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                                                                               ة  املقدمة العام

إن التغيرات و التطورات الحاصلة اليوم أصبحت تفرض على الدول ضرورة مواكبتها :تمهيد  

مما أدى باملؤسسة لاقتصادية إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها و هيكلتها و ,ومجاراتها  

بهدف تحسين مستوى أدائها من خالل خلق تموضع أحسن, السعي نحو تغييرها لألفضل   

تضمن لها , مقارنة بمنافسيها و بالتالي قدرتها على تحقيق ميزة تنافيسة دائمة و مستمرة   

,   لذا إزداد لاهتمام بالتنويع في السلع من جانب املنتجين ,  النمو إما محليا أو عامليا  

.           وإتجهت املؤسسات التي كانت تنتج منتجا واحدا إلى إنتاج منتجات متعددة   

إذ يتوجب على املسير دائما تحقيق معدالت, إن تسيير أي مؤسسة ليس بالعملية السهلة -  

و, ه تحقيق أفضل النتائج بأقل تكلفة و أقل وقت معينة من ألاداء خاصة أنه يتعين علي  

.مع السعي الى تحقيق ألاهداف, هذا ألن العمل يستدعي مجهودات أكبر واستنفاد للمورد   

 

                                                           :  إشكالية البحث_

أن نسلط الضوء في بحثنا هذا لكل من أهمية  انطالقا مما سبق سنحاول -  

وامليزة التنافسية  نظرا إلختيار التنويع من بين البدائل , إستراتيجية التنويع   

فإن إشكالية البحث تمثلت في التساؤل , الاستراتيجية املتاحة للمؤسسة    

ما هو دور إستراتيجية التنويع في تحقيق امليزة التنافسية ؟-: التالي   
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:ألاسئلة الفرعية للموضوع-  

ماهو مفهوم إستراتيجية التنويع و أنواعها ؟                                            -  

هل ساهمت إستراتيجية التنويع في تحسين تنافسية املؤسسة ؟                          -  

                           هل يعتبر اختيار استراتيجية التنويع قرارا صائبا  ؟           -

             للمؤسسة ؟   هل تستطيع إستراتيجية التنويع تحقيق امليزة التنافسية-

          

                                                              :   فرضيات املوضوع

.                  التطبيق الفعال إلستراتيجية التنويع يساهم في نمو املؤسسة و توسعها-  

.       يعد التنويع من البدائل التي تمكن املؤسسة من تحسين ادائها و مركزها التنافس ي-  

يساهم اختيار استراتيجية التنويع في زيادة فرص النمو من خالل التأثير على بعض    -     

                                                    .       املحددات التنافسية

اختيار استراتيجية التنويع من طرف املؤسسة له دور هام في تحقيق امليزة التنافسية من-  

.                                                        خالل محددات و عوامل  

 

                                         : أسباب اختيار املوضوع-

                                                                          :أسباب ذاتية -

.                     امليل الشخص ي باملواضيع املتعلقة باإلستراتيجيات و التنافسية *   

.                موضوع الدراسة طبيعة التخصص العلمي الذي ادرس فيه و صلته ب *  
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:                                                               سبب موضوعي-  

موضوع البحث من املواضيع التي لم تستوف حظها من الدراسة على مستوى *   

        .   الجامعات والكتب و ذلك راجع الى حداثة و خصوصية املوضوع

:                                            أهمية وهدف البحث-  

                                                                 : أهمية البحث-

كونها تعالج موضوعا ذا أهمية في حياة املنظمات و تكمن أهمية الدراسة في*   

.ذلك بتعرف على الدور التي تلعبه استراتيجية التنويع في تحقيق امليزة التنافسية  

 

                                                                 : هدف البحث-

و امليزة التنافسية و تحديد أثر استراتيجية   توضيح ماهية استراتيجية التنويع *   

.                                                  في تحقيق امليزة التنافسية  

 

                                                                    :منهج البحث-

                                                           : املنهج الوصفي* 

و كانت هذه املراجع, سيتم اتباع هذا املنهج من خالل الكتب و املذكرات  -  

 باللغتين العربية و ألاجنبية و الدراسات السابقة املرتبطة بكل من استراتيجية

.                                                التنويع و امليزة التنافسية  

 

                                                                :صعوبات البحث-

. صعوبة الحصول على املعلومة بسبب قلة املعلومات عن موضوع البحث*   
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                                  :       الفصل ألاول 

        استراتيجية التنويع  
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                                                                                                                                                                          استراتيجية التنويع

        :     10املبحث

التنويع                               استراتيجية تعريف  

التنويع  استراتيجية أهمية   

التنويع استراتيجية أنواع  

                                                                                                                        : 10املبحث 

 مزايا استراتيجية التنويع

 عيوب استراتيجية التنويع

  دراسة حالة شركة كويكسيلفر استراتيجية التنويع
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                                                                                                                           استراتيجية التنويع: الفصل ألاول 

                                                                                                                                                                               : تمهيد

الخدمية التفي كافة املجا ةضرورة ملحة ومتزايد تستراتيجية وتطبيقها بالعموم باالا دارة الا إن تبني مفاهيم *  

  ي استعراض إطارها النظر  اللمن خ ويعاستراتيجية التن ليتناول هذا الفص و, و الاقتصادية على حد سواء 

                        .                                                                                                                            ا و استراتيجياتها وعوامله

دفبه فعليها و  نواملحتملي يناملنافسين الحالي نالضغوط املستمرة م ةأن تنجح في مواجه ةإذا ما أرادت املنظم -  

إمكانياتها الداخلية  الئميوالذي  بتختار البديل املناس نهذه الغاية أ قتمكنها من تحقي ةمزايا تنافسي  اكتساب   

                                                                                       .                                                                                           ة الخارجي و

مع انشاء منتج, الشركة حاليا  تعمل فيها ال او صناعة جديدة  ق للدخول في سو  ةالتنويع هو استراتيجية مؤسسي  

                                                                                                                                            .جديد لهذه السوق الجديدة ايضا 
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                                                                                                               ماهية استراتيجية التنويع: املبحث ألاول 

                                                                                                                     مفهوم استراتيجية التنويع   : املطلب ألاول 

                                   التعاريف علىلقد تعددت وجهات النظر حول تعريف  التنويع لذا يتم ذكر بعض -

                               :                                 النحو التالي  

اعتمادا على عدد  , يعرفه على انه درجة اختالف املخرجات :   Gort 1962* 

.                         الاسواق التي يتم خدمتها من خالل هذه املخرجات   

عرفه على انه دخول الشركة الى اسواق جديدة    :   Ansoff 1957-1965* 

.                                                           بمنتجات جديدة   

 *Berry 1975 : 1". عدد الصناعات التي تعمل في داخلها الشركة الزيادة في" 

 *Rumelt 1974 , pitts and hopkins 1982 عدد مجاالت النشاط":  

و يستخدمون   . املستقلة و التي يمكن ادارتها بشكل منفصل عن بقية مجاالت النشاط    

              2. كلمة ألاعمال التجارية بدال من كلمة الصناعات التي تنشط فيها الشركة 

:             مفهوم استراتيجية التنويع في تعريف عام:  تعريف استراتيجية التنويع-  

تعني استراتيجية التنويع ان تختار الادارة الدخول في ميدان جديد من الاعمال        *  

       عن طبيعة الاعمال التي تقوم بتنفيذها النظمة في الوقت الحاضر و امختلفا تمام

.                                                                       لفترة طويلة  

:                               و تعني ايضا ان تقوم منظمة الاعمال بالتوسع من خالل-  

ات جديدة مع اضافة اسواق جديدة الى الاسواق الحالية و         تقديم منتجات او خدم*  

                          3. كذلك اضافة بعض العمليات الانتاجية الى عملياتها الحالية

الشركة تستثمر او تكتسب نشاطات     :  أنا شخصيا أعرف استراتيجية التنويع على انها*  

 جديدة اي تصمم منتجات جديدة في اسواق جديدة بالنسبة لنشاطها الاصلي و لكي تزيد   

, اوروبا: من النمو و توسع النشاط تقوم كذلك بمجموعات في مناطق و قارات أخرين مثل  

                                                             4... . امريكا الجنوبية, اسيا

                                                             
333كليةتجارةجامعةاسكندريةص–الدكتورنبيلمحمدموسىاستراتيجياتاالدارةالعليا 1  
2 Project on diversification research : overview and outlook – definition of diversification page 02. 
220سعدغالبياسيناالدارةاالستراتيجيةص.د 3  
الشخصيحولاستراتيجيةالتنويعمنظوري 4  
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 النشاط السابق

:توسع نشاطها في انشطة و اسواق اخرى فعليها باكتساب مهارات كما هو موضح في الشكل الاخير ولكي -      

 

 مهارات املنتج مهارات العمالء  مهارات التواصل 

 

 مهارات التكنولوجيا مهارات التوزيع            

 

 املهارات التنظيمية املهارات الثقافية    املهارات الجغرافية 

 

L’étoile de la diversification  11الشكل رقم :  

 

                                                  أهمية استراتيجية التنويع :املطلب الثاني-

:أهميتها*  

        الحسن مقارنة  تتجلى اهمية استراتيجية التنويع في كونها تضمن للمؤسسة التموقع-

     و هذا نتيجة  , مركزها التنافس ي و حصتها السوقيةبمنافسيها من خالل املحافظة على 

      فبحسب منظوري الشخص ي اطرح  , اق جديدة ايضااضافة منتجات جديدة و فتح اسو 

                                         5 ملاذا نقوم بإستراتيجية التنويع ؟  : التالي 

       و اصبح عملهم فمن قبل كانوا يركزون على منتوج او سوق واحد. تطوير املنتوج -1

                 . محدود و لهذا قرروا تطوير منتجاتهم و الهدف من ذلك زيادة الارباح

       و في شركة سامسونغ نشاطها الاصلي الكترونيات ولكنها تعمل في البناء: مثال 

                          .   التأمينات و في الكثير من القطاعات باستعمالها للتنوع 

    استراتيجية التنويع تساعد املؤسسة على ان ال تكون مقيدة أي يجب ان تتمتع ببعض-0

                                                             
5

0222دراسةسابقةليعنالموضوعفيسنة  
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                                                  :    على سبيل املثال .الاستقاللية

 Carrefour              .  لديه ماركته الخاصة في املنتج الغدائي و ينافس املنتجين: 

Se sauver)    عندما تكون الشركة في أزمة مالية او عندما يكون هنالك منافسين - (  3 

      كثر في النشاط الحالي او منافسين مسيطرين على السوق فيصبح من الضروري 

.                                                     استعمال استراتيجية التعدد   

عندما تصل املؤسسة الى درجة اشباع في املبيعات اي وصلت للنضج فتبحث على   -4  

                                                          6.في نشاط انتاجي اخرالنمو 

:                   ء الى استراتيجية التنويع سوف اطرح البعض منها و من اسباب اللجو*  

.        اوال من اهم اسباب اللجوء الى الشركة الى استراتيجية التنويع لضمان أرباحها*1  

مثل)بعض املؤسسات تكون لديهم خسائر في نشاطاتهم املوسمية : ضمان استمراريتها*0  

   ى ثمر في انشطة اخر تفتس( املواسم او موسم واحد فقطاملنتجات التي تستعمل في بعض :

.                         لكي تكون قادرة على تعويض الخسائر و ضمان استمراريتها   

   عندما يصبح املنتج غير مطلوب اي : ماذا نقصد بتوقع الانخفاض : توقع الانخفاض*3

   الطلب عليه فهنا يجب على الشركةعند تتوقع الشركة بان هنالك منتج سوف ال يباع لقلة 

                                                                .   ان تفكر في التنويع 

                                         7.توقع الشركة ملستقبلها باالستثمار في نشاطات جديدة *4

                                                : أنواع استراتيجية التنويع: املطلب الثالث 

:تتضمن استراتيجية التنويع الانواع التالية   

 

  

 
                                                             
6 Youtube ; my economy : stratégie de diversification. 
7 Youtube ; youssef hassan : stratégie de diversification. 
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أنواع استراتيجيات التنويع                                                                                         :  10شكل رقم   

  
   استراتيجيات التنويع   

  التنويع  استراتيجية

             املترابط         

 

 استراتيجية التنويع 

 غير املترابط      

   التنويع الداخلي

 

 

          

 التنويع الخارجي  

 

 التنويع الداخلي    

 

    لتنويع الخارجي  ا

 

تنويع 

أفقي

 

ع تنوي

 رأس ي 

  

 

 تنويع  

     أفقي

  تنويع 

 رأس ي  

 تنويع  

 أفقي  

 تنويع 

 رأس ي  

 تنويع 

  أفقي

   تنويع

 رأس ي  
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                                                                                                 :      التنويع املترابط وغير املترابط : اوال* 0

                                                                                                                                          :  التنويع املترابط -

الارتباط من  يكون هذا  , لكن تكون لديها عالقة مرتبطة بنشاطها الاول  ةتكتسب املؤسسة نشاطات جديد  

حيث التكنولوجيا و املستهلكين املستهدفين و الاسواق التي يتم التصرف فيها او  قنوات التوز يع و اساليب    

 التسويق املستخدمة و تقوم املؤسسة بهذه الاستراتيجية عندما تكون السلع و الخدمات الجديدة ترتبط    

مثلة عن هذا النوع من استراتيجيةو سوف اقوم بطرح بعض الا , خط املنتجات الحالية في عدة جوانب مع   

                                                      :                                                                                                                            التنويع

اسمها الكامل لويس فيتون و موات هينيس ي هي رقم واحد, هي مجموعة مختصة باملنتجات الفاخرة :  Lvmh- في

 كحولية و تعتبراملشروبات ال: مجال املنتجات الفخمة مستثمرين في خمس انشطة استراتجية مختلفة منها 

و الساعات و السلع      وهراتو قامت بتعدد و تنويع في انشطة اخرى مثل املودا و العطور و املج ,الاول  نشاطهم

                                                                                                                                  8.....  مستحضرات التجميل, الجلدية

                                                                                                                                                              : التنويع غير املترابط-

وهذا النوع, يحدث ذلك عندما تتحول الى مجاالت و أنشطة ليس لديهم اي عالقة بنشاطاتها الحالية    

           القدرة على التحول لتنويع منتجاتها او  التي تعمل  من التنويع يالئم املؤسسات الاقتصادية التي التمتلك

مهارات تقنية و                وري اكتساب و الستعمال هذا النوع من التنويع فمن الضر , في صناعة غير جذابة   

:                                                            سوف اتكلم عن بعض الامثلة التي يطرح فيها هذا النوع من التنويع .تجارية   

ترابط          يع غير املهي منظمة نشاطها الاصلي و الاول هو البناء و الاشغال العامة قامت بالتنو :  Bouygues- 

    .                 مثل الهواتف املحمولة و هذا املجال ليس لديه عالقة بنشاطها الاول  باستثمارها في مجال اخر      

 -Virgin    االت و انشطة مختلفة منها الهواتف   هي منظمة بدأت في مجال الانتاج املوسيقي و تحولت الى مج: 

 -                                                                                                               9...... .النقل الجوي , صناعة الفنادق , الراديو , 

                          :                                                                                                             التنويع الداخلي و الخارجي:ثانيا*0

                                                                                                                                                                     :التنويع الداخلي-

 يعتمد هذا الخيار الاستراتيجي على دخول املنظمة في بعض مجاالت الاعمال الجديدة التي تكون مترابطة   

                                                             
8 Mélanie block-économie et gestion mercatique : stratégie de spécialisation et la stratétégie de diversification 
9 Résumé du document : virgin groupe , une stratégie de diversification 
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:                                مثال 10.اي تعتمد املنظمة على مواردها لكي تنتج منتجات جديدة , مع مجال عمله الحالي   

        Ethos water : نواع القهوة و الشاي قامت بانشاء عدة شركات منهاشركة عاملية معروفة بكل ا:  starbucks 

                                          :                                                                                                                            التنويع الخارجي -

                                                                                                                                        11:  يأخذ ثالث اشكال اساسية و هي

        ين  متماثلة في نفس النشاط لكي يقوموا بمنظمة تجمعهم الاثنيعني اندماج اكثر من مؤسسة : لاندماج-

    يكو املتخصصة في املواد الغذائية تجمع الكثير من شركاتشركة بيبس: مثال. باسم احدهما او باسم جديد

                                                                                                                                                   12. الخ.....املشروبات الغازية

:            مثال.ماليةتقوم مؤسسة بشراء مؤسسة اخرى غالبا ما تكون اصغر منها او تكون في ازمة : الاستحواذ-   

                                                                                                                     13.  واذ شركة غوغل على شركة نست استح

مؤسسة جديدة يتم انشاؤها باالشتراك ما بين اكثر من مؤسسة و كل مؤسسة ونشاطها: املؤسسات املشتركة-  

                                                                                        Moet et chadon,hennessy , louis vuitton   : LVMH :مثال  , 

                                                                                                                                                 :التنويع ألافقي و الرأس ي:ثالثا

                                                                                                                                                                         :  التنويع ألافقي-

التقنية و التجارية في ممارسة انشطة قريبة من الانشطة الاولى و استمرار التعاملهو استخدام نفس املهارات   

                                :                                                                                                                            مثال. مع نفس عمالئها

قراوص و   : نشاطها ألاصلي ألاعشاب و قامت بالتوسع في انشطة اخري قريبة للنشاط الاصلي مثل:  Ducros- 

                                              .                                                                                                                            ستحضراتامل

                                                                                                           :                                                              التنويع الرأس ي-

هنا املؤسسة في عوض ان تأخذ املادة ألاولية من املوردين هي تقوم بهذا الدور أي دور املوردين من خالل       

   سنترال ليتيار  تقوم بانشاء شركة لتربية البقر من: مثال, ية انشاء فروع تابعة لها تختص في انتاج املادة الاول

                                                             
03كنانشريفص,منصوريكريم.مذكرةدوراستراتيجيتياالعالنوالتنويعفيتحقيقالميزةالتافسية 10  
22مرجعسابقرقم 11  
12 Stratégie de diversification pepsi co 2015 youtube 
 ابحاثانترنت 13
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                                                                                                :و للتنويع الرأس ي شكلين هما 14.   أجل توفير املادة ألاولية

.                                                    الدخول في فرع تجاري و احداث عالقة مباشرة مع املستهلكين: التكامل ألامامي-     

 

 

 

 

 

 تكامل أمامي   

                    

 

 

 

 

دخول املؤسسة في أنشطة التموين باملواد و ملتزمات: التكامل الخلفي -  تكامل خلفي 

وذلك بعدم تامين, نشاطها الاصلي التي عادة ما تحمل عليها من موردين  

.                                    النشاط من تقلبات في التوريد باملواد و الخدمات  

 

 

                               15. مثال عن التنويع الرأس ي و التكامل الامامي و الخلفي :  13رقم الشكل

 ويعني املثال بأن هذه املؤسسة التي تنتج السيارات تقوم بدور الاثنين صناعة العجالت و الابواب و  السيارات

                                                             
14 La stratégie de diversification sakina orga youtube 
15

ويوسفحسانييوتيوباستراتيجيةالتنويع,مذكرةدوراستراتيجيةالتنويعفيتحسيناداءالمؤسسةيداالزهرة  

 

انتاج السيارات : النشاط ألاصلي 

   



(  ألابواب,العجالت)

املورد    

 موزع السيارات

 )succursale) 
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                                                                                                                            16.التي تقوم بانتاجها تقوم ببيعهم بنفسها

(.                                 دراسة حالة عن استراتيجية التنويع)مزايا و عيوب استراتيجية التنويع : املبحث الثاني   

.                                                                                                                          مزايا استراتيجية التنويع :املطلب ألاول   

   اعمال جديدة تقلل الشركة من مخاطر ها كاملخاطر املتوقعة من انخفاضمن خالل تطوير :تقليل املخاطر * 

                                        : على سبيل املثال. تدهور نوعية املواد الاولية  عن املنتج او املخاطر الناتجةالطلب على 

تحد الشركة من نتائج انخفاض   , ملرة واحدة  عن طريق تصنيع شفرات الحالقة التي تستخدم:   bic شركة 

              17. مجادف املياه, الوالعات: مجاالت و انشطة منهاعلى فكرة شركة بيك تعمل في عدة . استعمال الاقالم

      من خالل استراتيجية التنويع ستعوض املؤسسة عن اي تراجع في مبيعات       : التوجه نحو قطاع واعد*

قامت بتطوير نشاطها      bouygues : على سبيل املثال. املنتجات الاصلية ذلك من خالل النمو في ميدان جديد  

وبهذه الطريقة ستعيد املؤسسة       ,في مجال الاتصاالت و حققت نموا قويا مقارنة بنشاطها في مجال البناء   

.                                                 و في قطاع مزدهر و اكثر ربحية على املدى الطويلاستثمار الارباح في مجاالت اخرى   

صصة في منتج واحد تستهدف سوقا ضيقة و قد تترك هذا التخصص          املؤسسة التخ: توسيع السوق *  

                                                                                                  18. من العمالء لتوسيع سوقها و استهداف شريحة اوسع 

:          ومن خالل مفهومي للموضوع استنتجت بعض املزايا لإلستراتيجية التنويع حسب منظوري الشخص ي *   

              .                                                                                                                            تحسين ألارباح -

.                                                                                النمو من خالل التوسع في عدة انشطةضمان -  

.                                       اكثر من خالل التنويع في املنتجات اكتساب وحدات انتاجية -    

                                                                                                           19.تطوير قدرات و مهارات جديدة-

                                                                                         عيوب او مخاطر اختيار استراتيجية التنويع     : املطلب الثاني 

  

                                                             
 تحليلشخصي 16
17 Youtube my economy : la stratégie de diversification . 
.معلوماتسابقةعناستراتيجيةالتنويع:استاذةدباحي 18  
.منظوريالشخصيعنمزايااستراتيجيةالتنويع 19  
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                     :                                                                                                                            يوب استراتيجية التنويعع

      في بعضحيث ان تمويل جميع ألانشطة يؤدي , يتطلب تنويع الانشطة تمويال كبيرا  :صعوبة التمويل-

                          .                                                                                                                            الاحيان الى ديون كبيرة

تنوع مجال العمل يقود املؤسسة في النهاية الى فقدان الانسجام و حتى        : الافتقار الى التأزر و الانسجام-   

حيث ان املؤسسة ستكون امام اسواق متعددة و ذات    ,فقدان القطاع الاساس ي و تواجه تعقيدا في التسيير   

                                                                                     20. طبيعة مختلفة و امام خطوط انتاج ذات متطلبات مختلفة 

منظوري الشخص ي ومن خالل مفهومي للموضوع استنتجت بعض مخاطر اختيار  استراتيجية التنويع حسب*  

                                                          :                                                                                              سوف نطرح البعض منها  

اذا ارادت املؤسسة البحث عن اسواق جديدة للتنويع تحتاج الى القيام بالتشخيص و هنا نتكلم عن تكاليف-  

                                                                                      .                                                                                              و رواتب

عند توسيع الشركة لنشاطها من سوق الى سوق جديد بالنسبة اليها على سبيل املثال من سوق محلي الى    -  

.                                                                   التنبؤ بالنتائج سوق اجنبي ليس لديه املعرفة الالزمة عليه هنا اليمكنها  

                                                                                                                                           تشتت موارد الشركة و مهاراتها  -

                                                                                                                                                   .                    التعقيد الاداري -

                                                                                                                                                    21.خطر فشل نشاط جديد-

:                                           إلستراتيجية التنويع  Quick silver دراسة حالة عن تطبيقي شركة  : املطلب الثالث   

   : Quick silver تعريف شركة 

و هي الشركة الرائدة عامليا في مجال الرياضة         , بأستراليا تحديدا توركاي  1969سيلفر سنة تأسست كويك   

الاحذية,  ادوات الرياضات الشتوية , تصمم تصنع و توزع مجموعة متنوعة من املالبس الرياضية ,  الجارجية   

.الاكسسوارات و ملحقاتها , الرياضية   

 

                                                             
21,22مرجعينسابقينرقم 20  
 منظوريالشخصيحسبدراساتالسابقةعنالموضوع 21
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بس و الاحذية أسلوب حياة الغير الرسمي للشباب الذين يتواصلون مع تمثل منتجات الشركة من املال  

22.ثقافتها و إرثها في ركوب الالواح  

:استراتيجية التنويع لشركة كويك سيلفر -  

الرائدةنشاطها الاساس ي  في انتاج مالبس رياضة ركوب الامواج و الذي يعتبر   بدأت مؤسسة كويك سيلفر   

بتنفيذ استراتيجية التنويع للتوسيع و نمو عالمتها التجارية و منتجاتها من خالل قامت. في هذا السوق عامليا   

,أمريكا)باالضافة الى نشر  ماركتها الخاصة في مناطق جديدة ,   املالبس الرياضية : دخولها في نشاط أخر  مثل   

( .    أوروبا, أسيا   

و لكي تتوسع في عدة , دس ي شوز : على سبيل املثال  ,انشأت كويك سيلفر عالمات تجارية جديدة تابعة لها   

.نشاطات و اسواق  قامت بانتاج مالبس شتوية   

هي مبادرتها في عمل مسابقات لكي تزيد من عمالئها بإعطائهم جوائزامليزة التي اكتسبتها مؤسسة كويك سيلفر    

   23.بيجو الفرنسية النتاج السيارات  من منتجاتها و كذلك سيارات مصنعين في سلسلة خاصة بتعاونها مع شركة 

                

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
22 https://www.malloftheemirates.com 
23 La stratégie de la diversification de l’entreprise quick silver  

https://www.malloftheemirates.com/
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:خاتمة الفصل   

من خالل هذا الفصل نجد ان تنفيذ استراتيجية التنويع يتطلب من املؤسسة تحليل نقاط القوة و -   

و تساعد هذه الاستراتيجية املؤسسة على تحقيق , الضعف و معرفة الظروف البيئية املحيطة بها   

توزيع املخاطر  التي قد تتعرضاهدافها و تسمح لها بالنمو و التوسع وتحقق لها مكاسب ايجابية ال سيما   

سواءا كان هذا النمو داخليا او خارجيا او كان له عالقة بالنشاط الاصلي او ليس له عالقة , لها املؤسسة 

حيث يقف كل على , املتنوعة  التنويع يضمن للمؤسسة استمرارية النمو بفضل حافظة الانشطة, بذلك   

.مدى معرفة املؤسسة لكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية  
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:                                    الفصل الثاني   

 الاطار املفاهيمي للميزة التنافسية 
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                                                                                                             .   الاطار النظري للميزة التنافسية: الفصل الثاني

                                                     :                                                                                                                             تمهيد

حيزا و مكانة هامة في كل مجالي الادارة الاستراتيجية و اقتصاديات الاعمال       امليزة التنافسيةيشغل مفهوم   

 فهي تمثل العنصر الاستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق املنظمة ربحية متواصلة باملقارنة

ترجع بدايات هذا املفهوم الى الثمانيات حيث بدأت فكرة امليزة التنافسية في الانتشار و التوسعمع منافسيها و   

ويعتمد هذا املفهوم, و خاصة بعد ظهور كتابات مايكل بورتر بشأن استراتيجية التنافس و امليزة التنافسية   

الاعمال هو املوقف التنافس ي لها املحدد لنجاح منظمة  على نقطة اساسية و هب ان العامل الاكثر اهمية و    

                                                                                                                                     .             في الصناعة التي تعمل فيها

                                                                                                                                  ماهية امليزة التنافسية : املبحث الاول 

                                                                             مفهوم امليزة التنافسية و شروطها و كيفية تحقيقها: املطلب الاول 

منهم هوفر و أل على انها هي املجاالت التي تتفوق فيه املنظمة  عرفها بعض الباحثين: مفهوم امليزة التنافسية -  

و يوجد كذلك من عرفها مثل فاهيي على انها اي ش يء يميز  املنظمة او منتجاتها تمييزا ايجابيا   . على منافسيها  

و كما قال ماكماالند و تامبو عن امليزة التنافسية هي الوسيلة التي تمكن . عن منافسيها في انظار زبائنها النهائين  

24و من هنا يمكننا تلخيص تعاريف الباحثين في  . املنظمة من تحقيق التفوق في ميدان منافستها مع الاخرين   

  -تعريف بسيط و هو ان امليزة التنافسية هي ما يميز الشركة عن غيرها اي ما هي املنافع التي ستقدمها الى عم 

                    .                                                                                                                           الئك و تتميز بها عن املنافسين 

من خالل ابحاثي عن امليزة التنافسية اعرفها على انها طرق و استراتيجيات التي استطيع من خاللها ان اقدم *  

التي تمكن املنظمة من    ومن خالل الشكل املوالي سنوضح امليزات . قيمة او اكثر لعمالئي تزيد عن منافسيني   

                                    :                                                                                                                            التفوق على منافسيها

 

 

                                                             
223احمدالصقالص.البكريود.د.أ,كتابالتحليلاالستراتيجي 24  
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يوضح امليزات التي يمكن ان تكتسب املؤسسة واحدة منها او اكثر للتفوق على منافسيها          : 4الشكل رقم   

كيف يمكنني : لتحقيقي للميزة التنافسية يجب علي التفكير فيلنفترض انني امتلك مطعم : على سبيل املثال *  

و ممكن ان اضيف كذلك كيف احسن ( املنافسين ايضا يركزون على السرعة)املنافسين اكون اسرع اكثر من   

                                 .                                                                                                                            الخ.....الجودة و السعر 

                                                                                                                                                        :شروط امليزة التنافسية -

                                                                                                      .                                                                فريدة من نوعها*

.                                                                                                                           يصعب على املنافسين تقليدها*  

.                                                                                                               الاستمرارية اي يمكن ان تستمر خالل الزمن*  

                          .                                                                    قابلة للتكيف مع املواقف املختلفة* 

.                                              حاسمة اي تعطي الاسبقية و التفوق على املنافسين*   

-                        25. امكانية الدفاع عنها اي يصعب على املنافس محاكاتها او الغائها*    

.                                          فسية الن كل شرط مرهون باالخروتضمن هذه الشروط مجتمعة فعالية امليزة التنا  

 

                                                             
25 Marketing stratégique : l’avantage concurrentiel . meryem ahmame youtube. 

 

           السرعة

 الرفاهية

   السعر

        الجودة

يا التكنولوج  

 خدمة العمالء
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                                                                                                                      26 :لميزة التنافسية الشركة ل كيفية تحقيق-

                                                                                                                                27: يمكننا اختصار ذلك في ثالث وسائل*

                   .         او ال تستطيع تقديمهاقيام الشركة بتقديم خدمات او منتجات ال تقدمها الشركات املنافسة -1

.                                                                                      قيام الشركة بتقديم ما يقدمه املنافسون و لكن بسعر اقل-0  

                                              .                                       قيام الشركة بتقديم ما يقدمه املنافسون ولكن بجودة أعلى-3

      .                                                                                                                            انواع امليزة التنافسية: املطلب الثاني

:                                       التكلفة الاقل و التمايز او تمييز املنتج : هماهناك نوعين رئيسيين من املزايا التنافسية و -  

   : )                                                                                                                               Cost leadership )التكلفة الاقل: اوال  

مقارنة مع منتج باقل تكلفة ممكنة  ستراتيجية على تصميم و تصنيع و تسويقو تعمل الشركة وفقا لهذه الا -  

 املنافسين مما يؤدي الى الحصول على عوائد اكبر  و لتحقيق هذه الاستراتيجية البد من امتالك التقنيات    

قيق امتيازات و تسهيالت للحصول على املوادالكاملة التي تخدم هذه الغاية و تساهم هذه الاستراتيجية في تح  

قدرة الشركة على انتاج منتج باقل تكلفة: باختصار نقصد بميزة التكلفة الاقل . الاولية الالزمة النتاج الشركة   

                                                                                                                                                                 .                                                                                            مقارنة باملنافسين

.                الهايبرماركات ميزتها في انخفاض الاسعار   tesco Xiaomi , huawei  سلسلة,    : املنتجات الصينية :مثال* 

                                                                                                                             :           (differentiation )تمييز املنتج: ثانيا  

بناء على معايير مهمة من وجهة نظر عمالئها و تعمل الشركة وفقا لهذه الاستراتيجية على التفرد في منتجاتها -  

 بحيث تتمكن املنظمة من التفرد بصفة ذات اهمية كبيرة من صفات منتجها بالنسبة لعمالئها مقابل زيادة في

 السعر املنتج مع ثقتها املسبقة بان العمالء سوف لن يترددوا في الاقبال على منتجها و دفع هذه الزيادة في       

    .                                                                                                                            ل الحصول على هذه امليزة السعر مقاب

 قد تتعلق هذه الاستراتيجية باملنتج نفسه او بطريقة تسليمه او ايصاله الى العميل او  بعوامل  اخرى خارج   

                                                                                                                                            28.ن صفات املنتج الذاتيةع
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تمتلك ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات من خالل مستوى الاداء العالي    apple   شركة:  املثالعلى سبيل *

و مستوى الابتكار املوجود في هذه املنتجات حيث تعجز بقية الشركات , اباد,ايفون ,ايبود :الذي تحققه منتجاتها  

.                                                                                                          املنافسة عن تحقيق مستوى اداء او ابتكار مماثلين  

ية و سوف نتطرق في هذا املوضوع عن امليزة التنافس, كوكا كوال تتميز بميزة تنافسية و هي الطعم املميز للكوال *  

                       .                                                                                                                            لكوكا كوال في دراسة الحالة

                                                             معايير الحكم على جودة امليزة التنافسية                         : املطلب الثالث

:                                                                                        تتحدد نوعية و مدى جودة امليزة التنافسية بثالث ظروف   

                                               :                                                                                                                            مصدر امليزة -1

ين مثل التكلفة الاقل لكل من يدسهلة التقليد و املحاكاة من قبل املنافس: مزايا تنافسية من رتبة منخفضة *  

                              .                                                                                                                            العاملة و املواد الخام 

,      او العالمة التجارية , السمعة الطيبة , املنتج او الخدمة  تستند الى تمييز : مزايا تنافسية من رتبة مرتفعة *  

:                                                           العالقة الوطيدة بالعمالء و تتطلب هذه املزايا عدد من الخصائص اهمها   

         راد املدربين تدريب خاص على   يتطلب تحقيقها ضرورة توافر  مهارات و قدرات عالية املستوى مثل الاف-

                       .                                                                                                                            القدرات الفنية الداخلية

                                                     .                              العمالء  مجهودات تسويقية متراكمة و عالقات وطيدة مع كبار -

البحث, تعتمد على تاريخ طويل من الاستثمارات املتراكمة و املتميزة في التسهيالت املادية و التعلم املتخصص -  

السمعة     , ا للمؤسسة مثل خدمة العمالء و يترتب على اداء هذه الانشطة خلق مزاي. التطوير و التسويق ,   

                                                                                                                         29. خلق عالقات وثيقة مع العمالء , الطيبة 
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:                                                                                                                         التي تمتلكها الشركة عدد مصادر امليزة *0   

لذا         , ان اعتماد املؤسسة على ميزة تنافسية واحدة يعرضها الى خطر سهولة تقليدها من قبل املنافسين   

.                                              يستحسن تعدد مصادر امليزة التنافسية لكي تصعب على املنافسين امكانية تقليدها  

                 :                                                                                 درجة التحسين و التطوير و التجديد املستمر في امليزة *3

 تقوم املؤسسة بخلق مزايا جديدة و بشكل اسرع لتفادي قيام املؤسسات التنافسية بتقليد او محاكاة ميزتها   

كما يجب على املؤسسة ان تقوم       , لذا تتجه لخلق مزايا تنافسية من املرتبة املرتفعة , التنافسية الحالية   

كما يمكنها   , باالستناد على املعايير السائدة في القطاع ية و مدى سدادها بتقييم مستمر  ألداء ميزتها التنافس  

و بالتالي اتخاذ القرار في الاحتفاظ بها او   , إثراء هذه املعايير بهدف التقييم الصائب لها و معرفة مدى نجاعتها   

.                                             التخلي عنها في حالة انها ال تحقق هدفي التفوق على املنافس و الوفورات الاقتصادية  

                                                                                                          أسس بناء امليزة التنافسية          : املبحث الثاني 

التنافسية تتوفر لدى املؤسسات القادرة على خلق قيمة متفوقة سواء من خالل خفض معدالت    ن مزايا ا-  

 هيكل التكلفة او من خالل تمييز املنتج و ان تحقيق ذلك يبقى محكوما بمدى تفاعل مختلف املحددات     

.                                                      حيطة و الاستخدام الامثل للمصادرالرئيسية و هي التحكم في القوى البيئية امل  

                                                                                                                            محددات امليزة التنافسية : املطلب الاول 

:                                                                                         تتحدد امليزة التنافسية من خالل بعدين هامين   

     حجم امليزة التنافسية                                                                                        : البعد الاول 

تتحقق للميزة التنافسية سمة الاستمرارية و الحجم اذا امكن للمنظمة املحافظة على ميزة التكلفة الاقل او  -  

             .                                                                                                           تمييز املنتج في ظل املنافسة التي تواجهها 

                                           30:  كما هو موضح في الشكل التالي , و تمر امليزة التنافسية بنفس دورة حياة املنتجات -
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 حجم امليزة

   التنافسية

                                       1امليزة التنافسية                                     0امليزة التنافسية  

 

 

 

 الضرورة التقليد        التبني   التقديم املرحلة

 

             .                                                  دورة حياة امليزة التنافسية:  11الشكل رقم 

دورة حياة مثلها مثل املنتج كما تبينه و هذه املراحلونقصد باالستمرار خالل الزمن هو ان للميزة التنافسية -  

                                                   :                                                                                                                            متمثلة في 

تعد اطول املراحل بالنسبة للمنظمة النشأة للميزة التنافسية لكونها تحتاج الى كثير  من   : مرحلة التقديم .أ  

كثراملادي و املالي و تعرف عندها امليزة التنافسية مع مرور الزمن انتشارا اكثر و ا, التفكير  و الاستعداد البشري   

.  تعرف امليزة هنا استقرارا نسبيا من حيث الانتشار باعتبار ان املنافسين بدأو يركزون عليها: مرحلة التبني .ب  

لكون املنافسين قاموا بتقليد ميزة       , يتراجع حجم امليزة وتتجه شيئا فشيئا نحو الركود : مرحلة التقليد.ج  

  .                                                                                                                            املنظمة وبالتالي تتراجع اسبقيتها عليها

ة على   و تطويرها بشكل سريع او انشاء ميزة جديد ي هنا ضرورة تحسين امليزة الحاليةتأت: مرحلة الضرورة.د  

و اذ لم تتمكن الشركة من تحسين او الحصول على ميزة جديدة, اسس تختلف تماما على اسس امليزة الحالية  

                                       31. فانها ستفقد اسبقيتها تماما و عندها يكون من الصعب العودة الى التنافس من جديد
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:                                                                                                           سوق املستهدف نطاق التنافس او ال: البعد الثاني   

                                         :                                                                                                              يشمل أربعة أبعاد و هي -

مخرجات الشركة و كذلك تنوع الزبائن الذين يتم خدمتهم و هناك يتم    يعكس مدى تنوع : القطاع السوقي.أ  

.                                                                  الاختيار  ما بين التركيز على قطاع معين من السوق او خدمة كل السوق   

التكامل الرأس ي لألمام هو ان تتحمل املؤسسة مسؤولية التوزيع خالل الحلقات      : درجة التكامل الامامي.ب  

تهلك و يشير الى درجة اداء املؤسسة ألنشطتها املختلفة سواءا كانت داخلية او خارجيةاملختلفة وصوال الى املس  

.                                                                          فالتكامل الامامي املرتفع مقارنة  باملنافسين قد يحقق التكلفة الاقل,   

و يسمح هذا البعد من , يمثل عدد املناطق الجغرافية او الدول التي تتنافس فيها الشركة  :القطاع الجغرافي.ج  

 تحقيق مزايا تنافسية من خالل تقديم نوعية واحدة من الانشطة و الوظائف عبر مناطق جغرافية مختلفة و

.         ي كل انحاء العالم تبرز اهمية هذه امليزة بالنسبة للمؤسسات العاملية حيث تقدم منتجاتها او خدماتها ف  

فوجود روابط بين           , يعبر عن مدى الترابط بين الصناعات التي تعمل في ظلها املؤسسة : قطاع النشاط .د  

فقد يمكن استعمال,املختلفة عبر عدة صناعات من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدةالانشطة    

.  و الخبرات عبر  الصناعات املختلفة التي تنتمي اليها املؤسسةنفس التسهيالت او التكنولوجيات   

.                                                                          مصادر امليزة التنافسية: املطلب الثاني             

فإن الهدف النهائي هو أن, لشركة بغض النظر  عن النظور في اعتماد املدخل املناسب لبناء امليزة التنافسية ل-  

 تكيف قدراتها و امكانياتها املتاحة في تقديم مخرجات ذات قيمة اكبر قياسا بما يقدمه املنافسون و عليه      

                                                                                      32: يمكننا القول بان مصادر امليزة التنافسية تتحقق من خالل 

و هي مجموعة العناصر التي تؤثر على ديمومة و استمرار املنظمة في عملها و املتمثلة باملوجودات   : مدخالت.0  

ملدخالت ذات قوة تؤهل املنظمة إلكتسابو بما يجعل هذه ا, و القدرات و املوارد البشرية الرأسمالية و املالية   
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   ميزة تنافسية و من خالل قدرتها على خلق القيمة و بشكل افضل من املنافسين و ان تكون هذه املوارد ذات  

 قيمة نادرة و غير قابلة الحالل و مكلفة اذا ما تم تقليدها و بما يقود الى تحقيق امليزة التنافسية و ان تؤدي    

        .                                                                                                                            انشطتها بشكل افضل من املنافسين

ة بل هو  ومن املفيد القول بأن امتالك املنظمة لهذه املدخالت ال يكون لوحده كافيا لتحقيق امليزة التنافسي-  

 مترافق مع الاستخدام الفعال لتلك املوارد في انشطتها و وحدات الاعمال الاستراتيجية و بما يجعلها قادرة على 

.           و ان تكون تلك املوارد قادرة على تحقيق و ادامة امليزة التنافسية التنافس مع الاخرين و التفوق عليهم   

                                                                                                                                                            :                    العمليات .0

تمثل بكافة الفعاليات و الانشطة التي تتم داخل النظمة لتحويل املدخالت الى مخرجات و سواء كانت سلع    -  

و بالتالي فان الارتباط ما بين العمليات و امليزة التنافسية,او خدمات و بما يحقق التفوق بالسوق التي تعمل بها   

بل انها      , ارتباط قوي و وثيق و ال جدوى من امتالك املنظمة املدخالت فقط لكي تحقق امليزة التنافسية   

   .                                                                  مة لدى الزبون الى مخرجات ذات قيلتحويلها مشترطة بوجود العمليات 

و ذلك او      , و عليه فإن امليزة التنافسية تتحقق عندما تكون املنظمة قادرة على انجاز انشطتها بتكلفة أقل -  

او ان تستخدم براعتها و خبرتها في انجاز     , بفاعلية افضل من املنافسين من خالل حسن استخدام املصادر   

      33.                                                                                            انشطتها بشكل يحقق قيمة اكبر للزبون نسبة للمنافسين
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.                                                                          دراسة حالة عن امليزة التنافسية لشركة كوكاكوال: املطلب الثالث   

              :                                                                                                                            كوكاكوال  امليزة التنافسية لشركة-

كوكا كوال شركة عاملية كبرى لصناعة املشروبات الغازية غير الكحولية و يعتبر مشروب كوكاكوال من اشهر    *  

نوع اخر من املشروبات    411منتجات الشركة و بجانب مشروب كوكاكوال تصنع الشركة حاليا مايقرب من   

.                                                                                    بلد لتقدم اكثر من بليون عبوة يوميا 011على نطاق اكثر من   

.                                                                            كوال انها تتميز بالسيطرة على عملياتها الانتاجية مايميز شركة كوكا-  

                          .                                                                                    التحكم في تكاليف الانتاج و التوزيع و التسويق-

.                                                                                                        قدرتها في املحافظة على الاسم و العالمة التجارية -  

                                                                                              .                                                تنوع و تعدد قنوات التسويق-

.                                                                                                                         بناء عالقات قوية و تعاونية مع العمالء-  

                                                       :                                                                                                                            العمليات *

خالل اعطاء امتياز لشركات    تقوم شركة كوكاكوال باستخدام مصادر خارجية في عملية تعبئة الزجاجات من  

                           .                                                                                                                            متخصصة في هذا املجال

في قطاع املشروبات الغازية و ايضا في عمليةوهذا الامتياز سيساعد الشركة في الحصول على فرص نمو مهمة   

.                           الاستحواذ الاستراتيجية من خالل ابرام اتفاقيات اليجاد شركات مشتركة مع شركة كوكاكوال   

                                                                                        :                                                                                            التكاليف*

و من خالل الاستعانة تعمل شركة كوكاكوال على التحكم في تكاليف الانتاج من خالل التنوع و تعدد منتجاتها   

                                                                                 .                         بمصادر خارجية و اعطاء امتيازات لشركات اخرى 

.                                               هذا الاسلوب يساهم مساهمة كبيرة في خفض التكاليف التشغيلية و زيادة الارباح   

                                                                                                                                   :                                   العالمة التجارية*

                        34. تقدم شركة كوكاكوال مجموعة قوية و متنوعة من املشروبات لعمالئها على اختالف اعمارهم 
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                 تعمل بشكل مستمر من خالل البحث و التطوير و ابحاث السوق اليجاد فئات جديدة و من ثم تعمل 

               .      على استقطابهم و تلبية رغباتهم مما يعزز نمو الشركة و زيادة شعبية اسمها التجاري في الاسواق 

و املياه املعبئة في زجاجات و العصائر و البرتقال و الايزو      تتكون مجموعة املشروبات من املشروبات الغازية  

.                                                                                                  و الشاي و مشروبات الطاقة و اخيرا الحليب و القهوة  

                                                                                                                                    :                         تعدد قنوات التسويق_

 تقوم شركة كوكاكوال باستخدام العديد من الاساليب التسويقية التقليدية و الرقمية و ذلك لتصل ألكبر عدد

.                                                       اعمارهم و ثقافاتهم و حتى مقدرتهم الشرائية  ممكن من العمالء على اختالف  

ير بالذكر  ان التسويق الرقمي هو احد اهم القنوات التسويق املستخدمة من قبل شركة كوكاكوال  ومن الجد  

مثلفان الشركة تمتلك العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي , اضافة الى موقعهم الالكتروني   

و التي تمكنها من طرح و عرض منتجاتها الى العمالء و كذلك الحصول على العديد من, الخ .......تويتر ,فيسبوك   

.                                                                                          اراء العمالء على املنتجات و العمل على تطويرها و تنوعها   

           :                                                                                                                            عالقة قوية ومستمرة مع العمالء -

حيث انها تساهم بشكل كبير بالتسويق الاشتراكي   , تعمل شركة كوكا كوال على خلق عالقات تعاونية قوية   

 وهذا يؤدي الى خلق قيمة قيم مشتركة لجميع اصحاب املصلحة من املتاجر املركزية و حتى املتاجر املتوسطة

                                                                                                                               .                                                و الصغيرة 

 تقدم الشركة مجموعة من منتجاتها و حزمها الواسعة ملتاجرها بناءا على التركيبة السكانية و الاجتماعية و 

                         35. تكون مناسبة لكمية الاستهالك املتوقعة من تلك الاسواق الاقتصادية للسوق املحلية بحيث

  

 

 

 

                                                             
بقدوريفوزيعبداالله30مرجعسابقرقم 35  



- 29 - 
 

                                                                                                                                                                          :خاتمة الفصل 

ز  بها   ما تم عرضه في هذا الفصل ترسخت لدينا فكرة ان التنافسية اصبحت هي السمة التي يتمبمن خالل   

النظام الاقتصادي الحالي كما ان امليزة التنافسية ليس لديها تعريف محدد و موحد و هذا الختالف النظرة     

كما يبين لنا ان للميزة التنافسية مصدريين اساسيين  . اليها من بين مختلف الباحثين و الخبراء الاقتصاديين   

ايضا من خالل دراستنا الى ان هدف املؤسسة ال يتعلقص و من هنا نستخل, مصادر داخلية و اخرى خارجية   

  .         الامر بمجرد حصولها على مزايا تنافسية و انما يتطلب منها السعي الدائم الى تنمية ما تحققه من مزايا 
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:                                                 الفصل الثالث   

 دور استراتيجية التنويع في تحقيق امليزة    

التنافسية                                         
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.                                                                     دور استراتيجية التنويع في تحقيق امليزة التنافسية  :الفصل الثالث   

                                                                                                                                                                                    :تمهيد 

احتياجاتها لتحقيق امليزة          تتجه معظم املؤسسات الى التنويع عندما تتوفر لديها فوائض مالية اكثر من*  

التنافسية في مجال نشاطها الاساس ي و من الناحية الاقتصادية يمكن القول بان التنويع يخلق قيمة لحملة    

و املهارات املكتسبة في نشاطها الاصلي بما يمكن ان لحملة الاسهم من خالل الاعتماد على تحويل القدرات   

  .                                                                                                   يؤدي الى تحسين املركز التنافس ي للنشاط الجديد
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:طبيعة العالقة بين استراتيجية التنويع و امليزة التنافسية :املبحث الاول   

                   :                                                         بين استراتيجية التنويع و امليزة التنافسية  العالقة: املطلب الاول 

              ولكي تتمكن املنظمة من الدولية قائم بين املنظمات وليس بين الدول  سواقألا يرى بورتر التنافس في -

للنفقات او القدرة دارة الجيدةلا ل السواء من ختحقق ميزات تنافسية  بد أنال ية فسواق الدولألا في املنافسة   

.                                                                                             على تمييز منتجاتها مع الاحتفاظ و الجمع بين هذه املزايا   

        ناسب احتياجاتينتاج للا تنويع للمنتج الواحد و بالتالي يقوم على إيجاد أشكال عديدة وبما ان التنويع-

سية      مهما للميزة التناف لالتنويع مدخلذلك يعد  العمالء لذلك يعد التنويع مدخال مهما للميزة التنافسية   

من خالل تنويع الالوان    نوع منتج واحد  منمختلفة ومتعددة  تشكيالتإيجاد  يالتنويع أ تيعكس عمليا   

                    .                                                                                                                            الخ....او الاطوال او املقاسات

ان لم يكن الكل بيةغلألا غبات أو ذواق والر ألا جميع  إلرضاءعيا طبي و ل مهمامدخ ر ولذلك فإن التنويع يعتب -  

                                          36. و بالتالي إشباع الدوافع و املحفزات وصوال الى أخر عميل يمكن ان تكسبه الشركة 

                                                         :             فضال على ان التنويع كمدخل لصناعة املزايا التنافسية يتوافق مع -

.                                                 طبيعة املكان الجغرافي و البيئة و املناخ و العالقات التي تحكم املكان و الزمان *  

.                                            بةخاصة بما يتعلق باالجيال الجديدة الشا ,طبيعة العنصر البشري و تفضيالته *  

:                                                                                                 املزايا التنافسية إلستراتيجية التنويع : املطلب الثاني   

:                                                        امليزة التنافسية من خالل ما يلي و عموما يمكن الستراتيجية التنويع تحقيق -  

 

تمنح استراتيجية التنويع امكانية تقاسم الانشطة بين*                                                                                 

عالقة بين النشاطات       وحدات املؤسسة من خالل وجود      .استغالل املوارد املتاحة و أثر التداؤب*   

               ين الانشطة الداعمة داخل        الرئيسية فيما بينها و ب

,                                                                          وحدات   املؤسسة   
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تفيد من مفهوم التداؤب      هذه العالقات تجعل املؤسسة تس   

 او اثر مشاركة املوارد و هو تصرف تعاوني لعدد من الوحدات    

 املستقلة بحيث يؤدي الى ناتج كلي اكبر من مجموع النواتج الفردية

في اشارة الى قيام الشركة   (    1+1=   0)  لكل وحدة على حدى     

 بالتنويع في مجاالت انشطة مترابطة و متعددة يحقق لنا اداء كلي 

مجرد مجموع اداء هذه الانشطة اذا كانت تعمل   اكبر بكثير من    

 بصفة معزولة عن بعضها و عليه يعد التداؤب املبرر الاقتصادي 

                                    .                                                                    للتنويع

 

ينشأ الحجم الاقتصادي عندما تتقاسم وحدتان او اكثر من      *  

قنوات التوزيع و تكاليف البحث و التطوير: وحدات الانشطة مثل   

:مثال, و منه كل وحدة ستستثمر اقل في الوظائف التي شاركت فيها , تحقيق الحجم الاقتصادي و*   

خدمة الانشطة و التكاليف املبيعات الخاصة     جينيرال موتورز  .                 اقتصاديات التوسع   

 باالنشطة الرئيسية لديها منخفضة النها تتوزع على عدد كبير من

اما اقتصاديات التوسع تسمح للشركة باستخدام مواردها, املنتجات   

مت في بناء موقع قوي في مجال نشاط معين بسهولة اكبر عما لو قا  

                                                                     37. به شركة جديدة
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و منه يمكن القول ان التنويع بغرض تحقيق الحجم الاقتصادي   *  

     يصلح كأسلوب لتدعيم الاستراتيجية العامة لتحقيق تكلفة أقل

 اي استراتيجية التنويع املركزة على الحجم الاقتصادي و توسع     

.           الاقتصاديات يمكن ان تساعد  الشركة لتحقيق تكلفة أقل  

 

هناك اليتان للفوز بميزة تنافسية في السوق من خالل ممارسة مركز*  

:                                                                                              قوي في السوق   

.تحقيق مركز قوي في السوق *     يتحقق من خالل تحويل املوارد من وحدة نشاط: الدعم املتبادل *1  

  في  على سبيل املثال عندما يكون هنالك خسائر للشركة, الى أخرى 

 نشاط معين مثال بسبب قوة املنافسة فتقوم الشركة باستخدام   

        38. ارباحها من انشطة اخرى لدعم هذا النشاط و تحقيق الارباح

ويتضح ذلك من خالل: إعاقة الوصول الى مصادر املواد او الاسواق *0  

 التنويع املعتمد على التكامل الرأس ي حيث تقرر الشركة تحقيق التكامل

 الامامي او الخلفي للوصول الى العمالء بسهولة او القيام بدور املوردين

      39. و منع املنافسين من الوصول الى املواد الخام و الاسواق 
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ستخدام شركة تويوتا الستراتيجية التنويع و مساهمتها في تحقيق عع    دراسة حالة ال : املطلب الثالث   

                                                                                                                                                                  :املزايا التنافسية 

                                                                              :                                                                           تعريف شركة تويوتا 

و كان مقرها اليابان ثم بعد ذلك تعددت فروع الشركة حتى انتشرت في    1937انشئت شركة تويوتا عام   

و هي شركة فرعا 100معظم دول العالم بل وتعتبر تويوتا منتشرة في كل انحاء العالم حتى الان و للشركة   

.                             متعددة الجنسيات كبرى لصناعة السيارات و تعتبر الان املصنع الاول للسيارات في العالم    

اسوزو      , (فوجي للصناعات الثقيلة)تويوتا تمتلك النصيب الاكبر من دايهاتسو و جزءا صغيرا من سوبارو   

فة الى تصنيع السيارات بإنتاج الشاحنات و الحافالت و مركبات صناعية   تقوم الشركة باالضا, ....و ياماها  

                                                                40. مختلفة و تقدم خدمات مالية من خالل فرعها تويوتا للخدمات املالية 

                                                                                                  :         استراتيجية التنويع و التي اعتمدتها شركة تويوتا -

كانت تويوتا تحلم بشكل دائم في ان تتوسع خارج حدود اليابان و من اوائل توسعاتها الخارجية تايوان       *  

ث اخذت شركات عبد اللطيف جميل وكالة  حي, بعدها اتجهت شركة تويوتا الى اململكة العربية السعودية   

       تم تصدير اول سيارة يابانية الى الواليات الامريكية  1917وفي عام ,  1911تويوتا في السعودية  في ابريل 

تم إنشاء تويوتا موتورز في الواليات املتحدة و من بعدها بفترة 1917و في اكتوبر , ة و كانت سيارة كراون املتحد  

  .                                                                                                                            قصيرة توسعت الشركة الى البرازيل 
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-ستيعاتركزت سياسة تويوتا على ان تبسط جناحيها على اكبر عدد من الدول و تحضير اسواق جديدة ليتم ا-  

جنوب افريقيا: ب ما تصنعه بشكل دائم  و فعال لذا اتبعت سياسة التوسع و استمر توسعه في عدة بلدان   

و هذا مايسمى بالتنويع في الاسواق اي استخدمت    , بلجيكا و تايالند حتى توسعت الى كافة انحاء العالم ,  

.                                          حلي الى السوق العالمي لتوسعها من السوق امل( التنويع)استراتيجية النمو و التوسع   

هي احدى فروع الشركة و املمول الرسمي      : تي أر  دي : وكذلك قامت بالتنويع في عدة انشطة و منتجات -  

                                                                                           41( . سايون , لكزس )لقطع الغيار الرياضية لسيارات تويوتا 

قامت شركة تويوتا للصناعات             , يتم تصنيع هذه الاالت في شركة تويوتا للصناعات : رافعة الشوكة -  

و شركة رايموند الامريكية و كذلك      " بيت ي للصناعات"باالستحواذ على شركة رافعات الشوكة السويدية   

و هذا ما يسمى, شركة تويوتا لرفع املواد : الايطالية لتصبح اكبر شركة رافعات شوكة بالعالم "  CESAB "شركة   

  .                                   بالتنويع الخارجي و من اشكاله الاستحواذ الذي تطرقنا اليه في الفصل الاول من املذكرة

و كذلك قامت تويوتا باالندماج و هو من انواع التنويع الخارجي بتعاونها مع ميتسوبيش ي النتاج الطائرات و   -  

                 .                                                                                                                           هذا يسمى بالتنوع في الانشطة

كما تقوم بصناعة محركات بحرية و مراكب و اعتمدت فيها على استخدام نفس تقنيات محركات السيارات -   

 و ماسمى نوعا ما بالتنويع املترابط بحيث اضافت نشاط جديد ولكن يرتبط مع نشاطها اصلي من حيث     

                                                                                                                                                                          42.  التكنولوجيا

:                                   املزايا التنافسية لشركة تويوتا التي ساهمت استراتيجية التنويع في تحقيقها او تطويرها*  

      ككل السيارات تعمل   :  م الشركة بتطوير  املوديالت بشكل مستمر و التتوقف عند املوديالت القديمة تقو -

بشكل مستمر لكنها اكثر ما يميزها هو التنوع الواسع في احجام و اشكال السيارات  تويوتا على تحديث انتاجها   

 و العديد من وسائل النقل اي انها تستهدف عدة فئات و اذواق من خالل دراسة جيدة لسلوك املستهلك في   

                                        .                                                                                                                            تطوير منتجاتها 

 

                                                             
41

موقعتجارتناوموقعميكانيكااليف   
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وقوع الشركة في          مجاالت من شأنه ان يقلل احتمالية دخول املؤسسة في عدة: اعتماد سياسة التنويع -  

 مشاكل مالية نظرا لتنوع مصادر الدخل من اسواق مختلفة فتمتلك تويوتا نسبة محدودة في شركة           

دوالر كما تقوم بصناعة محركات بحرية و مراكب و التي      مليون  67.0ميسوبيش ي للطيران حيث استثمرت   

حرصت على ان تطابق معايير الجودة و الامان في صناعتها و هذا ما تطرقنا اليه في استراتيجيتها النوعية       

   ومن خالل الدراسة التي قمت بها ارى ان كان هنالك أثر كبير الستراتيجية التنويع في تحقيق بعض املزايا *

 التنافسية من حيث التنويع في الانشطة او الاسواق او املنتجات و النمو و التوسع في عدة قارات فهذا يعتبر

                                                         43. اضافة للشركة لتحقيق مزايا تنافسية تساعدها في التفوق على املنافسين

.                                                    ير استراتيجية التنويع في تحقيق امليزة التنافسيةمساهمة و تأث: املبحث الثاني   

:                                                                                                 املطلب الاول أثر استراتيجية التنويع على الربحية -  

      التنويع له أثر كبير على بعض مؤشرات القدرات التنافسية والتي من بينها مؤشر الربحية وهذا ما نتطرق إن 

                                   .                                                                                                                            اليه في هذا املطلب

 1* أثرها على التكلفة و السعر :إن إضافة منتجات جديدة من خالل التنويع في حافظة ألانشطة44 والتي تشبع 

فعلى جانب الطلب  له أثر على التكلفة و السعر , غير مشبعة سابقا للزبائن أو  ةجديد ترغبا تلبي حاجات و   

بين السلع الى زيادة انخفاض الاسعار  في املؤسسات املنوعة باملقارنة مع        سوف تؤدي القابلية الحالل  

فمثال املنتجون التخصصون في انتاج اكياس البالستيك و الورق للذين يعملون      , املؤسسات املتخصصة   

حقيقة ان  , بصورة مستقلة سوف ال يأخذون بعين الاعتبار في اعتبارهم بطريقة واضحة عند وضع الاسعار    

لكن املؤسسة التي تتبع استراتيجية التنويع و تنتج سلع مثل , زيادة سعر  بعض سلع يزيد من استهالك اخرى   

سوف تميل الى خفض اسعارها و من ناحية الانتاج اذا انخفضت تكلفة احدى السلع زاد انخفاضها   السكر   

                                                                                                                                                        45. بزيادة انتاج سلع اخرى 

  

                                                             
43 CORINNE GENDRON : Le développement  durable comme compromis , quebec2006 
 
 
44
 حافظةاألنشطة: هيمجموعةمنمجاالتالنشاطاالستراتيجيالتيتضمهاالمؤسسة,موجهةالىنفسالعمالءوبنفسالتكنولوجياوتوجه

.نفسالمنافسة  
.أثرتنويعالمنتجاتفيمؤسسةكوندوردراسةحالة 45  
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سواءا بصافي الارباح املتحصل عليها  الهدف الرئيس ي للمؤسسة تحقيق أرباح : أوال : أثرها على زيادة الارباح *0  

لكي تنجح استراتيجية التنويع لتحقيق الارباح يجب ان تتمكن : ثانيا ...... . جميع املنتجات او من املنتج الجديد  

.                                                           املؤسسة من تمييز منتجاتها بطريقة تمكنها من فرض اسعار اعلى للمنتجات   

على ربحية املؤسسة و هو تحسين الجودة فبتحسين الجودة في املنتجات الدائم يزيد يوجد عامل اساس ي يؤثر   

                                                                                                                     46.  من مبيعات املؤسسة فبالتالي تزيد الارباح 

                                                                                                                                                 :     ملخاطر على توزيع ا هاأثر *3

التنويع الى عدد من مجاالت الانشطة غير املترابطة ، وذلك لتخفيض املخاطر يمكن توزيع املخاطر من خالل-  

  في حالة القيام باستثمار وحيد ففكرة اختيار محفظة من الاستثمارات لتخفيض هذا الخطر من خالل تبني 

يمكن القول انه سيؤدي الى تكوين محافظ من مجاالت النشاط غير املترابطة و التي    التنويع كإستراتيجية     

                                                                                                                 47. يتم تحقيقها من خالل الاستحواذ و الشراء 

.                                                                                   أثر استراتيجية التنويع على املكانة التنافسية : املطلب الثاني   

                 :                                                                                                                            حصة السوقية أثرها على ال*1

 تسمح استراتيجية التنويع للمؤسسة بإستخدام مواردها في بناء موقع قوي في مجال النشاط بسهولة اكبر      

-و بالتالي الزيادة في عدد الزبا, فبالتوزيع يتوقع كسب مركز  سوقي كبير  , حجما لو قامت به مؤسسة جديدة   

          .                                                                                                                          ئن و الشرائح او القطاعات السوقية

:                                                                                                          أثرها على الدعم املتبادل للقدرات التنافسية *0  

أنشطتها        أحد  فيها تواكتسب نمتها التيعلى استخدام القدرات املؤسسة يساعد  ,املنتجات  فيإن التنويع -  

و تعمل في صناعة أخري و تميل املؤسسة التي تنوع نشاطها         ,الحالية الى وحدة اخرى تمتلكها املؤسسة      

بنشاطها او بقدراتها الحالية مثل قدراتها في مجاالتعن طريق نقل املهارات الى شراء الانشطة التي لها صلة   

.                                                                                                     حوث و التطوير تسويق الانتاج و ادارة املواد او الب  
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              :                                                                                     أثرها على القدرات الادارية للمؤسسة الاقتصادية *3    

يظهر أثر التنويع في املنتجات على تلك القدرات املوجودة في مستويات الادارة و الوظائف املختلفة باملؤسسة  -  

و تساعد هذه القدرات كل وحدة من وحدات املؤسسة على تحقيق مستويات اداء أفضل   , متعددة النشاط   

لو كانت كل وحدة منها مؤسسة مستقلة تعمل بقدراتها الذاتية فقط حيث يتم خلق القيمة على املستوى  مما  

او مشاركة  , التشغيلي ان أمكن لوحدات النشاط مشاركة تكاليف أنشطة معينة و مهارات و خبرات الاداريين   

باقي الافراد العاملين      ى رفع كفاءات املواد الخاصة بالتسهيالت الرئيسية او التنظيم مما يؤدي بالضرورة ال  

و يؤدي التنويع الى تنمية القدرات الادارية , عن طريق كسبهم للطرق جديدة في الانتاج و كسب تجارب عملية    

                                        :                                                                    و عادة ما تأخذ هذه القدرات أشكال متنوعة منها 

                                                                                                                                                               .     قدرات الابتكار*أ

                                                                                                                              .هيكل تنظيمي و نظام رقابة فعاالن *ب

                                                                                                                                             48. قدرات استراتيجية عالية*ج

:                                                                      أثر استراتيجية التنويع في القوى التنافسية لبورتر : املطلب الثالث   

                                                                          :                                          أثرها على القوة التفاوضية للموردين * 0

فتبني املؤسسة الستراتيجية التنويع في املنتجات والذي, يمتلك املوردون القوة او السلطة على قطاع الصناعة   

مما ينقص    , التكامل العمودي الخلفي من خالل استقاللية اكبر  في العمليات الانتاجية يظهر جليا السيما   

.                                                                                                               الضعف الذي يمارسه املوردون على املؤسسة   

 و يمكن ان يكون للتنويع في املنجات أثر ايجابي على املورد فقد يحدث احيانا ان يساهم ادخال املؤسسة ملنتج 

 جديد او تكنولوجيا جديدة الى دفع مورديه نحو تطوير التكنولوجيا التي يستخدمونها فيما يوردونه للمؤسسة 

ذاتذلك املنتج الجديد قد يتطلب مستلزمات  على اعتبار  ان, سواء كانت مواد اولية او مواد نصف مصنعة   

                                         .                                                                                                                            تكنولوجيا عالية
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         :                                                                                                                            ن أثرها على قوة التفاوض للزبائ* 0

يمكن للمؤسسة ان تؤثر  على القدرة التفاوضية  , ان ادخال منتجات جديدة بسعر معقول و بجودة عالية   

والتي تكون , بالبحث و التطوير  الذي يضمن اضافة خصائص جديدة للمنتجات   لزبائنها باهتمامها املستمر   

.                                                             غالبا املحدد لجاذبية املنتوج و بالتالي جذب الزبائن الحاليين و املحتملين   

                                                                                                                                :                           أثر ها على املنافسين *3

ان تبني املؤسسة الستراتيجية التنويع له أثر كبير  لصد املنافس الذي دخل الى الصناعة التي تعمل فيها او  -  

   .                                                                                                                 على ذلكالقدرة املنافس الذي تتوافر لديه 

فإن   , اذا أقدم املنافس و حاول الحصول على نصيب من تلك الصناعة عن طريق تخفيض الاسعار : مثال   

أي تنقله الى الصناعة الاولى التي يعمل فيها, الاسلوب و تنوع نشاطها املؤسسة تستطيع الرد عليه بنفس   

                                                                        49. ثم تخفض اسعارها للحصول على نصيب من الصناعة , املنافس  
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                                                                                                                                                                       :خاتمة الفصل *

في التعامل مع أثرا هاما في املكانة التنافسية للمنظمة من خالل ما تتيحه من مرونة الستراتيجية التنويع  ان-  

 املوردين او املنافسين و كذلك املرونة التي تتيحها هذه الاستراتيجية في توسيع قاعدة العمالء بشكل يساهم 

.                                                                                                            النهائية في زيادة حجم أعمالها و بالتالي أربحائها  

الستراتيجية التنويع دورا بارزا في تحقيق املنظمة للريادة في مجال العمل الذي تمارسه اذا ما أحسن          -  

نب بيئة املنظمة الداخلية باالضافة الى استغالل الظروف الخارجية بشكل استخدام الامكانيات املتاحة و جوا  

 جيد يمكن املؤسسة من اقتناص الفرص لزيادة حجم اعمالها او التخفيف من سطوة املوردين او هزيمة      

املرونة في  املنافسين بما تتيحه هذه الاستراتيجية من حرية في التحرك و الابداع و الابتكار  الامر الذي يخدم   

                      .               ق الذي تعمل فيهمعالجة أي مشكلة و استغالل أي فرصة للحفظ على ريادتها في السو 
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                                                                                                                                                                         :الخاتمة العامة 

بر احد اهم عملية تحديد الخيار ا استراتيجي املناسب يعتمن خالل الدراسة التي قمنا بها توصلنا الى ان -  

 املحاور التي ترتكز عليها املؤسسة محل الدراسة و ذلك من اجل تحقيق مركز تنافسيي لها في سوق مقارنة ب

ويتم ذلك من خالل الربط بين التحليل البيئي و الخيار ا استراتيجي عن طريق تحليل القوة و الضعف , منافسيها   

.في بيئتها الصناعية   

البحث تسليط الضوء على استراتيجية التنويع كإحدى البدائل ا استراتيجية التي قد و قد حاولنا من خالل هذا  

.تمكن املؤسسة من تحقيق الاهداف سابقة الذكر    

متعلقة ببعض املفاهيم ذات صلة بتحقيق امليزة التنافسية من خالل و قد تناولنا في البحث عدة جوانب 

 دراسات 

.لبعض الشركات العاملية   

و كذلك مساهمتها في تحقيق امليزة التنافسية , مق في املفاهيم الاساسية املتعلقة بإستراتيجية التنويع و ان التع

 مكننا 

:من الوصول الى جملة من النتائج و هي كالتالي   

:نتائج الدراسة * 1  

:لقد تم التوصل من خالل دراستنا الى مجموعة من النتائج املتمثلة في   

التنويع محل اهتمام العديد من املؤسسات في السنوات الاخيرة و ذلك لقد أصبحت استراتيجية -

 ألهميتها في

.و العمل على مواكبة التطورات املتسارعة التي يشهدها العالم , تحسين و ضع املؤسسة   

بمنافسيها من خالل املحافظة على مركزها  التموقع الحسن مقارنة تساعد استراتيجية التنويع املنظمة لضمان -

.التنافس ي و حصتها السوقية   

تعتبر استراتيجية التنويع من استراتيجيات النمو و التوسع التي تحقق للمؤسسة مكاسب ايجابية حيث تسمح -

.لها بالحصول على الارباح  

.أرباح الانشطة الاخرى تمكن استراتيجية التنويع املؤسسة من تعويض ديونها في نشاطها الاساس ي ب-  

.يؤدي التنويع في الانشطة في بعض الاحيان الى ديون كبيرة حيث يتطلب تمويل كبير-  



- 44 - 
 

 

 

ساعد التنويع في املنتجات شركة كويك سيلفر على التعدد في الانشطة و دخولها في عدة مناطق في العالم مما -

.يوسع عالمتها التجارية في السوق العالمي  

تنافسية العنصر ا استراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق املنظمة ربحية متواصلة تمثل امليزة ال-

.مع منافسيها  

ريادة شركة كوكا كوال في السوق العالمي للمشروبات الغازية و هذا الكتسابها مزايا تنافسية تتفوق فيها على -

.امنافسيها و هذا بسعيها الدائم الى تنمية ما تحققه من مزاي  

تؤثر استراتيجية التنويع على على عوامل القدرة التنافسية للمؤسسة  و تساعدها على توفير خيارات للمستهلك و -

.تدعيم املركز التنافس ي لها  

ان استراتيجية التنويع تتطلب وعي استراتيجي من طرف املؤسسة من اجل معرفة كيفية التحكم في تطبيق هذه -

.على تحقيق امليزة التنافسيةاملؤسسة  الاستراتيجية من أجل مساعدة  

.ان دراسة نتائج التنويع على مؤشرات تنافسية يعتبر عامال مساعدا على تحليل الوضعية التنافسية للمؤسسة-  

 نالحظ ما سبق دراسة حالة شركة تويوتا ان الشركات العاملية تعتمد على استراتيجية التنويع الن بامكانها-

التمويل في عدة نشاطات و تطوير منتجاتها و توسع عالماتها التجارية بدخولها في عدة اسواق في حين ان 

.املؤسسات املحلية تبتعد عن املخاطرة بدخولها في عدة نشاطات و هذا ما ابقاها في نفس الدائرة املحلية  

:اختبار صحة الفرضيات -0  

.املؤسسة و عي فرضية صحيحة  استراتيجية التنويع تعمل على نمو و توسع-  

.يعتبر التنويع من البدائل التي تمكن املؤسسة من تحسين مركزها التنافس ي-  

.تزيد املؤسسة من فرص النمو بتطبيقها الستراتيجية التنويع النها تؤثر على املحددات التنافسية-  

.يةلالستراتيجية التنويع دور مهم و فعال في تحقيق و تعزيز امليزة التافس-  

:الاقتراحات او التوصيات -3  

يمكن للمؤسسة توسيع قاعدة نشاطاتها و اضافة خطوط منتجات جديدة من خالل الاستغالل الامثل للمواردها -

.املالية و البشرية  

.ضرور ة اعطاء اولوية اكثر للدراسات املتعلقة بإستراتيجية التنويع في الشركات املحلية بالجزائر-  
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.على تحقيق ميزة فريدة من نوعها تميزها عن بقي املنافسين بدون التقليد في امليزات التنافسية العمل-  

.يلزم على املؤسسات املحلية تطبيق استراتيجية التنويع لتحسين ادائها خاصة املؤسسات ذات الحجم الكبير-  

:املراجع   

.بيل محمد مرس ي ن.د( اعداد تنفيذ مراجعة)كتاب استراتيجيات الادارة العليا -0  

.احمد الصقال.ثامر البكري و د.د, كتاب التحليل ا استراتيجي و امليزة التنافسية -0  

.سعد غالب ياسين .د, كتاب الادارة الاستراتيجية -3  

... .منظوري الشخص ي و دراسة سابقة لي عن املوضوع استراتيجية التنويع و اهميتها و انواعها -4  

.يدا الزهرة, مذكرة دور استراتيجية التنويع في تحسين اداء املنظمة -1  

ماهيالميزةالتنافسيةوكيفيةتحقيقها؟.ادراكللتعليمااللكتروني:قناةيوتيوب-6  

.معلوماتسابقةمناالستاذةدباحي-3  

.دراسةسابقةلشركةكوكاكوال-2  

موقعتويوتا-7  

ويكيبيديا-2  

.أثرتبنياستراتيجيةالتويعفيتحقيقالميزةالتنافسية,كوسامذكرةنادين-7  

.أثرتنويعالمنتجاتفيمؤسسةكوندوردراسةحالة-22  

.دوراستراتيجيتياالعالنوالتنويعفيتحقيقالميزةالتنافسية,مذكرةكنانالشريفوكريممنصوري-22  

.موقعتجارتنا-20  

.موقعميكانيكااليف-23  

.فتيتي ليلى, دور إستراتیجیة التنویع في تحسين أداء املؤسسة  دارسة حالة مؤسسة هالیبرتون  -14  

.محمد بوطالعة دور استراتيجية املؤسسة في تحقيق امليزة التنافسية-11  

16- Project on diversification research : overview and outlook – definition of diversification page 02. 

17 CORINNE GENDRON : Le développement  durable comme compromis , quebec2006- 

18- Marketing stratégique : l’avantage concurrentiel . meryem ahmame youtube. 

19- Youtube ; my economy : stratégie de diversification. 

20-youtube youssef hassani : la stratégie de la diversification. 
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                                                                                                                                                                                            :امللخص 

و, يق امليزة التنافسية يع في تحقتهدف هذه الدراسة الى الوقوف و التعرف على مدى أهمية استراتيجية التنو *  

همية التنويع و أنواعه دراستنا من أو التوسع من خالل ما تطرقنا اليه في  يضا في ضمان الاستمرار هميتها أأ

:متمثلة في   

و مزايا و عيوب هذه  الاستراتيجية و استخدام  .ترابط و غير املترابط و الداخلي و الخارجي و الافقي و الرأس يامل  

ا يميز املؤسسة عن كما تطرقنا في بحثنا الى امليزة التنافسية التي تعتبر هدفا استراتيجي, كويك سسلفر لها  شركة

.منافسيها  

ةمحددات و مصادر و دراسات لشرك و استهدفنا اهم العناصر و املعايير للحكم على جودتها و أسس بنائها من  

.كوكاكوال   كوكاكوال  

استراتيجية التنويع تلعب دورا هاما في تحقيق امليزة التنافسية بمساهمتها في التأثير علىكما استخلصنا ان *  

فمن خالل دراسة الحالة لشركة تويوتا, الربحية  و املكانة التنافسية و على الاستراتيجية التنافسية للمؤسسة   

مؤسسة و دخولها في عدة نشاطاتالتنافسية للوصلنا الى أن اعتماد شركة تويوتا لسياسة التنويع من مزايا   

.ينساعدها في التفوق على املنافس  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 48 - 
 

 

Summary : 

* This study aims to stand and identify the importance of the diversification strategy in achieving 

competitive advantage, and its importance also in ensuring continuity and expansion through what 

we touched upon in our study of the importance of diversification and its types represented in 

coherent and unconnected and internal and external and horizontal and The vertical and the 

advantages and disadvantages of this strategy and the Quik Silver Company's use of it. We also 

discussed in our research the competitive advantage, which is a strategic goal that distinguishes the 

institution from its competitors. We targeted the most important elements and criteria to judge their 

quality and the foundations of its construction from determinants, sources and studies of the Coca-

Cola company. 

* We also concluded that the diversification strategy plays an important role in achieving the 

competitive advantage through its contribution to affecting the profitability and competitive position 

and the competitive strategy of the organization. Through the case study of Toyota, we concluded that 

Toyota’s adoption of the policy of diversification is one of the competitive advantages of the 

organization and its entry into several activities that helped it. to outperform competitors. 


