوعيتو,فضال عن وجود معدل نمو عالي في التخصصات السنوية لنفقات التحفيز والمكافآت  ,مما يدفع

العاممين لمتمسك بتحقيق أىدافيا ومنيا (تحسين الجودة ) كشعار لمتفوق في خططيم وممارساتيم اليومية.

أما فيما يتعمق بالمشاريع عينة البحث فانو ومن خالل المقابالت التي آجراىا الباحث مع مدراء ىذه

المشاريع حول جودة المواد الداخمة في عممية البناء  ,فقد أكدوا عمى استخدام مواد من الدرجة األولى

وان لكل مادة إنشائية حدود خاصة لممواصفات والتي يتم الحكم من خالليا عمى قبول المادة أو رفضيا,
فضال عمى إن جميع المواد الداخمة في البناء خاضعة إلجراءات قياس الجودة المعتمدة عالميا.

ومن خالل نتائج تحميل مستوى األىمية لمتغيرات الميزة التنافسية المستدامة كما في الجدول (  )2واعتماد

عمى استمارة االستبانة  ,كان متغير (تحسين الجودة ) قد حقق أعمى وسط حسابي ويميو متغير (تحسين
كفاءة المنظمة) ثم يأتي متغير ( الحصة السوقية ) مما يؤشر اىتمام اإلدارة العميا بالميزة التنافسية

المستدامة وأبعادىا:

جدول ( ) 2تحميل مستوى األىمية لمتغيرات الميزة التنافسية المستدامة
المتغيـر

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االختالف

تحسين كفاءة المنظمة

2913

9913

99111

الحصة السوقية

2992

9910

99104

تحسين الجودة

2912

9901

99491
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حانخا _ اختثار وحتهيم عاللاخ االرتثاط تني يتغرياخ انثحج

لمعرفة العالقة االرتباطية بين متغيرات الدراسة ( المتغيرات المستقمة ) والمتمثمة في متغير عناصر

النجاح الحرجة ومحاورىا (التوجو االستراتيجي ,وتقانة المعمومات ,والتفكير االستراتيجي ,والمرونة

اإلستراتيجية )) مع المتغير المعتمد والمتمثل في متغير الميزة التنافسية المستدامة والمتكون من المحاور
(تحسين كفاءة المنظمة ,والحصة السوقية ,وتحسين الجودة) تم استخدام معامل ارتباط سيبرمان وكذلك
االختبار التائي الختبار معامل االرتباط بين المتغيرات وكانت النتائج كما يأتي:

الختبار الفرضية التي مفادىا (ىناك ارتباط ذات داللة معنوية بين عناصر النجاح الحرجة وابعاده (التوجو

االستراتيجي ,تقانة المعمومات ,لتفكير االستراتيجي ,المرونة اإلستراتيجية) مع الميزة التنافسية المستدامة)
ومن خالل الجدول (  )1نالحظ :

جدول ( ) 1يبين معامل ارتباط سيبرمان مع االختبار التائي لالرتباط بين عناصر النجاح الحرجة وابعاده مع

الميزة التنافسية المستدامة :

إبعاد عناصر النجاح الحرجة

r

t-test

الداللة

التوجو االستراتيجي

9.11

0.42

دال

تقانة المعمومات

9.10

0.02

دال

التفكير االستراتيجي

9.11

0.21

دال

المرونة اإلستراتيجية

9.03

13.01

دال

عناصر النجاح الحرجة

9.09

14.21

دال

القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة  9.92ودرجة حرية 1.00 = 00
لقد بمغت قيمة معامل االرتباط بين عناصر النجاح الحرجة والميزة التنافسية المستدامة ( )9.09وىي قيمة

موجبة ودالة إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة ( )14.21وىي اكبر من قيمتيا الجدولية عند مستوى داللة

( )9.92والبالغة ( ,)1.00وىذا يعني بأن ىناك عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين عناصر النجاح
الحرجة والميزة التنافسية المستدامة.

مما تقدم نمحظ إن جميع معامالت االرتباط بين عناصر النجاح الحرجة وابعادىا والميزة التنافسية المستدامة

ىي دالة وموجبة وىذا يعني انو قد تم إثبات الفرضية الرئيسية ااالولى.

راتتا-اختثار وحتهيم عاللاخ انتأحري تني يتغرياخ انثحج (اختثار فرضياخ االحنذار) :

تم استخدام االنحدار الخطي البسيط الختبار تأثير متغيرات الدراسة ( المتغيرات المستقمة ) والمتمثمة في

متغير عناصر النجاح الحرجة ومحاورىا (التوجو االستراتيجي ,تقانة المعمومات ,التفكير االست ارتيجي ,المرونة

اإلستراتيجية ) والمتغير المعتمد والمتمثل في متغير الميزة التنافسية المستدامة والمتكون من المحاور (
تحسين كفاءة المنظمة ,الحصة السوقية ,تحسين الجودة) وكانت النتائج كما يأتي:
تأثير عناصر النجاح الحرجة وابعادىا في الميزة التنافسية المستدامة:

الخت بار الفرضية التي مفادىا ( ىناك تأثير ذات داللة معنوية لعناصر النجاح الحرجة وابعادىا في الميزة

التنافسية المستدامة) ظيرت النتائج من خالل الجدول ( :) 1
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الجدول ()1
يبين تأثير عناصر النجاح الحرجة وابعادىا في الميزة التنافسية المستدامة
المتغيرات المستقمة

المتغير المعتمد

التوجو االستراتيجي

قيمة الثابت

قيمة

بيتا

معامل

قيمة

معامل

التحديد %

القيمة

المحسوبة

الفائية

الداللة

1.02

9.11

9.22

10.11

وجود تأثير

تقانة المعمومات

الميزة

1.22

9.10

9.20

09.12

وجود تأثير

التفكير االستراتيجي

التنافسية

9.12

9.11

9.22

14.42

وجود تأثير

المرونة اإلستراتيجية

المستدامة

1.33

9.10

9.10

100.41

وجود تأثير

-9.19

9.09

9.12

111.23

وجود تأثير

عناصرالنجاح الحرجة

قيمة  Fالمحسوبة عند مستوى داللة  9.92ودرجة حرية ( 3.01 = )1 , 00

مما تقدم نمحظ بان المتغير المستقل(عناصر النجاح الحرجة بإبعاده) يؤثر تأثي ار ايجابيا في الميزة

التنافسية المستدامة ,وىذا يعني إن استخدمت اإلدارة العميا في الشركة عناصر النجاح الحرجة وابعادىا

المتمثمة (التوجو االستراتيجي ,تقانة المعمومات  ,التفكير االستراتيجي  ,المرونة اإلستراتيجية )سيكون ىناك

تحقيق لمميزة التنافسية المستدامة في الشركة المبحوثة وبيذا نكون قد أثبتنا الفرضية الرئيسية الثانية .

عمى ضوء ما تقدم وبعد إثبات فرضيات البحث وتبين إن معامالت االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث

كانت ذات داللة معنوية وايجابية  ,مما يؤيد بان إجابات عينة البحث كانت اقرب إلى واقع الشركة المبحوثة
,مما يشجع عمى إمكانية استفادة الشركة منيا أو تعميميا عمى الشركات والمشاريع التي تنفذىا الشركة

,ويؤكد الباحثان ومن خالل النتائج بضرورة التشخيص المبكر لعناصر النجاح الحرجة  ,وتحديد درجة تأثير
كل عنصر من ىذه العناصر بما يتالءم مع طبيعة وظروف عمل الشركة والمشاريع التي تقوم بتنفيذىا

إضافة إلى سبل اختيار وانتقاء الخيار االستراتيجي المعتمد والذي يحقق ليا أىدافيا وتميزىا عن بقية

المنافسين سيما وان الشركة تعيش في ظروف المنافسة الشديدة .

املثحج انراتع /االستنتاجاخ وانتىصياخ
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ا-االستنتاجاخ:

تمخضت عن البحث في جانبو العممي عدد من االستنتاجات والمتمثمة باالتي:

_1النتائج التي تم الحصول عمييا نتيجة

االرتباط بين( عناصر النجاح الحرجة ) و( الميزة التنافسية

المستدامة )عمى إن عناصر النجاح الحرجة ترتبط بالميزة التنافسية المستدامة

المعتمدة في الشركة

المبحوثة من خالل التشخيص المبكر ليذه العناصر,مما ينعكس إيجابا عمى أداء الشركة وتحقيق أىدافيا

ورسالتيا.

-4أظيرت نتائج التحميل إن ىناك عالقة تأثير معنوية ل(عناصر النجاح الحرجة ) تساىم من خالل متغير

(المرونة اإلستراتيجية )عمى تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في الشركة المبحوثة .
ب.التوصيات

تمخضت عن البحث مجموعة من التوصيات التي قد تسيم في تشخيص و تطوير عناصر النجاح الحرجة

,فضال عن تزويد الشركة باليات تحقيق الميزة التنافسية المستدامة وتفعيل نتائج ىذا البحث باالتي :

.1صي اغة النشاطات والممارسات اإلدارية التي تقوم بيا الشركة المبحوثة ضمن مفيوم الميزة التنافسية

المستدامة ,وتحويل تمك النشاطات والممارسات إلى منياج عمل يمارس ضمن إطار خطط وبرامج تفصيمية

 .4التشخيص المبكر لعناصر النجاح الحرجة في الشركة في ضوء الخطة الموضوعة واجراء التعديالت أو

إجراءات التصحيح أينما اقتضى األمر.

 .3بناء وتطوير إطار استراتيجي لمميزة التنافسية المستدامة لمشركة وعدىا خيا ار استراتيجيا وليس إجراء"

تكتيكيا تمجأ إليو الشركة في أوقات معينة .

.2ضرورة اعتماد الشركة الميزة التنافسية المستدامة كأسموب إداري متطور بدال من األساليب التقميدية  ,من
اجل الوصول إلى التحسين المستمر في جميع المستويات.

 . 2ضرورة مراعاة التغييرات البيئية السريعة والتي من شانيا تغير عناصر النجاح الحرجة الحالية بأخرى قد

تغفل عنيا الشركة السيما تمك التي تتعمق بنظم المعمومات.

 .1بنا ء وتطوير إطار استراتيجي لتنظيم المقدرات الجوىرية لمشركة  ,وتأسيس إستراتيجية إبداع متميزة ,
ومتابعة اتجاىات البحث والتطوير  ,واستجابة الشركة لمتغيرات الحاصمة في البيئة .

 . 1ضرورة العمل عمى إحداث نوع من التوازن الضروري في االستجابة لحاجات وتوقعات أصحاب
المصالح الداخميين والخارجيين من خالل نشاطات الميزة التنافسية المستدامة  ,الن تغميب االستجابة ,

وتوقعات احد اإلطراف أصحاب المصالح عمى حساب طرف أخر  ,قد اليؤدي إلى تحقيق النتائج المرجوة.
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(Effect of the Critical Sussecc Factors in the Sustainable
Competitive advantage ) "Descriptive analytical studay in Al
Mu'tasim General Contracting Company.
Abstract
The objective of this research is to analyze the relationship between the
Factors of critical success and sustainable competitive advantage, and I have
tested Search Company Mu'tasim General Contracting, through applied on a
sample of (90) manager, engineer and project manager, spread over sections and
the company's projects surveyed. has been selected sector construction industry
as one of the sectors vital and important that play a major role in the
advancement of Iraq's infrastructure under the current circumstances, which
epresent a set of Projects are Mu'tasim General Contracting construction
implemented in the vernorate of Baghdad, a field of study in order to stand up to
the reality of strategic management, management agents of the project, the
factors associated with human resources, and their variants subsidiary as
success factors critical impact on the success of the project management, and
effect in sustainable competitive advantage of the company surveyed.
Used the resolution as a key tool to collect data and information, for the purpose
of access to the results he sought the researchers to test the two assumptions two
major related relations link and influence between the variables of search key,
and for data processing, use some means of statistical (such as the arithmetic
mean, standard deviation, percentages, correlation coefficient ranks to
Spearman coefficient simple regression ), have reached research findings most
importantly, the existence of relations link correlation between the two variables
and the presence of following moral elements of critical success in the
sustainable competitive advantage, and based on search mechanism of the
conclusions recommended that the company's efforts surveyed to detect the
elements of success critical time early through administrative practices and use
them to achieve sustainable competitive advantage and objectives of the
company surveyed.
Key Words: Sustainable Competitive Advantage, Competitive Advantage,
Critical Success Factors.

