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-  دراسة عينة من المؤسسات الجزائرية-

امللخص

ABSTRACT

The objective of this empirical study was to
examine the impact of marketing capabilities
operational (pricing management, product
management, channel management, marketing
communication management, sales force
management) and capacity marketing stratégie
(marketing information management, marketing
planning, marketing implémentation) on the
market performance of the institutions (niche
Product Enterprise in the market compare to
Competitors) to achieve the compétitivités of a
sample of the Algerian institutions
As a questionnaire for this purpose designed
and distributed to the appropriate sample
consists of (11) Foundation included many
vocabulary amounted to 141 questionnaire
valid for analysis, and to test the hypothèses of
the study has used simple regression and
multiple régression analysis. The study attempts
to answer the following question: What is the
nature of the impact between marketing
capabilities and performance of the institutions
of the Algerian market Access to achieve
competitive in the business sector, and the Most
important résulta that have been reached:
- Total marketing comptabilities - opérationnel
dimensions of the various dimensions of
operational marketing comptabilities Mojtmahcan explain what Nspenh 58.9% of the market
performance achieved by the studied
institutions, according to the evaluation of the
respondents.
- Total marketing comptabilities -oa strategic
dimensions of the various dimensions of
strategic marketing capabilities Mojtmah- can
interpret 29.9% of the market rate of
performance.
The study recommended the need to activate
the process of identifying aspects of the
potential marketing capabilities that the
institutions through which to respond to the
marketing environment is stable, angered
institutions for marketing aspects which have
the skills and knowledge of high can achieve a
competitive advantage in its field, such as the
relationship management capabilities with
customers, management capabilities signs
commercial,
Key Words : marketing comptabilities, market
performance,
competitive,
Algeria
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تهدف هره الدزاطت ئلى الخػسف غلى أزس القدرات
، ئدازة اإلاىخجاث،الخسىيقية العملياثية (ئدازة الدظػير
 ئدازة اللىة، ئدازة الاجطال الدظىٍلي،ئدازة كىىاث الخىشَؼ
البُػُت) واللدزاث الدظىٍلُت الاطتراجُجُت (ئدازة
 الخىفُر، الخسؿُـ الدظىٍلي،اإلاػلىماث الدظىٍلُت
الدظىٍلي) غلى ألاداء الظىقي للمإطظاث (مكاهت مىخجاث
اإلاإطظت في الظىق باإلالازهت مؼ اإلاىافظين) لخدلُم
 ئذ ضممذ.الخىافظُت لػُىت مً اإلاإطظاث الجصائسٍت
ًاطدباهت لهرا الغسع وشغذ غلى غُىت مالئمت جخكىن م
141 ) مإطظت شملذ الػدًد مً اإلافسداث بلغذ11(
 والزخباز فسغُاث الدزاطت فلد،اطدباهت ضالحت للخدلُل
.اطخسدم جدلُل الاهدداز البظُـ والاهدداز اإلاخػدد
 ما طبيعة:وجداول الدزاطت ؤلاحابت غلى الدظاؤل الخالي
ألاثز بين القدرات الخسىيقية وألاداء السىقي للمإسسات
،الجشائزية وصىال ئلى ثحقيق ثىافسية في قطاع ألاعمال
:ومً أهم الىحائج التي جم الخىضل ئليها
أي-  ئحمالي أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت الػملُاجُت
-مسخلف ألابػاد اللدزاث الدظىٍلُت الػملُاجُت مجخمػت
 مً ألاداء الظىقي الري%58.9 بامكانها جفظير ما وظبىه
.خلله اإلاإطظاث اإلادزوطت وفلا لخلُُم اإلابدىزين
أي-  ئحمالي أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت ؤلاطتراجُجُت
-مسخلف ألابػاد اللدزاث الدظىٍلُت الاطتراجُجُت مجخمػت
. مً ألاداء الظىقي%29.9 بامكانها جفظير وظبخه
وقد أوصد الدراسة بػسوزة جفػُل غملُت جددًد
ًحىاهب اللدزاث الدظىٍلُت املحخملت التي ًمك
للمإطظاث مً زاللها الاطخجابت للبِئت الدظىٍلُت غير
 فكشف اإلاإطظاث غً حىاهب حظىٍلُت جملك،اإلاظخلسة
فيها مهازاث ومػازف غالُت ًمكً أن جدلم ميزة جىافظُت في
 كدزاث ادازة،ً مثل كدزاث ئدازة الػالكت مؼ الصبائ،مجالها
،الػالماث الخجازٍت
، ثىافسية، أداء سىقي، قدرات جسىيقية:الكلمات الدالة
.الجشائز
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املقدمة
مىر الدظػُيُاث مً اللسن اإلااض ي واإلاىافظت الشدًدة أدث باإلاإطظاث ئلى جكُُف وججدًد
وئغادة هُكلت مىازدها وكدزاتها بما ًدىاطب مؼ البِئت الخىافظُت مً وحهت هظس ؤلادازة الاطتراجُجُت
وخظب الىظسٍت اإلاظدىدة غلى اإلاىازد فان الازخالف في اإلاىازد التي جملكها اإلاإطظت بطفت شبه دائمت وغير
كابلت للخللُد التي حظمذ لها بخطمُم وجىفُر اطتراجُجُاث زلم اللُمت حػخبر ألاطاض في جفظير أداء هره
اإلاإطظاث ( .)Barney, 1991 ; Peteraf, 1993لكً الىظسٍت اإلاظدىدة غلى اإلاىازد واحهذ اهخلاداث كثيرة
وأهمها أن هره الىظسٍت لم جبين كُف ًخم جىظُف هره اإلاىازد وجؿىٍسها لخدلُم اإلايزة الخىافظُت في بِئت
غير مظخلسة ،وبالخالي فان كدزاث اإلاإطظت في اكدظاب وجؿىٍس وجىظُف اإلاىازد بؿسٍلت حظخجُب لشسوؽ
البِئت الظىكُت هي التي جفظس الخباًً في ألاداء بين اإلاإطظاث ( Priem and Butler, 2001 ; Teece et al,
.)1997
اطخلهم خدًثا مجال الدظىٍم مفهىم اللدزاث الدظىٍلُت ( ; e.g., Morgan et al, 2009b
 )Vorhies and Morgan, 2005مً ؤلادازة الاطتراجُجُت (.)Grant, 1996 ; Day, 1994 ; Grant, 1991
وأهم اللدزاث الدظىٍلت التي جمذ فهسطتها بطفت شاملت في آلاوهت ألازيرة خُث أنها حشمل مسخلف
اإلادزالث الدظىٍلُت مً ئدازة الركاء الظىقي والاطتراجُجُاث الدظىٍلُت وئدازة اإلاصٍج الدظىٍلي بشكل
غام؛ وغلى هرا فان اللدزاث التي جخمخؼ بها اإلاإطظت هي ميزة جىافظُت ألن مسخلف هره اللدزاث مخميزة،
فهي مإزسة وغير كابلت للخللُد وغير كابلت لالطدبدال (.)Barney, 1991
إلاشكالية
وفي آلاوهت ألازيرة حشير الكثير مً الدزاطاث ئلى غسوزة جلُُم ألازس الفػلي لؤلوشؿت الدظىٍلُت
غلى أداء اإلاإطظت ( .)Rust et al, 2004وجثبذ الكثير مً الدزاطاث اإلاُداهُت في ؤلادازة الاطتراجُجُت وفي
مجال الدظىٍم أن اللدزاث التي جخمخؼ بها اإلاإطظت هي أخد مددداث أداء اإلاإطظت ،خُث جإزس هره
اللدزاث ئًجابا غلى الػائد غلى ألاضىل ( )e.g., Vorhies et al, 2011وغلى همى ألازباح ( Morgan et al,
 )2009aوغلى زغا اإلاظتهلكين واإلاىكؼ الظىقي والسبدُت ( )Vohries and Morgan, 2005وغلى أداء
اإلاشازَؼ اإلاشتركت في ألاطىاق الدولُت ( .)Song et al, 2005لكً هره الدزاطاث التي جبدث الػالكت بين
اللدزاث الدظىٍلُت وأداء اإلاإطظت هي أبدار جم جؿبُلها في بِئت أمسٍكُت أًً جىدشس الثلافت الدظىٍلُت
لدي مدزاء اإلاإطظاث بطفت بازشة ،بِىما ال هجد جلك التي جثبذ الػالكت الثىائُت "كدزاث-أداء" في البلدان
ألافسٍلُت والػسبُت بشكل غام.
وزغم شُىع اللدزاث الدظىٍلُت كمفهىم هظسي ومُداوي جىظفه اإلاإطظت "لللُاض اإلالازن" مؼ
اإلاإطظاث املجاوزة لخؿىٍس أفػل اإلامازطاث الدظىٍلُت في ئؾاز الخػلم الخىظُمي لخدلُم اإلايزة
الخىافظُت ( ،)Vohries and Morgan, 2005ئال أنها لم حشس ئلى جىظُف اللدزاث الدظىٍلُت كػملُت
لدشخُظ مدي كدزة اإلاإطظت في اطخغالل الفسص الدظىٍلُت اإلاخاخت وجدظين أداء اإلاإطظت في ئؾاز
"املزاجعة الخسىيقية" .وهداول مً زالل هاجه الدزاطت ؤلاحابت غلى الخساؤل الحالي:

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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ما هى أثزالقدرات الخسىيقية على ألاداء السىقي للمإسسات لححقيق ا للحىافسية بالحطبيق على عيىة
مً املإسسات الجشائزية؟
غمً مػالجت هره الفجىاث الىظسٍت تهدف هذه الدراسة ئلى:
 دزاطت مدي جؿبُم همىذج اللدزاث الدظىٍلُت في اإلاإطظاث الجصائسٍت جددًد ؾبُػت الػالكت اللائمت بين أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت والاداء الظىقي للمإطظاث الجصائسٍت.وحظخمد دراسخىا أهميتها مً زالل ئزساء اإلاػسفت في مجال اللدزاث الدظىٍلُت واإلايزة الخىافظُت
مً زالل زالزت هلاؽ زئِظت:
حظخػمل هماذج اللدزاث الدظىٍلُت اإلالترخت كىطُلت لِع فلـ لللُاض اإلالازن بل ختى وطُلتللمساحػت الدظىٍلُت التي حظمذ بالكشف غً هلاؽ اللىة التي جخمخؼ بها وهلاؽ الػػف التي حػاوي منها.
 كد جسخلف اإلافاهُم الدظىٍلُت في جؿبُلها بين اإلاإطظاث بازخالف الثلافاث التي جيخمي ئليها هرهألازيرة ،فالىماذج التي جىجح في أمسٍكا وآطُا كد ال جىجح في البلدان ؤلافسٍلُت كما جبرش هره الدزاطت أهه
ًمكً جؿبُم همىذج اللدزاث الدظىٍلُت زغم ازخالف الثلافاث.
 أزبدذ الدزاطت أن اللدزاث الدظىٍلُت الاطتراجُجُت والػملُاجُت حظاهم في جفظير ألاداء الظىقي لدياإلاإطظاث الجصائسٍت.
أوال :إلاطارالىظزي للدراسة
.1مفهىم القدرات الخسىيقية
ئخدي الػملُاث السئِظت التي حظاهم في فهم زلم اللُمت للمظتهلك هي الخىحه بالظىق ( e.g.,
 )Narver and Slater, 1990 ; Kohli and Jaworski, 1990واللدزاث الدظىٍلُت ( .)Day, 1994فالخىحه
بالظىق هي كدزاث مسجبؿت بخجمُؼ وجدلُل اإلاػلىماث الدظىٍلُت والاطخجابت مً زاللها للمظتهلكين،
بِىما اللدزاث الدظىٍلُت هي كدزاث مسجبؿت بكُفُت جىظُف هره اإلاػلىماث بؿسٍلت حظمذ بسلم كُمت
مميزة للمظتهلك ،ولهرا ًىحد جسابـ بين الخىحه بالظىق الري ًمثل كدزاث الاطدشػاز بالظىق واللدزاث
الدظىٍلُت التي ًمثل كدزاث جىظُمُت (.)Morgan et al, 2009b
اللدزاث الدظىٍلُت هي هظسٍت هاججت غً اهخلاد "الىظسٍت اإلاظدىدة ئلى اإلاىازد" اإلاظخمدة مً
أدبُاث الاطتراجُجُت ،والتي مفادها أن اإلاىازد غير مىشغت بالدظاوي بين اإلاإطظت وهره الازخالفاث
مظخلسة مؼ الىكذ ،وهي التي جفظس ازخالف ألاداء بين هره اإلاإطظاث .كما أن الىظسٍت ؾسخذ مجمىغت
مً الخطائظ التي هي مخؿلباث اإلايزة الخىافظُت ،وهي :كابلت الاطخغالل (مىازد كُمت بدُث حظاغد في
جطمُم وجىفُر اطتراجُجُاث جدلم أداء) وهادزة (ال ًملكها غدد كبير مً اإلاإطظاث) وغير كابلت للخللُد
(ال ًمكً لآلزسًٍ الحطىل غليها بظهىلت) وغير كابلت لالطدبدال (ال ًمكً ئخالل وبطفت مؿللت مىزد
بمىزد آزس ممازل له أو مسخلف غىه) (.)Barney, 1991
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

3

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التشيري – جامعة سطيف ،1اجلزائر

العدد 6116 -16

أثر القــدرات التشويقية على األداء الشوقي للمؤسشات لتحقيق التنافشية....................د/خالد قاشي ،أ /لرادي سفيان

ال ًىحد حػسٍف شامل ومىخد ًددد اإلاػنى بطفت نهائُت إلافهىم اللدزاث أو اللدزاث الدظىٍلُت.
لكً حػسف اللدزاث خظب  )1994( Dayبأنها "مجمىغت مػلدة مً اإلاهازاث والخػلم الجماعيً ،مازض مً
زالل الػملُاث الخىظُمُت بؿسٍلت جػمً بها جيظُم مدكم لؤلوشؿت الىظُفُت" ( .)p.38أما اللدزاث
الدظىٍلُت فان اإلاإطظت جخدطل غليها غىدما ًخمكً مظخسدمي الدظىٍم بخؿبُم مػسفتهم ومهازاتهم
بظسغت لخدىٍل اإلادزالث الدظىٍلُت ئلى مسسحاث ( .)Vohries, 1998هىا ًمكً حػسٍف اللدزاث
الدظىٍلُت بأنها ؾسٍلت اإلاخكاملت في جىظُف اإلاػازف واإلاهازاث ومىازد اإلاإطظت لخلبُت اخخُاحاث طىق
مػُىت والتي حظمذ باغافت كُمت للػسوع اإلالدمت ومىاحهت اإلاىافظت مؼ مسوز الىكذ.
أما غً الػملُت التي ًخم مً زاللها جددًد اللدزاث الدظىٍلُت وجدظُنها هي ؾسٍلت للسفؼ مً
امليزة الحىافسية املسحدامة للمإسسات ( ،)Vohries and Morgan, 2005ألن كدزاث اإلاإطظت اإلاخمثلت
في اإلاهازاث واإلاىازد هي ئخدي اإلاطادز ألاطاطُت للميزة الخىافظُت بفػل جىلُدها كُمت غالُت للصبىن
وبخكالُف مىسفػت وظبُت (.)Day and Wensley, 1988
.2أبعاد القدرات الخسىيقية
مً وحهت هظس ئطتراجُجُه فاهه الزخُاز أفػل ئطتراجُجُت ًجب بػد ججمُؼ مسخلف اإلاىازد اللاغدًت التي
جخمخؼ بها اإلاإطظت في ضىزة واخدة ًجب جددًد ماذا حظخؿُؼ اإلاإطظت أن جلىم به ،ألهه ال جىحد غالكت
وظُفُت بين اإلاىازد واللدزاث ئال مً زالل مفخاح الخيظُم بين الفسق دازل اإلاإطظت ( Grant,
 .)1991وبلدز حػلم اإلاىغىع باللدزاث الدظىٍلُت فاهه غلى اإلاإطظت جددًد مسخلف اللدزاث التي جخمخؼ
بها ،وغلى هرا حاءث خدًثا بػؼ الدزاطاث إلبساش وججمُؼ اللدزاث املحخملت.
ومً أحل اللُاض اإلالازن خددث دزاطت  Vorhiesوشمُله  )2005( Morganكائمت اللدزاث الدظىٍلُت،
خُث كام بخطيُفها ئلى غائلخين :كدزاث اإلاصٍج الدظىٍلي الكالطُكي وكدزاث جؿىٍس وجىفُر الدظىٍم
الاطتراجُجي .وٍؿلم غلى كدزاث اإلاصٍج الدظىٍلي الكالطُكي "اللدزاث الدظىٍلُت اإلاخسططت" وغلى
كدزاث بىاء وجىفُر اطتراجُجُاث حظىٍلُت "اللدزاث الدظىٍلُت الهُكلُت" ( Morgan and Vohries,
 .)2003كما زكصث دزاطت  Morganوشمالئه ( )2009غلى كدزاث حظىٍلُت أزسي حدًدة ًمكً جىظُفها في
حشخُظ مدي كدزاث اإلاإطظت ،وهي :كدزاث الاطدشػاز الظىقي ،وكدزاث ئدازة الػالكت مؼ الصبائً،
وكدزاث ئدازة الػالماث الخجازٍت .وثزكش هاثه الدراسة على جطيُف  Morganوشمُله ,2003( Vohries
.)2002
.1.2القدرات الخسىيقية املحخصصة
كد جخمخؼ اإلاإطظاث بلدزاث حظىٍلُت مخػللت بػملُاث اإلاصٍج الدظىٍلي ،مثل ئدازة وجؿىٍس
اإلاىخجاث ،الدظػير ،البُؼ ،الاجطال الدظىٍلي ،ئدازة كىىاث الخىشَؼ (.)Vorhies and Morgan, 2005
خُث هجد هره اللدزاث الدظىٍلُت غلى اإلاظخىي الدشغُلي إلدازة اإلاإطظت ،وٍؿلم غليها اللدزاث
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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الدظىٍلُت املحخصصة ألنها مخػللت بػملُت وظُفُت مدددة مظخػملت في اإلاإطظت لخجمُؼ وجدىٍل
اإلاىازد ،وهي ال جىدطس فلـ في الػىاضس اإلاركىزة بل كد حشمل غلى غىاضس أزسي .أما اإلاصٍج الدظىٍلي
هى مجمىغت مً الػىاضس اإلاخىاطلت التي جخدكم فيها اإلاإطظت لخإزس بها غلى اإلاظتهلكين وجىاحه بها
اإلاىافظتً .مكً هىا ان هىزد اللدزاث الدظىٍلُت اإلاخسططت في الىلاؽ الخالُت:
 ئدارة املىحجات :وهي كدزاث اإلاإطظت اإلاخػللت بػملُت جأكلم وجدغُم وجلدًم غسوع اإلاىخجاث
والخدماث التي جلبي خاحاث اإلاظتهلك مثل هظام لخلُُم أداء اإلاىخجاث ،فاإلاإطظت جدخاج أًػا مً أحل
جؿىٍس مىخجاث وزدماث حدًدة هاجحت ئلى غدة غىامل :الاطخجابت إلاخؿلباث اإلاىافظت ،الصبائً ،اطخغالل
البدث والخؿىٍس.
 ئدارة الخسعير :وهي أهم كُمت ملدمت للصبائً ،فهي جإزس غلى الجىدة اإلادزكت وغلى اللُمت اإلادزكت،
فاللدزاث الدظػير هي كدزة اإلاإطظت في ئدازة ألاطػاز بفػالُت بؿسٍلت حظمذ بسلم كُمت مدزكت ومميزة في
الظىق.
 ئدارة قىىات الحىسيع :وهي كدزاث اإلاإطظت في بىاء غالكاث وؾُدة مخبادلت مؼ اإلاىشغين لخدلُم كُمت
مػافت مً زاللهم للػسوع اإلالدمت .جخىفس لدي اإلاإطظت مجمىغت واطػت مً كدزاث ئًطال اإلاىخجاث
والخدماث ئلى اإلاظتهلك بالؿسٍلت والىكذ اإلاىاطب.
 ئدارة الاثصال الخسىيقي :وهي كدزاث اإلاإطظت في الاجطال مؼ الفئاث اإلاظتهدفت غً مصاًا الػسوع
للخأزير غلى ئدزاكاتهم وغلى اللساز الشسائي ،وحشمل الكثير مً الخلىُاث التي ًجب غلى اإلاإطظت جؿىٍس
كدزاها فيها :مثل الاغالن ،الػالكاث الػامت ،زغاًت الاخدار ،ئدازة الطىزة الرهىُت للمإطظت.
 ئدارة املبيعات :اللدزاث البُػُت هي كدزاث اللىة البُػُت اإلاىظفت في بىاء غالكت مؼ الصبائً وكدزاث
ئدازة هره اللىة البُػُت مً أحل جكىًٍ هظام زكابت ومخابػت ،وذلك بهدف جلدًم كُمت للصبائً وجدلُم
أداء غالي.
.2.2القدرات الخسىيقية الحيسيقية
جخمخؼ اإلاإطظاث بلدزاث حظىٍلُت مخػللت بػملُاث بىاء اطتراجُجُاث حظىٍلُت وجىفُرها ( Vorhies and
 .)Morgan, 2005وٍؿلم غلى هره اللدزاث الدظىٍلُت "القدرات الخسىيقية الهىدسية" ( Architectural
 )Marketing Capabilitiesألنها جمثل الؿسٍلت التي ًخم غلى أطاطها اهخلاء وجيظُم اإلاصٍج الدظىٍلي .وَػبر
غنها غملُا بثالزت كدزاث :ئدازة اإلاػلىماث الدظىٍلُت ،الخسؿُـ الدظىٍلي ،الخىفُر الدظىٍلي.
 ئدارة املعلىمات الخسىيقية :هي كدزاث اإلاإطظت في الػملُاث التي ًخم مً زاللها الخػلم الظىقي
وجىظُف اإلاػسفت الظىكُت ،وهي مجمىغت مً الػملُاث التي جمثل "حىهس مفهىم الدظىٍم" الري جىؿلم
غملُخه مً حمؼ مػلىماث مسخلفت غً خاحاث وزغباث الصبائً وجيخهي أًػا بجمؼ مػلىماث غً زدود
أفػالهم وختى أفػال اإلاىافظين وأصحاب اإلاطالح ألازسي.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 الحخطيط الخسىيقي :كدزة اإلاإطظت في جطمُم اطتراجُجُاث حظىٍلُت مالئمت حػظم الاطخفادة مً
اإلاىازد اإلاخاخت في طىق مػُىت لدغم اإلايزة الخىافظُت .وهي حشمل أوشؿت جدلُل الصبائً وأصحاب اإلاطالح
والخجصئت الظىكُت ،والخدلُل الدازلي للمإطظت وذلك بهدف جددًد اللُمت التي طخلدم للظىق.
 الحىفيذ الخسىيقي :الػملُاث التي مً زاللها جكىن الاطتراجُجُاث الدظىٍلُت اإلاسغىبت مدىلت ئلى
حشغُل فػلي للمىازد .وهي كدزاث الحطىل ومصج وجىظُف اإلاىازد الػسوزٍت الدازلُت وحلب اإلاىازد
الخازحُت لخدلُم أهداف الخسؿُـ الدظىٍلُت.
.3ربط القدرات الخسىيقية باألداء السىقي
مً بين الاهخماماث الكبيرة إلادزاء اإلاإطظاث خالُا جلُُم ألازس الفػلي لؤلوشؿت الدظىٍلُت
وزبؿها مؼ أداء اإلاإطظت ( .)Rust et al, 2004وهرا بهدف حػصٍص اإلاكاهت الدظىٍلُت دازل اإلاىظمت كىظُفت
مخكاملت ودازل أذهان اإلادزاء كدالت ذهىُت جخؿلب مػازف ومهازاث مػُىت.
ّئن مسخلف هره اللدزاث هي كدزاث جدمل كُمت للمإطظت وهادزة وغير كابلت لالطدبدال وغير
كابلت للخللُد هي بمثابت زكائص اإلايزة الخىافظُت والتي جإدي ئلى جدلُم أداء حظىٍلي غالي ومخميز ( Vohries
 .)and Morgan, 2005 ; Vohries en al, 2009وخظب أصحاب هظسٍت اإلاىازد فان ئدماج وبلىزة اإلاػازف
دازل اإلاإطظت ًكىن ألاطاض الري جبنى غلُه اللدزاث الخىظُمُت ،كما أن مدزاء الدظىٍلي ٌظخػملىن
الػملُاث الدظىٍلُت هم أًػا ًىظفىن اإلاػازف الدظىٍلُت لخؿىٍس اللدزاث الدظىٍلُت .جثب الكثير مً
الدزاطاث في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍكُت وفي بلدان أوزوبا وآطُا أن اللدزاث الدظىٍلُت جإزس غلى أداء
اإلاإطظت ( Vohries and Morgan, 2005 ; Vohries en al, 2009 ; Dutta et al, 2003; Vohries et al,
 )2011وغلى هرا جفترع هره الدزاطت أن اإلاإطظاث التي جخمخؼ بلدزاث حظىٍلُت مخسططت غالُت
وبلدزاث حظىٍلُت لخطمُم وجىفُر الاطتراجُجُاث الدظىٍلُت جدلم مظخىٍاث غالُت مً اإلابُػاث
والحطظ الظىكُت وكرا كظب الصبائً.
الفزضية ً :1ىجد أثزئًجابي للقدرات الخسىيقية لبىاء وثىفيذ ئستراثيجية جسىيقية على ألاداء السىقي.
الفزضية ً :2ىجد أثزئًجابي للقدرات الخسىيقية املحخصصة على ألاداء السىقي.

ثاهيا :إلاطارامليداوي للدراسة
إلزباث هره الفسغُاث جلجأ هاجه الدزاطت ئلى ئطخػمال الاطخلطاء باطخػمال الاطخبُان اإلاىحه
ئلى اإلاظخسدمين في اإلاإطظاث الاكخطادًت.
.1مىهجية الدراسة :في هره الفلسة جبين مسخلف الخؿىاث الػسوزٍت التي جلىد الدزاطت ئلى ازخباز
الفسغُاث ،بػد ئغداد كائمت الاطخلطاء التي جخػمً مجمىغت مً ألابػاد التي جمثل اللدزاث الدظىٍلُت
جم جىشَػها غلى غُىت مً اإلاظخسدمين في اإلاإطظاث الاكخطادًت الجصائسٍت والتي غددها  11مإطظاث،
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وبػد ججمُؼ البُاهاث جم ئزػاغها ئلى ازخباز الثباث لخددًد مدي احظاق الدازلي لكل بػد ،وذلك مً
أحل اإلاباشسة في جدلُل البُاهاث باطخػمال ألاطالُب ؤلاخطائُت اإلاالئمت إلزخباز الفسغُاث.
.1.1املحغيرات
اإلاخغيراث الخابػت للدزاطت هي مجمىغت الابػاد التي جمثل القدرات الخسىيقية العملياثية
واإلاخمثلت في ئدازة الدظػير وئدازة اإلاىخجاث وئدازة كىىاث الخىشَؼ وئدازة الاجطال الدظىٍلي وئدازة اللىة
البُػُت ،ومجمىع الابػاد التي جمثل القدرات الخسىيقية الاستراثيجية واإلاخمثلت في ئدازة اإلاػلىماث
الدظىٍلُت والخسؿُـ الدظىٍلي والخىفُر الدظىٍلي .أما اإلاخغيراث اإلاظخللت جخمثل في مخغير واخد وهى
مخغير الاداء السىقي واإلاخمثل في مكاهت مىخجاث اإلاإطظت في الظىق باإلالازهت مؼ اإلاىافظين .أهظس اإلالحم
زكم ( .)1أما كُاض هره اإلاخغيراث ًخم غً ؾسٍم ؤلاكساز الراحي باطخػمال طلم الاججاهاث الظباعي،
ومجمىع الػبازاث هي مسسحاث همىذج دزاطت Vorhiesوشمُله .)2005( Morgan
.2.1عيىة الدراسة
غً ؾسٍم الخىشَؼ والجمؼ اإلاباشس لالطخبُان دازل اإلاإطظاث  11اإلادزوطت جم ججمُؼ 141
اطخبُان ضالح اإلاػالجت ،وهرا بػد جىشَػه غلى اإلاظخسدمين في اإلاإطظت بالتركيز غلى مدزاء اإلاطالح
(زؤطاء ألاكظام) .جم ئزخُاز اإلافسداث بالؿسٍلت غير الاخطائُت لخِظير الجمؼ.
.2هحائج الدراسة
.1.2اخحبارالثبات
بالسغم مً مطداكُت الػبازاث اإلاىظفت في كُاض اللدزاث الدظىٍلُت ئال أن جؿبُم غالكت الفا
كسوهبار غسوزٍت مً أحل دزاطت مدي مالئمت الػبازاث في زلافت اإلاإطظاث الاكخطادًت الجصائسٍت التي
حظمذ بمػسفت مدي حػمُم الىمىذج .جبين أن أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت اإلاىظفت كلها مسغُت ،وهرا بػد
خرف الػبازاث التي جدمل ازجباؾاث كىٍت حدا أو غػُف حدا مؼ ئحمالي البػد .أهظس الجدول زكم ()1
الجدول رقم ( :)1عدد بىىد وثبات محغيرات الدراسة
البعد
قدرات الخسعير
قدرات ثطىيزاملىحجات
قدرات الحىسيع
قدرات الاثصال
قدرات القىة البيعية

عدد البىىد
4
3
4
4
4
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قيمة
0.83
0.79
0.81
0.87
0.81

البعد
قدرات ثجميع املعلىمات
قدرات ثطىيزالاستراثيجية
قدرات الحىفيذ الاستراثيجية
ألاداء السىقي

عدد البىىد
3
4
4
4
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.2.2ئخحبارالفزضيات
تهدف الدزاطت ئلى ئبساش دوز اإلاػازف واإلاهازاث الدظىٍلُت في جدىٍل اإلاىازد اإلاخاخت غلى هىاجج
ئًجابُت لخدلُم ميزة جىافظُت ،وغلى هرا جسخبر هاجه الدزاطت ؾبُػت ومدي الػالكت الخأزيرًت بين اللدزاث
الدظىٍلُت بمسخلف أبػادها غلى ألاداء الظىقي لهره اإلاإطظاث.
.1.2.2أثزالقدرات الخسىيقة العملياثية على الاداء السىقي
بخؿبُم الاهدداز الخؿي البظُـ غلى كل مخغير مً مخغيراث اللدزاث الدظىٍلُت الػملُاجُت
وغالكخه مؼ ألاداء الظىقي جبين أن كما في الجدول زكم ( )2أن كافت أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت الػملُاجُت
جإزس ئًجابا وبمػىىٍت غلى ألاداء الظىقي.
الجدول رقم ( :)2أثزالقدرات الخسىيقية العملياثية على ألاداء السىقي
كُمت ß
املحغيرات
0.301
قدرات الخسعير
0.430
قدرات ثطىيزاملىحجات
0.232
قدرات الحىسيع
0.318
قدرات الاثصال
0.212
القدرات البيعية
قدرات الخسىيق العملياجي الاجمالي
املحغيراملسحقل :ألاداء السىقي

كُمت t
4.02
5.42
3.13
4.36
3.42

مػىىٍت t
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

مػىىٍت ANOVA
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

2

R adj
0.164
0.231
0.120
0.113
0.106
0.589

جبين أهه ًىحد جأزير كىي ومىحب ( ß=0.301مؼ  )t=4.02ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث
الدظػير غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما
أن ألاداء الظىقي للمإطظاث ًمكً جفظيره بيظبت  % 16.4مً زالل كدزاث الدظػير (.)R2adj=0.164
كرلك ًىحد جأزير مىحب ( ß=0.430مؼ  )t=5.42ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث جؿىٍس اإلاىخجاث
غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن
ألاداء الظىقي ًمكً جفظيره بيظبت  % 23.1مً زالل كدزاث جؿىٍس اإلاىخجاث ( .)R2adj=0.231وأًػا
ًىحد جأزير مىحب ( ß=0.232مؼ  )t=3.13ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث الخىشَؼ غلى ألاداء
الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي
ًمكً جفظيره بيظبت  %12مً زالل كدزاث الخىشَؼ ( .)R2adj=0.120وٍبين الجدول أًػا ًىحد جأزير
مىحب ( ß=0.318مؼ  )t=4.36ومػىىي ( )p=0.000≤0.050كدزاث الاجطال غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج
اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي ًمكً جفظيره بيظبت
 % 11.3مً زالل كدزاث الاجطال ( .)R2adj=0.113كما أهه ًىحد جأزير مىحب ( ß=0. 212مؼ )t=3.42
ومػىىي ( )p=0.000≤0.050لللدزاث البُػُت غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز الخؿي
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي ًمكً جفظيره بيظبت  % 10.6مً زالل
اللدزاث البُػُت (.)R2adj=0.106
أما ئحمالي أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت الػملُاجُت -أي مسخلف ألابػاد اللدزاث الدظىٍلُت
الػملُاجُت مجخمػت -بامكانها جفظير ما وظبىه  % 58.9مً ألاداء الظىقي الري خلله اإلاإطظاث اإلادزوطت
وفلا لخلُُم اإلابدىزين .غلى هرا ًمكً كبىل الفسغُت ألاولى التي جىظ أن القدرات الخسىيقية املحعلقة
بادارة املشيج الخسىيقي لها عالقة ثأثيرًة مىجبة على ألاداء الخسىيقي مً اإلابُػاث والحطت الظىكُت
وكظب الصبائً.
.2.2.2أثزالقدرات الخسىيقة الهيكلية على ألاداء السىقي
بخؿبُم الاهدداز الخؿي البظُـ غلى كل مخغير مً مخغيراث اللدزاث الدظىٍلُت الهُكلُت (الاطتراجُجُت)
للخددًد ؾبُػت غالكخه الخأزيرًت مؼ ألاداء الظىقي جبين كما في الجدول زكم ( )3أن ألابػاد الثالزت لللدزاث
الدظىٍلُت الاطتراجُجُت جإزس ئًجابا وبمػىىٍت غلى ألاداء الظىقي.
الجدول رقم ( :)3أثزأبعاد القدرات الخسىيقية الاستراثيجية على ألاداء الخسىيقي
املحغيرات
قدرات ئدارة املعلىمات الخسىيقية
قدرات الحخطيط الخسىيقي
قدرات الحىفيذ الخسىيقي
قدرات الخسىيق الاستراثيجي الاجمالي
املحغير املسحقل :الاداء السىقي

كُمت ß
0.321
0.409
0.384

كُمت t
4.12
5.37
5.03

مػىىٍت t
0.000
0.000
0.000

مػىىٍت ANOVA
0.000
0.000
0.000
0.000

R2 adj
0.104
0.181
0.090
0.299

جبين أهه ًىحد جأزير مىحب ( ß=0.321مؼ  )t=4.12ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث ئدازة
اإلاػلىماث الدظىٍلُت غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( p
 ،)ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي للمإطظاث ًمكً جفظيره بيظبت  % 10.4مً زالل كدزاث
ئدازة اإلاػلىماث الدظىٍلُت ( .)R2adj=0.104كما جبين أهه ًىحد جأزير مىحب ( ß=0.409مؼ )t=5.37
ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث الخسؿُـ الدظىٍلي غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج اإلاؿبم باالهدداز
الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي للمإطظاث ًمكً جفظيره بيظبت % 18.1
مً زالل كدزاث الخسؿُـ الدظىٍلي ( .)R2adj=0.181كما جبين أهه ًىحد جأزير مىحب ( ß=0.384مؼ
 )t=5.03ومػىىي ( )p=0.000≤0.050للدزاث كدزاث الخىفُر الدظىٍلي غلى ألاداء الظىقي ،والىمىذج
اإلاؿبم باالهدداز الخؿي مػىىي ( ،)p ANOVA=0,000≤0,050كما أن ألاداء الظىقي للمإطظاث ًمكً
جفظيره بيظبت  % 9.0مً زالل كدزاث الخىفُر الدظىٍلي (.)R2adj=0.090
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أما ئحمالي أبػاد اللدزاث الدظىٍلُت ؤلاطتراجُجُت -أي مسخلف ألابػاد اللدزاث الدظىٍلُت الاطتراجُجُت
مجخمػت -بامكانها جفظير وظبخه  % 29.9مً ألاداء الظىقي .ووفلا لهره الىخائج ًمكً كبىل الفسغُت
الثاهُت التي جىظ أن القدرات الخسىيقية الاستراثيجية لها عالقة ثأثيرًة مىجبة على ألاداء الخسىيقي.
.3مىاقشة الىحائج حدود الدراسة
.1.3املىاقشة
هدفذ هاجه الدزاطت ئلى الكشف غلى أزس اللدزاث الدظىٍلُت في اإلاإطظاث ؤلاكخطادًت غلى
ألاداء الدظىٍلي في مػمىن الجصائسي .وغلى هرا افترغذ الدزاطت وحىد غالكت جأزيرًت مىحبت بين أبػاد
اللدزاث الدظىٍلُت في ئدازة اإلاصٍج الدظىٍلي وألاداء الدظىٍلي ،ووحىد غالكت جأزيرًت مىحبت بين أبػاد
اللدزاث الدظىٍلُت في بىاء وجؿىٍس الاطتراجُجُاث الدظىٍلُت وألاداء الظىقي .بػد الدزاطت اإلاُداهُت غلى
مجمىغت مً اإلاإطظاث جبين أن كدزاث ئدازة الدظػير وكدزاث جؿىٍس مىخجاث حدًدة وئدازة الخىشَؼ
وئدازة الاجطال وئدازة اإلابُػاث حظاهم مجخمػت في جفظير همى اإلابُػاث والحطظ الظىكُت وكظب
الصبائً .كما جبين أًػا أن كدزاث حػلم اإلاإطظت مً الظىق وكدزاث جطمُم وجىفُر اطتراجُجُاث
حظىٍلُت جإدي ئلى زفؼ اإلابُػاث والحطت طىكُت وكظب الصبائً.
اإلاػازف واإلاهازاث الدظىٍلُت الػملُاجُت والاطتراجُجُت حظاهم بأبػاد املخخلفت وبمظخىٍاث
مسخلفت غلى جدلُم ألاداء الظىقي .وهرا ما ًإٍد دزاطت  Vorhiesو  )2005( Morganالتي جسي أن هره
اإلاهازاث واإلاػازف ال ًمكً الاطخغىاء غنها في جدىٍل اإلاىازد اإلاخاخت ئلى هىاجج جسدم اإلايزة الخىافظُت
للمإطظاث .كما جإٍد هاجه الدزاطت دزاطت  Vohriesوشمالئه ( )2009aالتي جثبذ أن اللدزاث الدظىٍلُت
للمإطظاث جفظس بمػىىٍت في شٍادة الاًساداث وهمى هامش السبذ .وجإٍد أًػا دزاطت  Morganوشمالئه
( )2009bالتي جثبذ دوز اللدزاث الدظىٍلُت في جدلُم أداء اإلاإطظاث .هره الػالكت كد أشازث ئليها
الدزاطاث في مجال الادازة الاطتراجُجُت ،خُث أن أداء اإلاإطظت مسجبـ ازجباؾا وزُلا باللدزاث اإلاخميزة
التي جخمخؼ بها اإلاإطظت في جدىٍل اإلاىازد اإلاادًت اإلاخاخت ئلى هخائج ئًجابُت ()Peteraf, 1993؛
جبين الىخائج أن همىذج اللدزاث الدظىٍلُت اإلاؿبم ًمكً الاغخماد غلُه في اإلاػمىن الجصائسي،
وبالخالي ًمكً اطخػماله لدشخُظ اللدزاث الدظىٍلُت التي كد جخمخؼ بها هره اإلاإطظاث ،ألن اللدزاث هي
ما حظخؿُؼ اإلاإطظت اللُام به أفػل مً اإلاىافظين وبالخالي هي ميزة جىافظُت ًمكً حشخُطها ( Day and
 .)Wensley, 1988كما ًمكً أًػا ملازهتها مؼ اإلاإطظاث اإلامازلت واللائدة في اللؿاع ،مً أحل الاطخفادة
اإلاخبادلت في اإلاهازاث واإلاػازف وكُفُت بىائها وجىظُفها للخدلُم مظخىٍاث غالُت مً ألاداء.
.2.3الحدود
حػاوي دزاطدىا مً الكثير مً الحدود التي ًمكً مػالجتها في الدزاطاث اإلاظخلبلُت والتي حػؿي
للىخائج أكثر مطداكُت.
جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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 البِىاث املجمػت غً ألاداء الظىقي هي بِىاث الاقزار الذاجي ،خبرا لى كاهذ البُاهاث فػلُت لخكىن الىخائجضادكت زالُت مً الخديز.
 الدزاطت جم ئحسائها غلى غُىت ضغيرة مً اإلاإطظاث واإلاظخسدمين ،الدزاطاث اإلاظخلبلُت ًكمنها أنحشمل غُىت واطػت مً اإلاظخسدمين واإلاإطظاث الاكخطادًت.
 فهم ألازس بين الثىائُت :اللدزاث الدظىٍلُت-الاداء الظىقي جم في مسخلت واخدة ،بِىما ًمكً للدزاطاثاللُام بمػالجت الثىائُت باطخػمال الظالطل الصمىُت إلغؿائها أكثر مطداكُت.
 اكخطسث الدزاطت غلى مخغير مظخلل واخد وهى ألاداء الظىقي ،في خين ًمكً للدزاطاث فهم الىىاججألازسي طىاء الظلىكُت غلى اإلاظخىي الفسدي أو الاكخطادًت واإلاالُت غلى مظخىي الخجمُعي للمإطظاث.
الخاثمة والحىصيات
مجال "الظُاطت واطتراجُجُت اإلاإطظت" كدم الكثير مً مجاالث الدزاطت واإلافاهُم مىر هطف
اللسن اإلااض ي .والدظاؤل السئِع في مجال ؤلاطتراجُجُت هى اإلايزة الخىافظُت .وبػد أن كاهذ مظألت اإلاىازد في
اإلاإطظت كػُت حىهسٍت في جفظير أداء اإلاإطظاث فانها خالُا كػُت زاهىٍت باإلالازهت مؼ جىمُت اللدزاث
التي هي مجمىع اإلاػازف واإلاهازاث التي حظمذ بخدىٍل مدزالث اإلاىازد ئلى مسسحاث ألاداء اإلاخميز.
اإلاىازد اإلاادًت التي جخمخؼ بها اإلاإطظاث ال جدلم هفع الىخائج أزىاء جىظُفها مؼ اإلاإطظاث التي
جخمخؼ بمىازد مادًت ومهازاث غالُت ،وغلى هرا فان للدزاث اإلاإطظت أزس جفاغلي غلى أداء اإلاإطظاث أما
باليظبت للدظىٍم ،فان اللدزاث الدظىٍلُت حظاهم في جفظير أداء اإلاإطظاث مً زالل جىظُفها للمهازاث
واإلاػازف الدظىٍلُت غلى اإلاظخىي الػملُاحي اإلاخػلم بادازة اإلاصٍج الدظىٍلي وغلى اإلاظخىي الاطتراجُجي
اإلاخػلم باإلاػلىماث والخسؿُـ والخىفُر الدظىٍلي.
ّ
اطخلهم مفهىم اللدزاث الدظىٍلُت لخطمُم وبىاء اللُمت اإلالدمت للصبائً خُث أن للدزاث
الدظىٍلُت ذاث أهمُت كبيرة في اإلاإطظت ألنها حظمذ بخىظُف اإلاىازد الدظىٍلُت ،ولهرا جخجه اإلافاهُم
ؤلادازٍت الحدًثت ئلى اإلاطادز غير اإلاادًت (الفكسٍت) في جفظير هجاح اإلاإطظاث باإلالازهت مؼ اإلاىافظين ،أما
اللدزاث الدظىٍلُت حظمذ بخدلُم ألاداء مً زالل جىظُف مهازاث ومػازف حظمذ بمىاحهت أوشؿت
اإلاىافظت مً زالل الاطخجابت لخغيراث جفػُالث اإلاظتهلكين .وبطفت غامت فان كدزة اإلاإطظت لللُام
بأغمال حظىٍلُت اغخُادًت مً زالل جدىٍل اإلاىازد اإلاخاخت ئلى مسسحاث كابلت الخلدًس هي ميزة جىافظُت.
جسلظ هاجه الدزاطت بمجمىغت مً الخىحهاث ذاث اإلاػمىن ؤلادازي واإلاػمىن ألاكادًمي غلى
خد طىاء .اهم الحىصيات جخمثل في ما ًلي:
 غسوزة جفػُل غملُت جددًد حىاهب اللدزاث الدظىٍلُت املحخملت التي ًمكً للمإطظاث مً زاللها
الاطخجابت للبِئت الدظىٍلُت غير اإلاظخلسة ،فكشف اإلاإطظاث غً حىاهب حظىٍلُت جملك فيها مهازاث
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ومػازف غالُت ًمكً أن جدلم ميزة جىافظُت في مجالها ،مثل كدزاث ئدازة الػالكت مؼ الصبائً ،كدزاث ادازة
الػالماث الخجازٍت،
 غسوزة ئًجاد اللدزاث الدظىٍلُت التي جخؿابم مؼ ألاطىاق اإلاخاخت ،وذلك مً زالل جىحُه اللدزاث
الدظىٍلُت اإلاىاطبت ئلى الاطىاق اإلاىاطبت لخػظُم اطخغالل هره اللدزاث التي حػظم بدوزها اطخغالل
اإلاىازد اإلاخاخت .هرا الاهتهاش ًدلم للمإطظاث ميزة جىافظُت كىٍت ألنها ال جسجبـ فلـ في الخمُيز في اإلاػازف
واإلاهازاث الدظىٍلُت بل جخػدي ئلى الخميز بالخكلفت،
 غسوزة حمؼ اللدزاث الدظىٍلُت اإلاخاخت مؼ اللدزاث ألازسي اإلاكملت لئلدازة الشاملت لللدزاث
اإلاإطظت ،مثل جكامل اللدزاث الابداغُت ،واللدزاث ؤلاهخاحُت وذلك في ئؾاز مخكامل ومخظافس الجهىد هدى
جدلُم أهداف مىخدة،
 غسوزة الكشف غً الػىامل املحخملت التي ًمكً أن جىفس ألازغُت الخطبت لخىمُت وجدظين اللدزاث
الدظىٍلُت مظخلبال ،فػلى اإلاإطظت ان جدظاءل مً أًً وكُف ًمكً الىضىل ئلى كدزاث حظىٍلُت غالُت
جدلم ميزة جىافظُت دائمت.
 غسوزة دزاطت هماذج ذاث الػالكاث غير اإلاباشسة بين اللدزاث الدظىٍلُت والىخائج الظىكُت واإلاالُت،
مثل دوز السغا والطىزة الرهىُت في زبـ الػالكت بين اإلادزالث (اإلاىازد واللدزاث) واملخسحاث (الىخائج
الظىكُت والدظىٍلُت).
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ملحق الاسخباهة
") "مىافق ثماما7( ) "غيرمىافق" ئلى1( ًئليك مجمىعة مً العبارات التي ًمكىك ثقييمها في مإسسحكم م
قدرات الخسعير
حظخػمل مإطظدىا مهازاث وهظام الدظػير لالطخجابت بظسغت للخغيراث الظىق
للمإطظت مػسفت واطػت غً أطػاز اإلاىافظين
جلىم اإلاإطظت بىغؼ اطػاز فػالت للمىخجاث والخدماث اإلالدمت
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جلىم اإلاإطظت بمىاحهت أطػاز اإلاىافظين وحغيراث ألاطػاز
قدرات ثطىيزاملىحجات
جلىم اإلاإطظت بخؿىٍس مىخجاث وزدماث حدًدة باطخغالل البدث والخؿىٍس
اإلاإطظت جؿسح اإلاىخجاث الجدًدة هاجحت
جلىم اإلاإطظت بجهىد جؿىٍس اإلاىخجاث والخدماث حظخجُب لحاحاث الصبائً
قدرات الحىسيع
ججرب وجدافظ اإلاإطظت غلى أفػل مىشغين
جخمخؼ اإلاإطظت بػالكت وؾُدة بُيىا وبين اإلاىشغين
جمىذ اإلاإطظت كُمت ئغافُت للمىشغين اإلاخػاملين مػهم
جلدم اإلاإطظت للمىشغين زدماث الدغم بمظخىٍاث غالُت
قدرات الاثصال الخسىيقي
جلىم اإلاإطظت بخطمُم وجىفُر بسامج ئغالهُت
للمإطظت ئدازة ؤلاغالن ومهازاث ئبداغُت
للمإطظت مهازاث الػالكاث الػامت
جلىم اإلاإطظت بادازة الطىزة الرهىُت وطمػت اإلاإطظت
القدرات البيعية
ًخللى زحال البُؼ في مإطظدىا جدزٍبا فػاال
جلىم اإلاإطظت بخسؿـ ووغؼ هظام مساكبت اإلابُػاث
في مإطظدىا ًخمخؼ زحال البُؼ بمهازاث بُػُت غالُت
جلىم اإلاإطظت دغائم فػالت لللىة البُػُت
قدرات ئدارة املعلىمات الخسىيقية
جلىم اإلاإطظت بخجمُؼ اإلاػلىماث غً الصبائً واإلاىافظين
جلىم اإلاإطظت باطخػمال مهازاث بدىر الدظىٍم لخىمُت بسامج فػالت
جدبؼ اإلاإطظت خاحاث وزغباث الصبائً
قدرات الحخطيط الخسىيقي
جخمخؼ اإلاإطظت بمهازاث الخسؿُـ الدظىٍلي
للمإطظت كدزاث في ججصئت واطتهداف كؿاغاث فػالت
جلىم اإلاإطظت بادازة اإلاهازاث والػملُاث الدظىٍلُت
جلىم اإلاإطظت بخؿىٍس اطتراجُجُاث حظىٍلُت ئبداغُت
جلىم اإلاإطظت بخسؿُـ شامل للػملُاث الدظىٍلُت
قدرات الحىفيذ الخسىيقي
جلىم اإلاإطظت بخدطُظ مىازد حظىٍلُت بفػالُت
جلىم اإلاإطظت بالخىظُم لخلدًم البرامج الدظىٍلُت بفػالُت
جلىم اإلاإطظت بخدىٍل الاطتراجُجُاث الدظىٍلُت ئلى أفػال حظىٍلُت
جىفر اإلاإطظت الاطتراجُجُاث الدظىٍلُت بظسغت
الاداء السىقي
الحطت الظىكُت للمإطظت جخؿىز باإلالازهت مؼ اإلاىافظين
مبُػاث اإلاإطظت في جؿىز
جكظب اإلاإطظت دائما شبائً حدد
جسفؼ اإلاإطظت اإلابُػاث للصبائً الحالُين
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