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 المستخلص
ان تطور سوق المنافسة في بيئة االعمال فرض على  المنظمىاا ان تنىون متةوتىة تنافسىيا        

وباستمرار حت  تنىون تىاةرع على  المحافظىة على  حاىتوا السىوتية وال مىل على  سياةتوىا مسىت ب    
سىين وان تح يق هىاا التةىوق يتطلىن مىن المنظمىة ان تحاىل على  ميىسع تنافسىية تميسهىا عىن المناف

االخرين وفي ااهان سبائنوا . إا تىدة  هىاا الميىسع ةور موىم وحسىاح فىي حيىاع منظمىاا االعمىال 
 خااة في وتتنا الحاضر نظرا  لنثرع التطوراا والتغيراا في بيئة األعمال.

وممىىا ترىىةر اال ىىارع اليىىي ان الميىىسع التنافسىىية تترسىىة بمرموعىىة مىىن االب ىىاة التىىي تختارهىىا ان ناسىىا 
مسىىتمر لرابىىاا السبىىون المسىىتوةر المتغيىىرع ومىىا يىىراا تيمىىا ومىىا ي ةمىىي المنىىافح   ويمنىىن للت ىىويم ال

تحةية اب اة الميىسع التنافسىية والتىي تمثىل ن طىة اتةىاق بىين النتىان بارب ىة اب ىاة هىي النلةىة االتىل   
ي الرىىوةع   الوتىىا   والمرونىىة . وهىىاا االب ىىاة بطبي ىىة الحىىال توىىةر الىى  تح يىىق الب ىىة االسىىتراتير

 االهم وهو نسن رضا السبون .
والمنظمىىىة حتىىى  تىىىاطر هىىىاا الميىىىسع ب اعىىىةع علميىىىة فوىىىي تسىىى   الىىى  انتوىىىا  احىىىة  االسىىىتراتيرياا 
التنافسية ال امة التي تتناسن وامنانياتوا وموارةها وهاا االستراتيرياا هي استراتيرية تياةع النلةة 

تستطيع المنظمة ان تح ق نل الك فوي ت مة   استراتيرية التمايس   واستراتيرية الترنيس . وحت  
الىى  اسىىتغ ل نىىل ماىىاةرها الةاخليىىة بمىىا فىىي الىىك نظىىم الم لومىىاا علىى  اعتبىىار ان سىى مة ال ىىرار 

 نةاءع الم لوماا .مة  س مة و االةار  ونةاءتي انما ي تمة عل  
را  مومىىا  فىىي ونظىم التنىىالير باعتبارهىا رىىسءا مومىا مىىن نظىام م لومىىاا المنظمىة يمنىىن ان تىدة  ةو 

ةعم تنةيا االستراتيرية التنافسية التي تختارها المنظمىة .وعليىي رىاءا هىاا الةراسىة لتسىلط الضىوء 
علىى  مىىة  امنانيىىة ابىىراس او تح يىىق الميىىسع التنافسىىية مىىن خىى ل اسىىتغ ل نظىىم التنىىالير الحةيثىىىة 

ة عن طريق تح يق ومة  امنانية هاا النظم من تح يق الوضع التنافسي الا  تس   اليي المنظم
 اسب ياا التنافح التي ا رنا اليوا .

وتة تم ت سيم البحث عل  ث ثة فاىول   خاىص الةاىل األول لمنات ىة الخلةيىة النظريىة للبحىث 
وتضىىمن ث ثىىة مباحىىث   األول اخىىتص بىىالميسع التنافسىىية . والثىىاني تضىىمن اسىىتراتيرياا التنىىافح 

التنىىىالير وةور الحةيثىىىة منوىىىا فىىىي ةعىىىم الخيىىىار  ال امىىىة . امىىىا المبحىىىث الثالىىىث ف ىىىة خاىىىص لىىىنظم
االسىىتراتيري . امىىا الةاىىل الثىىاني ف ىىة خاىىص ل ىىرض الرانىىن التطبي ىىي للبحىىث وتضىىمن ث ثىىة 
مباحىىث   المبحىىىث األول تنىىاول نبىىىاع ت ريةيىىة عىىىن عينىىة البحىىىث ونظىىام التنىىىالير المطبىىق فيوىىىا . 

المبحىىث الثالىىث اثىىر تطبيىىق فىىي الم مىىل . فىىي حىىين تنىىاول  ABCوالثىىاني خاىىص لتطبيىىق نظىىام 
فىىي ةعىىم الخيىىار االسىىتراتيري لل ىىرنة . امىىا الةاىىل الثالىىث ف ىىة تضىىمن االسىىتنتاراا  ABCنظىىام 
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والتواياا وتسم عل  مبحثين   تناول األول أهم االستنتاراا التىي تىم استخ اىوا مىن الرانىن 
 النظر  وال ملي للبحث   في حين تناول المبحث الثاني تواياا الباحث .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


