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I

ان موارد الشركة وقدراتها الجوهرية تمثل جزءا مهما في البيئة الداخمية لمشركات والتي تمعب

عواممها دو ار حاسما في تسهيل عمميات ادارة االمدادات والموجستك في شركات االعمال
المعاصرة وان القدرة الجوهرية لمشركة تساعدها في ان تبقى اطول مدة ممكنة في بيئة المنافسة
القائمة لذا فان هذا البحث يسمط الضوء عمى عممية التحميل االستراتيجي الداخمي لمشركة والذي

يتناول الموارد والقدرات الجوهرية التي من شانها ان تكون عوامل تحقيق الميزة التنافسية لمشركة ،
وان التحميل االستراتيجي الداخمي يبين نواحي القوة والضعف في الشركة كما يركز عمى العوامل

الداخمية التي تمنح الشركة ميزة معينة تستطيع عن طريقها التفوق في تمبية حاجات اسواقها وان
القوة تشير الى الموارد والقدرات الجوهرية التي تنفرد الشركة بها في اسواق اعمالها.
Abstract
Internal Strategic Analysis of Resources and Competencies for
Competitive Advantage: Case Study in Public Company of Leather
Industries
Dr.Sarmad H. Al-Shammary
The company’s resources and its competencies make up an importance
part of the internal environment of the company. The internal
environment plays a crucial role in the Inbounding and Logistics
Management processes of the contemporary organization. The company’s
core competencies help sustain it in the long run in the face of
competition. The paper discusses the process of internal strategic analysis
of the organization and examines the factors involved in gaining
competitive advantage. The internal strategic analysis of strengths and
weaknesses focuses on internal factors that give an organization certain
advantages in meeting the needs of its market. Strengths refer to unique
resources and core competencies that give the firm an advantage in
meeting the needs of its markets.
المقدمــة
إِن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في المجاالت كافة دفعتت بشتركات امعمتال إلتى

االهتمام بإدارة االمدادات والموجستك السيما فيما يتعمق بالتحميل االستراتيجي الداخمي الذي يشكل
I

مدرس ادارة االمدادات والموجستك /قسم ادارة االعمال /كمية االدارة واالقتصاد /جامعة المستنصرية.
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المرتكتتز امستتاس التتذي يمكتتن الشتتركة متتن وصتتولها إلتتى اهتتدافها المحتتددة متتن خت ل متتا يقدمت متتن
معمومتتات عتتن نقتتاط القتتوة والضتتعف فتتي البيئتتة الداخميتتة لمشتتركة  ،وقتتد واجت البحتتث مشتتكمة رئيستتة

تكمتتن فتتي ضتتعف التاكيتتد عمتتى التحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي فتتي بعتتض الشتتركات العراقيتتة فتتي

الحقتتل الص تتناعي وق تتد حح تتدت ه تتذ المش تتكمة ع تتن طري تتق المق تتاب ت الميداني تتة م تتع بع تتض م تتديري
الش تتركات الص تتناعية ةالخاص تتة والعام تتة ويترت تتب عم تتى ه تتذ المش تتكمة ع تتدم التاكي تتد الكبي تتر عم تتى
موضوع تحديتد نقتاط القتوة متن اجتل استته لها ونقتاط الضتعف متن اجتل التتخمص منهتا فتي مجتال
امتتت ك الشتتركة لمم توارد والقتتدرات الجوهريتتة وبالتتتالي لتتم ينتتل هتتذا الموضتتوع االهتمتتام الكتتافي لتتد

ادارات تم تك الشتتركات كطريقتتة لتحقيتتق المي تزة التنافستتية  ،لتتذا فتتإن هتتذا البحتتث يستتعى إلتتى تعري تف

االدارات العميتا فتتي الشتتركات الصتتناعية باليتتة عمتتل التحميتل االستتتراتيجي التتداخمي متتن اجتتل كشتتف
نق تتاط الق تتوة والض تتعف والتعام تتل معه تتا ف تتي النش تتاطات المختمف تتة لش تتركاتهم وم تتن ث تتم تحقي تتق الميت تزة

التنافستتية الت تي تضتتمن استتتمرار وديمومتتة الشتتركة فتتي عتتالم االعمتتال المعاص ترة .وهكتتذا فتتان هتتذا

البحتتتث يتتتتالف متتتن اربعت تتة اج ت تزاء هت تتي الجت تتزء المنهجت تتي والجت تتزء النظت تتري والجت تتزء العممتتتي والجت تتزء
االست تتتنتاجي فت تتي محاولت تتة لتوض ت تيح فك ت ترة التحميت تتل االست تتتراتيجي الت تتداخمي عت تتن طريت تتق المست تتاهمة

المتواضتعة فتتي جمتع راء وكتابتتات البتتاحثين فتي هتتذا المجتال ومعرفتتة متتد تطبيتق هتتذ ا راء فتتي
الميتتدان الفعمتتي لشتتركة محميتتة عراقيتتة مختتتارة لمبحتتث  ،ع ت وة عمتتى وضتتع بضتتعة توصتتيات متتن
شتتانها تعزيتتز االعتمتتاد الصتتحيح عمتتى استتتخدام التحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي كوستتيمة لحصتتول

الشركة الصناعية عمى ميزة تنافسية.

أوالً :مشكمة البحث

المبحث األول :الجانب المنهجي

تقع مشكمة البحث في جانب معرفتي يتمثتل فتي محدوديتة اهتمتام البتاحثين بالمقتاييس العمميتة

لنتواحي القتتوة والضتتعف فتتي الشتتركات وهتتي متتايعرف بالتحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي وبترغم اهتمتتام
بعض الباحثين والكتاب في مجال ادارة االمدادات والموجستك بموضوع الموارد والقتدرات الجوهريتة

والتاكيد عمى تحميمها اال ان معطيات مستاهمتهم اقتصترت عمتى التحديتد والتعتداد لمفتردات وفقترات

التحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي  ،وربمتتا تمتتتد هتتذ المشتتكمة المعرفيتتة التتى الميتتادين التطبيقيتتة لتتبمتتور
فتتي افتق تتار الش تتركة المحمي تتة المختتتارة لمبح تتث ال تتى الخبت ترة ال زمتتة لمتعام تتل م تتع المحت تتو الحقيق تتي

لمصطمح التحميل االستراتيجي الداخمي ع وة عمى النظرة الضيقة لمجاالت استتخدام هتذا التحميتل

فتتي الحصتتول عمتتى الميتزة التنافستتية لمشتتركة .وهكتتذا يمكتتن تحديتد مشتتكمة البحتتث فتتي االجابتتة عمتتى
التساؤالت البحثية ا تية:
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 .1كيف يمكن ان تشخص شركة االعمال مكامن القوة ومكامن الضعف فيها؟
 .2ماهي فقرات ومضامين التحميل االستراتيجي الداخمي لمشركة؟

 .3هل يعمل التحميل االستراتيجي الداخمي لمشركة عمى تثبيت او زيادة ميزتها التنافسية؟
ثانيا :أهمية البحث
تكمن اهمية البحث في تناول لموضوع مشترك بين حقمين في عمم االدارة هما حقل ادارة
االمدادات والموجستك وحقل ادارة االستراتيجية  ،اذ يعتبر الحقل االول ان الموارد والقدرات
الجوهرية هي امدادات حيوية لشركات االعمال وبدونها اليمكن الي شركة البقاء في دنيا

االعمال والمنافسة  ،ويعتبر الحقل الثاني ان التحميل االستراتيجي الداخمي لتمك الموارد والقدرات
هو جزء من المرحمة االولى في عممية االدارة االستراتيجية .وهكذا فان اهمية موضوع البحث

يمكن ان تتجمى في ضرورة التوافق والتنسيق بين ث ثة عناصر رئيسة هي:
 .1الموارد التي تقع ضمن حيازة الشركة.

 .2القدرات الجوهرية التي تمتمكها الشركة.

 .3الميزة التنافسية التي تسعى الشركة في ان تحصل عميها.
كمتتا يمكتتن ان تتجمتتى اهمي تتة البحتتث فتتي الجم تتع المتتنظم والمرتتتب لمبيان تتات التتتي ت ترتبط بالتحمي تتل
االستراتيجي الداخمي فض عن استمارة الفحص  checklistsالتتي جتر استتخدامها فتي الجانتب
الميداني والتي يمكن االستفادة منها في إجراء بحوث الحقة في مجاالت التحميل االستراتيجي.
ثالثا :أهداف البحث
 .1التعريتتف بعمميتتة التحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي وتوضتتيح فكرت ت ووضتتع اليتتة عمتتل تفصتتيمية
وواضحة لهذا التحميل يمكن ان يستفاد منها في مجال االعمال.

 .2تدقيق الموارد وتحديد القدرات الجوهرية كطريقة عممية يمكن ان تستخدم في تحديد نقاط القتوة
والضعف في شركة اعمال مختارة لمبحث وذلك من اجل تعزيز االولى والتخمص من الثانية.

 .3توضيح دور واهمية االدارة الكفوءة لكل من االمدادات المادية والمالية التي تتمثل فتي المتوارد
المتاحة فيهتا ول متدادات البشترية التتي تتمثتل فتي قتدراتها الجوهريتة  ،اذ يمكتن لت دارة الكفتوءة
ان تحقق ميزة تنافسية لمشركة تتيح لها التفوق عمى منافسيها والريادة في اسواق اعمالها.

رابعاً :النموذج االجرائي لمبحث

يمكن إيجاز ابرز متهيرات البحث الرئيسة في الشكل ا تي.
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التحميل االستراتيجي الداخمي

تحديد القدرات الجوهرية

تدقيق الموارد المتاحة

بناء الميزة التنافسية

شكل ( )1النموذج االجرائي لمبحث
ةالمصدر :إعداد الباحث
خامساً :أسموب جمع البيانات

لقت تتد اعتمت تتد ف ت تي تحصت تتيل بيانت تتات الجانت تتب النظت تتري لمبحت تتث عمت تتى ادبيت تتات إدارة االمت تتدادات

والموجستتتك التتتي امكتتن الحصتتول عميهتتا كالكتتتب والمج ت ت والتتدوريات التتتي لهتتا صتتمة بموضتتوع
البحث  ،واعتمد في تحصيل بيانات الجانب العممي لمبحث عمى إتباع امساليب ا تية:

 .1المقابمة الشخصتية  ،متع المستؤولين والمتوظفين وذوي الع قتة داختل الشتركة وخارجهتا وتوجيت
امسئمة المباشرة لمحصول عمى بعض اإلجابات التي بإمكانها إفادة البحث.

 .2قائمة الفحص  ، Check Listالتي جر استخدامها في اجراء التحميل االستتراتيجي التداخمي
فتتي الشتتركة المبحوثتتة والكشتتف عتتن البيانتتات التتتي ت ترتبط بموضتتوع البحتتث  ،إذ تتتم الحصتتول
عمى قائمة الفحص من بحتث اجنبتي اعتد ) (Peterson,2010وقتد جتر التصترف بتبعض
فقرات هذ االستمارة لتتناسب مع الواقع الميداني المحمي وبعد ان عرضت عمى مجموعة متن

االستشت تتاريين فت تتي امت تتاكن محميت تتة مختمفت تتة لهت تترض ضت تتمان صت تتحتها وجت تتدارتها فت تتي التحمي ت تتل
االستراتيجي الداخمي لشركة امعمال المختارة لمبحتث  ،اذ عرضتت استتمارة الفحتص االجنبيتة

هتتذ بعتتد ترجمتهتتا التتى العربيتتة عمتتى مجموعتتة متتن التدريستتيين فتتي اقستتام ادارة االعمتتال حصت ار
وفي كميات االدارة واالقتصاد العراقية عمتى وجت الخصتوص ةوكمتا مبتين فتي الممحتق رقتم 1

ولتتم يجتتر االعتمتتاد فتتي البحتتث عمتتى استتتخدام امستتاليب اإلحصتتائية ةكاالختبتتارات المعمميتتة
وال معمميتتة ومقتتاييس النزعتتة المركزيتتة التتتي ت ارفتتق استتتخدام استتتمارات االستتتبيان بتتل جتتر

االعتمتتاد عمتتى الجهتتد والتنظتتيم والتحميتتل اإلداري البحتتت لبيانتتات ونتتتائ ق توائم الفحتتص التتتي
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استتتخدمت فتتي هتتذا البحتتث .ويتبنتتى هتتذا البحتتث متتنه د ارستتة الحالتتة التتتي ال تتطمتتب إعتتداد
فرضتتيات بتتل تتطمتتب استتتخدام امستتاليب الوصتتفية والجتتداول التوضتتيحية لق توائم الفحتتص فتتي
عرض البيانات وتحميمها من اجل تقيتيم الواقتع الفعمتي التذي تعيشت الشتركة العامتة لمصتناعات

الجمدية في عام ة 2011وبما ل ارتباط بموضوع البحث.
سادسا :بعض الدراسات السابقة خالل 2212

 .1دراسة ) :(Coyne and Stephen,2010وهي دراسة نظرية عنوانها "هل ان القدرة

الجوهرية خيال؟" وقد حاولت هذ الدراسة ان تضع مفهوم محدد لمقدرة الجوهرية في شركات
االعمال ليكون اساساً في تحديد قدرات الشركات في المستقبل وقد استندت الدراسة الى

فرضية رئيسة مفادها "هل يمكن ان تساعد القدرة الجوهرية المنظمة عمى التنبؤ الدقيق
باحتياجات االسواق وتؤدي الى ميزة تنافسية قوية؟"  ،وقد اشارت الدراسة الى ان القدرة

الجوهرية صعبة االمت ك وغالباً ماتكتشف باستعادة االحداث الماضية والتي تعني خبرة

المنظمة بطرائق انجاز اعمالها .وقدمت الدراسة بعض التعريفات لمقدرة الجوهرية واشارت

الى ان هناك ث ث طرائق مميزة لبناء القدرة الجوهرية هي النشؤ واالحتضان واالمت ك ،

ولكل طريقة منها منافعها ومد

م ئمتها لمشركة والظروف البيئية المحيطة  ،وخمصت

الدراسة الى ان القدرة الجوهرية يجب تحديدها وتنظيمها وصيانتها اذا ما اريد لمشركة
االستمرار بالتفوق والحصول عمى ميزة تنافسية.

 .2دراسة ) :(Chen, 2010وهي دراسة ميدانية اجريت في مجموعة شركات بوتان لصناعة
االغذية المعمبة في كندا وعنوانها "التأثير االستراتيجي النظمة الشركة :دراسة القدرات

الجوهرية والقابميات الحركية" وتهدف هذ الدراسة الى اختبار التأثير االستراتيجي النظمة

الشركة عن طريق منظور القدرات الجوهرية والقابميات الحركية  ،إذ يشير مفهوم القدرات
الجوهرية الى الخبرات التي تمتمكها الشركة في مجال انجاز اعمالها اما مفهوم القابميات

الحركية فيشير الى مجموعة الفعاليات والطرائق التي تستطيع من خ لها االدارة تنسيق
تعد ضرورية
وترتيب ومناقمة الموارد الداخمية لتحقيق االنسجام مع متطمبات االعمال والتي ّ
االّ انها غير كافية لخمق ميزة تنافسية لمشركة .وقد افترضت هذ الدراسة ان القدرات
الجوهرية جزء من القابميات الحركية لذا فقد وضعت ث ثة ابعاد لقابميات الشركة هي قابميات
تكنولوجيا المعمومات واعادة هندسة عمميات االعمال وادارة المعرفة .وقد شخصت هذ

الدراسة بناء القدرات الجوهرية والتحول التنظيمي والتخطيط االستراتيجي ضمن قابميات
انظمة المعمومات في الشركة .وقد استخدمت الدراسة ك ً من الطريقة الكمية والنوعية في
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اختبار التأثير االستراتيجي لتمك القابميات واشارت الى وجود ع قة طردية بين القابميات

الحركية في الشركة ونوعية مخرجات الشركة نفسها.

 .3دراسة ) :(Hags and Hill, 2010وهي دراسة ميدانية جرت في بعض المنظمات العامة
والخاصة والتي تقدم الخدمات الصحية في المكسيك وعنوانها " اكتساب قيمة الخدمة
التنافسية عن طريق التحميل الداخمي"  ،وهدفت هذ الدراسة الى تشخيص دور العاممين في

رفع مستويات التعمم التنظيمي وتحسين جودة الخدمة المدركة في منظمات الخدمة الصحية ،
واستخدمت الدراسة االسموب الوصفي التحميمي لمتهيرات الدراسة كما استخدمت االسموب

الكمي واستمارة االستبانة في عممية جمع البيانات وتحميمها .وقد اكدت نتائ هذ الدراسة
صحة االفتراضات بصدد التأثير االيجابي لدور العاممين في التعمم التنظيمي وفي جودة

الخدمات المدركة  ،وخمصت الدراسة الى ان الموارد الداخمية االعمى قيمة واالكثر اهمية في
تحقيق الميزة التنافسية لمشركة تقع ضمن ث ث اصناف هي الدافعية التنظيمية العالية ورؤية

العاممين الواضحة ومنحنى الخبرة المرتفع  ،وان هذ الموارد الداخمية يمكن ان تبني وتؤسس
القدرات الجوهرية المميزة لمشركة والتي تؤثر بشكل ايجابي في جودة الخدمات المدركة .وقد

اقترحت الدراسة عدداً من المقاييس التي يمكن ان تستخدم في التحميل الداخمي لمموارد
والقدرات الجوهرية في شركات االعمال الخدمية.

 .4دراسة ) :(Lindgren, 2010وهي دراسة نظرية عنوانها "انظمة القدرة الجوهرية العادة
التفكير االستراتيجي من اجل شركة مبدعة"  ،وقد اشارت هذ الدراسة الى استخدام تكنولوجيا

المعمومات المتطورة في اسناد القدرات الجوهرية وحسن ادارتها وصيانتها في الشركة واكدت

عمى ضرورة الرؤيا الرشيدة لمقدرات الجوهرية واعتبارها نقاط قوة تمكن الشركة من تحقيق

الميزة التنافسية التي تنشدها وقد افترضت الدراسة بان االبداع يمكن ان يحقق لمشركة تميز

وتفوق عمى المنافسين ولكن بالمقابل ينبهي تقميل عمميات الرقابة عمى الجماعات ذات االداء

العالي من اجل التشجيع عمى ظهور حاالت االبداع لد

تمك الجماعات .وتهدف هذ

الدراسة الى تحقيق االبداع التنظيمي عن طريق امت ك القدرات الجوهرية المميزة  ،وقد
اكدت الدراسة عمى ضرورة االسناد التكنولوجي المعموماتي والذي هو مفتاح النجاح في

شركات االعمال المبدعة  ،واستخدمت هذ الدراسة اسموب التخمين واالستقراء كأداة رئيسة
في وضع الحمول واالستنتاجات وخمصت الدراسة الى ان القدرة الجوهرية يمكن ان تدرك

وت حظ كشيء معقد ول ث ث وجو هي قدرة جوهرية راسخة او متاصمة في الشركة  ،وقدرة
جوهرية مكممة او متممة لمقدرة الراسخة في الشركة  ،وقدرة جوهرية فريدة اليمكن وصفها

النها فائقة االبداع والتهير.

6

المبحث الثاني :الجانب النظري

اوال :مفهوم التحميل االستراتيجي الداخمي

يعد التحميل االستراتيجي عممية مهمة تساعد عمى فهم كيفية تأثير االحداث الحالية

والمستقبمية الداخمية والخارجية عمى الشركة والتي من الممكن ان تؤثر في انجاز النتائ المطموبة
وانتقال الشركة من الوضع الراهن الى الرؤيا المستقبمية  ،والتحميل االستراتيجي لشركات االعمال
يقع في نوعين هما:ةWheelen,2010,:3

 التحميل الداخمي  internal analysisالذي يتناول مميزات شركة االعمال وفروعها
واجزائها التنظيمية.

 التحميل الخارجي  external analysisالذي يتناول مميزات بيئة االعمال التي تقع
خارج حدود الشركة.

ويتناول هذا البحث النوع االول وهو التحميل اإلستراتيجي الداخمي والذي ل تسميات اخر ابرزها

التحميل الداخمي الموقفي  situational internal analysisوتحميل البيئة الداخمية analysis
 of internal environmentوتحميل مظهر الشركة  company profile analysisويتضمن

تحميل العوامل والنشاطات التي تحدد الخصائص المميزة لمبيئة الداخمية في شركات االعمال

والتي تخضع لسيطرتها من اجل التعرف عمى نقاط الضعف والقوة فيهاة، Barnat,2007,:81

وفي الهالب يجري التحميل الداخمي مع التحميل الخارجي لبيئة الشركة بالوقت نفس وبعممية واحدة

مستمرة وغير منتهية  ،وليس هناك فرق بين التحميل  analysisوالتدقيق  auditلمبيئة الداخمية

في الشركات من االثنين يستهدفان التعرف عمى الموارد والقدرات الجوهرية التي توفر لمشركة
ميزة تنافسية تجعمها قادرة عمى ان تتفوق عمى منافسيها وبالتالي يشير المصطمحان إلى عممية

واحدة هي تحديد نقاط قوة وضعف الشركة ووضعها امام انظار المديرين والموظفين ذوي
الع قة).(Cuizon,2009,:7

ويتطمب التحميل االستراتيجي الداخمي جمع وفهم المعمومات بشأن عمميات الشركة المرتبطة

باإلدارة والتسويق والمالية واإلنتاج والتطوير وانظمة المعمومات المحوسبة اذ تمجأ معظم الشركات

االنترنيت  intranetكوسيمة لربط فروعها وربما
ا
الكبر والمتقدمة تكنولوجيا الى استخدام تقنية
يمكن م حظة ذلك في فروع الشركات المتعددة الجنسية  ،وهذا يساعد ويسهل مهمة الحصول
عمى المعمومات المرتبطة بالموارد والقدرات الجوهرية لكل فرع او وحدة اعمال استراتيجية تابعة

لمشركة ) .(Porter, 2001,:65وان هناك بضعة مداخل يمكن تبني احدها او مزيجا منها في
مجال التحميل االستراتيجي الداخمي وهي كما ياتي:ةSidahmed,2010,:31
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 .1مدخل العوامل التنظيمية :ويتضمن دراسة العوامل التنظيمية التي ترتبط بالهيكل وامفراد
واالستراتيجية ونمط االدارة وامنظمة واإلجراءات والمهارات والقيم المشتركة .وتستطيع ان
تنظر الشركة إلى جميع انظمتها المعقدة عمى انها كل موحد يتألف من اربعة مجاميع او

متهيرات رئيسة هي امهداف التنظيمية وهيكل الشركة والتكنولوجيا المستخدمة وامفراد

العاممين فيها  ،وان كل تمك المجاميع تتأثر ببعضها من جهة وبالبيئة الخارجية االجتماعية
والسياسية واالقتصادية من جهة اخر ة. Huczynski and Buchanan,2001,:449

 .2مدخل التقييم المالي :ويتضمن دراسة التأثيرات الربحية لوحدات االعمال االستراتيجيات او
لفروع شركة االعمال ويستخدم هذا المدخل بهدف تحديد اي وحدات اعمال تقدم افضل عائد
عمى االستثمار ةاو اعمى تدفق نقدي  .ويمكن تحديد اهم سمات وحدات االعمال

االستراتيجية ذات العائد المرتفع عمى االستثمار مقارنة مع الوحدات ذات العائد المنخفض

بانخفاض كثافة استثماراتها وارتفاع حصتها السوقية واالرتفاع النسبي في جودة منتجاتها

وارتفاع درجة استه ل طاقاتها وارتفاع فاعمية تشهيمها وانخفاض التكمفة المباشرة لموحدة
مقارنة بمنافسيهاة. Ross, et al., 2007,:528

 .3مدخل تحميل سمسمة القيمة :وهو احد الوسائل التي يمكن استخدامها في فحص طبيعة ومد
وجود تناغم ةاو تأثير ايجابي بين امنشطة الداخمية لمشركة ووفقا لهذا المفهوم فان كل

شركة يجب النظر إليها عمى كونها مجموعة من امنشطة التي تؤدي تصميم وانتاج وتسويق
وتسميم وتدعيم منتجاتها.

 .4مدخل التحميل الوظيفي :وهو ابسط المداخل ويتناول هذا التحميل القدرات والسمات المميزة

لمشركة والتي تمثل مصدر القوة او الضعف في الشركة وعمى وفق هذا المدخل يجري فحص
ومراجعة امداء الماضي لموظائف االساسية في الشركة فذلك يساعد في استكشاف العوامل

الداخمية التي تساعد في تحقيق امداء المتميز من اجل لفت انتبا االدارة العميا بطريقة
موضوعية إلى النشاطات والوظائف التي يجب ان ترتكز عميها الق اررات اإلستراتيجية.

 .5مدخل تحميل القوة والضعف :ويمثل احد امدوات الشائعة في مجال التحميل االستراتيجي
الداخمي لشركات االعمال  ،وهو احد امدوات التي تمكن الشركة من التوصل السريع الى
معرفة وتحديد موقفها االستراتيجي الحالي بشان امكاناتها الداخمية المتمثمة بنواحي القوة
والضعف ومد

تناسب هذ القدرات مع المواقف التي تفرزها البيئة الخارجية والمتمثمة

بالفرص والتهديدات .ويمكن دراسة نواحي القوة والضعف في الواقع العممي الي شركة في
ظل مجموعة معايير رئيسة هي:ة ، Boulton,2010,:5ةBarnat,2007,:98
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 الوضع المالي  :financial positionاذ يمعب الوضع المالي لمشركة دو ار حاسما في
مجال تحديد امكانية تنفيذ االعمال المطموبة حاليا وفي المستقبل.

 مكانة المنت  :product positionينبهي معرفة المكانة الحقيقية لممنت في االسواق
وتقييم الفرق بين المكانة التي كانت تطمح الشركة الى تحقيقها والمكانة الفعمية ومن ثم

تحديد اسباب حدوث الفرق.

 المقدرة التسويقية  :marketing capabilityوهي مقدرة الشركة في تسميم منتجاتها
بالوقت المناسب وبالسعر المناسب.

 المقدرة التطويرية والبحثية  :research and development capabilityوتمثل
مقدرة الشركة في تطوير المنتجات الجديدة.

 الهيكل التنظيمي  :organizational structureيمكن ان يساعد الهيكل او يعيق تنفيذ
اهداف الشركة.

 الموارد البشرية  :human resourceاذ ان جميع النشاطات واالعمال التي تجري في
الشركة تتاثر بنوعية وكمية االفراد الذين يؤدوها.

 حالة الوسائل والمعدات  :condition of facilities and equipmentوالتي يمكن ان
ترفع او تخفض من مستو الشركة في امت ك الميزة التنافسية.

ولمشركات جميعاً نقاط قوة  strengthsونقاط ضعف  weaknessesفي مجاالتها الوظيفية

كافة وال توجد شركة اعمال تتساو نقاط ضعفها مع نقاط قوتها  ،وتعني نقاط القوة كل الموارد
والمهارات التي تمتمكها الشركة ويمكن ان تستعين بها في مواجهة المنافسين والتفوق عميهم وبما

يمكن الشركة من تحقيق ميزة تنافسية في السوق اما نقاط الضعف فتعني القصور في الموارد

والمهارات وبما يحد من امداء الجيد  ،لذا ينبهي ان تسعى عممية التحميل االستراتيجي الداخمي

الى تحقيق جممة اهداف ابرزها ما ياتي:ةFleisher,2010,:54

 .1تقييم اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة في الشركة والتعرف عمى الوضع التنافسي لمشركة
والذي يرتبط بتمك االمكانات.

 .2معرفة وتحديد نقاط القوة وتعزيزها ل ستفادة منها والبحث عن طرق تدعيمها مستقب
يؤدي الى زيادة قدرة الشركة في استه ل الفرص ومواجهة المخاطر.

بما

 .3استكشاف نقاط الضعف في المجاالت التنظيمية من اجل التخمص منها او الحد من اثارها
السمبية.
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وهكذا فان التحميل االستراتيجي الداخمي يمكن تعريف بان عممية التعرف عمى االمكانات

االستراتيجية  strategic capabilitiesلمشركة وتتضمن هذ العممية تقييم محورين رئيسين هما
محور الموارد ومحور القدرات الجوهرية وذلك من اجل تحقيق الميزة التنافسية لمشركة.
ثانياً :تدقيق موارد الشركة

إن حيازة الشركة موارداً فريدة وكفائتها في توظيف هذ الموارد هو السبب امعظم في جعل

تمك الشركة اعمى قدرة وقوة ومتفوقة عمى منافسيها ويعد تدقيق الموارد بداية التحميل الداخمي لبيئة

الشركة والذي يستهدف تحديد وتصنيف الموارد التي تمتمكها الشركة او التي يمكن ان تحصل

عميها من اجل دعم استراتيجياتها  ،اذ تحاول الشركة في التحميل الداخمي لبيئتها تقدير assess
كمية الموارد المتاحة وطبيعة تمك الموارد ومستو ندرتها وتميزها  ،ويمكن تقسيم الموارد إلى

اربعة انواع هي:ة ، Certo,2009,:67ة، Arnold and Chapman,2008,:420
)(Cateora and Graham,2007,:388

 .1الموارد المادية  :physical resourcesان تقدير الموارد المادية لمشركة ليس مجرد كتابة
قائمة يستعرض فيها عدد مكائنها ومبانيها وطاقاتها االنتاجية والعدد واالدوات التي بحوزتها
وغيرها من موجودات او اصول مادية بل يعني تقدير الموارد المادية االستفسار عن طبيعة

تمك الموارد من ناحية العمر والظروف واالمكانيات والموقع والخصائص الباقية لكل مورد
مادي في الشركة وبالتالي فإن هذ العوامل ستحدد درجة استخدام الموارد التي تضمن

لمشركة الحصول عمى ميزة تنافسية.

 .2الموارد البشرية  :human resourcesينبهي ان يتضمن تحميل الموارد البشرية عدة امور
مهمة منها مسألة تحديد عدد ونوع المهارات المختمفة داخل الشركة التي تعد في غاية
امهمية ع وة عمى جوانب اخر ال ينبهي إغفالها مثل درجة تكيف الموارد البشرية مع

ظروف تشهيل الشركة  ،اما المسألة المهمة الثانية في تدقيق الموارد البشرية فهي القابمية
اإلبداعية لألفراد داخل الشركة ومد

قدرة الشركة في الحفاظ عمى تمك القابميات خ ل مدة

زمنية معينة وخاصة إذا كانت البيئة الخارجية لمشركة متسارعة التهيير.

 .3الموارد المالية  :financial resourcesتتضمن مصادر واستخدامات امموال مثل

الحصول عمى راس المال وادارة النقدية ورقابة الديون واقامة الع قات الوثيقة مع مجهزي

الشركة بامموال مثل المساهمين والمصارف.

 .4الموارد غير الممموسة  :intangibles resourcesلعل ابرز امخطاء التي تحصل اثناء
تحميل الموارد هي تجاهل اهمية الموارد غير المموسة وال ينبهي ان يكون هناك اي شك بشان
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القيمة التي تمتمكها تمك الموارد  ،فعندما تقوم الشركة ببيع جزء من اعمالها فإن القيمة التي
يضيفها اسم الشهرة الجيد  Good willلممنظمة ربما تكون اعمى من القيمة الحقيقية لذلك

الجزء  ،بعبارة اخر قد يكون لمع مة التجارية الخاصة بإحد الشركات قيمة مضافة عالية
وان ذلك يعتبر موارد غير ممموسة.

وع وة عمى هذا التصنيف لموارد الشركة فان المعمومات التي تحوز الشركة عميها بشان مواردها
الحالية وحتى بشان مواردها الماضية يمكن ان تعتبر موردا اضافيا لمشركة لذا ينبهي ترتيبها

وتبويبها ضمن قواعد بيانات الموارد  resources databaseوان هذ القواعد يمكن ان تفيد
الشرك ة في التنبؤ باحتياجاتها المستقبمية ومن االجد ان تستخدم الشركة نظم المعمومات الذكية
التي تعمل عمى تطوير مواردها المعموماتية بشان احتياجات السوق وطرائق التصنيع ومد

ندرة

الموارد وحدة المنافسة ة ، Thomas,2001,:44واذا كان تدقيق الموارد مفيداً كقاعدة اساسية

لمتحميل االستراتيجي الداخمي فتوجد نقطتين او شرطين مهمين إلجراء اي تدقيق لموارد الشركات
هما:ةJack,2010,:3

 ينبهي ان يتضمن التدقيق جميع الموارد التي يمكن ان تحصل الشركة عميها من اجل دعم

استراتيجيات اعمالها وال ينبهي ان تقتصر فقط عمى الموارد التي تمتمكها الشركة حالياً

فبعض الموارد المهمة استراتيجياً ربما تقع خارج ممكية الشركة وفي حيازة الزبائن او الشركات
االخر

كما في حالة المنظمات االفتراضية الموجودة في شبكة االتصاالت العالمية

االنترنيت.

 ان الموارد النادرة او الفريدة  unique resourcesينبهي ان تحدد في قائمة واحدة سرية وال
يطمع عميها سو اإلدارة العميا حص ار  ،ع وة عمى الموارد الضرورية لتنفيذ استرايجية اعمال

الشركة وتعرف الموارد الفريدة بأنها الموارد القادرة عمى توليد الميزة التنافسية لمشركة والتي
يصعب عمى المنافسين تقميدها كما في حالة تقديم منتجات مبتكرة حديثاً.

ثالثاً :تحديد القدرات الجوهرية لمشركة

ان القدرات الجوهرية لمشركة تعني معرفة الشركة لكيفية اداء العمل او معرفة كيف know-

 howويمكن تعريف القدرة الجوهرية العامة  competenceلمشركة بانها نتاج الخبرة والتعمم
التنظيمي المتراكم في الشركة والذي ينت عن المعارف  knowledgeوالمهارات  skillsالمطموبة
النجاز االعمال في الشركة والتي تؤدي الى احترافية فعمية  real proficiencyفي اداء

نشاطاتها الداخمية  ،اما القدرة الجوهرية الخاصة  core competenceفهي التنفيذ المبدع
واالداء الفائق لمنشاطات الداخمية والتي تتصف بانها قدرة راسخة وثابتة في الشركة وليست

عرضية او طارئة وان هذا التنفيذ يضمن لمشركة تحقيق الربحية والتنافسيةة Thompson and
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 . Strickland,2003,:122ويعد اخت ف اداء الشركات في نفس الصناعة حقيقية قائمة وذلك

بسبب اخت ف القدرات الجوهرية لكل شركة وربما كان السبب الرئيس لألداء العالي في بعض

الشركات هو امت كها موارد فريدة اال ان ذلك ليس كافياً لمحصول عمى ميزة تنافسية عالية  ،إذ
يستمزم اممر حصول الشركة عمى قدرات عامة ةاو اساسية لمعمل تمكن الشركة من معالجة تمك

الموارد بطريقة كفوءة وفاعمة ويمكن تعريف القدرة االختصاصية العامة لمشركة بأنها إجمالي

القدرات التي تحقق لتمك الشركة ميزة تنافسية بشكل مباشر وصريح ).(Ghosn,2002,:3
وبالرغم من امت ك اي شركة لمقدرات الجوهرية العامة واستخدامها في اداء اعمالها إال ان هذ

القدرات ال تمنح الشركة ميزة تنافسية متفوقة عمى غيرها من الشركات التي تعمل معها في نفس
الصناعة لذا ينبهي ان تمتمك الشركة قدرات جوهرية خاصة والتي بدورها تعمل عمى توليد الميزة

التنافسية الفائقة لمشركة عن طريق إضافة القيمة بشكل مباشر وواضح إلى النشاطات امساسية

في الشركة) (Dess, et al., 2007,:79ولعل تزايد شدة المنافسة بين شركات االعمال في ظل

التقدم التكنولوجي المتسارع يفرض عمى تمك الشركات ان تهتم بشكل دائم ومستمر بكمفة

الحصول عمى القدرات إذ ان بقاء الحصة السوقية لمشركة كما هي في ظل المنافسة الحالية
يستمزم منها سعياً دائماً إلتباع احدث امساليب العممية في اكتساب القدرات الجوهرية وقد بدا

الكثير من الشركات بتبني استراتيجيات واضحة لممنافسة وذلك استجابة لمكثير من المتهيرات كي
تكون قادرة عمى الحفاظ عمى هذ الحصة السوقية وتؤكد الدراسات الحالية في مجال اإلدارة

اإلستراتيجية اهمية القدرات االختصاصية باعتبارها ركيزة اساسية لتحقيق ميزة تنافسية واساساً

قوياً لبقاء الشركةة. Corp,2009,:27

ان التوجهات الحديثة لشركات االعمال في مجال القدرات الجوهرية تتمثل في استخدام عمال

المعرفة knowledge workersالذين يمتمكون القدرات والمهارات العالية بشكل متأصل ويعرفون
كيفية اداء العمل بطريقة اقتصادية ومحترفة لذا لن تحتاج الشركة إلى تدريبهم ع وة عمى تفادي

ارتكاب اخطاء كثيرة اثناء العمل وبذلك فإن الشركة ستكسب قدرات عامة تمكنها من الحصول
عمى ميزة تنافسية سريعة وبأقل التكاليف اما القدرات الجوهرية الخاصة لمشركة فهي صعبة التقميد
ولكن ينبهي إدراك ان تمك القدرات لن تحقق الميزة التنافسية لمشركة إلى امبد وبعبارة اخر مع

مرور الزمن يخترق المنافسون الحاجز ويتمكنوا من تقميدها وبذلك تتحول من قدرات خاصة

وتصبح قدرات عامةة Thompson and Strickland,2003,:120ويمكن تمخيص ماتقدم

ذكر في الشكل ا تي.
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الميزة التنافسية

اعمى من المنافسين

مثل المنافسين

صعبة التقميد

سهمة التقميد

او

او

فريدة

ضرورية

خاصة

عامة

الموارد

القدرات الجوهرية

شكل ( )2الموارد والقدرات الجوهرية والميزة التنافسية
)(Johnson and Scholes,1999,:153
رابعا :الميزة التنافسية
تسعى الشركات إلى التفوق والريادة في الصناعة التي تعمل فيها وهذا اممر ال يتم ما لم

تحصل عمى ميزة تنافسية  competitive advantageوالتي تتمثل بالقدرات والمعارف التي

تمتمكها الشركة والتي يصعب عمى المنافسين تقميدها او الحصول عمى مثمها ع وة عمى القضايا

المعنوية في داخل الشركة والتي تمثل مد

قوة الع قات بين امفراد وتماسك جماعات العمل

وحرصهم عمى مصالح الشركة التي ينتمون اليها وسمعتها ونظرة المجتمع لها او الصورة الذهنية

لد

الجمهور عنهاة Robbins and Coulter,2009,:186اذ ان الشركات ذات الميزة

التنافسية العالية هي الشركات التي تحافظ عمى الع قات فيما بين اجزائها الداخمية بشكل معقد
جداً وال تحاول تبسيط تمك الع قات ) (David,2001,:125وتبذل الجهود من اجل توليد

امعمال الشبكية داخل الشركة وتفاعل بين معارف امف ارد فيها لموصول إلى الهدف المنشود وان
مجموع المعارف التي يمتمكها امفراد داخل الشركة هو اكبر من المعرفة التي تعمل الشركة بها

ولذلك كمما تعقدت الع قات بين اقسام ووحدات الشركة وازدادت شبكات العمل الداخمية كمما

صعب عمى المنافسين تقميد الميزة التنافسية لتمك الشركة ).(Hill and Jones,2001,:126
ويحتل اإلبداع المساحة امكبر من حيث امهمية في بناء الميزة التنافسية وذلك من اإلبداع يمنح

الشركة شيء ما فريد  Something Uniqueال تمتمك الشركات امخر المنافسة وربما يكون
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نادر الوجود لذا فإن الشركة المبدعة تستطيع تمييز نفسها عن الشركات امخر وترفع اسعار
منتجاتها او تخفض تكاليفها ) (Cateora and Graham,2007,:382ويمكن تعريف اإلبداع
عمى ان اي شيء جديد  newاو غريب  novelبشأن الطريقة التي تجري الشركة بها عممياتها

او تقدم منتجاتها  ،ويشمل اإلبداع العديد من المجاالت المتنوعة إذ يمكن لإلبداع ان يكون في
المنت جات وعمميات اإلنتاج وامنظمة اإلدارية والهياكل التنظيمية واالستراتيجيات التي تتبناها
الشركة  ،وكذلك الحال مع االستجابة العالية لمزبون التي تسمح لمشركة بوضع ع وة فوق سعر

بيع منتجاتها وبالتالي يمكنها ان تحسن مستو الربحيةة Ghosn,2002,:2اذ ينبهي ان تبني

الشركة ميزة تنافسية في اعمالها ولكل نشاط فرعي لتمك االعمال يصعب عمى المنافسين

الحصول عمى مثمها او تقميدها ولكي تتفاد الشركة قضية اضمح ل ميزتها التنافسية وخسارتها
تدريجيا ينبهي التاكيد عمى جوانب استدامة الميزة التنافسية لمشركة والتي يمكن ايجازها بالمواقف

االتية:ةThompson and Strickland,2003,:185

 1ديمومة التركيز في عوامل بناء الميزة التنافسية :فهذا يضمن لمشركة ان تحافظ عمى ميزتها
التنافسية عن طريق تأكيدها المستمر عمى العوامل امربعة لمميزة التنافسية التي تتمثل

بالكفاءة والنوعية واإلبداع واالستجابة لمزبون كما ينبهي ان تعمل الشركة بشكل مستمر في
تطوير القدرات الخاصة التي تنفرد بها وتحقق لها مستويات امداء العالية في اعمالها.

 2التعهد بالتعمم والتحسين المستمر :إن الثابت الوحيد في العالم هو التهير لذا فإن مصدر

الميزة التنافسية لمعظم شركات امعمال الحاضرة هو سرعة التقميد لقادة السوق الذين
يتصفون باإلبداعات المستمرة في ميدان الصناعة  ،ويذكر ة Thomas,2001,:102إن

الشركات الناجحة ليست تمك التي ما تزال واقفة في السوق بل هي التي تأخذ قسطاً من

الراحة لتحاول البحث عن فرصة تحسين عممياتها واجراءات التشهيل فيها وتتعمم كيف
تستطيع ان تولد القدرات الخاصة وتحصل عمى الموارد الفريدة التي يصعب عمى المنافسين

تقميدها.

 3تعقب التطبيق امفضل في الصناعة واستخدام المقارنة :لعل احد افضل الطرائق لمحصول
عمى قدرة اساسية هو تحديد مستويات عوامل بناء الميزة التنافسية االربعة مفضل تطبيق

ةاي الشركة الرائدة في الصناعة والتكيف مع تمك المستويات ومحاولة تقميدها اذ في اقل
تقدير ينبهي ان تحاول الشركة الوصول إلى نفس مستويات الكفاءة والنوعية واإلبداع
واالستجابة لمزبون التي يحققها ذلك التطبيق االفضل ةاو الشركة الرائدة .

 4التهمب عمى الخمول والتكاسل :وذلك إلن احد امسباب امساسية في انهيار معظم شركات
االعمال الناجحة خ ل القرن الماضي كان التكاسل التنظيمي organizational inertia
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الذي يجعل الشركة القائدة في مجال معين تشعر بالمجد وعظمة اإلنجاز ف تحاول تهيير

مجريات اممور فيها .وذكر ة Hitt, et al., 2001,:81ان نظ اًر لمتهير السريع في البيئة
فإن تمك الشركات الكسولة ستفقد ميزتها التنافسية بالتدري وربما تفقدها فجأة لتتحول من

شركات قائدة إلى شركات تابعة هذا إن لم تهادر بيئة امعمال نهائياً لذا ينبهي عمى
الشركات ان تكون نشيطة وتحاول تجنب التكاسل عن طريق تمقيح نفسها بالقيادات الجيدة

المؤمنة بالتفاعل مع التهيير واعادة توزيع مراكز المسؤولية فيها بين حين و خر حسب
متطمبات الموقف الذي تعيش الشركة واحداث التهييرات المناسبة في الهياكل التنظيمية
وانظمة الرقابة فيها.

المبحث الثالث /الجانب العممي

اوال :نبذة تعريفية عن الشركة العامة لمصناعات الجمدية

I

تعد الشركة العامة لمصناعات الجمدية احد تشكي ت و ازرة الصناعة والمعادن في العراق وقد

تأسست هذ الشركة في عام ة 1931باسم شركة ةباتا واندمجت مع الشركة العامة لمجمود في
عام ة 1945فتكونت الشركة العامة لمصناعات الجمدية في عام ة  1997وعمى وفق اخر

احصائية جرت لمشركة في عام ة 2006فان العدد الكمي لمموارد البشرية العاممة بشكل دائم في

الشركة يبمغ ة 3528فرد يتوزعون بين االنتاج واالدارة اذ يبمغ عدد العاممون في االنتاج

ة 3003موظف وعدد العاممون في االدارة ة 525موظف  ،اما راس مال الشركة المسجل
فيبمغ ة 1520مميار دينار عراقي وقيمة الموجودات الثابتة في الشركة تبمغ ة 614مميون دينار
عراقي .وتستخدم الشركة الجمود الطبيعية من الهنم والماعز والبقر في إنتاج امحذية الرجالية
والنسائية والشبابية والبناتية والوالدية والرياضية والعسكرية والس مة المهنية وفي انتاج الحقائب

المدرسية والدبموماسية وحقائب السفر والقماصل الجمدية الرجالية والنسائية  ،ويوضح الجدول

االتي فروع الشركة.

I

جدول ( )1فروع الشركة العامة لمصناعات الجمدية

ت

الفرع

الوحدة القياسية

الطاقة اإلنتاجية المتاحة

.1

معمل الدباغة الكبيرة

دسم2

35222.222

.2

معمل الدباغة الصغيرة

قطعة جمد

492222

.3

معمل األحذية الجمدية

زوج

2222222

اعد الباحث هذ النبتذة باالعتمتاد عمتى دليتل و ازرة الصتناعة والمعتادن الصتادر فتي عتام ة 2009ودليتل الشتركة

المبحوثة الصادر في عام ة. 2007
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.4

معمل القماصل الجمدية

قمصمة

51222

.5

معمل الحقائب المدرسية

حقيبة

492222

.6

معمل االحذية الرياضية

زوج

482222

ةدليل و ازرة الصناعة والمعادن 2009 ،
ثانيا :واقع التحميل االستراتيجي الداخمي في الشركة العامة لمصناعات الجمدية
يجري االعتماد في جمع البيانات الميدانية لهذا البحث عمى استمارة الفحص checklist

التي اعدها ) (Peterson,2010وذلك بعد ان جر عرضها عمى مجموعة من االستشاريين من
ذوي االختصاص لمتاكد من جودتها وت ئمها مع الواقع الميداني لمشركة العامة لمصناعات

الجمدية محل البحث وقد جر ذكر اسمائهم واختصاصاتهم الدقيقة واماكن عممهم في الممحق

ة ، 1وقد ظهرت نتائ الفحص بعد ان جر توزيع ة 8استمارات عمى السادة اعضاء مجمس
ادارة الشركة ثم قام الباحث باستخراج معدل االجابة عن كل فقرة وتثبيتها في استمارة الفحص

كما في الجدول االتي.

جدول ( )2قائمة فحص التحميل االستراتيجي الداخمي لمشركة العامة لمصناعات الجمدية
الوزن

موارد وقدرات
الشركة

I

الوزن

الفعمي

مضمون فحص الحالة المبحوثة

المتاح

 .1رضا الزبون عن السمع والخدمات التي تقدمها الشركة يحظى باهميتة قصتو

صفر2، 1،

1

 .2يمتم تتك الك تتادر التس تتويقي ق تتدرة فائق تتة ف تتي ج تتذب الزب تتائن وكس تتبهم ف تتي ص تتالح صفر2، 1،

1

لد االدارة العميا.
الشركة وتحقيق والء الزبون لمنتجات الشركة.
 .3المعرفة الكاممة بالتفاصيل الكمية والدقيقة السواق الشركة.

في
مجال

صفر2، 1،

صفر

 .4خ تتط المنت تتوج ال تتذي تعرضت ت الش تتركة يتض تتمن تش تتكيمة متجانس تتة واس تتعة م تتن صفر2، 1،

2

 .5نوعية السمع والخدمات التي تقدمها الشركة تحظى باالهمية القصو في كتل صفر2، 1،

2

المنتجات من حيث العمق ةعدد االستخدامات والعرض ةعدد المنتجات .
وظيفة.

I

خيت تتارات الت تتوزن المتت تتاح هت تتي الخيت تتارة 2الت تتذي يمثت تتل إثبت تتات الفق ت ترة ةالحال ت تتة اإليجابيت تتة وهت تتي ن ت تواحي القت تتوة ،

والخيارةصتتفر التتذي يمثتتل نفتتي الفق ترة ةالحالتتة الستتمبية وهتتي ن تواحي الضتتعف  ،والخيتتارة 1التتذي يمثتتل الوستتط
ةالحالة المعتدلة بين الخيتارين ا خترين  .وبتافتراض ان الحالتة إيجابيتة ةاي القتوة لكتل الفقترات فتي قائمتة فحتص
التحميل االستراتيجي الداخمي فان إجمالي الوزن المتاح سيكون ة. 120
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التسويق

 .6النشاطات الترويجية واالع ن تنفذ ضمن البرنام التسويقي بشكل مناسب.

صفر2، 1،

1

 .7كفاءة تسعير منتجات الشركة.

صفر2، 1،

2

 .8الوستائل والط ارئتتق التتي تستتتخدمها الشتتركة فتي البيتتع كفتتوءة فتي اقنتتاع الزبتتائن صفر2، 1،

1

 .9مبيعات الشركة في حالة تزايد.

صفر2، 1،

1

 .10تنامي االرباح التشهيمية في الشركة.

صفر2، 1،

1

 .11كفاءة الشركة في ادارة موجوداتها.

صفر2، 1،

2

 .12تزايد العائد عمى االستثمار في الشركة.

صفر2، 1،

1

 .13توازن ادارة الشركة بشكل مناسب بين الديون وحق الممكية.

صفر2، 1،

1

 .14ثبات العائد عمى حق الممكية.

صفر2، 1،

1

 .15تنامي التدفقات النقدية لمشركة.

صفر2، 1،

1

 .16توفر امكانية اصدار اسهم جديدة لمشركة.

صفر2، 1،

صفر

 .17االدارة الجيدة العتمادات الزبائن . customer credits

صفر2، 1،

1

 .18االدارة الجيدة العتمادات المجهزين . supplier credits

صفر2، 1،

1

 .19كمية القو العاممة البشرية مناسبة النجاز العمل.

صفر2، 1،

2

 .20نوعية القو العاممة البشرية مناسبة النجاز العمل.

صفر2، 1،

2

 .21خطط االفراد موضوعية ومناسبة.

صفر2، 1،

1

 .22تصميم الوظائف والوصوفات الوظيفية واضحة لذوي الع قة.

صفر2، 1،

2

 .23عدالة معايير االداء واجراءات تقييم العاممين.

صفر2، 1،

1

 .24بترام تتدريب المتوارد البشترية فتي الشتركة ناجحتة وتزيتد متن النمتو التتوظيفي صفر2، 1،

1

 .25التتروح المعنويتتة ل فتراد عاليتتة وهتتي مؤشتتر عمتتى عتتدم التهيتتب وعتتدم التتتاخر صفر2، 1،

1

 .26نظام التعويضات موضوعي ويرتقي بمستويات االداء والرضا الوظيفي.

صفر2، 1،

1

 .27سياسات االجور في الشركة تنافسية وعادلة.

صفر2، 1،

1

 .28توضت تتع خيت تتارات متعت تتددة لتس ت تريح العت تتاممين مت تتن الشت تتركة فت تتي اطت تتار مبت تتدا صفر2، 1،

1

باقتناء منتجات الشركة.

في

مجال

التمويل

في
مجال
االفراد

والتطوير المهني.
وعدم التذمر وعدم التشاجر ودوران العمل المنخفض في الشركة.

المستتؤولية االجتماعيتتة لمشتتركة كالتقاعتتد المبكتتر لمفتتائض متتن العتتاممين بتتدال متتن
انهاء الخدمة.
 .29استخدام اسموب فرق العمل بشكل مناسب.

صفر2، 1،

1

 .30يتحمى االفراد والجماعات بااللتزام الذاتي باخ ق العمل.

صفر2، 1،

2

 .31تحدد نوعية الوسائل االنتاجية في ظل احتياجات الزبائن.

صفر2، 1،

1

 .32يحدد مستو الطاقة االنتاجية عمى وفق الخدمات التي يطمبها الزبون.

صفر2، 1،

1

 .33تستخدم الشركة تكنولوجيات حديثة في انجاز اعمالها.

صفر2، 1،

1
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 .34التتقتتادم المكتتائن والمستتتودعات واالبني تتة بستتبب عمميتتات الص تتيانة الوقائي تتة صفر2، 1،

1

مجال

 .35كفاءة وفاعمية الترتيب الداخمي المادي.

صفر2، 1،

2

االنتاج

 .36انسيابية العمل بشكل سمس وبدون اختناقات.

صفر2، 1،

2

 .37الرقابة الجيدة عمى المخزون.

صفر2، 1،

2

 .38كفاءة وفاعمية تطبيقات الشراء.

صفر2، 1،

1

 .39كفاءة وفاعمية تطبيقات االنتاج.

صفر2، 1،

2

 .40االنسجام العالي في الشركة بين الزبون الداخمي والمجهز الداخمي.

صفر1،2،

1

في

المستمرة.

 .41ت ئ تتم ال تتنمط االداري ةمتش تتدد او مش تتارك او متس تتيب ال تتذي تتبعت ت االدارة صفر2، 1،

1

مجال

 .42دقة التوقيت ومناسبت في اتخاذ الق اررات االدارية.

صفر2، 1،

1

القيادة

 .43كفاءة عمميات التفويض.

صفر2، 1،

1

 .44مشاركة جيدة لممرؤوسين في صنع الق اررات االدارية.

صفر2، 1،

1

 .45االدارة المخاطرة الناجحة في تنفيذ االعمال.

صفر2، 1،

1

 .46الكفاءة في قيادة الشركة.

صفر2، 1،

1

 .47تمتمك الشركة مزي مناسب من الموارد المتاحة كاالفراد واالموال والمعدات صفر2، 1،

2

 .48الموارد مخصصة بشكل مناسب النجاز الوظائف.

صفر2، 1،

1

 .49االتصاالت كفوءة بين اقسام مركز الشركة وفروعها.

صفر2، 1،

2

 .50الع قات بين االقسام واضحة ومدونة في تقارير رسمية.

صفر2، 1،

2

 .51تهتم الشركة بتحسين صورتها العامة.

صفر2، 1،

1

 .52الثقافت تتة التنظيميت تتة ارست تتخة فت تتي الشت تتركة بشت تتان تحست تتين االنتاجيت تتة وااللت ت تزام صفر2، 1،

2

صفر2، 1،

2

 .54نظ تتام التخط تتيط ف تتي الش تتركة يتناس تتب م تتع التحمي تتل ال تتداخمي لنت تواحي الق تتوة صفر2، 1،

1

 .55يشت تتخص نظت تتام الرقابت تتة فت تتي الشت تتركة المشت تتاكل بشت تتكل كفت تتوء ويضت تتع له ت تتا صفر2، 1،

1

في

العميا لمشركة مع االعمال التي تنفذ في عموم الشركة.

من اجل انجاز االعمال المطموبة منها.

في
مجال
التنظيم

بالنزاهة والشرف وتفادي الجدل وقبول التهيير.
 .53كفاءة انظمة التمويل ومحاسبة الكمفة في الشركة.

في
مجال
المعمومات

والضعف فيها.
النشاطات التصحيحية المناسبة.
 .56تستخدم انظمة المعمومات في الشركة احدث وافضل تكنولوجيا االتصتاالت صفر2، 1،

1

 .57يمكتتن اعتمتتاد المعمومتتات الموثقتتة رستتميا فتتي الشتتركة كمتتدخ ت رئيستتة فتتي صفر2، 1،

1

 .58يمكتتن اعتمتتاد المعمومتتات الموثقتتة رستتميا فتتي الشتتركة كمتتدخ ت رئيستتة فتتي صفر2، 1،

1

المتاحة.
عممية صنع القرار االستراتيجي.
عممية صنع القرار التشهيمي.
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 .59المعمومتتات المطموبتتة النج تتاز المهتتام متاح تتة دائمتتا لم تتن يحتاجه تتا وف تتي اي صفر2، 1،

1

وقت.
 .60تستعين الشركة باالنترنيت والتجارة االليكترونية في انجاز اعمالها.
اإلجمالي

صفر1،2،
122

1
75

اس تتتناداً إل تتى قائم تتة الفح تتص ف تتي الج تتدول ة 2ف تتان ع تتدد فقت ترات مض تتمون فح تتص حال تتة التحمي تتل
االستراتيجي الداخمي هو ة 60وان اجمالي الوزن الفعمي قد بمغ ة 75واجمالي الوزن المتاح هتو

ة 120وعمي ت فتتان معتتدل استتتجابة الشتتركة المبحوثتتة لكتتل فق ترة فتتي استتتمارة الفحتتص يحستتب كمتتا
ياتي:

المعدل = إجمالي الوزن الفعمي \ عدد فقرات مضمون الفحص = 1,25 = 62 \ 75

اما النسبة المئوية الستجابة الشركة المبحوثة ل ستمارة الفحص بالكامل فتحسب كما ياتي:

النسبة المئوية = إجمالي الوزن الفعمي \ إجمالي الوزن المتاح = %63 = 122 \ 75
ويتضتتح متتن نتتتائ استتتمارة الفحتتص اع ت

والخاصتتة بالتحميتتل االستتتراتيجي التتداخمي لم توارد

الشركة المبحوثة وقدراتها الجوهرية ان الشركة تمتمك نواحي قتوة بمقتدار ة 1525درجتة متن اصتل
ة 2وان باقي الفرق والذي يبمغ ة 0575هو تمثيل لنواحي الضعف التي ينبهتي تحديتدها لمقضتاء
عميهتتا كطريقتتة لمحص تتول عمتتى ميت تزة تنافستتية لمش تتركة  ،امتتا النس تتبة المئويتتة الت تتي ت ترتبط ب تتامت ك

الشركة المدادات تنافسية تتمثل بالموارد الفريدة والقدرات الجوهرية فقتد بمهتت ة %63وبمتا يؤشتر
توج ت ت معتت تتدل نحت تتو امت تتت ك الشت تتركة لن ت تواحي القت تتوة التت تتي ينبهت تتي تعزيزهت تتا والتت تتي اثبتهت تتا التحميت تتل
االستراتيجي الداخمي في الشركة العامة لمصناعات الجمدية.

اوال :االستنتاجات

المبحث الرابع :االستنتاجات والتوصيات

ا -يتضح في ضوء الطروحات البحثية التي افرزها الجانب النظري اخت ف القدرات الجوهرية
والموارد التي تمتمكها الشركات وكذلك تختمف الموارد المتاحة في كل فرع او قسم تابع

لمشركة مما يؤدي الى عدم وجود نموذج مثالي لمتحميل االستراتيجي الداخمي يمكن تعميم او

تطبيق في الشركات جميعا  ،وان فكرة التحميل االستراتيجي الداخمي لموارد الشركة وقدراتها
الجوهرية تجسد مد

فمسفي واسع ضمن حقل ادارة االمدادات والموجستك وربما تثير جدال

واسعا بشان عدد ونوعية الفقرات التي تتضمنها عممية تطبيق هذ الفكرة بسبب اخت ف

الشركات عن بعضها من حيث الموارد والقدرات الجوهرية التي تمتمكها  ،ومع ذلك تواجدت
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مساحة من االتفاق بشان الهرض من هذا التحميل وهو حصول الشركة عمى ميزة تنافسية
تسمح لها بالبقاء في بيئة اعمالها وتستمر باالنتاج عن طريق استقطابها ل مدادات المتميزة

من القدرات الجوهرية والموارد والحفاظ عمى ديمومة حصولها عمى هذ االمدادات التي تمثل

سبب تميزها في بيئة االعمال ولهذا الموضوع اهمية كبر الن يتعمق باالفتراض امساس
الذي يقوم عمي التحميل االستراتيجي الناجح والذي يتمثل بشمول امكانات الشركة جميعا من
موارد وقدرات جوهرية والتي ربما او في كثير من امحيان تتصف بطابع السرية وهكذا يواج

القائم بالتحميل االستراتيجي الداخمي عقبتين رئيستين هما الشمولية والسرية.

ب -يتضح في ضوء النتائ البحثية التي افرزها الجانب العممي او الميداني ان الشركة العامة

لمصناعات الجمدية تعاني من نقاط ضعف ينبهي التخمص منها وقد اشر ذلك في عدم

استجابة الشركة بمعدل ة 0575لفقرات استمارة الفحص وبنسبة ة %37لقائمة الفحص

بالكامل والتي ترتبط بالتحميل االستراتيجي الداخمي لمموارد والقدرات الجوهرية وربما يتركز

اسباب ذلك بما ياتي:

 .1في مجال التسويق فان عدم االلمام الكامل بالتفاصيل الكمية والدقيقة السواق الشركة
يترتب عمي ضعف تحديد االمدادات من الموارد والقدرات المطموبة لتحقيق الميزة

التنافسية في الحاضر وفي المستقبل.

 .2في مجال التمويل فان عدم توفر امكانية اصدار اسهم جديدة ربما يؤدي الى تقميل
حاالت التوسع في الشركة واالكتفاء بحجم الموارد والقدرات الحالية.

 .3في مجال االفراد فان الروح المعنوية ليست عالية في الشركة مما قد يؤدي الى تقميل
حاالت االبداع في اداء االفراد العمالهم وبالتالي تقميل احتمالية اكتساب الميزة التنافسية

عن طريق القدرات الجوهرية الحالية في الشركة.

 .4في مجال االنتاج فان مستو الطاقة االنتاجية التي تعمل بها الشركة اليحدد عمى وفق
طمبات الزبائن مما يعني ان الشركة لديها خزين من المنتجات وهذا يؤشر تجميد الموارد
المالية في المخزون  ،كما ان الشركة التستخدم التكنولوجيا الحديثة في انجاز اعمالها

مما يؤدي الى تدني مستو الموارد المادية كالمكائن واالالت عن عن الحالة المثالية

المفترضة والتي ربما يستهمها المنافسون.

 .5في مجال القيادة فان الكفاءة االعتيادية ةبدال من الكفاءة العالية في قيادة الشركة ربما
تكون سببا في عدم االسته ل االمثل لمقدرات الجوهرية وبالتالي تزداد احتمالية ظهور

نقاط الضعف في الشركة.
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 .6في مجال التنظيم فان الموارد الهير مخصصة بشكل صحيح ودقيق تمثل هد ار وخسارة
وهذ من اكثر نقاط الضعف تاثي ار في التقميل من تحقيق الميزة التنافسية لمشركة.

 .7في مجال المعمومات فان البيانات التي يحتاجها المديرون والعاممون لهرض تكوين فكرة
لديهم عن طبيعة ومستمزمات انجاز مهامهم ليست متاحة دائما مما قد يؤدي الى نقص

في المعمومات المطموبة لتحقيق انجاز فائق لممهام المطموب انجازها وهي حالة ضعف

ربما تعاني منها الشركة.
ثانيا :التوصيات

ا -إن المساحة النظرية التي يهطيها مجال التحميل االستراتيجي الداخمي مترامية امطراف

ومتنوعة امبعاد وتستحق المزيد من النقاش المعرفي لذا يقترح الباحث بناء قواعد معمومات

التحميل االستراتيجي الداخمي التي تتضمن جمع وتنظيم وصيانة نتائ التحميل بشان نواحي

القوة والضعف داخل شركات االعمال  ،إذ توفر هذ القواعد مجموعة من البيانات

والمعمومات التي ترتبط بحصول الشركة عمى ميزة تنافسية وتمد بشكل خاص متخذ القرار

وتساعد في تحديد وتقدير المتهيرات التي تتعمق باالمدادات التي تمتمكها الشركة ويبين
ماتحتاج الشركة مستقب وما ينبهي ان تمتمك لتحصل عمى الميزة التنافسية وعندها سيكون

الحكم الذي يصدر متخذ القرار اثناء عممية صنع القرار ال يستند إلى الحدس بل إلى قاعدة

معرفية رصينة اممر الذي يكسب مزيد من الواقعية والسرعة في تقرير النشاط واالحتياجات
االكثر م ئمة لمشركة مما يمثل نقاط قوة لمشركة الصناعية تستطيع ان تحقق عن طريقها
ميزة تنافسية في اعمالها.

ب -ينبهي االخذ بمجموعة محددات عممية وميدانية تضمن النجاح في التحميل االستراتيجي
الداخمي لمموارد والقدرات الجوهرية في الشركات الصناعية ةالمماثمة لمشركة المبحوثة والتي
يمكن ان تحقق لتمك الشركات الميزة التنافسية المطموبة في اعمالها  ،ومن ابرز تمك

المحددات ماياتي:

 .1رصد ومسح احتياجات االسواق الحالية والمحتممة لكي تتمكن الشركة من تحديد القدرات
الجوهرية والموارد التي تتناسب مع تمك االحتياجات والتي يمكن ان تمثل نقطة قوة
لمشركة.

 .2البحث المستمر عن مصادر زيادة التدفقات النقدية لمشركة الن ذلك ربما يؤدي الى
اكساب الشركة امكانية التوسع في اعمالها مما يمثل نقطة قوة لمشركة.
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 .3ضرورة بناء المناخ التنظيمي المناسب ل بداع والذي يحفز االفراد عمى المثابرة في
انجاز مهامهم كما ينبهي التاكيد عمى رفع الروح المعنوية لمعاممين في داخل الشركة
وبهذين المحددين ةالمناخ التنظيمي والروح المعنوية يمكن ان تكسب الشركة العديد من

نقاط القوة مثل الوالء القوي ودوران العمل المنخفض واالداء العالي.

 .4ينبهي تحديد الطاقات االنتاجية الفائضة واستثمارها بما يجعل تمك الطاقات مستهمة
بالكامل وبالمستو االمثل ل ستخدام  ،كما ينبهي تقميل نسب الهدر والتمف في المواد

االولية والمحافظة عمى وسائل االنتاج عن طريق الصيانة الوقائية بدال من الصيانة

الع جية اذ يمثل تحقيق مبدا العيوب الصفرية في العممية االنتاجية نقطة قوة لمشركة.

 .5تاهيل القادة االداريين لعممية التحميل االستراتيجي الداخمي عن طريق االستعانة بمنظمة
او مركز متخصص بادارة االمدادات لمشركات الصناعية وذلك في حالة عدم امت كهم
االمكانات ال زمة لتوجي وتنفيذ هذا التحميل بشكل كفوء  ،اذ يعمل المركز المتخصص
عمى تطوير قدرات القادة االداريين في مجال رعاية وتبني كل الجهود التي ترتبط
بتصميم اليات التحميل االستراتيجي التي تناسب البيئة الداخمية لكل شركة وتنسجم مع

معطيات امداداتها من الموارد والقدرات الجوهرية وكذلك يضمن المركز تعميمهم كيفية
بناء نقاط القوة داخل شركاتهم التي تروم الحصول عمى الميزة التنافسية.

 .6التخصيص المناسب لمموارد ولمكفاءات وتستطيع االدارات ان تعتمد عمى تطبيقات

الموارد البشرية لضمان النجاح في هذا المجال ومن ابرز تمك التطبيقات تصميم

الوظائف وتحميل االعمال  ،اذ ان تحقيق الت ؤم بين الفرد والوظيفة نقطة قوة في صالح

الشركة.

 .7تعزيز االتجا نحو استخدام تقانة المعمومات الحديثة في الشركات الصناعية وبخاصة

في مجال صنع القرار ع وة عمى اهمية تدريب المديرين وكبار الموظفين عمى

استخدامها وادخالها في العمل اإلداري اممر الذي يخدم عممية التحميل االستراتيجي
الداخمي  ،ع وة عمى تشكيل فرق عمل تضم خبراء في المعمومات واإلدارة بحيث تجمع
هذ الفرق بين التطور العممي في مجال المعموماتية والخبرة العممية في بيئة العمل مع

الحرص عمى إشراك ذوي االهتمام والمصمحة في التحميل االستراتيجي ما امكن ذلك

وبناء شبكات معمومات اليكترونية يمكن ان تربط بين الشركة والمراكز والمنظمات ذات

الع قة وهذا كاف بتوليد نقطة قوة تحقق لمشركة ميزة تنافسية راسخة.
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ممحق ( )1اسماء السادة االستشاريين في استمارة الفحص
خ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

االسى
د.يظفر يحًد َىري
د.قيس اتراهيى انزيدي
دَ.ىال يىَس انًراد
د.صانح عثطاٌ انههيثي
د.خًيس َاصر اندنيًي
د.شهاب انديٍ حًد انُعيًي
د.اتراهيى راشد انشًري
د.سعد طانة اندنيًي
د.حكًد َشاخ اياد
د.اكرو يحسٍ انياسري
د.طهعد جياد انحديدي
د.طاهر احًد انغانثي

انًرذثح انعهًيح
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
اسراذ يساعد
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االخرصاص اندقيق
ادارج يانيح
ادارج اسرراذيجيح
ادارج يىارد تشريح
ادارج دونيح
ادارج يىارد تشريح
ادارج يانيح
ادارج يىارد تشريح
ادارج اَراج
ادارج اسرراذيجيح
ادارج اَراج
ادارج دونيح
ادارج اسرراذيجيح

يكاٌ انعًم
جايعح دهىك
جايعح انسهيًاَيح
جايعح انًىصم
جايعح ذكريد
جايعح االَثار
جايعح تغداد
جايعح انًسرُصريح
جايعح تاتم
جايعح انكىفح
جايعح كرتالء
جايعح كركىك
جايعح انثصرج

