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 الحاالت العملٍة

 )محمد السهلٌ(

 ما هدف تويوتا ؟ مركبة ذات قيمة عالية لتتوافق مع حاجة كل مستهلك 

تعتبر صناعة السٍارات دائما إحدى أكثر الصناعات التٌ تشتد فٍها المنافسةة  بسةب  

العائةةةدات الةةةةألمة حااربةةةاق التةةةٌ تحششهةةةا  التةةةٌ تشةةةب  ب رٍشةةةة أفةةةة  حا ةةةات 

م محعةةات محةةدد  مةةت المشةةترٍتا حإحةةدى الشةةركات التةةٌ تشةةي فةةٌ مشدمةةة السةةاعٍت 

 لذلك هٌ تحٍحتاا 

إلنتاج اعتمةدت تحٍحتةا علةي هٍكة  التكللةة المنأللةةة حفٌ البداٍات المبكر  لعملٍات ا

إلنتاج  رازات مت المركبات بشك  مكثةي  حبكلةا،   حمصةممة حمح هةة لش اعةات 

تللة مت سحق السةٍاراتا حلشةد مكنتهةا تةدرتها علةي االنتشةا  مةت مرحلةة اإلنتةاج   مأل

سةةٍها  مكنتهةةا تلةةك الشةةدر  علةةي تشةةدٍد مةةحدٍات  دٍةةد  مةةت المركبةةات أسةةر  مةةت مناف

مةةةت ت ةةحٍر ت اعةةةات سةةةحتٍة  دٍةةد   حسةةةرعة الحصةةةح  للسةةةحق  االسةةةتلاد حكةةذلك 

لتصحٍح أأل ائها سرٍعاً حذلك عندما تصمد سٍار   دٍد  حالتٌ ربما لد تحشق ن احةاً 

علةي سةبٍ  حتعةت فةٌ أأل ةا،ا ٍذكر فٌ السحق  مما تد ٍححٌ بةنت شةركة تحٍحتةا تةد 

حالتةةٌ اتسةةمت  الصةةرٍر  نسةةبٍاً   إٍكةةح ثةةا    رحةةت تحٍحتةةا  ةةراز السةةٍار    الم

ت مصةةةممة لتكةةةحت رألٍصةةةة الةةةثمت بألاصةةةٍة االتتصةةةاد فةةةٌ اسةةةتهاك الحتةةةحد حكانةةة

حاسةةةتهدفت تحٍحتةةةا بهةةةذ  السةةةٍار  شةةةرٍحة المسةةةتهلكٍت فةةةٌ  حالمتحسةةة ة السةةةرعةا

لكةةت أصةةٍ  مصةةممحها بألٍبةةة أمةة  مةةت عةةدد تحمةة  تلةةك  العشةةرٍنٍات مةةت العمةةر 

بلشةةلهد فةةٌ أت ٍسةةتححذ منةةت هد علةةي الشةةرٍحة حمعتةةرفٍت  الشةةرٍحة لهةةذ  السةةٍار  

  لرئٍسةٍٍت( للسةٍارات فةٌ المسةتشب )المشترٍت ا  ٍة المهمة مت الشبا  البالرٍتالسحت

حات للعةةحد  مةةر  ( أنةةر ربمةةا لت ااتحٍحتةةا )حرٍرهةةا مةةت صةةنا  السةةٍاراتحأدركةةت 

ائةد  حلشد أصةبحت تحٍحتةا ر منراحلكت بنسألة معدلر   أألرى إلي  راز  الها تشباك 

للحصةةح  علةةي مٍةةز  مةةت مةةت السةةٍارات لتمةةر كةةز السةةحتٌ لسلسةةلة  رازاتهةةا فةةٌ ا

الش اعةةات السةةحتٍة الناشةةئةا فلةةٌ ت ةةا  السةةٍارات الرٍاةةةٍة  حهةةٌ ا ت تشةةدد سةةتة 

 رازات مت السٍارات الرٍاةٍة  حك  منها ٍحفر مزٍ ا مةت سةعر   حح ةد  حأدا،  

مةةةت م محعةةةات مألتللةةةة مةةةت  شةةةك   حفألامةةةة  حهةةةٌ الممٍةةةزات التةةةٌ تلشةةةي الشبةةةح 

ات الرٍاةةٍة فةٌ السةحق السةٍاراتا سةبٍ  المثةا   المستهلكٍت داألة  ت ةا    السةٍار

فإت  راز  كامرً  ٍعتبةر حاحةداً مةت أفةة  السةٍارات مبٍعةاً فةٌ الحالٍةات المتحةد  

اامرٍكٍة  حتستهدي هذ  السةٍارا  متحسة  السةحق  حٍرربةحت فةٌ تحشٍةق تةحازت مةا 

   حأدائهةا  حدر ةة اامةات بهةا  حمصةداتٍتهاا حفةٌ  انة  ال لة   بٍت فألامة السةٍار
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فإت استراتٍ ٍة تحٍحتا حنمحذج نشا ها هح فٌ إنتةاج سلسةلة مةت  ةرازات السةٍارات 

التةةةٌ ترفةةة  مةةةت مشةةةدار الشٍمةةةة التةةةٌ ٍمكةةةت أت تأللشهةةةا للم محعةةةات المألتللةةةة مةةةت 

عةدد ال ةرازات  حعلي  ان  العرض  فةإت المستهلكٍت إلي در ة أتر  إلي الكما ا

التٌ تصنعها مشٍد بالحا ة إلي االحتلةا  بالكلةا،  فةٌ هٍكة  تكالٍلهةا  حفةٌ أت تألتةار 

أسعاراً ل رازاتها التٌ تتةٍح لهةا تحشٍةق إٍةرادات مةت المبٍعةات تمكنهةا مةت الحصةح  

إلي أفة  عائةد علةي رأ  المسةتثمرا كمةا أت الشةرار النتعلةق بعةدد أنةحا  السةٍارات 

ها ٍتنثر أٍةا باستراتٍ ٍات منافسها  حالذٍت بدحرهد ٍحاحلحت تحدٍد التٌ ٍمكت إنتا 

السلسلة المثالٍة مت السٍارات المنت ةا حالمنافسة ا ت فٌ هذا الش ةا  السةحتٌ بالحةد 

كة  شةركة سةٍارات إلةي أت تسةتبق تصةرفات منافسةٍها  حكة  تنمة   حالشح ا حتحتةاج 

حصةةح  علةةي نصةةٍ  كبٍةةر مةةت مثةة  تحٍحتةةا فةةٌ أت تشةةحد بالألٍةةارات الصةةحٍحة لل

 المستهلكٍت فٌ ذلك الش ا  مت السحقا

 )منصحر السهلٌ(

 إلى االتصاالت الالسلكية ( Vintel)مدا احتكار ونقل 

Extending the Wintel Monopoly to Wireless 

يٍ خالل لشاءذٙ انًرٕاضؼح نهًٕضٕع ، فئٌ ششكح يٛكشٔسٕفد ٔششكح إَرم 

ذًرهكا انًؼاٚٛش انًسٛطشج ػهٗ سٕق انحاسثاخ انشخظٛح ، حٛس أٌ ْزِ انًؼاٚٛش 

 % ( يٍ إخًانٙ انحاسثاخ انشخظٛح انًُردح ٔانًثاػح فٙ انؼانى . 09ذسرخذو فٙ )

م يغ يشغالخ انكًثٕٛذش انرٙ ذى ذظًًٛٓا نرؼً صَٔظشاً ألٌ تشايح ذشغٛم ُٔٚذٔ

" فمذ أطهك رنك انًظطهح، يًا أدٖ Intel Microprocessorsذُردٓا ششكح إَرم "

 إنٗ أٌ ْزِ انششكرٍٛ ذكَٕا أفضم انششكاخ فٙ انؼانى فٙ طُاػح انكًثٕٛذش.

ٔاٌٜ فئٌ انششكرٍٛ ذؼًالٌ ػهٗ ذٕسٛغ يدال سٛطشذًٓا ٔيذْا إنٗ طُاػح 

ٔرنك يٍ خالل انرشكٛض ػهٗ اندٛم انثانس يٍ انرهٛفَٕاخ انرهٛفَٕاخ انالسهكٛح ، 

انالسهكٛح ، انرٙ كاَد ٔياصاند يشاتّٓ نهكًثٕٛذش إنٗ حذ كثٛش ، يٍ حٛس 

 انًٕاطفاخ انؼايح ٔانخاطح . 

 * االسرشاذٛدٛح : 

 ٔاإلسرشاذٛدٛح انرٙ ذرثؼٓا ششكرا يٛكشٔسٕفد ، ٔإَرم فٙ رنك يٍ خالل :

 ى أٔ انًُارج انًُاسثح.ذًُٛح إَٔاع يٍ انرظًٛ -
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 تٛغ ذشخٛض اسرخذايٓا ٔإَراخٓا نهششكاخ انرٙ ذُرح اندٛم انثانس . -

ذمٕو ششكح يٛكشٔسٕفد ترضٔٚذ ْزِ انششكاخ تُظاو انرشغٛم انز٘ ْٕ ػثاسج ػٍ  -

 َٕع خاص يٍ تشَايح ُٔٚذٔص خاص تاٜالخ االنكرشَٔٛح انذلٛمح. 

األساسٛح نًشغم طغٛش ٚشكة ػهٗ ْٛكم أيا ششكح إَرم فسرمٕو ترٕسٚذ انؼُاطش  -

 ْزِ انرهٛفَٕاخ. 

ٔسرؼًم انششكراٌ ػهٗ ذظًٛى ٔإَراج ًَٕرج يشخؼٙ ذرثؼّ انششكاخ انًُردح  -

 نهدٛم انثانس يٍ انرهٛفَٕاخ انالسهكٛح . 

 * األْذاف : 

ذذػٗ انششكراٌ أٌ ْذفًٓا انشئٛسٙ يٍ ٔساء رنك انرؼأٌ ْٕ ذسٓٛم فٓى ْزِ  -1

 سٛش دخٕنًٓا نهششكاخ انشاغثح فٙ رنك .انظُاػح ٔذٛ

 ٔكزنك اإلسشاع ترثُٙ اندٛم انثانس يٍ ذكُٕنٕخٛا انرهٛفَٕاخ انالسهكٛح.  -2

انشغثح فٙ انرشخٛض نؼذد يٍ انششكاخ انؼايهح فٙ انظُاػاخ االنكرشَٔٛح تئَراج  -3

 ْزِ انًُارج ٔذشكٛثٓا فٙ أخٓضج انرهٛفَٕاخ . 

حٛس سٛؤد٘ رنك إنٗ صٚادج انطهة ػهٗ ْزِ األخٓضج ، ٔكهًا صاد اسرخذاو انرهٛفَٕاخ 

انًشغهح تًُرداخ يٛكشٔسٕفد ٔإَرم فئٌ انششكرٍٛ سرُرداٌ ػذداً يٍ انثشايح 

 ٔانًُرداخ انالصيح نرشغٛم انرطثٛماخ انًرطٕسج نرهك األخٓضج . 

تشايح انكًثٕٛذش سرثذأ فٙ  ٔتاإلضافح إنٗ رنك ، فئٌ انششكاخ انًرخظظح فٙ إَراج

كراتح انثشايح انخاطح تاإلَرشَد ٔذحًهٓا ػهٗ األخٓضج انخاديح ، تحٛس ذكٌٕ يراحح 

 ألطحاب انرهٛفَٕاخ انالسهكٛح انًحًهح تُظايٙ يٛكشٔسٕفد إَرم .

ٔسٛؤد٘ ْزاٌ انُٕػاٌ يٍ انرطٕٚش إنٗ صٚادج لًٛح ذهٛفَٕاخ يٛكشٔسٕفد ٔإَرم ، 

 ٛفَٕاخ انًظًًح نهؼًم ٔفماً نًؼاٚٛش انششكاخ انًُافسح . ٔرنك تانًماسَح تانره

ٔكهًا صادخ لًٛح ْزِ انرهٛفَٕاخ ، فئٌ انؼذٚذ يٍ انؼًالء سٛفضهَٕٓا ػهٗ انرهٛفَٕاخ 

 انرٙ ذؼًم ترمُٛاخ األخشٖ يثم َٕكٛا ٔغٛشْا . 

 ْٔزا سٛؤد٘ إنٗ يضٚذ يٍ انرٕسغ فٙ انرهٛفَٕاخ انرٙ ذؼًم ترمُٛح يٛكشٔسٕفد ٔإَرم

 ،يًا ٚضٚذ حافض انششكرٍٛ نكراتح انًضٚذ يٍ انثشايح انرٙ ذؤد٘ إنٗ يضٚذ يٍ انرٕسغ.
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ذشخِٕ ْزِ انششكرٍٛ سٕف ٚسٛطشٌ ػهٗ سٕق انرهٛفٌٕ انالسهكٙ  ٔإرا حذز كم يا

 كًا فؼهرا فٙ سٕق انكٕيثٕٛذش انشخظٙ . 


