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المستخمص

ييدف البحث إلى اختبار العالقة بين استراتيجيات التسويقية بوصفيا متغي اًر مستقالً المتمثمة بـ (إستراتيجية

اليجوم التسويقي  ,إستراتيجية الدفاع التسويقي ) والميزة التنافسية بوصفيا متغي ار معتمداً والتوجو االستباقي

بوصفيا متغي اًر وسيطاً يساعد المنظمة في تحقيق الميزة التنافسية بوصفو متغي اًر معتمداً ,وبذلك كان ال بد من
اإلجابة عمى تساؤل أساس مفاده :ىل ىناك عالقات ارتباط وتأثير بين ٍ
عدد من تصنيفات استراتيجيات التسويقية
والتوجو االستباقي والميزة التنافسية ؟ ولمتحقق من مضامين اإلجابة ,اختيرت مجموعة من العاممين في شركة أسيا
سيل لالتصاالت المتنقمة وفروعيا ,فشممت عينة الدراسة مجموعو من العاممين عددىم ( , )50واعتمدت الدراسة

وعدت االستبانة األداة الرئيسة لجمع البيانات المطموبة التي حممت باعتماد البرمجية
المنيج الوصفي التحميميّ ,
اإلحصائي ( (Spss.18والعديد من الوسائل اإلحصائية ,توصمت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات ,أىميا :وجود
عالقة وتأثير مباشر لالستراتيجيات التسويقية في التوجو االستباقي التي ثبت تأثيرىا المباشر في الميزة التنافسية,
فضالً عن تأثيرات غير مباشرة لالستراتيجيات التسويقية في الميزة التنافسية ,األمر الذي يؤشر دور االستراتيجيات
ثم تحقيق الميزة التنافسية.
التسويقية في الوصول إلى التوجو االستباقي ومن ّ
الكممات المفتاحية :االستراتيجيات التسويقية– الميزة التنافسية –التوجو االستباقي .

Abstract
The research aims at the relationship between marketing strategies test as a
variable independent of by appointment its dimensions (offense marketing strategy,
defense marketing strategy) and competitive advantage as a variable dependent
orientation proactive as a variable and the mediator helps the organization to achieve
competitive advantage as a variable dependent, and thus it was necessary to answer
the question the basis that: Is there a correlation between the number and impact of
marketing strategies ratings and orientation proactive relationships and competitive
advantage? To investigate the contents of the answer, selected a group of employees
in Asia Cell Company for Mobile Communications and its subsidiaries,
encompassing the study sample group of employees number (50) as employer, and
adopted the study descriptive analytical method, and promised resolution main tool to
)collect the required data which analyzed the adoption of statistical software (Spss.18
and many of the statistical methods, The study found the group's conclusions,
including: a relationship directly and the impact of marketing strategies in the
proactive approach that proved a direct impact on the competitive advantage, as well
as indirect effects of marketing strategies in competitive advantage, which indicates
the role of marketing strategies to reach proactive orientation and then achieve
competitive advantage.
Keywords: Strategies marketing- competitive advantage - proactive orientation.
المقدمة:

يشيد العالم في الوقت الحالي اىتمامنا بالغا بالتنافسية ,فيي لغة العصر وموضوع الساعة وىى العامل الدافع,

الذي يضبط خطوات المنظمة ويحفزىا لمعمل ولمزيد من العطاء والخمق واإلبداع والتميز عمى منافسييم وصوال
إلى تحقيق اعمي المستويات من العائد والربحية ,وان تعدد وتنوع التحديات التي تواجو المنظمات تؤثر عمى
سموكياتيا سمبا وايجابا كما إن تبنى إستراتيجية فعالة في المحيط يتميز بالمنافسة القوية ,وتعتبر أذواق المستيمكين
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وسرعة التطورات التكنولوجية تمكنيا من البقاء والنمو وان اإلستراتيجية الفعالة الناجحة تكمن في التشخيص
الخارجي ,والداخمي لمحيط التي استغالل تمك الفرص وتجنب التيديدات ,يتم من خالل امتالكيا لقد رأت تنافسية
أكبر من منافسييا المجاالت .في جميع إن تنافسية المنظمة تكمن في قدرتيا عمى إنتاج منتجات ذات نوعية

جيدة ,وبسعر مقبول من طرف المستيمك ,وتفرض بالتالي عمى كل من يعاصره ضرورة األخذ بالمفاىيم واآلليات
الجديدة والمتجددة ,ولذا اىتم الباحث بدراسة االستراتيجيات التسويقية في المنظمة ودورىما في تحقيق الميزة
التنافسية بوجود التوجو االستباقي  ,فقد تم تناول البحث من خالل المباحث اآلتية :
 المبحث األول  :منيجية الدراسة.

 المبحث الثاني  :االستراتيجيات التسويقية والميزة التنافسية والتوجو االستباقي :أطار نظري
 المبحث الثالث  :وصف وتحميل متغيرات البحث
 المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات.
المبحث األول :منيجية البحث

أوالً .مشكمة البحث

انطالق ـاً مــن تســاؤل أســاس مفــاده :مــا طبيعــة العالقــة والتــأثير بــين االســتراتيجيات التســويقية والتوجــو االســتباقي

المؤدية إلى تحقيق الميزة التنافسـية ؟ فـنن التسـاؤالت أدنـاه يمكـن أن تسـيم فـي توضـي مشـكمة البحـث والتـي تعـاني
منيـ ــا الشـ ــركة المبحوثـ ــة (شـ ــركة اسياسـ ــيل لالتصـ ــاالت المتنقمـ ــة)ىي أشـ ــكالية تحقيـ ــق مي ـ ـزة تنافسـ ــية بنـ ــاءاً عمـ ــى
االستراتيجيات التسويقية بوجود التوجة االستباقي كمتغير وسيط ,وعمى النحو اآلتي:

 .1مــا طبيعــة العالقــة بــين اســتراتيجيات التســويقية والتوجــو االســتباقي ؟ ومــا طبيعــة العالقــة بــين اســتراتيجيات
التسويقية والتوجو االستباقي كل عمى حدا مع الميزة التنافسية ؟

 .2ىــل يمكــن لعالقــات االرتبــاط والتــأثير بــين اســتراتيجيات التســويقية والتوجــو االســتباقي أن تحقــق ميـزة تنافســية
في المنظمة المبحوثة؟
ثانياً:أىداف البحث  :يسعى البحث الحالي تحقيق األىداف اآلتية:

يعرف بمتغيرات البحث بكافة أبعادىا ,بما يساعد الباحثين ويعزز رصيد المكتبة العراقية
 -1تقديم إطار نظري ّ
والعربية المعرفي .
 -2تحديد العالقة بين االستراتيجيات التسويقية والتوجو االستباقي والميزة التنافسية في المنظمة المبحوثة.

 -3تحديد اثرمتغيرات االستراتيجيات التسويقية في الميزة التنافسية في المنظمة المبحوثة بوجود التوجو االستباقي.
 -4االستفادة من الدراسة في تحقيق الميزة التنافسية لممنظمة المبحوثة.
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ثالثاً:أىمية البحث:

يستمد البحث أىمية من أىمية االستراتيجيات التسويقية في قطاع االتصاالت لتحقيق ميزة تنافسية تمكنيا

من أن تتفوق عمى غيرىا من المنظمات المنافسة ليا في السوق والدور الذي يؤديو االستراتيجيات التسويقية لدى

المنظمة المبحوثة دو ار كبي ار في التعرف عمى حاجات الزبائن وتحركات المنافسين في قطاع األعمال ,باإلضافة
إلى ذلك فان أىمية الدراسة الحالية تنبع من األىمية المتصاعدة لموضوعي االستراتيجيات التسويقية
(إستراتيجية اليجوم التسويقي ,إستراتيجية الدفاع التسويقي ),إذ إن ىذا التوجو االستباقي يمكن المنظمة من
استطالع المستقبل والبحث عن الفرص الجديدة وىو يساعد المنظمة من استخدام إستراتيجية اليجوم التسويقي
والدفاع التسويقي لتحقيق ميزة تنافسية تفوقيا عن غيرىا من المنظمات المنافسة  ,لذا تبرز أىميتو من الجانب
النظري من خالل تناول موضوع دوراالستراتيجيات التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية بوجود التوجو االستباقي
كمتغير وسيط .
رابعاً  :فرضيات البحث:

الفرضييية األولييى :توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة بــين عـ ٍ
ـدد مــن تصــنيفات اســتراتيجيات التســويقية (المتغيــر المســتقل)
والتوجو االستباقي(المتغير الوسيط) والميزة التنافسية(المتغير المعتمد) في المنظمة المبحوثة.
الفرضييية الثانييية :يوجــد تــأثير ذو داللــة معنويــة لعـ ٍ
ـدد مــن تصــنيفات اســتراتيجيات التســويقية(المتغير المســتقل) ,فــي
الميزة التسويقية (المتغير المعتمد) بوجود التوجو االستباقي (المتغير الوسيط) عند مستوى معنوية (.)0005

خامساً:الدراسات السابقة

.1ج ــاءت د ارس ــة (اولي ــدي  )2013,بعنـ ـوان ردور االس ــتراتيجيات التس ــويقية ف ــي رف ــع الحص ــة الس ــوقية لممؤسس ــة
الخدميـة :د ارســة حالـة مــوبيميس –وكالـة ورقمــة إذ ىــدفت الد ارسـة إلــى تحديـد مــدى نجـاح اإلســتراتيجية التســويقية

فــي المؤسســة الخدميــة فــي مــوبيميس –وكالــة ورقمــة ومــا مــدى اعتمــاد ىــذه المؤسســة عمــى برامجيــا فــي تطبيــق
اإلستراتيجية التسويقية ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم اسـتمارة اسـتبيان وزرعـت عمـى مجموعـة مـن مـوظفي

وعــاممي المؤسســة والبــال عــددىم ( )30اســتمارة وخرجــت الد ارســة بمجموعــة مــن التوصــيات أىميــا أن نجــاح
اإلستراتيجية التسويقية في المؤسسة المبحوثة يعتمد عمى تأثر الحصة السوقية وتكامل المزيج التسويقي .

 .2بينما جاءت دراسة (جدوع وعبود  )2013,بعنوان ر دور استراتيجيات التسويق المصرفي في تحقيق الميزة
التنافسية ر إذ تمثل الغرض الرئيسي من ىذه الدراسة بقياس دور استراتيجيات التسويق المصرفي في تحقيق
الميزة التنافسية ولتحقيق ىذا الغرض فقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي والتحميمي لتحقيق أىداف

الدراسة  ,إذ تم توزيع استمارة االستبيان عمى مدراء اإلدارة العميا في المصارف المبحوثة والذين كان عددىم

( )56وتوصمت الدراسة إلى أىم استنتاج ىو ىناك عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين االستراتيجيات التسويقية
والميزة التنافسية .

في حين أشارت دراسة (نور  )2015,بعنوان راالستراتيجيات التسويقية وأثرىا في تحقيق الميزة التنافسية رإذ

اختبرت ىذه الدراسة تأثير اإلستراتيجية التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية في شركة زين لالتصاالت
المحدودة في السودان واستخدم الباحث في الدراسة المنيج الوصفي التحميمي واعتمدت الدراسة في جمع
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البيانات عمى تصميم استمارة االستبيان وزعت عمى ( )50استمارة عمى العاممين في شركة زين لالتصاالت

وأظيرت الدراسة إلى أن ىناك عالقة تأثير جزئي بين االستراتيجيات التسويقية والميزة التنافسية.

 .3بينمــا أشــارت د ارســة ( )John& Steven, 1997والتــي جــاءت بعنـوان راالســتراتيجيات التســويقية ىــذه تجعــل
الشركات ريادية ر إذ ىدفت الدراسة إلى دور االستراتيجيات التسويقية في تحسـين أداء الشـركات وجعميـا رياديـة

فــي ظــل ركــود تعانيــو الشــركات واذ اختيــرت عينــة مجموعــة مــن شــركات التصــنيع والبــال عــددىا ( )451فــي
الواليــات المتحــدة األمريكيــة وتوصــمت الد ارســة إلــى أن اإلســتراتيجية التســويقية ليــا تــأثير فــي الركــود االقتصــادي
الذي تعانيو الشركات من خالل القيام باألنشطة التسويقية فـي إعماليـا لزيـادة مبيعاتيـا والحصـول عمـى الحصـة

السوقية جيدة والوصول إلى الريادية في أداء أعماليا .

 .4دراسة ( )Charles& Michael, 1999والتي كانت بعنوان رتنفيذ االستراتيجيات التسويقية :تطوير واختبار

نظرية اإلداريةر تيدف الدراسة لتوضي العالقة بين تنفيذ االستراتيجيات التسويقية واألداء المنظمي العالي  ,إذ
اختيرت عينة من مدراء شركة فانسي كروب والبال عددىم ( )245مدير ومدراء شركة كودس كروب ألبال

عددىم ( )534مدي ار وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك إمكانية لتطوير نموذج من العوامل ذات األىمية التي

تؤثر في تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية من منظور إداري واختبار النموذج في دراسة المستوى اإلدارة الوسطى
من ىيكل المنظمة في منظمتين المختمفتين .

 .5د ارســة (احمــد  )2011,والتــي جــاءت بعن ـوان راثــر التوجــو االســتباقي فــي تحقيــق المي ـزة التنافســية لــدى البنــوك
التجارية الكويتية ر إذ ىدفت الدراسة إلى تحديد أثـر التوجـو االسـتباقي فـي تحقيـق الميـزة التنافسـية لـدى البنـوك

التجارية الكويتية  ,ولتحقيق ذلك تم تصميم استبانو شممت عمى )  ( 32فقرة خطت متغيرات الدراسة المتمثمـة

بالتوجو االستباقي والميزة التنافسية ,تم توزيعيا عمى عينة الدراسة المتمثمة بكافة المـديرين فـي مجتمـع الد ارسـة
لدى البنوك التجارية الكويتية  ,وقد تم جمع )  ( 84اسـتبانو وتحميميـا ألغـراض اختبـار الفرضـيات والوصـول
لنتـائج الد ارسـة ,وتوصـمت الد ارسـة إلـى أىـم االسـتنتاجات وجـود أثـر ذي داللـة إحصـائية لمتوجـو االسـتباقي

(اسـتطالع المسـتقبل  ,التجريـب والخبـرة  ,البحـث عـن الفـرص ,صـناعة اإلسـتراتيجية) عمـى تحقيـق الميـزة
التنافسية لمبنوك التجارية الكويتية.

 .6ىدفت دراسة ( (Christopher& et.al, 2011إلى بيان دور التوجو االستباقي في تحقيق قيمة الزبائن واثـر
ذلك في تحقيق الميزة التنافسية  ,إذ أجريت الدراسة عمى عينـة مـن المـدراء بمـ عـددىم ( )800مـدير مـن دول

مختمفة وكانت العينة موزعة عمى النحو اآلتـي  )121( :مـدير مـن الينـد و( )164مـن سـنغافورة و( )143مـن

السويد و( )161من المممكة المتحدة  )211(,من الواليات المتحدة األمريكية وتوصمت الدراسة إلى أن التوجـو
االستباقي دور في تحقيق قيمة الزبون وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية .

 .7دراسة ( )Haro& et.al,2010التي ىدفت إلى توضي التوجو االستباقي وأثره في اكتسـاب التكنولوجيـا وأثرىـا
فــي تحســين أداء الشــركة  ,إذ أجريــت الد ارســة عمــى مجموعــة مــن الشــركات االستشــارات اليندســية (المتوســطة

والصــغيرة الحجــم ) فــي اســبانيا والتــي كــان عــددىا (, )250وأظيــرت نتــائج الد ارســة إلــى أن التوجــو االســتباقي
يـؤثر تـأثي ار مباشـ ار فـي فـي عمميــة صـنع القـ اررات التــي تتعمـق بعمميـة الحصــول عمـى التكنولوجيـا أي ان المــدراء
يعتمدون التوجو االستباقي في تطـوير التكنولوجيـا المسـتخدمة داخميـا فـي الشـركات ويسـتحوذون عمـى المصـادر

الخارجية في الحصول عمى التكنولوجيا .
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سادساً :مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة :

يمكن توضي بعض المجاالت التي استفاد منيا الباحث :
 -1االسترشاد ببعض المراجع والمصادر والبحوث والدراسات التي لم يتسنى لمباحث معرفتياواالطالع عمييا
من قبل.

 -2المساىمة في إعداد إطار نظري لمدراسة.

 -3صياغة فقرات االستبانة المتعمقة بمتغيرات الدراسة.

 -4المساىمة في صياغة مشكمة الدراسة وأىدافيا وفرضياتيا ومخططيا ,استناداً إلى الدراسات المعروضة وما

جاء فييا تبين أن ابعاد االستراتيجيات التسويقية والتوجو االستباقي والميزة التنافسية قد بحثت عالقتيما

بصورة منفردة ,ومن ىنا تظير المساىمة الفكرية لمدراسة الحالية عن طريق بحثيا األبعاد الثالثة مجتمعة
معا.
سابعاً:حدود البحث:

الحدودالمكانية :تتمثل الحدود المكانية ليذه الدراسة شركة أسياسيل لالتصاالت المتنقمة وفروعيافي اربيل ودىوك.
الحدود البشرية :إن الحدود البشرية ليذه الدراسة تتمثل باإلفراد العاممين في شركة أسيا سيل وفروعيا .

الحدودالزمنية:المدة الزمنية التي استغرقت النجاز البحث وىي الفترة الممتدة()2015/12/1لغاية

(.)2016/1/15

الحدود الموضوعية :اقتصر البحث عمى موضوع االستراتيجيات التسويقية بالتركيز عمى إستراتيجية اليجوم

التسويقي ,إستراتيجية الدفاع التسويقي  ,والتوجو االستباقي ,وكما ركزنا عمى الميزة التنافسية.

ثامناً :مخطط البحث  :يتطمب البحث تصميم أنموذج افتراضي والشكل ( )1يجسد العالقات المنطقية بين

عد متغير االستراتيجيات التسويقية متغي اًر مفس اًر يؤثر
متغيرات البحث ,واعتمد ىذا المخطط ضمن متغيرين ,إذ ّ
في الميزة التنافسية بوصفو متغي اًر مستجيباً بوجود التوجو االستباقي كمتغير وسيط .
الشكل ( )1أنموذج البحث
استراتيجية

استراتيجية

التسوٌقٌة

التسويقي

االستراتٌجٌات

اليجوم

التوجو االستباقي

الميزة
التنافسية

الدفاع
التسويقي

المصدر  :من إعداد الباحث

*األسيم المتصمة تشير إلى عالقة التأثير المباشر
*األسيم المنفصمة تشير إلى عالقات التأثير غير المباشر
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تاسعاً -وصف مجتمع الدراسة:

تأسست شركة آسيا سيل لالتصاالت الخموية عام  1999عمى يد رجل األعمال الع ارقـي المعـروف األسـتاذ

فاروق مصطفى رسول ,لتكون بذلك أول شركة اتصاالت عراقية خموية في العراق .فـي عـام  2012أعمنـت شـركة
ألتـاي  Altaiالفرنسـية ألبحـاث التسـويق أن آسـيا سـيل ىـي العالمـة التجاريـة األولـى فـي العـراق لـيس فـي مجـال
االتصــاالت النقالــة فحســب ,بــل فــي جميــع القطاعــات وىــو مــا يعكــس الحضــور القــوي لعالمــة آســيا ســيل التجاريــة

وســمعتيا العريقــة مــن حيــث الجــودة والثقــة والخدمــة  ,تقــدم آســيا ســيل خــدمات االتصــاالت النقالــة المدفوعــة مســبقاً

والتــي شــكمت نســبة  %99حســب إحصــائية ( 14تشـرين الثــاني  )2014مــن مجمــوع قاعــدة مشــتركييا ,إذ تتضــمن
عروض الخطوط مسبقة الدفع عدداً من حزم العروض المعدلة لتناسب قطاعات مختمفة من السوق  ,بمـا فـي ذلـك
الشـباب والنســاء وخدمــة مبتكـرة تســتيدف ماليـين الــزوار الــذين يــزورون العـراق سـنوياً ,كمــا تقــدم آســيا ســيل خــدمات

خــط الفــاتورة لمشــركات واألف ـراد ,وفــي كــانون األول مــن عــام  2014حصــمت آســيا ســيل عمــى جــائزة أفضــل حممــة
لممســؤولية االجتماعيــة لمشــركات فــي ميرجــان كومزمبــا الــدولي فــي دبــي تثمين ـاً لجيــود الشــركة فــي دعــم الالجئــين

والنــازحين فــي الع ـراق وفــق ب ـرامج متنوعــة تســاعدىم عمــى التواصــل فيمــا بيــنيم وفــي عــام  2015حصــمت الشــركة
عمى رخصة تشغيل خدمات الجيل الثالـث ضـمن نطـاق شـبكتيا بـالعراق لتقـدم جـودة عاليـة فـي االتصـال الصـوتي

وس ــرعة البيان ــات العالي ــة الج ــودة  ,وتق ــدم الش ــركة مجموع ــة م ــن الخ ــدمات أىمي ــا (أس ــيا س ــيل بم ــس  ,الخ ــدمات
الترفييية ,خدمة ميمودي ,خدمة شك اًر ,خدمة القيمة المضافة  ,خدمة تحويل الرصيد وخدمة تحويل الممكية وخدمة

ىمي لؤلىل واألصدقاء ) إما عدد العاممين فييا فقد تجاوز ( )400موظف ,واعتمد البحث في اختبار فرضـياتو
المــنيج التحميمــي ,وذلــك بد ارســة العالقــات بــين األبعــاد الرئيســة مــن خــالل جمــع البيانــات ذات العالقــة بالمنظمــة
المبحوثــة وتحميميــا إلســناد أىــداف البحــث ,كــي تســيم فــي اختبــار مخطــط البحث,وقــد اعتمــد الباحــث فــي الحصــول
عمــى البيانــات المطموبــة لتغطيــة الجانــب النظــري مــن البحــث عمــى العديــد مــن الم ارجــع العربيــة واألجنبيــة والمتمثمــة

بالمراجع العممية من كتب ,مجالت ,دراسات ورسائل و اطاري جامعيـة ,فيمـا اعتمـد الباحـث فـي الجانـب الميـداني
عمى استمارة االستبيان  ,بوصفيا مصد اًر أساسياً لجمع البيانـات ,وروعـي فـي تصـميم االسـتمارة أن تكـون منسـجمة

مــع واقــع المنظمــات المبحوثــة ,قــد أجريــت الد ارســة فــي شــركة آســيا ســيل فــي إقمــيم كردســتان ضــمن محافظــة اربيــل
ودىـوك ,وقـد تــم مسـ آراء مجموعــة مـن العــاممين بالشـركة بأسـموب العينــة القصـدية عــددىم ( )50شـخص إذ قــام

الباحث بتصميم استمارة استبيان وزعت عمى العاممين في الشركة المبحوثة وتتضمن ىذه االستمارة عمى:
أ .الجانب األول معمومات عامة تخص األفراد المبحوثين (العاممين) :وخصص ىذا الجانب لممعمومات العامة
والتعريفية الخاصة باألفراد المبحوثين ,وتضمنت (الجنس ,العمر ,التحصيل الدراسي ,عدد سنوات الخدمة).
ب .استنطاق جيود الباحثين في الموضوع ,وقد أجريت عمميـات اإلضـافة والحـذف والتعـديل لتتناسـب وواقـع البيئـة
العراقي ــة والمنظم ــة المبحوث ــة ,ويب ــين الج ــدول ذو الـ ـرقم ( )1مح ــاور االس ــتبانة الت ــي وج ــد الباح ــث أني ــا كافي ــة

الحتياجاتو البحثية جميعيا وصوالً إلى النتائج التي يروجيا من بحثو .وكما يأتي:
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الجدول ( :)1تركيب استمارة االستبانة المصادر المعتمدة في إعدادىا
ت

المتغيرات
الرئيسة

أوالا

استراتٌجٌات
التسوٌقٌة

ثانٌا ا

التوجه
االستباقً

ثالثا ا

المٌزة
التنافسٌة

األبعاد الفرعية
إستراتٌجٌة
التسوٌقً

الهجوم

استراتٌجٌه
التسوٌقً

الدفاع

أرقام األسئلة
في االستبانة

(الفقرات)

6-1

X1-X6

10-7

X7-X12

التوجه المستقبل

16-12

X16- X13

البحث عن الفرص

02-17

X20-X17

المٌزة التنافسٌة

08-01

X28-X21

المصادر المعتمدة
(اولٌدي )0213 ,
(جدوع وهادي )0212 ,
(الصمٌدعً وٌوسف )0222,
)(John& Steven, 1997
)(Charles& Michael, 1999
(احمد )0211,
)(Christopher& et.al, 2011
)(Haro& et.al,2010
(سامً )0212 ,
)(Krajewski&larry ,2003

الجدول من إعداد الباحث.
عاشراً -أساليب التحميل اإلحصائي

استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية من أجل التوصل إلى أىداف البحث الحالي واختبار فرضياتو,

وتم االعتماد عمى البرمجية اإلحصائية ( )SPSS.18في التحميل ,وتمثمت ىذه األساليب اإلحصائية باآلتي:

 .1التوزيعات التك اررية والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لغرض وصف أبعاد البحث.

 .2معامل االرتباط المتعدد استخدم تحديد قوة العالقة وطبيعتيا بين مجموعة من المتغيرات المفسرة والمتغير
الوسيط والمتغير مستجيب واحد.

 .3تحميل المسار لتحديد األثر المباشر واألثر غير المباشر لالستراتيجيات التسويقية في تحقيق الميزة التنافسية
من خالل التوجو االستباقي .

المبحث الثاني :اإلطار نظري

أوال  :االستراتيجيات التسويقية وأبعاده:

تتسم بيئة األعمال في الوقت الحاضر بدرجة عالية من الديناميكية والتغير وتتأثر بالعديد من المتغيرات سواء

كان ــت اقتص ــادية أو اجتماعي ــة أو تكنولوجي ــة ,األم ــر ال ــذي ح ــتم عم ــى المنظم ــات ب ــاختالف أنواعي ــا وأش ــكاليا أن
تستجيب ليذه المتغيرات من خالل تصميم إستراتيجية عامة عمى مستوى المنظمـة واسـتراتيجية تسـويقية فعالـة عمـى
مســتوى النشــاط التســويقي قــادرة عمــى التعامــل مــع كــل ىــذه التغي ـرات ومواجيــة المنافســة العالميــة الجديــدة  ,إذ أن
المنظمات ليست بمعزل عـن البيئـة وبمـا أن البيئـة فـي تغيـر مسـتمر توجيـت المنظمـات لبنـاء اسـتراتيجيات تسـويقية

مالئمة لتحقيق األىداف والغايات التي جاءت من أجميا سواء كانت ىذه األىداف عمى المسـتوى الـوظيفي أم عمـى
المسـتوى العــام ,فنســتراتيجيات التسـويقية تجعــل المنظمــة أكثـر قــدرة عمــى مراقبـة البيئــة ومــا يحصـل بيــا مــن تغيـرات
متســارعة تتعمــق بالمنافســين والمســتيمكين لموصــول إلــى قيمــة أكبــر لمزبــائن (البكــري , ) 24 ,2008,ولقــد وردت
تعريفات عديدة لمفيوم االستراتيجيات التسويقية كما في الجدول ()2
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الجدول ()2مفيوم االستراتيجيات التسويقية من وجية نظر العديد من الباحثين
الباحث والسنة

ت
.1
.0
.2

(ابو عوٌلً
) 62 ,0228,
(صالح وبانً
)82 ,0212,
(الصمٌدعً ,
) 119 ,0222

( & Wheelen
Hunger
.2
),2004,54
(Cravens&pier
.2
)cy,2001,29

المفهــوم
بأنها الوسٌلة التً تستخدمها إدارة التسووٌ عنود تخطوٌط أوجوه النشواط التسووٌقً المتللقوة
بوالمنت الويي سوٌتم تقدٌموه للسوو مو األخوي فوً االعتبوار المتغٌورات المتوقلوة فوً البٌئوة
الداخلٌة والخارجٌة للشركة
هً اللملٌة التً تسمح للمنظموة ان تشوغل مصوادرها المحودودة فوً فورص مناسوبة لزٌوادة
المبٌلات والوصول الى مٌزات تنافسٌة فً ظل سٌاسة إبداعٌة للمنتجات والخدمات.
تحدٌد األسوا المستهدفة وإعداد المزٌ التسوٌقً المتاح لها" حٌث ٌمثول القطواع السووقً
مجموعة عمالء متجانسٌن واليٌن تسولى المنظموة إلوى تلبٌوة احتٌاجواتهم حسوت ر بواتهم ,
أموا الموزٌ التسووٌقً فهوو تلون اللناصور التووً تكوون تحوت سوٌطرة المنظموة والويي ٌشوومل
المنت والسلر والتوزٌ والتروٌ
هً تطوٌر لرؤى المنظمة حول األسوا التً تهتم بها ووض األهداف وتطوٌرها
وإعداد البرام التسوٌقٌة بما ٌحق مكانة للمنظمة وتستجٌت لمتطلبات قٌمة الزبون فً
السو المستهدف
هً وض رؤٌة للمنظمة وتحدٌد األهداف وتنفٌيها واعداد وادارة البرام التسوٌقٌة لتلبٌة
متطلبات اللمالء فً األسوا المستهدفة

إعداد الباحث استناداً إلى المصادر المشار إلييا في الجدول أعاله
أنواع االستراتيجيات التسويقية :

يتفق كل من (اوليدي (,)8 ,2013 ,جدوع وعبود (,)403 ,2013 ,الصميدعي ويوسف )171 ,2005,

عمى أن ىناك مجموعة من اإلستراتيجيات التسويقية أىميا :
 .1إستراتيجية الدفاع التسويقي  :وتعني الدفاع عن الحصـة السـوقية لممنظمـة مـن خـالل تقـديم منتجـات وخـدمات

جديدة وصاحبة ىذا الخيار ىي المنظمة القيادية في السوق وحيث تنقسم إستراتيجية الدفاع إلى:

 إستراتيجية دفاع المنظمة عن موقعيا  :تقوم فكرة ىذه اإلستراتيجية عمى التحصين الكامل لموقعيا في السوق
ورغــم الفوائــد التــي تحققيــا ىــذه اإلســتراتيجية إال أن ىنــاك نــوع مــن القصــر النظــر التســويقي كونيــا تركــز عمــى
الوضع الحالي لممنظمة وىـذا يعنـي تطـوير إمكانياتيـا الماديـة وغيـر الماديـة بمـا يمكنيـا المحافظـة عمـى البقـاء
وعمى موقعيا الحالي في السوق (النسور ) ,2014 ,

 إستراتيجية الدفاع عن األجنحة  :أي دفاع المنظمة عن أطراف السوق.
 إستراتيجية الدفاع باليجوم الوقائي  :تنتيج المنظمة إستراتيجية طرح منتج جديد في السوق .
 إستراتيجية الدفاع باليجوم المقابل  :أي المنظمة تتبع إستراتيجية التقميد ) تقميد منتج المنافس الذي ييددىا.
 إستراتيجية الدفاع الموقفي  :باالنتشار في أسواق جديد وتحديد توسيع السوق وتنويعاتيا.


إستراتيجية الدفاع باالنكماش  :بالتخمي عن األسواق أو ما يعرف باالنسحاب االستراتيجي.

 .2إستراتيجية اليجوم التسويقي  :وتعني محاولة المنظمة لتوسيع حصتيا السوقية لتركيـز عمـى نقـاط قوتيـا إزاء

نقـاط ضـعف المنافسـين وصـاحبة ىـذا الخيـار المنظمـة ال ارئـدة الراغبـة فـي برقيـق ميزاتيـا التنافسـية اذ يـرى كـوتمر
اإلستراتيجية اليجومية التي تستخدميا المنظمة ضد منافسييا وىي :



إستراتيجية مياجمة الجيات األمامية لمسوق  :حيث تبحث المنظمة عـن جانـب القـوة بـدال مـن المنافسـة وغالبـا
ما يتمثل ذلك بتخفيض أسعار منتجاتيا إزاء أسعار المنافسين .
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إسـتراتيجية اليجـوم الجـانبي عمـى األسـواق  :والتـي لـم تغطيـا المنظمـة القائـدة لمسـوق أو تمـك المنـاطق التـي
يضعف فييا أداء المنافسون.



إستراتيجية اليجوم المطوق :بمحاولة تطويق المنظمة المنافسة باالستيالء عمى من أسواقيا.



إستراتيجية اليجوم الثانوي :وفيو و يتم تجاىل المنظمة المنافسة بالتوجو و لنحو األسواق السيولة.



إسـتراتيجية ىجـوم العصـابات :وىـو خيـار لممنظمـات الصـغيرة بنزعـاج الخصـم ومضـايقتو و لمحصـول عمـى

موطئ قدم دائم.

 .3إستراتيجية اإلتباع التسويقية  :وتعني محاولة المنظمة الصغيرة إتباع قائد السوق بدال من تحديو أو منافستو

وذلك بتقميد المنتج الذي يطرحو أو تعديمو أو االقتصار عمى جزء واحد من السوق  ,وتمتاز ىذه اإلستراتيجية بأنيا
تجنب المنظمة تحمل نفقات االبتكار والتطـوير الضـخمة ومـن أنواعيـا  :-إسـتراتيجية المـزور -إسـتراتيجية المقمـد-
إستراتيجية المحور
 .4إستراتيجية االكتشاف  :وتستخدم من قبل المنظمات المغامرة عادة وتتقبل برمـل المخـاطرة الكتشـاف منتجـات
جديدة وطرحيا في السوق لتحقيق أرباح عالية وتكون ىذه المنظمات ذات سيطرة عالية في السوق.

 .5إستراتيجية قيادة األسواق الصغيرة:أكثر جاذبية ومالئمة لممنظمات الصغيرة التـي ال ترغـب بنتبـاع المنظمـات
الكبيرة

 .6إسيتراتيجية المالحقية  :وتعنـي بمحـاوالت المنظمـات غيـر القائـدة بالتسـابق لموصـول إلـى مسـتوى المنظمـات

الكبـرى أو مالحقتيـا مـن خـالل اليجـوم عمـى قائـدة السـوق وسـيتم التركيـز فـي الد ارسـة عمـى اثنـين مـن اسـتراتيجيات

تس ــويقية وى ــي إس ــتراتيجية اليج ــوم التس ــويقي واس ــتراتيجية ال ــدفاع التس ــويقي وذل ــك لتناس ــقيما م ــع المتغي ــر الوس ــيط
والمتغير المعتمد.
ثانياً:التوجو أالستباقي :

إن التغيرات التي حصمت في البيئة المحيطة بالمنظمة دفعت المنظمات إلى إيجاد موانع وحواجز أمام المنظمات
المنافسة وبطرق مختمفة أو القيام بمبادرة استباقية في السوق كي تكون المنظمة صاحبو المبادرة األولى وبذلك

ستحقق المنظمة منافع عديدة منيا تحقيق اقتصاديات الحجم واستثمار منحنى الخبرة ودعم والء الزبائن وىو
ماسينعكس في خفض الكمف فالخبرة ىي المفتاح لتحقيق المنظمة ميزة تنافسية مستدامة فاالستباقية دائماً ترتبط

بفرص السوق الجديدة واستثمارىا لتحقيق الميزة التنافسية ,ولقد وردت العديد من التعريفات لمتوجو االستباقي كما

في الجدول ()3
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الجدول ( )3مفيوم التوجو أالستباقي من وجية نظر العديد من الباحثين
الببحث والسنة

ت
.1

(Caruang ,2000,
) 16

&.( Di Benedetto
.2
)Song , 2003,515
( .3جٌذة )13 ،2113 ،
(رش٘ذ ّالشٗبدٕ ،
.4
)219 ،2113
( .5جالة ) 26 ،2114 ،

المفهــىم
ُْ المذرح ػلٔ اخذ هخبطزح ػبل٘خ أكخز هي ظزّف الج٘ئخ الوذ٘طخ
ثبلوٌظوبد ُّٖ تتضوي حالحخ ػٌبصز أطبط٘خ ُٖ( :إلزار هالدمخ أّ ػذم
هالدمخ الوٌبفظ٘ي ثبإلثذاع ،الوفبضلخ ث٘ي الوذبّالد الذم٘م٘خ فٖ الٌوْ
ّاإلثذاع ّالتطْٗز،هذبّلخ التؼبّى هغ الوٌبفظ٘ي هي اجل ادتْائِن(
ُْ الوجبدراد التٖ تٌتمِ٘ب الوٌظوخ لتوخل الظللْن الفؼلبو ّاللذٕ ٗ لْى أطبطلب
لالثت بر ّالتجذٗذ .
ثأًَ الوجبدرح التٖ تتجٌِب الوٌظوخ ُْ أطبص االثت بر ّالتجذٗذ
جِْد الوٌظوخ فٖ التؼزف ػلٔ ادت٘بجبد الشثبئي الوظتمجل٘خ ّتذْٗلِب إلٔ
فزص جذٗذح ّاالطتجبثخ لِب لجل غ٘زُب هي الوٌظوبد األخزٓ.
ُْ تْلغ الوٌظوخ الدت٘بجبد ّرغجبد الوظتمجل ّالتصزف ػلٔ أطبطِب
ثمصذ الذصْو ػلٔ هْطئ لذم لِب فٖ الظْق ٗو ي الوٌظوخ هي التو٘ش فٖ
ػْ٘ى سثبئٌِب ّثلْؽ أُذافِب الوٌشْدح .

إعداد الباحث استناداً إلى المصادر المشار إلييا في الجدول أعاله .
أبعاد التوجو االستباقي :

وقد حدد(احمد ) 103,2011 ,مجموعو من األبعاد لقياس التوجو االستباقي وىي(استطالع المستقبل ,التجريب

والخبرة  ,البحث عن الفرص وصناعة المستقبل) وسنحاول التركيز في دراستنا عمى بعدين ىما استطالع المستقبل
والبحث عن الفرص النسجاميما مع البعدين المستقل والمعتمد .

 .1استطالع المستقبل:

إن ىناك سجاال فكريا حول مفيوم استطالع المستقبل أو االستشراف بالمستقبل بالنسبة لممنظمات وىذا السجال

يعود إلى االختالف بين مفيوم االستشراف والتخطيط واإلستراتيجية فاالستشراف يقصد بو االستعداد لمواجيو

المستقبل أو ىو رد فعل لمتيديدات التي تواجو المنظمة وىذا األمر ينير الطريق لممنظمة في ضوء التيديدات
الحالية و المستقبمية إما التخطيط فيعرف بأنو تصور مستقبمي مرغوب وكذلك تصور لموسائل الفعمية التي تؤدي

إليو فيذا التعريف ال يختمف كثي ار عن مفيوم االستشراف أو االستطالع إما اإلستراتيجية فيي خطة مستقبمية

طويمة األجل فيذا التعريف أيضا ال يختمف عن مفيوم االستطالع والتخطيط واإلستراتيجية إال أن اإلستراتيجية

تتحدث عن بعد النظر أو التجديد واالستشراف بالمستقبل يتحدث عن تييئة ظروف العمل لممواجية التيديدات

التي تواجو المنظمة مستقبال(ليبسور , )7 ,2005,حيث يمكن لممنظمة أن تستخدم تستشرف بالمستقبل
واالستعداد لو من خالل وضع السيناريوىات ويعرف السيناريو بأنو جممة من التوصيفات لموضع المستقبمي أو

وضع صور بديمة لممستقبل وىذه الصور تكون مرغوبة او غير مرغوبة ويرى الباحث أن استطالع المستقبل

يقصد االستشراف بالمستقبل والتخطيط لو واالستعداد لو من خالل استخدام أساليب التنبؤ بشكل جيد فيو يمكن
المنظمة من خالل استخدامو توجيو استراتيجياتيا التسويقية باليجوم أو الدفاع فيي تياجم من خالل التوجو

االستباقي الفرص وتتجنب وتدافع عن نفسيا من خالل استطالع المستقبل والتيديدات المحتممة وكذلك تبحث عن

الفرص السوقية المربحة من خالل التوجو االستباقي ومن ىذا المنطمق يعرف الباحث استطالع المستقبمي عمى

انور استطالع المنظمة لممستقبل وفق خطط طويمة تضعيا المنظمة من اجل دراسة السوق من حيث التنبؤ

بالمبيعات والمنافسين المحتممين واألداء المستقبمي ومعرفة ماىي المخاطر والمؤشرات المستقبمية التي ستواجو
المنظمةر.
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 .2البحث عن الفرص الجديدة:

وقــدذكر (البغــدادي والجبــوري  )23 , 2015 ,أن البحــث عــن الفــرص الجديــدة يمثــل قــدرة المنظمــة عمــى التوجــو
بسرعة نحو الفرص الجديدة واالستعداد لمتكيف لالسواق المتقمبـة ويـؤدي الـى ظيـور الزبـائن وأسـواق جديـدة وتكـوين
قن ـوات توزيــع جديــدة  ,فالبحــث عــن الفــرص الجديــدة يتطمــب معرفــة جديــدة تختمــف عــن المعرفــة الحاليــة ومتمي ـزة

بالبحـث واالخــتالف والمرونـة وأشــار )  (Pai , 2007,25إلــى أنشـطة البحــث عـن الفــرص الجديـدة تيــدف الــى
تطــوير منــتج جديــد وخمــق منتجــات وعمميــات مبتك ـرة فالمنظمــة الناجحــة ىــي التــي تبحــث عــن الفــرص الجديــدة فــي
الخارج بدال من ان تعطي مجاال لآلخرين باقتناصيا .

ثالثاً :الميزة التنافسية وابعادىا:

يعد البقـاء فـي سـوق العمـل مطمبـاً حيويـاً بالنسـبة لمنظمـات اليـوم واالسـتمرار فـي تقـديم خـدماتيا ولكـن ال يتـأتى

ذلــك إال مــن خــالل تممــك مي ـزة تنافســية تميزىــا عــن غيرىــا مــن المنافســين ناىيــك عــن المعرفــة الحقيقيــة فــي كيفيــة
التعامــل معيــا لكســب الرىــان وتحقيــق ىــذه المي ـزة أو تجــاوز المنافســين واحــتالل م ارتــب متقدمــة فــي ىــذا المجــال.
وبالرغم من وجـود تعريفـات متعـددة ومتنوعـة لمميـزة التنافسـية تناوليـا الكثيـر مـن البـاحثين والمتخصصـين فـي مجـال
العمــوم اإلداريــة واالقتصــادية ,إال أنيــا تصــب فــي بوتقــة واحــدة تركــز فييــا عمــى قــدرة المنظمــات مــن التعــاطي مــع
الوضــع الحــالي والمســتقبمي فــي خضــم التطــورات المتالحقــة التــي تســتوجب عمييــا مــن التواصــل معيــا وتطويعيــا
لصالحيا ولقد وردت العديد من التعريفات لمميزة التنافسية كما في الجدول ()4
الجدول ()4مفيوم الميزة التنافسية من وجية نظر العديد من الباحثين
المفهــوم

ت

الباحث والسنة

.1

()Stevenson,2007, 4

.0

(Porter
) &Kramer,2006,

هً المصدر اليم ٌلزز وض الشركة التنافسً فً السو  ,فً كونها تمتلن أمراا موا
ٌجللها فً وض جايت للزبائن أكثر من مثٌالتها.

.2

(Covin &et.al ,
) 2011, 175

.2

&(Somuyiwa
)Adebayo ,2013, 33

هً خاصٌة ملٌنة أو مجموعة خصائص تمتلكها المنظموة وتمٌزهوا عون ٌرهوا مون
المنظمات ,بحٌث تحق لها موقفا قوٌا تجاه مختلف األطراف ,وأن التحدي الحقٌقوً
اليي تتلرض له أٌة منظمة لوٌ إنتوا أو تقودٌم المنتجوات بول القودرة علوى اإلشوباع
المستمر لحاجات ور بات الزبائن المتغٌرة.
خاصٌة أو مجموعة من الخصائص التً تنفرد بها المنظمة وتمكنها من االحتفاظ بها
لفترة زمنٌة طوٌلة نسبٌا نتٌجة لصلوبة محاكاتها وتحق تلن الفترة لها المنفلة لها
وتمكنها من التفو على المنافسٌن بما تقدمه من منتجات او خدمات جدٌدة .

.2

(المزْٗتٖ ّآخزّى
)42 ، 2114،

)بان المٌزة التنافسٌة تهدف عملٌا ا إلى مقابلة الحاجات والر بات المتللقة بالزبون
من اجل اقتناء الزبون السللة أو الخدمة.

الخاصٌة أو مجموعة الخصائص التً تمتلكها المنظمة خالل فترة زمنٌة ملٌنة ما
ٌمنحها التفو علً منافسٌها وٌؤهلها إلستغالل المزٌد من الفرص فً البٌئة
الخارجٌة"

المصدر :إعداد الباحث استناداً إلى المصادر المشار إلييا في الجدول أعاله.
وبناء عمى ما تقدم ,يرى الباحث أن الميزة التنافسية ىي المجال أو المصدر الذي تتميز بو المنظمة بقدرة أعمى
ً
من منافسييا في استغالل الفرص السوقية أو تجنب أثر التيديدات.
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أبيعييياد الميزة التنافسية

يشير كثير من الباحثين والدراسيين إلى العديد من أبـعــاد الميزة التنافسية التي يمكن االستناد عمييا عند عممية

قياس مدى تحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات والمنظمات والتي تعني قدرة ىذه المنظمات عمى التفوق عمى

غيرىا من المنافسين من خالل فعالية وكفاءة وجودة المخرجات والخدمات التي تقدميا لمزبائن ,وتشمل ىذه
األبـعـاد؛ الكفاءة المتفوقة ,والجودة المتفوقة ,والمرونة المتفوقة ,والسرعة المتفوقة ,واإلبداع المتفوق ,واالستجابة
المتفوقة لرغبات الزبائن  ,إذ يتم التركيز االىتمام في المنظمة عمى تحقيق الميزة التنافسية من خالل ما تقدمو من
منتجات تحقق حاجات ورغبات الزبائن ,أو القيمة التي يتمنى الحصول عمييا الزبائن من تمك المنتجات ,كما
يتجو االىتمام إلى تحويل ىذه الحاجات إلى مجاالت ,أو قابميات مستيدفة تسمى أبعاد تنافسية ,وتختار المنظمة

األبعاد التنافسية ليا عند تقديم خدماتيا وتمبية الطمبات في السوق حتى تعمل عمى تحقيق الميزة تنافسية
وسنقتصر في دراستنا عمى التركيز عمى بعدين ىما :
 -1سرعة االستجابة :يشير),(Krajewski, & Ritz man, 2003,27إلى إن سرعة االستجابة تتمثل في مدى

المنظمات عمى الوفاء باحتياجات الزبائن كمتطمباتيم كتسميم المنتجات لي في الوقت المقرر,كما إن كفاءة
المنظمة تحدد بمدى قدرتيا عمى تقديم المنتجات في الوقت وبالدقة والسرعة التي يريدىا الزبائن إن تحقيق ميزة

تنافسية عمى أساس تخفيض عنصر الزمن لصال الزبون يتم من خالل عدة عناصراىميا(مصطفى:)2006015,
 التسميم السريع الذي يشير إلى الوقت المستغرق بين استالم طمبية الزبائن وتمبيتيا.
 التسميم في الوقت المحدد.
 سرعة التطوير الذي يشير إلى سرعة تقديم المنتج.
 تخفيض زمن دورة التصنيع لممنتجات.
 االلتزام بجداول زمنية محددة في التعامل مع الزبائن.
 -2التميز في الخدمات  :يمكن لمشركات تحقيق الميزة التنافسية أيضا من خالل عرض سمعة أو خدمة ال

يستطيع المنافسين تقميدىا أوعمل نسخة منيا(سامي  )46 ,2014,ىناك العديد من المداخل لتمييز منتج إحدى
المنظمات عن المنظمات المنافسة وىي تشكيالت مختمفة لممنتج ,سمات خاصة بالمنتج ,تقديم خدمة ممتازة,

توفير قطع الغيار ,والتصميم اليندسي واألداء ,جودة غير عادية (متميزة) ,مدى واسع من الخدمات المقدمة,
وجود خطاً متكامالً من المنتجات ,وأخي ار سمعة جيدة ,وتتزايد درجات نجاح إستراتيجية التمييز في حالة ما إذا

كانت الشركة تتمتع بميارات وجوانب كفاءة ال يمكن لممنافسين تقميدىا بسيولة و من أىم مجاالت التمييز التي

تحقق ميزة تنافسية أفضل ولفترة زمنية أطول:


التمييز عمى أساس التفوق التقني.



التمييز عمى أساس الجودة.



التمييز عمى أساس تقديم خدمات مساعدة أكبر لممستيمك.



التمييز عمى أساس تقديم المنتج قيمة أكبر نظير المبم المدفوع فيو.
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المبحث الثالث :وصف وتحميل متغيرات البحث
أوال :وصف األفراد المبحوثين:

انسجاماً مع توجو البحث قام الباحث بتوزيع استمارة االستبيان عمى األفراد المبحوثين ,إذ تم توزيع ( )55استمارة

وزعت جميعيا عمى العاممين,وقد تم الحصول عمى ( )50استمارة صالحة لمتحميل أي بنسبة (,)%90.9ويوض
الجدول ذو الرقم ( )5خصائص األفراد المبحوثين ,وكما يأتي:
الجدول ( )5خصائص األفراد المبحوثين
خصبئص األفراد المبحىثيه
الفئبت العمرية
51-36
%
الؼذد
1534
17

35-21
%
1551

الؼذد
25

-51فأكخز
الؼذد
8

%
1516

الجٌض
اإلًبث

الذكْر
%
1578

الؼذد
39
إعذادية
الؼذد
12

%
1524

الؼذد
22

%
1526

الؼذد
27

11-1
الؼذد
13

الؼذد
11
التحصيل العلمي
بكبلىريىس
%
1544
هذح الخذهخ
21-11
%
1554

%
1522
دبلىم
الؼذد
16

%
1532

-21فأكخز
الؼذد
11

%
1521

الجدول :من أعداد الباحث
من خالل النظر إلى الجدول ( )1نالحظ بان اغمب أعمار العاممين بالمنظمة من الفئة العمرية (, )35-20فقـد
جاءت بنسبو ( )%50وىذا متوقعا في االعتمـاد عمـى الفئـات العمريـة الشـابة فـي مثـل ىـذا القطـاع الميـم ,كمـا أن
( )%34يمثمون الفئات العمرية( ,)50-36أما الفئة العمريـة (-51فـأكثر )جـاءت بنسـبو(  ,)%16أمـا فيمـا يتعمـق
بالجنس فقد جاءت نسبة الذكور بنسبو( )%78وىذه إشـارة إلـى طبيعـة عمـل المنظمـة الـذي يفضـل عنصـر الـذكور
لمثل ىكذا نشاط ,إما اإلناث فقد جاءت بنسبة ( )%22أما فيمـا يتعمـق بالتحصـيل العممـي فـان اغمـب العـاممين ىـم
من حممو شيادة البكالوريوس وبنسبو( )%44ممـا يعـد مؤشـ اًر فـي اعتمـاد ذوي المـؤىالت العمميـة ,أمـا حممـو شـيادة
الدبموم جاءت بنسبة (,)%32أما حممـو شـيادة اإلعداديـة فقـد جـاءت بنسـبة (, )%32فـي حـين أن( )33فـردا مـن
المجتمع لدييم خدمة بين ( )20-10سنة وبما يشكل نسبتو ()% 54من مجموع المجتمـع وتعكـس النتيجـة مسـتوى

الخب ـرة واإلمكانيــات العمميــة والعمميــة قــي توثيــق اإلجابــات  ,فــي حــين كانــت أدنــى نســبة ىــي لمــذين تراوحــت عــدد
سنوات خدمتيم ما بين (-20فأكثر) سنوات إذ بمغت( .)% 20
ثانياً :وصف بعدي البحث وتشخيصيما

تتنــاول ىــذه الفقـرة وصــف بعــدي البحــث وتشخيصــيما معتمــداً عمــى البرنــامج اإلحصــائي ( )SPSS.22لالســتدالل
عمى التك اررات والنسب المئوية واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ولكل بعد من بعدي البحث.
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-1وصف أبعاد استراتيجيات التسويقية والتوجو االستباقي

 إسييتراتيجية اليجييوم التسييويقي :يبــين الجــدول ذو الــرقم()6وجــود نســبة اتفــاق إيجابيــة جيــدة قــدرىا ( ,)%83فــي
حـين بمغــت نسـبة المحايــدين ( ,)%706وقــد بمغـت نســبة عــدم االتفـاق ( ,)%806وجــاء ىــذا كمـو بوســط حســابي

( )4013وبــانحراف معيــاري بم ـ ( ,)0093ومــن بــين أىــم المؤش ـرات التــي عــززت نســبة االتفــاق االيجــابي ىــو
المؤشر (  )X3الذي ينص عمى أنو (تبحث المنظمة عـن اسـواق جديـدة ) الـذي جـاء بوسـط حسـابي ()4022
وبــانحراف معيــاري ( ,)0091والمؤشــر ( )X2الــذي يــنص عمــى أنــو (تقــوم المنظمــة بتنويــع خــدماتيا مــن اجــل
التغمب عمى المنافسين) بوسـط حسـابي ( )4.28وبـانحراف معيـاري بمـ ( ,)0083وىـذا مـا يـدل عمـى أن ىنـاك
اىتمام من قبل الشركة المبحوثة باستخدام اإلستراتيجية اليجوم التسويقي في تحقيق ميزة تنافسية .

 إستراتيجية الدفاع التسويقي :يبين الجدول ذو الرقم ( )6وجود نسبة اتفاق إيجابية عالية قدرىا ( ,)%8803وقـد
بمغــت نســبة المحايــدين ( )%501فــي حــين بمغــت نســبة عــدم االتفــاق ( ,)%508وجــاء ىــذا كمــو بوســط حســابي

( )4 ,42وب ــانحراف معي ــاري (  ,)0094وم ــن ب ــين أى ــم المؤشـ ـرات الت ــي ع ــززت نس ــبة االتف ــاق االيج ــابي ى ــو
المؤشـر ( )X12الـذي يــنص عمـى أنـو (تتخمــى المنظمـة عـن القطاعــات السـوقية األكثـر ضــعفاً) بوسـط حســابي

( )4050وبــانحراف معي ــاري ( ,)0081والمؤشــرات ( )X9الــذي يــنص عم ــى أنــو (تســعى المنظمــة عمــى تعزيــز
المكانة الذىنية لخدماتيا ) بوسط حسابي بم ( )4042وبانحراف معياري قدره ( )1005وىذا مـا يشـير إلـى أن

الشركة تستخدم إستراتيجية الدفاع التسويقي في كسب ميزة تنافسية .
 استطالع عن المستقبل :يبين الجدول ذو الرقم ()6وجـود نسـبة اتفـاق إيجابيـة قـدرىا ( ,)%72ونسـبة المحايـدين
( ,)%17في حين بمغت نسبة عدم االتفاق ( ,)%11وجاء ىذا كمو بوسط حسابي ( )3078وبانحراف معياري
( )1011ومــن بــين أىــم المؤش ـرات التــي عــززت نســبة االتفــاق االيجابيــة المؤشــر ( )X16الــذي يــنص عمــى أنــو
(تعتمد المنظمة نماذج تكيفيو مـن اجـل مواجيـة المسـتقبل) بوسـط حسـابي ( )3098وبـانحراف معيـاري ()0084
والمؤشــر ( )X15الــذي يــنص عمــى أنــو (تســتجيب المنظمــة لممواقــف المســتقبمية المختمفــة اســتجابة س ـريعة )

بوســط حســابي بم ـ ( )3082وبــانحراف معيــاري قــدره ( ,)1017وىــذا مــا يشــير إلــى أن الشــركة تيــتم بالعــاممين
ذوي الخبرة في مجال العمل مما يسيم في تحسين أدائيا .
 البحييث عيين الفييرص  :يبــين الجــدول ذو الـرقم ( )6أن نسـبة االتفــاق اإليجابيــة بمغــت ( ,)%85ونســبة المحايــدين
( ,)%1005أمــا نســبة عــدم االتفــاق ( ,)%405وجــاء ىــذا كمــو بوســط حســابي ( )4025وبــانحراف معيــاري قــدره
( ,)0086ومن بين أىم المؤشرات التي أسيمت في إيجابية ىذا المتغير ( )X19والذي ينصان عمى أنو (تمتمـك
المنظمة قدرات جوىرية من اجل االستجابة السريعة لمفرص ) وبوسط حسابي قدره ( )4040وبـانحراف معيـاري

بم ـ ( )0092والمؤشــر( )X20الــذي يــنص عمــى أنــو (تقــوم المنظمــة بتحديــد الفــرص األكثــر أىميــة لممنظمــة
بأسموب االستشعار) وبوسط حسابي قدره ( )4040وبـانحراف معيـاري بمـ ( )0092وىـو مـا يـدل عمـى المنظمـة
تيتم بالبحث عن الفرص السوقية الجديدة من اجل تحقيق ميزة تنافسية تفوقيا عن المنافسين ليا في السوق.
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الجدول( )6لتوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية ألبعاداستراتيجيات التسويقية والتوجو االستباقي

إستراتٌجٌة الهجوم
التسوٌقً

X1
X2
X3
X4
X5
X6
الملدل

إستراتٌجٌة الدفاع م
التسوٌقً

X7
X8
X9
X10
X11
X12
الملدل

استطالع المستقبل

X13
X14
X15
X16
الملدل

البحث عن الفرص

X17
X18
X19
X20
الملدل

%
ت
%
ت
%
ت
%8
2
%28
19
%22
02
%6
2
%20
01
%26
02
%0
1
%28
02
%20
01
%8
2
%22
00
%28
02
%8
2
%22
00
%28
19
%12
7
%22
00
%26
18
%7.6
%22
%22
%7.6
%82
%6
2
%00
11
%62
20
%6
2
%02
12
%66
22
%6
2
%02
10
%66
22
%6
2
%08
12
%62
22
%6
2
%08
12
%62
22
%0
1
%08
12
%62
20
%2.1
%02
%62.2
%2.1
%88.2
التوجه االستباقي
%02 12 %20
01
%02
10
%18
9
%20
01
%06
12
%10
6
%28
02
%08
12
%18
9
%20
06
%06
12
%17
%26
%06
%17
%70
12
%18
9
%28
02
%22
%22
06
%26
18
%08
12
%62
22
%08
12
%62
22
%2892
%2692
%82

%10
6
%6
2
%6
2
%1292
%1292

ت
0
2
2
2
2
2
0
0
0
2
2
2

7
0
1
1

0

%12
%12 2
%2
%12 2
%0
%0 1
%0
%2.2
%2.2
%11
%2

-

-

%0 1
%0 1
%2
0
%0 1
%2
0
%192
%2
%292

الوسط
الحسابي

المتغير

المؤشر

اتفق بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق
ال اتفق
بشدة
%
ت
%
%12 2
%2
%6
%0 1
%6
%0 1
%6
%12
%6
%0.2
%6.2
%8.6
%2 0
%2
%2 0
%2
%2
%6
%6
%6
%1.2
%2.2
%2.8

االنحراف
المعياري

االستراتيجيات التسويقية
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية

2992
2.08
2.00
2.12
2.12
2.12

1.02
2.82
2.91
2.92
2.92
2.86

2.12

2.92

2928
2922
2920
2920
2920
2922

1922
1922
1922
2982
2982
2981

%2.20

2992

2960
2972
2980
2998

1902
1919
1917
2982

2978

1911

2922

2981

2918
2922
2922

2982
2990
2990

2902

2986

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية.
 -2وصف بعد الميزة التنافسية :

يوض الجدول ذو الرقم ()7أن( )%8608من األفراد المبحوثين يتفقون عمـى أن منظمـتيم حققـت ميـزة تنافسـية ,
أما نسبة المحايدين قد بم ( )%502وقد بمغت نسبة عدم االتفاق ( )8من األفراد المبحوثين الذين ال يتفقون عمى

أن شركاتيم حققت ميـزة تنافسـية ,وجـاء ىـذا كمـو بوسـط حسـابي ( )4019وانحـراف معيـاري بمـ ( ,)0093وان مـن

بــين أىــم المؤش ـرات التــي عــززت ايجابيــة ىــذا االتفــاق المؤشــر ( )X24الــذي يــنص عمــى أن(تمتــاز المنظمــة بســرعة
االستجابة لموعود لحاجات الزبائن ) بوسط حسـابي بمـ ( )4048وانحـراف معيـاري ( )0081و ( )X22الـذي يـنص
عمــى أنــو (تشــجع المنظمــة العــاممين عمــى مبــادرات االرتقــاء بالخــدمات بمــا يميزىــا عــن المنظمــات األخــرى) وبوســط
حسابي ( )4044وانحراف معياري (. )0083
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الجدول ()7التوزيعات التكرارية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لبعد الميزة التنافسية
المؤشر
المٌزة التنافسٌة

X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
المعدل

ت
12
12
12

%60
%08

12
07

21
12

%22
%26

%26
07 %22 17
%26
02 %20 16
%26
02 %20 16
%26
08 %20 16
%26
08 %20 16
%2292
%2292
8698

1
2

%0
%6

%10 6
%10 6
%0
1
%10 6
%290
%290

2
6

ال اتف بشدة
%
ت
%0
1
-

%6
%10

-

-

%10 6
%298

2
2
2
-

%12
%12
%12
290

8

االنحراف
الملٌاري
الوسط
الحسابً

X21
X22

اتف بشدة
%
ت
%62 22
%62 22
%60 21

التوزٌلات التكرارٌة والنست المئوٌة
ال اتف
محاٌد
اتف
%
ت
%
ت
%
%6 2 %0
1
%22
%6 2 %2
0
%22
%6 2 %2
0
%08

2992 2922
2982 2922
2981 2926
2981 2928
2991 2998
2912
2992
2992
2922
2902

2992
1916
1916
1910
2962

2992 2919

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج الحاسبة االلكترونية.
ثالثاً .اختبار فرضيات البحث

 .1اختبار عالقات االرتباط

عنــد إج ـراء اختبــار عالقــات االرتبــاط بــين المتغي ـرات المبحوثــة أتض ـ بــروز عالقــات معنويــة موجبــة بــين مجمــل

متغيرات البحث عمى مستوى عالقة كل متغير مع المتغيرات األخرى ,وكذلك عمى مستوى عالقة كـل منيـا بـالميزة
التنافســية ألنيــا تمثــل النتيجــة الحتميــة لالســتراتيجيات التســويقية والتوجــو االســتباقي فــي المنظمــة ,إذ تشــير نتــائج
الجدول ذو الرقم ( ,)8إلى أن زيادة اىتمام المنظمة المبحوثة باستراتيجيات التسويقية مجتمعـةً سـيؤدي إلـى التوجـو
االستباقي بوصفيا إحدى أدوات تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات.

الجدول ( :)8نتائج عالقات االرتباط بين متغيرات البحث
المتغٌر الملتمد
المتغٌرات المستقلة
االستراتٌجٌات التسوٌقٌة
التوجه االستباقً

N =50

المٌزة التنافسٌة

إستراتٌجٌة الهجوم التسوٌقً

*0.842

إستراتٌجٌة الدفاع التسوٌقً

*0.760

استطالع المستقبل

*0.777

البحث عن الفرص

*0.832

المؤشر الكلً

*0.765

** P ≤ 0.01

المصدر :من إعداد الباحثان في ضوء نتائج الحاسبة االلكترونية
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 .2اختبار عالقات التأثير

الختبار صحة الفرضية الثانية ,استعان الباحث بتحميل المسار) (Path Analysisمن أجل التحقـق مـن

تأثير استراتيجيات التسـويقية فـي الميـزة التنافسـية بوجـود التوجـو االسـتباقي فـي المنظمـة المبحوثـة ,إذ تؤكـد النتـائج
ال ـواردة فــي الجــدول ذو ال ـرقم ( )9وجــود أثــر ذي داللــة إحصــائية الســتراتيجيات التســويقية عمــى المي ـزة التنافســية

بوجود التوجو االستباقي  ,وقد بمغت قيمة ( )Chi2المحسوبة ( ,)39.456وىي ذات داللـة عنـد مسـتوى (,)0.05
وبمغت قيمة ) Goodness of Fit Index (GFIوىو مؤشر مالءمة استراتيجيات التسويقية ما قيمتـو ()0.889

وىـ ــو مقـ ــارب إلـ ــى قيمـ ــة الواحـ ــد الصـ ــحي (المالءمـ ــة التامـ ــة) ,وبالسـ ــياق بنفسـ ــو بم ـ ـ مؤشـ ــر المواءمـ ــة المقـ ــارن

) )0.893( Comparative Fit Index (CFIوىـو مقـارب لقيمـة الواحـد الصـحي أيضـاً ,وبمـ الجـذر لتربيعـي
لمتوسـطات الخطـأ التقريبـي))0.000( (Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

وىي مساوية لمصفر ,ومن شـأن ىـذه النتيجـة أن تعكـس التحميـل التوكيـدي  Confirmatory Analysisإلجابـات
أفـ ـ ـراد عين ـ ــة البح ـ ــث أي المواءم ـ ــة التام ـ ــة ,فيم ـ ــا بمـ ـ ـ الت ـ ــأثير المباش ـ ــر الس ـ ــتراتيجيات التس ـ ــويقية عم ـ ــى الميـ ـ ـزة

تحسـن
التنافسية( )0.521ومن شأن ذلـك أن يؤكـد تـأثر اسـتراتيجيات التسـويقية بالتوجـو االسـتباقي  ,ومـن ثـ فم فـنن ّ

التوجو االستباقي يتأثر باستراتيجيات التسويقية التي توظفيا المنظمـة المبحوثـة فـي ممارسـة أعماليـا ,وفـي السـياق

نفسو بم التأثير المباشر لمتوجو االستباقي عمى الميزة التنافسية في المنظمة المبحوثة ( ,)0.345إذ يؤكد ذلـك أن
لمتوجو االستباقي عمى الميزة التنافسية في المنظمة ,ومـن ث ّـم فـنن تحسـين التوجـو االسـتباقي اإلسـتراتيجية مـن شـأنو
أن يولد تأثي اًر في الميزة التنافسـية ,فيمـا بمـ التـأثير غيـر المباشـر السـتراتيجيات التسـويقية فـي الميـزة التنافسـية فـي
المنظمة المبحوثة ما مقداره ( ,)0.265وتؤكد ىذه النتيجة الدور الذي تؤديو التوجـو االسـتباقي عنـد توسـط العالقـة

في تأثير الستراتيجيات التسويقية في الميزة التنافسية المستدامة.
الجدول ( )9نتائج اختبار تحميل المسار لمتحقق من أثر االستراتيجيات التسويقية في الميزة التنافسية بوجود
التوجو االستباقي في المنظمة المبحوثة

2

البيان

Chi
المحسوبة

االستراتٌجٌات
التسوٌقٌة فً
المٌزة التنافسٌة
بوجود التوجه
االستباقً

39.456

2

Chi
الجدولية

2.102

GF
I

0.8
89

CFI

RMSE
A

0.000

0.893

التأثير المباشر
التوجه
االستباقً فً
االستراتٌجٌات
التسوٌقٌة

0.521

التوجه
االستباقً فً
المٌزة
التنافسٌة

0.345

الجدول من إعداد الباحث باالعتماد عمى نتائج البرنامج اإلحصائي SPSS

التأثير
غير
المباشر

*0.265

SIG

0.00
0

وبناء عمى ما عرض من نتائج تقبـل الفرضـية الثانيـة التـي تـنص ريوجـد تـأثير ذو داللـة معنويـة لع ٍ
ـدد مـن
ً
االسـ ــتراتيجيات التسـ ــويقية (المتغيـ ــر المسـ ــتقل) ,فـ ــي المي ـ ـزة التنافسـ ــية(المتغير المعتمـ ــد) بوجـ ــود التوجـ ــو االسـ ــتباقي
(المتغير الوسيط)ر.
135

العذد الخبمس والخمسىن8102

مجلة كلية بغذاد للعلىم االقتصبدية الجبمعة

المبحث الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

بموجب ما تقدم من نتائج البحث أمكن استخالص أىم االستنتاجات وصوالً إلى وضع التوصيات التي

سيعرضيا المبحث الحالي ضمن فقرتين:

 .1لمس الباحـث اتفـاق البـاحثين عمـى ع ٍ
ـدد مـن أنـواع اسـتراتيجيات التسـويقية  ,وتبنـى الباحـث بموجـب ذلـك عـدد
وتم توظيفيا ميدانياً في الشركة المبحوثة.
من تمك األنواع ّ
 .2أشارت معطيات وصف وتشخيص متغيرات الدراسة وأبعادىا اىتمام الشركة المبحوثـة باسـتراتيجيات التسـويقية
كونيا األداة المناسبة لمتغيير المستند إلى التوجو االستباقي.

 .3ت ـرتبط اســتراتيجيات تســويقية (اســتراتيجية اليجــوم التســويقي  ,اس ــتراتيجية الــدفاع التس ــويقي ) بعالقــات ذات
داللة معنوية مع التوجو االستباقي  ,مما يدلل عمى االختيار الصحي لتركيبة متغيرات الدراسة وأبعادىا وكـذا

الحال مع الميزة التنافسية .

 .4أ ّشرت عالقات ارتباط معنوية بـين المتغيـرات المسـتقمة وأبعادىـا بـالمتغير المعتمـد منفـردةً ومجتمعـةً ,ممـا يؤكـد
أىمية العالقة القائمة بين المتغيرات المستقمة في تحسين قدرة المنظمة المبحوثة عمى تحقيق ميزة تنافسية .

 .5أش ــرت عالقـ ــات التـ ــأثير بـ ــين المتغي ـ ـرات المبحوثـ ــة أن لالسـ ــتراتيجيات التسـ ــويقية تـ ــأثير مباشـ ــر فـ ــي التوجـ ــو
االســتباقي التــي ثبــت تأثيرىــا المباشــر فــي المي ـزة التنافســية  ,فضـالً عــن تــأثيرات غيــر مباشـرة لالســتراتيجيات
التســويقية فــي المي ـزة التنافســية  ,ممــا يؤشــر دور عالقــات كــل مــن االســتراتيجيات التســويقية المبحوثــة فــي

الوصول إلى التوجو االستباقي وتحقيق ميزة تنافسية لممنظمة.
التوصيات:

ارتأى الباحث استكمال منيجو البحثي بطائفة من التوصيات ,وكما يأتي:

 .1ض ــرورة اىتم ــام المنظم ــة المبحوث ــة بالبح ــث ع ــن اس ــتراتيجيات تس ــويقية جدي ــدة (ك ــالتميز والتركي ــز وتخف ــيض
التكمفة) وتوظيفيا في تحقيق الميزة التنافسية .

 .2إيــالء العالقــة بــين اســتراتيجيات تســويقية و التوجــة االســتباقي اىتمام ـاً مت ازيــداً ,والســيما فــي ظــروف المنافســة
الشديدة التي تواجييا ,من أجل تعزيز قدرتيا عمى تحقيق مزايا تنافسية.

 .3أن تيتم الشركة المبحوثة بضمان حسن استخداميا لالستراتيجيات التسويقية من اجل التوجـو االسـتباقي مـن
خالل استطالع المستقبل والبحث عن الفرص السوقية .

 .4ضــرورة زيــادة االىتمــام بمفيــوم االســتراتيجيات التســويقية مــن قبــل الشــركة البحوثــة والتــي يعــد حالــة تطوريــة
تستطيع تمك المنظمات تحقيق ميزتيا التنافسية وبما ينعكس عمى ادائيا  ,وىذا ما تم التوصل اليو في االطار

الميداني من نتائج فرضيات البحث.
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