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 يهخص

في تعزيز األداء التنافسي لشركات األلبان  والميزة التنافسية بورتر الدراسة إلى تبيان دور ماسية تيدف

الدراسة عمى شركتي ألبان في محافظة الخميل وىي شركة  اشتممتالفمسطينية في محافظة الخميل حيث 

قترحة من العالم التنافسية الم قدرةلتوفر عناصر ال اختيارىماالجنيدي والجبريني لصناعة األلبان وتم 

في ىذه من أجل أن يتسنى لنا معرفة العالقة بين الماسية واألداء التنافسي  كل بورتراالقتصادي ماي

  .الشركات

من أجل تزويد شركات و استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التجريبي من أجل تحقيق أىداف الدراسة، 

ومن أجل تحقيق تمك الغاية، تم  ،القرار األلبان الفمسطينية بالتوصيات واالقتراحات الالزمة ألصحاب

تصميم استبانة لمحصول عمى البيانات الالزمة ليذه الدراسة، وتم توزيعيا عمى مجتمع الدراسة المكون من 

في  ، المشتريات، التسويق، المحاسبة(اإلدارة)قسم اإلنتاج، قسم  التالية داريةقسام اإلاأل فيالموظفين 

 طبقيةاختيار عينة عشوائية   ( من كال الجنسين، وتم256) شركة الجنيدي وشركة الجبريني وعددىم

  .( موظف وموظفة من مجتمع الدراسة143اشتممت عمى )

وتوصمت  باستخدام برنامج الرزم االحصائية لمعموم االجتماعية بعد جمع البيانات عولجت إحصائياً 

وتبين تؤدي ماسية بورتر دورا بارزًا في تعزيز األداء التنافسي : الدراسة الي العديد من النتائج ، كان أىميا

ظروف بأن أكثر العوامل تأثيرا عمى األداء التنافسي ىو  الخطي االنحدار نتائج تحميلمن خالل  ذلك

يضًا تم أو  الدور الحكوميوأخيرا  نتاجعوامل اإليميو  ،ثم ىيكل المنافسة ،الداعمة الصناعاتيميو  ،الطمب

 من في ىذه الدراسة الي الدور االيجابي لالستراتيجيات التنافسية في تعزيز األداء التنافسي وتبينالتوصل 

يجية قيادة أعمى تأثيرا عمى األداء التنافسي من استرات نتائج تحميل االنحدار بأن استراتيجية التميز خالل

التنافسية في تعزيز األداء التنافسي  وكذلك تم التوصل في ىذه الدراسة الي الدور االيجابي لمميزة التكمفة



4 
 

يميو  ،عمى األداء التنافسي ىو االستجابة بأن أكثر العوامل تأثيراً  في عناصر الميزة التنافسية تبينو 

 .الجودة وأخيراً  ،ثم الكفاءة ،التجديد
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Porter’s Diamond and its Role in Developing the competitive performance of Palestinian  

Dairy Companies 

Prepared by: Firas Mahmoud Hassan Mikkawi 

Supervisor: Dr. Ibrahim Mohamed Awad 

 

Abstract 

This study aims at showing the role of Porter’s Diamond and the competitive advantage in enhan

cing the competitive performance of the Palestinian dairy 

 companies in Hebron Governorate. The study included two dairy companies in the Hebron 

 governorate, Al-Junaidi and Al-Jabriini Dairy Company. They were chosen to provide the comp

etitive elements proposed by the economic world Michael Porter. 

 We know the relationship between diamond and competitive performance in these companies. 

The study used experimental descriptive approach to achieve the objectives of the 

 study. In order to provide the Palestinian dairy companies with recommendations and 

 suggestions for decision makers, a questionnaire was designed to obtain the 

 necessary data for this study. (Department of Production, Administration, Purchasing,  

Marketing, Accounting) at Al-Jundi and Al-Jabriini Company (256) of both sexes, and a random 

sample was selected, which included 143 employees and employees of the study society. 

After the data collection was statistically processed using the statistical packages 

 program for social sciences, the study reached many results. The most important of 

 these were: Porter's role played an important role in enhancing competitive performance. The  

analysis of linear regression results showed that the most influential  

factors on competitive performance are demand conditions, The competitive structure, 

 followed by factors of production and finally the role of the government. In this study, the positi

ve role of competitive strategies in enhancing competitive performance was also found. The  

Competitive Performance of the Cost 

 Leadership Strategy The positive role of competitive advantage in enhancing competitive 

 performance was also found in this study. In the elements of competitive  

advantage, the  

most influential factor on competitive performance is the response, followed by renewal  

efficiency and finally quality. 
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نفصم األولا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خهفُت انذساعت   

 :يمذيت 0.0

قتصاد عمى المستوى دور في تنمية اال من في العصر الحالي لما ليا كبيراً  التنافسية اىتماماً  تحظى

 أىمية ازدادت المنظمات بين المنافسة شتداداو  األعمال بيئة في التغير معدالت تسارع ومع ،المحمي والعالمي

 ر،والتغيي المنافسة متطمبات مع والتالؤم لمتكيف المنظمة ليياإ تمجأ التي الخيارات أحد بوصفو الموضوع ىذا

وسيمة رئيسة لتطوير اقتصاديات الدول المتقدمة منيا والنامية لمتعايش في ظل بيئة دولية  التنافسية تعتبر و

، باإلضافة إلى أن التنافسية تتسم بالعولمة وانفتاح االقتصاديات وتحرير األسواق، شعارىا البقاء لألفضل

أال وىي مشكمة السوق  واإلنتاجية،الكفاءة الفعالية و عمى القضاء عمى أىم العقبات التي تواجو تحسين تساعد 

  .المحمي، والتي تحول دون االستفادة من وفورات الحجم الكبير

وسيمة فعالة لضمان الكفاءة االقتصادية وتعزيز لنمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة التنافسية تعتبر 

مى توليد الدخل واستمرارية النمو مما وتتمثل أبرز التحديات التي تطرحيا البيئة العالمية الجديدة في القدرة ع

وتحسين بيئة  ،يوالنيوض بالعنصر البشر  ،اإلنتاجية وتحسين كفاءاتيا وتطوير التقنية تحسين يستدعي
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وسيمة رئيسة لرفع التحديات المذكورة، األمر الذي  ةالتنافسي  دعم يعد .رأس المال األجنبياألعمال واجتذاب 

اىتمام الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات، حيث أصبح ليا مجالس وىيئات  موضعجعل التنافسية 

دارات، وليا استراتيجيات ومؤشرات ن معرفة عناصر القدرة التنافسية إلذلك ف سيتم ذكرىا في الفصل الثاني، ،وا 

الفرصة  وعدم تركاالقتصاد الفمسطيني، تطوير  كل ذلك ينعكس عمىوالعوامل المحددة لممزايا التنافسية 

كثر ألبان الفمسطينية داء شركات األأوجعل  ،غمغل في السوق الفمسطينيتجنبية لتلممنتجات اإلسرائيمية واأل

خرى في التنمية كافة القطاعات األ اسيامل تدني يجابي عمى الناتج المحمي خاصة في ظإثر أ نتاجية لما لوإ

راضي الزراعية غير مسموح كبيرة من األن ىناك مساحات أخاصة و االقتصادية مثل قطاع الزراعة 

الظروف  ستقراراوعدم ثبات القطاع السياحي نتيجة لعدم  حتاللاالستغالليا بسبب سياسات المفمسطينيين 

الصناعات  كثر جودة وكفاءة منأ الفمسطينية ن نعمل عمى جعل الصناعاتألذلك فال بد لنا  ،السياسية

 .سرائيميةلصناعات اإلكبر اإلسرائيمية والعمل عمى تطويرىا وجعميا المنافس األ

التفوق في صناعة معينة ىو عبارة عن تفاعل الذي يحدد ن المستوى إ (porter, 1990)بورتر  وضحأ 

عمى الصعيدين الدولي  التنافسية ستراتيجياتواالنتاج والصناعات الداعمة حوال الطمب وعوامل اإلألعوامل و 

 .والمحمي

بمغ عدد  حيثالصناعات الرئيسة التي تدعم االقتصاد الوطني، لبان الفمسطينية من صناعات األ دتع 

ع مصان وىينتاج منيا من فئة متقدمة من حيث كمية اإل 3يعتبر  ،مصنعا 14  ةالفمسطينيلبان مصانع األ

% من حصة السوق 70ما يزيد عن الثالث شركات الوليذه  لبان حمودة،أو  لبان الجبرينيألبان الجنيدي و أ

الرائدة لبان الجنيدي ىي أن كانت شركة أالمعادلة كاممة لأللبان فبعد  نقمبتاخيرة وفي السنوات األ الفمسطيني،

رك السوق بال منازع فقد شاركتيا شركة الجبريني وشركة حمودة ىذا التقدم والنجاح في دخول معتفي 

 تجاوز بعضيا اليلشركات لصناف التي تصنعيا كل شركة من ااأل، فقد زادت المنافسة لشركة تنوفاالصناعة 
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مصنع  ستثناءابلبان الفمسطينية فقد كانت مصانع األ 2000نو حتى عام أصنف، ومن الجدير ذكره  200

ولكن  في التصنيع، % من الحميب المستخدم 82سرائيمي بنسبة تزيد عن لبان الصفا تعتمد عمى الحميب اإلأ

نتاج حميب فمسطيني من مزارع فمسطينية خاصة إمصانعنا ىو من  حتياجاصبح كامل أ 2016في عام 

س بقر منيا ألف ر أ 34 بقار في الضفة الغربيةمزارع فمسطينية حيث  بمغ عدد األ وأبالشركات الرئيسة 

 ،(Aliqtisade, 2016)  سألف ر أ 350بقار في اسرائيل األ رأس بقر في الخميل فيما يبمغ عدد 28000

مشاكل أىميا ال من العديد من نيا تعانيأل ، وذلك% من طاقتيا اإلنتاجية30فالمصانع الفمسطينية تعمل بـ 

كامل، باإلضافة إغراق السوق الفمسطيني بالمنتجات اإلسرائيمية، وعدم خضوعيا لمموافقة الفمسطينية بشكل 

لوجود منافسة غير شريفة ما بين المنتجات المستوردة مع المنتجات الفمسطينية، وحرمانيا من الدخول إلى 

نو ال يوجد تصدير لمنتجات األلبان الفمسطينية لمخارج، ولم يحدث التصدير إال أأسواق الداخل الفمسطيني و 

ولدييا مواصفات خاصة  نتياءالدييا تاريخ فيي   ضمن حاالت خاصة، ألن عممية تصديرىا مختمفة،

ىذه الدراسة عمى  سيتم التركيز فيحيث  (Aliqtisade, 2016) فلمتصدير كونيا منتج غذائي سريع التم

لبان الفمسطينية في خذىا بعين االعتبار من قبل شركات األأومدى محددات المقدرة التنافسية )ماسية بورتر( 

التنافسية عمى المستوى المحمي وكذلك مع  الميزة دائيا التنافسي وبناءأتطوير قدرتيا التنافسية وتحسين 

  .ورفع مستوى جودة منتجاتياداء ن األيستحوذلك يكسبيا الكفاءة و  سرائيميةالمنتجات اإل

 :يشكهت انذساعت 1.2

ا تعمل كنظام ديناميكي متكامل نيأالخاصية اليامة لمحددات القدرة التنافسية )ماسية بورتر( ىي       

ل محدد يؤثر ويتأثر بالمحددات فك ،وتتشابك كل المحددات مع بعضيا البعض من خاللو خاللو تتفاعل

 ديناميكية كمما تمكنت الشركة من تحقيق ميزه تنافسية وكمما استوفيت جميع ىذه المحددات ىخر األ
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(Porter, 1990) التنافسية وتحسين الميزة  تدعيم القدرة التنافسية وبناء ىذه الدراسة في سياق  جاءت

في قطاع  سرائيمية لممنتجات المحميةسة اإللبان الفمسطينية في ظل زيادة حدة المنافداء لشركات األاأل

سياسة اإلغراء )لتجار( من  ةاإلسرائيميوشن شركات األلبان  ،لبان بشكلعات بشكل عام وقطاع األالصنا

 تكمنو  .سعار منتجاتيا بأسعار أقل من المنافسين األساسين )شركة الجنيدي، والجبريني(أخالل خفض 

داء األ تعزيز التنافسية في والميزة  )الماسية(القدرة التنافسية محدداتفي الكشف عن دور  مشكمة الدراسة

 .الفمسطينيةلبان التنافسي لشركات األ


 :هًُت انذساعتأ 1.2


جل النيوض بأداء تنافسي أفي تطوير االقتصاد من  التنافسية بين الشركات تنبع أىمية الدراسة من أىمية   

لك يستعرض الباحث األىمية ، ولذماسية بورترقوي بين الشركات وبناء ميزة تنافسية من خالل التوسع في 

 التطبيقية والعممية لمدراسة.

 األهمية التطبيقية:

ي حــول كيفيــة كونيــا تســاعد صــانعي القــرار فــي تطــوير التفكيــر االســتراتيج ةىميــة ىــذه الدارســأتــأتي  .1

 . التنافسي داءوتحسين األ (المنتجة لأللبان التفوق عمى المنافسين )الشركات االسرائيمية واألجنبية

وزيــادة ورفــع مسـتوى جودتيـا  اإلنتـاجتكـاليف  لبــان الفمسـطينية فـي تخفــيضاألشـركات صـناعة  تسـاعد .2

 المنافسة.الربحية باإلضافة إلى تحقيق عنصر 

أىميــة ىــذه الدراســة مــن أىميــة الحــرص الشــديد عمــى األمــن الغــذائي الفمســطيني ضــمن مميــزات  تنبــع .3

 الدور التنموي كذلك تنافسية عالية من أجل النيوض باألداء التنافسي لشركات األلبان الفمسطينية، و 
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 لشركات األلبان الفمسطينية في الناتج المحمي اإلجمالي.

 األهمية العممية:
 

لبــان بأســموب عممــي مبنــي نيــا تبحــث وبشــكل تفصــيمي فــي صــناعة األأىميــة ىــذه الدراســة فــي أتكمــن  .1

 وفقـا لنمـوذج بـورتر فـي التنافسـية المسـمى الماسـية الصـناعية الجزئيـة سس النظريـة االقتصـاديةاعمى 

 التنافسية. اة بورتر في بناء المزايلطريق ووفقاً 

تنافسية من خالل التوسع  ةداء الشركات وتحقيق ميز أمام الباحثين الميتمين في تحسين أتفتح المجال  .2

 .يجاد متغيرات جديدة يكون ليا دور في تطوير التنافسيةا  في نموذج بورتر الماسية الصناعية و 

فحــص العالقــة بــين عناصــر الماســية وبــين األداء ة فــي المعرفــة مــن خــالل اللــطإتقــدم ىــذه الدراســة  .3

 التنافسي.

 :أعئهت انذساعت 1.2

داء التنافسي في تنمية األ )ماسية بورتر( المقدرة التنافسية محدداتل دور ىل يوجد: السؤال الرئيسي األول

 لبان الفمسطينية.لشركات األ

 سئمة التالية:لإلجابة عن السؤال الرئيسي األول تم طرح األ

 لبان الفمسطينية لشركات األداء التنافسي األفي تنمية ظروف الطمب ل دور يوجدىل  .1

 .لبان الفمسطينيةداء التنافسي لشركات األفي تنمية األ نتاج()عوامل اإل ظروف العرضلدور ىل يوجد  .2

لبان لشركات األداء التنافسي األتنمية  فيمصناعات التكميمية والتزويدية )العنقودية( ل دور ىل يوجد .3

 .الفمسطينية

 لبان الفمسطينية.لشركات األداء التنافسي األفي تنمية  متنافسيةلمدور الحكومي الداعم لثر أ ىل يوجد .4
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السائد في السوق في تنمية  (واالستراتيجيات التنافسية )البيئة التنافسية ييكل المنافسةلدور  ىل يوجد .5

 األداء التنافسي.

لبان داء التنافسي لشركات األستراتيجيات بورتر في تنمية األدور الىل يوجد  السؤال الرئيسي الثاني:

 الفمسطينية.
 

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي الثاني تم طرح االسئمة التالية:
 

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األقيادة التكاليف في تنمية األ ستراتيجيةالدور  ىل يوجد .1

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األفي تنمية األالتميز  ستراتيجيةالدور ىل يوجد  .2

 لبان الفمسطينية.داء التنافسي لشركات األالتركيز في تنمية األ ستراتيجيةال ىل يوجد دور .3

في تنمية  )عوامل تعزيز عمل الماسية( ةالتنافسي عناصر الميزةلدور  ىل يوجد السؤال الرئيسي الثالث:

 .ةلبان الفمسطينيداء التنافسي لشركات األاأل

 سئمة التالية:السؤال الرئيسي الثالث تم طرح األلإلجابة عن 

 .لشركات األلبان الفمسطينيةداء التنافسي في تنمية األمكفاءة اإلنتاجية ل دور ىل يوجد .1

 .لشركات األلبان الفمسطينيةداء التنافسي جودة في تنمية األملدور  ىل يوجد .2

داء التنافسي دارة( في تنمية األونظم اإل والمنتجات، نتاج،)عمميات اإلتجديد من حيث مل ىل يوجد دور  .3

 .لشركات األلبان الفمسطينية

لشركات األلبان داء التنافسي في تنمية األ الشركةحتياجات عمالء ستجابة اللالدور  ىل يوجد .4

 .الفمسطينية


