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 .المقدمة
إن الفلسفة التي یُمكن أن تفسر معظم العالقات االجتماعیة واالقتصادیة قد تشیر إلى 
حقیقة مفادھا " ال یمكن لما ھو ثابت السیطرة و/أو التحكم بما ھو ُمتغیر"، ولعل ھذا 
الواقع یُبقى جھود المنظمات ومحاوالتھا ضمن َمساعي حثیثة لالقتراب أكثر وأكثر 

من معاییر الفوز بالسباق التنافسي. 
وفي إطار ھذا المنظور یُمكن أن یكون جدوى اعتماد المنظور الفردي 
لالستراتیجیات التنافسیة العامة على المحك وقد تثیر العدید من الشكوك في قدرتھا 
ً ما تتسم بالثبات أو باألحرى الجمود  على مجاراة واقع البیئة التنافسیة، كونھا غالبا
اإلستراتیجي، وقد ال تتوافق ھذه الخصائص مع الطبیعة الدینامیة لمعاییر المنافسة، 

ومع التسارع في التغیرات والتطورات المتواصلة یزداد حجم فجوة األداء 
االستراتیجي، لیُصبح تحقیق النتائج اإلیجابیة مھمة بالغة الصعوبة. مما قد یجعل 
ترجیح الكفة ألعتماد اكثر من إستراتیجیة واحدة في وقت واحد وصوالً لتبني معاییر 

الطیف التنافسي ھي االحتمال األرجح لضمان نجاح المنظمات في سباق المنافسة.



لَقد عبرت مساھمات الباحثین في إطار الجھود الرامیة للدمج بین 
االستراتیجیات التنافسیة، عن اقتراح المفاھیم المرتبطة باإلستراتیجیة 
الھجینة التي تجمع بین إستراتیجیة قیادة الكلفة المنخفضة وإستراتیجیة 
التمایز، بوصفھا البدیل المناسب لمواكبة مجریات السباق التنافسي 

ضمن قطاعات مختلفة،
 في حین تأتي مساھمة الدراسة الحالیة باقتراح منظور جدید یُعبر عن 
مزیج من ثالث إستراتیجیات تم استخالصھا من أھم نتائج التحلیل 
العاملي الخاصة بتحدید وتشخیص أبعاد الطیف التنافسي، وتعزیز 
مضامینھا عبر المناقشة النظریة الخاصة بالدمج بین االستراتیجیات 
التنافسیة، ونحن بصدد مناقشة األطر الفلسفیة لمنظور الطیف التنافسي 

وتشخیص أبعاده. 



 توظیف النظریات الطبیعیة في العلوم االداریة .
ھنالك العدید من المساھمات العلمیة التي عملت على توظیف النظریات العلمیة الطبیعیة 

في المجاالت االداریة منھا مثالً:
1. نظریة التكیف التقلیدي واإلدارة (نظریة بافلوف) عالم اجتماع 

2. نظریة النظم ( فون بیرتا النفي ) عالم بیولوجي 

یتبنى البحث الحالي اعتقاداً بضرورة اعتماد منظور التناغم الطبیعي في الطیف 
اللوني ومن ثم توظیفھ لتحقیق فھم أفضل لمضامین الطیف التنافسي، وعلى غرار 
نظریة (نیوتن) لأللوان التي أًسست على األلوان األساسیة األولیة النقیة والمثالیة 
الثالثة (األزرق، واألخضر، واألحمر)، فأن التناغم اللوني یُمكن أن ینتج عبر 
التوازن الدینامي والترتیب المنظم والتوافق المالئم للعناصر أو األجزاء المكونة 

للطیف اللوني، 



واستناداً على ھذا المنطق یُمكن للتناغم الوظیفي بین األبعاد اإلستراتیجیة 
الثالثة (قیادة الكلفة ـــ األزرق ـــ ، والتمایزـــ األخضر ـــ، واالستجابة ـــ 
ً بین أبعاد االستراتیجیات التنافسیة  ً استراتیجیا األحمرـــ ) أن تنتج تناغما
الثالث، وصوالً إلى تحقیق طیف تنافسي متوازن ودینامي ومنظم ومالئم 

ومتوافق مع معطیات التغیر في معاییر السباق التنافسي، 

مزیج االلوان 
الجمعیة 

( الضوء) 

مزیج االلوان 
الطرحیة 

( الوان الدھان) 



ومن ثّم یمكن تغییر نسب مكونات الطیف التنافسي بما ینسجم وھذه المعطیات 
وبما یُكسب صبغة خاصة لكل منظمة تتمیز فیھ عن  المنظمات المنافسة 
األخرى، وفي ظل منظور الجھود الداخلیة لبناء القیمة، فضالً عن إمكانیة 
 ً تحقیق التفرد لكل مشارك بصبغة متناغمة خاصة للمنافسة الخارجیة وفقا

للمنظور التنافسي في االستحواذ على القیمة.



وفي إطار ُمتصل، قدمت أدبیات اإلدارة اإلستراتیجیة منظورین مختلفین، 
األول: یُعرف اإلستراتیجیة عبر النظر في بُعد واحد، وھذا یعني أن 
اإلستراتیجیة على شكل سلسلة من خطط المنظمة یتم تَبنیھا لتحقیق أھدافھا 

وتنفیذ رسالتھا وھو منظور یرتبط بمضامین سلسلة القیمة، 

في حین یشیر المنظور الثاني: إلى أن اإلستراتیجیة ھي أبعاد عدة تتضمن 
لیس فقط تحلیالً أعمق، لكن أیضاً الجوانب ذات العالقة بصیاغة اإلستراتیجیة 

وتنفیذھا، وھو منظور یرتبط بمنظور شبكة القیمة 



مراحل تطور منظور الدمج بین االستراتیجیات التنافسیة: 
أوالً : مرحلة الثمانینات : 

أن المبادرات األولى لتالشي مبدأ الُمفاضلة بین االستراتیجیات التنافسیة 
العامة بدأت مع نھایة الثمانینات وبدایة َعقد التسعینات، في إطار إدخال 
األسالیب الیابانیة للسیطرة على التكالیف ومضامین إدارة الجودة الشاملة 
(TQM) واإلنتاج في الوقت المحدد (JIT)، وقدرة المنظمات الیابانیة على 

تحقیق التوافق بین الكلفة المنخفضة والجودة العالیة والتقدم التقاني،
 



ثانیاً: مرحلة التسعینات :
 Wright et al.,)   شھدت ظھور محاوالت مبكرة لعل أولھا النتائج التي قدمھا
ً لالستراتیجیات التنافسیة، مؤكدین توافر  ً ُمختلفا 1992)، التي َعرضوا فیھا تصنیفا
االستراتیجیات التنافسیة الھجینة عبر العدید من أنشطة المنظمة التي تدعم جوانب 

قیادة الكلفة المنخفضة والتمایز في آٍن واحد،



ثالثاً: مرحلة  مطلع االلفیة الجدیدة .  
تشیر نتائج دراسة (Kim et al.,  2004, )إلى الجمع بین االستراتیجیات 
التنافسیة بوصفھا "اإلستراتیجیة المتكاملة" وھي إستراتیجیة مرغوبة في بیئة 
العمل اإللكتروني، وینبغي التعامل معھا بوصفھا واحد من ثالث نماذج إستراتیجیة 
إلى جانب إستراتیجیات قیادة الكلفة والتمایز، في حین قد تكون إستراتیجیة التركیز 

غیر قابلة للتطبیق كما كانت في سیاق األعمال التقلیدیة. 



 رابعاً : مرحلة العقد االول من االلفیة الجدیدة : 
أكدت نتائج دراسة (Harb & Yamkina, 2012) أن التصنیف المقترح من قبل 
(بورتر) ال ُیمكن أن یقدم تفسیراً ُمتكامالً لإلستراتیجیات الُمعتمدة في قطاع التقانة 
العالیة، ولعل فكرة "عالقین في المنتصف" ال تنطبق تماماً، وینبغي اقتراح منظور 
جدید ُیَعِبر عن إستراتیجیة ھجینة لوصف حالة "االزدھار في المنتصف"، ففي 
الوقت الذي تعمل فیھ إستراتیجیة قیادة الكلفة على مساعدة المنظمة في بقائھا ضمن 
قطاع التقانة العالیة، یمكن للتمایز تعزیز المیزة التنافسیة المستدامة من جھة، ودعم 

العالقة االیجابیة مع مبادرات خفض الكلف من جھة أخرى



  خامساً : مرحلة  العقد الثاني من االلفیة الجدیدة  الطیف التنافسي
(الدراسة الحالیة) 

 1. مراجعة نقدیة للدراسات السابقة : 
على الرغم من قیمة مساھمات الباحثین وطروحاتھم الخاصة بتفسیر 
االستراتیجیات التنافسیة العامة، غیر أن ما یثیر االنتباه، ھو عدم اكتمال 

الصورة الخاصة بمنظور اإلستراتیجیة التنافسیة الھجینة، 
 أ. أكدت دراسة  (Wright et al., 1992) إمكانیة الدمج بین 
االستراتیجیات التنافسیة، إالّ أنھا أبقت الخیارات الخاصة بنطاق 

المنافسة بین إما النطاق الواسع لإلستراتیجیة الھجینة أو التركیز،
ب. في حین عالجت دراسة (Kim et al.,  2004)  منظور نطاق 
المنافسة عن طریق إمكانیة متابعة قطاعات السوق الواسعة والضیقة في 
آٍن واحد، غیر أنھا لم تشخص على نحٍو واضح العالقة بین المیزة 

التنافسیة ومقترحات اإلستراتیجیة المتكاملة،  



ت. وجاءت مساھمة (Harb & Yamkina, 2012) لمعالجة ھذه الثغرة  ــ 
كونھا اعتمدت الدراسة في مناسبات عدة ــ والتعبیر عن منطق العالقة بین التوجھ العام 
لكل من إستراتیجیة قیادة الكلفة المنخفضة والتمایز من جھة ومستویات المیزة التنافسیة 
من جھة أخرى، بوصفھا "االزدھار في المنتصف"، ولعل الجانب السلبي في األنموذج 

ھو إھمالھ مرة أخرى لنطاق المنافسة، 

2. مساھمة الدراسة الحالیة 
ولعل نطاق المنافسة یمثل الركن الرئیس الثاني الذي اعتمده (بورتر) في تصنیف 
االستراتیجیات التنافسیة كونھ یعبر عن جانب (الطلب)، ومن ثّم التعبیر عن حصة 
السوق والعائد على االستثمار، إلى جانب كل من االستراتیجیات التنافسیة قیادة الكلفة 
والتمایز، كونھا تعبر عن جانب (العرض)، وقد یعكس ھذا التوجھ الخلفیة العلمیة 

(لبورتر).
() الخلفیة العلمیة*: التوجھ العلمي األولي لبورتر ھو الھندسة كونھ كان یعمل مھندساً، ومن ثم أصبح 

  .(Tanwar, 2013, 11) خبیراً اقتصادیاً قبل أن یتخصص في اإلدارة اإلستراتیجیة



وانسجاماً مع منظور الدراسة الخاص بتشخیص أبعاد الطیف 
التنافسي یمكن التعبیر عن مضامین اإلستراتیجیة التنافسیة الُمعدلة 
بوصفھا طیفاً تنافسیاً یجمع بین مزایا قیادة الكلفة والتمایز مع مضامین 
االستجابة الفاعلة والواسعة لنطاق المنافسة بوصفھا بعداً استراتیجیاً 
حاسماً في بناء المیزة التنافسیة والمحافظة علیھا، ومن ثّم یمكن تطویر 
أنموذج (Harb & Yamkina, 2012) للتعبیر عن مضامین الطیف 

التنافسي، في الشكل (5).



 ما ھي ابعاد الطیف التنافسي ؟
ً من ثالثة أبعاد إستراتیجیة رئیسة ھي (االستجابة،  أن الطیف التنافسي یُمثل مزیجا
والتمایز، وقیادة الكلفة المنخفضة)، ولعل الدمج بین ھذه األبعاد یُمكن أن یُعبر على 
نحٍو أكثر شمولیة عن مضامین المیزة التنافسیة على مستوى بناء القیمة واالستحواذ 

علیھا.



ت 

ابعاد الطیف التنافسي 
على أساس االستجابة على أساس قیادة الكلفة على أساس التمایز

1 مرونة التبادل المعرفي المعرفة الُمناسبة القدرة اإلستیعابیة: 1.

2 ُسرعة التطویر القدرات االبتكاریة الكفاءات المحوریة

3 القدرات التنافسیة القیمة الُمضافة التكاُمل

4 مواكبة التطورات تقاسم المعرفة اإلبتكار

5 التعھید اإلبداع في التصمیم كفاءة استخدام الموارد

6 تلبیة ُمتطلبات القیمة اإلبداع العملیاتي

7 الموثوقیة التفرد

8 ُسرعة االستجابة





ومرحباً 
بأسئلتكم  


