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ز  ه  اتيجية والمجتمع ، و ناك عالقة بي  يلعب  يجب علينا ان نفهم ان المنظمات  االستر

ي تشكيل المجتمع حولنا 
   . اجتماعي يحتاج إىل تقدم  صادياالقت التقدم  ، وان  دورا فز

 والسؤال هنا هل المنظمات تنافس لتكون األول أم لتكون األفضل.  

ي السوق .   غالبا المنظمة   تركز عىل ان تكون  
هي طريقة تفكت    وهذه أفضل منظمة فز

ي المنافسة  ليست هذه الطريقة . 
اتيجية هو االعتقاد    البشر . لكن فز ي االستر

اكت  خطا فز

طريقة   هناك  الصناعة  بان  ي 
فز للمنافسة  الواقع  واحدة  ي 

فز مختلف  ،  طرق   ة هناك 

أسوء األخطاء  ويشت  مايكل بورتر إىل ان    للمنافسة تعتمد عىل  ماذا يريد المستهلك. 

س  اتيجية هو ان تنافس مع النظت  الشر ي االستر
ي نفس االتجاه وفز

   ات. فز

،  هو عميلكعىل من    فضل يعتمد  ه السيارة األ  ؟ تحديد ما ما هي أفضل سيارة فمثال  

ة ، أو  هل   ،  وهكذا   ،ىل الرفاهيةإ الذين يحتاجون    هم األشخاص    هو العائالت الصغت 

ي السوق وبناء عليه تحدد ما األفضل  
يجب أن تحدد من هو العميل الذي تستهدفه فز

الطريقة األفضل للمنافسة تعمد عىل ماذا تريد ان تقدم؟ او عىل الطريقة    الذي يناسبه. 

ي تريد  
 تخدم العميل. ان  تعمل بها لالتر

و  متفردة،  منظمتك  بها  تجعل  ي 
التر الكيفية  عىل   ز  كت  التر قيمة    أضيفكيف    يجب 

اتيجية  تقوم عىل أساس االختيار .احد    خطاء األ للعمالء الذين أريد أن أخدمهم.  االستر

بإ يقوم  من  فيها  يقع  ي 
اتيجيات  التر االستر تخدم  عداد  اتيجية  استر وضع  جميع    هو 

 العمالء . وهذا مستحيل. 
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مناف هو   اتيجية  االستر ي 
فز ة  الكبت  األخطاء  نفس احد  يقدمون  الذين  ز  المنافسي  سة 

ء .  ال ي
ي    سر

تجت  عىل ذلك    فالمنافس أراد تخفيض التكلفة فسو   لو وتتمثل المشكلة فز

ة.  فةوتخفض التكل  ، وربما يسبب هذا القرار مشاكل كثت 

اتيجية   ي عملك     essence Strategyجوهر االستر
هو ان تجد أن تجد موقعا متفردا فز

وعىل الرغم  ما تقدمة.      ختيار و ا من توصيل القيمة للعمالء     كيمكن  الموقع    هذا ،  

ء بسيط  من ان   ي
لكن معظم المؤسسات ال تعمل هذا . معظم المنظمات  ،  هذا شر

ي وضوح الرؤية وليس لديها القدرة األساسية لصنع  
   ا اختياراتهمرتبكة  ولديها نقص فز

ي يحتاج  وهذا يؤدي إىل عدم القدرة عىل النجاح. 
اتيجية  ليس إ النجاح الحقيقر ىل استر

 لتكون المنظمة متفردة .  األفضل ولكن المنظمة   فقط لتكون

اتيجية هي مجموعة من الخيارات عىل المدى الطويل ز  تل  تضعها المنظمة    االستر مت 

ز و هنفس ة تنافسية ت ا علن المنافسي  ز اتيجية ما ، وبالتاىلي حقق مت  يجب أن تحدد االستر

ي لذي نريده فعال عىل المدى الطويلا
اتيجية ال تعتز األشياء  بشكل    أداء  نفس  . االستر

اتيجية هي االختيار  وأداء األشياء بشكل مختلف  أفضل ولكن االستر

اتيجية ي االستر
ي ت   وهناك قضية مهمة فز

كات العامة التر ي الشر
ي سوق  وخاصة فز

عمل فز

سعر     ، ولكن  سعر السهم ليس هدفيجب أن تعلم ان  المال او األسهم المالية  .  

األداء   الهدف   ولكن  نتيجة   هو  ز  السهم  المتمت  التقدم االقتصادي  إذا كان  ألنه   . 

ولكن عىل المدى القصت   سعر السهم   ن سعر السهم سوف يرتفع  إعاىلي ف قتصادي  اال

  . طريقة غت  دقيقة للحكم عىل النجاحيعتت  

يجب    ، التنافسية  ة  ز المت  تحقيق  ي 
فز واستمراريتها  اتيجية  االستر ي 

فز النجاح  ولضمان 

اتيجيالتجارب  االطالع عىل أفضل   ي تطبيق االستر
فهم العمليات   تيجب ان  و    ات،  فز

ي المنظ
ي تضمنها الظروف األساسية فز

ي تحقق   كما يجب  ة   مالتر
ان  تحدد القيمة التر

 . لك التفرد 

الج  اتيجية  ي ال دياالستر
التر الجيدة    ة هي  اتيجية  ، االستر الجميع سعداء  ي   تجعل 

التر

للجميع   الرضاء  متحقق  مشكلة  ي 
فز المنظمة  أل تجعل  الجمهور  عبئا عىلع  ي 

تلقر   نها 
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ي المحافظة عىل الجمهور.  
ي االستمرار فز

اتيجية تعتمد عىل    المنظمة فز وبالتاىلي االستر

ة من اجل الحصول عىل    trade-offsما يسىم   ز ة  وه التنازل عن مت  ز أخرى عىل  مت 

كة  سبيل المثال   ه اعة من المخزن بنفسضتكلفة نقل البالمستهلك   يتحمل   IKIA شر

البيت  يو  ي 
فز بنفسه  كيبها  بتر ويقوم  به  الخاصة  النقل  وسيلة  ي 

فز النقل   تكلفة  تحمل 

اتيجية ناجحة لدى الكثت     ذهبجودة عالية وسعر منخفض . وه   ي  ها تر يشمقابل أن   استر

اتيجيات تدول حول  تمن المس كة عرفت ماذا يريد المستهلك. االستر ز ألن الشر هلكي 

ي يرغبها المستهلك. 
ز  لديهم رضاء عىل هذه   االختيارات التر ولكن ليس كل المستهلكي 

اتيجية تحقق رضاء جميع العم اتيجية، وبالتاىلي اإلرصار عىل عمل استر
الء ليس االستر

وتحقيق  صحيح المستهدف  الجمهور  عىل  اتيجية  االستر تركز  ان  يجب  وبالتاىلي  ا،  

ي ال الت
ي جزئية محددة ولكن ليس األفضل فز

 سوق عىل االطالق. فرد فز

اتيجية جيدة أوال تحديد العميل المستهدف، ثنيا ما هي احتياجات   لصياغة استر

العميل، ثالثا ما هو السعر المناسب ، بدون اإلجابة عن هذه األسئلة الثالثة ال توجد  

اتيجية وال يمكن إضافة قيمة. و  اتيجية ه استر و ماذا تختار وليس ماذا جوهر االستر

اتيجية  هي البحث تفعل. ف ي ال عن االستر
ي ال  ، و تقدمها  الخدمة التر

هي الوظيفة التر

ي ال  ةالفائد وم بها ، وه تق
ي صياغة  تعطيها  التر

ز عىل هذه النقاط مهما جدا فز كت  . التر

ة التنافسية المستمرة.   ز اتيجية متفردة تحقق المت   استر

  


