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"دراسة تطبیقیة مستقبلیة لمصنع األلبان في أبي غریب "

المستخلص

 )
في ) التسلیم،اإلبداع،الكلفة،المرونةالجودة ، (وإثرھما في تحقیق المیزة التنافسیة )الترویجیالمتمثل  باإلعالن

 )40 ( "
)SPSS(  لخروج ل

ات كان        .  اج لى جملة استنت احثون إ ب ال د توصل  وق

 "
.نات المزیج التسویقي وذلك ألھمیتھا الفعالة في تحقیق المیزة التنافسیةإلى ضرورة االھتمام بمكو

المزیج التسویق، المنتج، الكلفة ،اإلبداع:الكلمات المفتاحیة 

______________________
كلیة األدارة واألقتصاد-الجامعة العراقیة*

*م زید یاسین سعود.م*سامي احمد عباس.د.م .أ*خالدیة مصطفى عطا. د.م .أ



یاسین سعودزید .م.خالدیة مصطفى عطا ، م.د.سامي احمد عباس ، أم.د.م.أ

- 84 -

مقدمة
التسویق لمنظمات اإلعمال وذلك للدور الحیوي الذي یعد المزیج التسویقي من األنشطة الرئیسیة في إدارة 

یسھم بھ في تحقیق أھداف الشركات الصناعیة المنتجة والسیما التسویقیة منھا ،وحیث وجد إقبال متزاید 
ومنھا منتجات للمنتجات المحلیة"ومستمر على استیراد المنتجات الخارجیة التي أصبحت أكثر تھدیدا

ما یستدعي من القائمین في مصنع أبي غریب إلى ممن حیث تنوع المنتجات وجودتھا ،مصنع أبي غریب
من قبل المنتجات المستوردة ومن اجل الصمود في التي تتعرض لھاقویةالتسویقیة الھجمة مواجھة ال

ر المقدمة من خالل تقدیمھا في أحسن صورة وبسعبالمنتجاتاستلزم االھتمام "مستقبالالسوق المنافسة
في السوق " ممیزا" أیجاد موقعاعنھا بغیة سائل إعالنیة فعالة لإلعالن بوومكان مناسبین، وبجودة عالیة،و

مصنع أبي غریب وانعكاساتھفي لمنتجات علیھ یسعى ھذا البحث إلى دراسة اثر المزیج التسویقي.المحلیة
مل األساسیة التي ُتساعد الشركةتحقیق المیزة التنافسیة ، أن دراسة المزیج التسویقي یعتبر من العوا

وتأتي ھذِه المیزة من خالل زیادة قیمة الُمنتج  والتنوع في .في حصولھا على المیزة التنافسیة"مستقبال
قادر علىتبني مزیج تسویقي وذلكبهؤعالنیة بوضع برامج تسویقیة فاعلة وكفأاإلنتاج واستخدام وسائل 

.كثر فاعلیة بلیة بأالمستقتحقیق میزة تنافسیة لمنتجاتھا 

المبحث األول

اإلطار المنھجي للبحث
:مشكلة البحث ":أوال

بدأت الشركات الصناعیة في الوقت الحاضر تدرك أھمیة الدور الذي تلعبھ األنشطة التسویقیة المتمثلة 
الحالیة بالمزیج التسویقي في نجاح سیاساتھا من اجل الحصول على المیزة التنافسیة وتحقیق أھدافھا

یمكن علیھ .ولذلك ال تستطیع الشركات الصناعیة العمل في السوق إال من خالل ھذه األنشطة والمستقبلیة
:التساؤالت اآلتیةأثارت تحدید مشكلة البحث من خالل 

ثار المزیج التسویقي لصناعة  لأللبان في تحقیق المیزة التنافسیة؟أماھي -1
قي المختارة لصناعة األلبان في تحقیق المیزة التنافسیة لدى المنظمة ماھیعالقة عناصر المزیج التسوی-2

المبحوثة؟
ماھي عناصر المزیج التسویقي التي تختارھا الشركة المبحوثة لتحقیق المیزة التنافسیة ؟ -3
ماھي أسباب اختیار عناصر المزیج التسویقي في المنظمة المبحوثة؟-4

:التالیةتكمن بالنقاط:أھمیة البحث": ثانیا
زیادة االھتمام بالقطاع الصناعي للدور المھم والبارز لھذا القطاع الحیوي في دعم االقتصاد الوطني -1

.وال سیما في صناعة األلبان

نتیجة اإلقبال المتزاید على استھالك األلبان بأنواعھا فان األمر یدعو إلى توجھ أنظار الشركات -2
بشقیھ العام والخاص إلى العمل بجھد اكبر والقیام بوضع "مستقبالاأللبانالصناعیة المتخصصة بصناعة 

عن تحقیق أھدافھا "برامج تسویقیة فاعلة لیمكنھا من انجاز رسالتھا االجتماعیة تجاه المجتمع فضال 
.  الحالیة والمستقبلیة التنافسیة
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ید عناصر المزیج التسویقي الفعال تقدیم أدلة إرشادیة لمدیري الشركات الصناعیة تساعدھم في تحد-3
.لخلق المیزة التنافسیة من خالل زیادة قدرة الشركة على التطور واإلبداع  والبقاء والتوسع

رفد المكتبة العراقیة  بتولیفة جدیدة لمتغیرات لھا أھمیة في قطاع الشركات الصناعیة واإلنتاجیة ومنھا -4
ستدالل بھا من قبل األكادیمیین  والموظفین  العاملین في قطاع صناعة األلبان كمساھمة متواضعة لال

.ھذا القطاع

:أھداف البحث ": ثالثا
:مع مشكلة البحث وأھمیتھ فقد استھدف تحقیق مایلي "انسجاما 

التعرف على طبیعة وماھیة المزیج التسویقي الصناعي والكیفیة التي تستخدم فیھا الشركة عناصر -1
.المزیج التسویقي

أبي غریب (ترسیخ مفاھیم المزیج التسویقي لدى الشركات الصناعیة المنتجة لأللبان بشكل عام ومصنع -2
بتحدید عناصر المزیج التسویقي المالئم )أبي غریب (عینة البحث بشكل خاص وكیفیة قیام مصنع)

.الحالیة والمستقبلیةلطبیعة تسویقھا والتي تمكنھا من تحقیق أھدافھا التنافسیة 

بیان اثر وعالقة المزیج التسویقي في تحقیق المیزة التنافسیة في مصنع أبیغریب من وجھة نظر عینة -3
.من مدیري التسویق ومشرفي التسویق

حدود البحث" : رابعا
م اذ تم فیھا 30/7/2013م ولغایة 20/4/2013تم جمع بیانات البحث للفترة من : الحدود الرمانیة. أ

تبیان وجمعھا ومقابلة مدیري  التسویق واإلنتاج والجودة والمسئولین في المصنع توزیع  استمارة االس
.موضوع البحث

الن صناعة األلبان تعد من الصناعات  )أبي غریب (تم اختیار مصنع األلبان في منطقة :الحدود المكانیة .ب
.الغذائیة األساسیة في القطر الذي تستھلكھ اكبر شریحة من المجتمع العراقي 

منھج البحث وعینتھ": خامسا

إذ ) 40()  أبي غریب (للمعلومات ذات العالقة ، وتمثلت عینة البحث بمدیري مصنع األلبان 
%).100(ة االستجابة نسبأي أنأرجعت جمیعھا استبانھ) 40( تم توزیع

فرضیات البحث" : سادسا
توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین المزیج التسویقي والمیزة التنافسیة :األولىالفرضیة الرئیسیة 

- :وتنبثق عنھا الفرضیات الفرعیة اآلتیة 
.توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین المنتج والمیزة التنافسیة - .1
.عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین السعر والمیزة التنافسیةتوجد . 2
.توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنویة بین اإلعالن والمیزة التنافسیة. 3
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.توجد عالقة ارتباط ذات داللة  معنویة بین التوزیعوالمیزة التنافسیة. 4
:افسیة وتنبثق عنھا الفرضیات اآلتیةیؤثر المزیج التسویقي بالمیزة التن: الفرضیة الرئیسة ألثانیة 

.یؤثر المنتج وبداللة معنویة بالمیزة التنافسیة.1
.یؤثرالسعروبداللة معنویة بالمیزة التنافسیة. 2
.یؤثر اإلعالن وبداللة معنویة بالمیزة التنافسیة.3
.یؤثرالتوزیع وبداللة معنویة بالمیزة التنافسیة.4

:أداة البحث":سابعا
خماسي (إذتم بناء  مقیاس،ثین بشكل أساسیعلى االستبانة وذلك باالستفادة من مصادر عدیدةاعتمد الباح
:وتتكون االستبانة من جزئیین )1ال أوافق بشدة –5بشده أوافق)(االستجابة 

. )22-1(وللفقرات من ) المنتج،السعر،اإلعالن ،التوزیع( عرض الجزء األول منھا إبعادالمزیج التسویقي 
) ألمرونة ألتسلیم اإلبداع ، الجودة ،الكلفة ( جزء الثاني فقد خصص لقیاس إبعاد المیزة التنافسیة إما ال

وتم بناء المقیاس للمزیج ألتسویقي و المیزة التنافسیة باالعتماد على الكتب ) 38–23(للفقرات من 
تم إخضاعھا لمعادلة معامل وللتأكد من ثبات واتساق االستبانةة والمصادر والدوریات والشبكة العنكبوتی

).0.889(،إما المیزة التنافسیة بلغت) 0.877(وكانت قیمة المزیج التسویقي )كرونباخ-الفا (

الوسائل اإلحصائیة المستخدمة " :ثامنا
- :استخدم مجموعة من الوسائل اإلحصائیة وكاالتي 

الوسط الحسابي .1
االنحراف المعیاري.2
معامل االرتباط البسیط .3
وتمت )المیزة التنافسیة(في متغیر معتمد) المزیج التسویقي(االنحدار المتعدد لقیاس تأثیر المتغیر المستقل .4

لمعالجة البیانات واستخراج النتائج) spss(االستعانة بالبرنامج اإلحصائي 
.كرونباخ للتحقق من ھدف مقیاس البحث وثباتھ-الفا-5

الدراسات السابقة": تاسعا

الدراسات العربیة–أ 
.دراسة حالة /واقع استخدام المزیج التسویقي وأثرة على والء الزبائن) 2008(دراسة أبو مندیل -1

وأثرة على درجة ) الخدمة، التسعیر، ألترویج،التوزیع(ھدفت الدراسة التعرف على واقع استخدام المزیج التسویقي 
العینة حول اثر استخدام المزیج التسویقي على والء والء الزبائن ومعرفة مدى وجود فروق بین مفردات

الزبائنوتوصلت الدراسة على أن شركة االتصاالت تتبنى إستراتیجیة التوزیع المباشر والغیر مباشر ،ما ساعد على
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سرعة انتشار خدماتھا وسھولة حصول الزبائن علیھا وكما توصلت إلى وجود فروق ذات داللةإحصائیة بین 
د العینة حول اثر المزیج التسویقي المستخدم على درجة والء الزبائن تعزى إلى المؤھل العلمي ومكان إجاباتإفرا

وخرجت الدراسة بعدةتوصیات .اإلقامة والدخل،بینما التوجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى الجنس والعمر
.ثیر كبیر على والء الزبائنأھمھا تعزیز االھتمام بعناصر المزیج التسویقي بشكل عام لما لھ من تأ

.حالة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط/ دراسة المزیج التسویقي للخدمات المصرفیة) 2009(دراسة محمد -2
دراسة البحث عنأھمیة دمج التسویق وتوظیفھ في المصارف العمومیة من خالل وضع  مزیج تسویقي الھدفت 

حالین والمحتملین بغیة زیادة الحصة السوقیة للمصرف مع اخذ الصندوق مصرفي یلبي احتیاجات ورغبات العمالء ال
الوطني للتوفیر كحالة للدراسة ،وتوصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات أھمھا عدم التنویع في الوسائل 

في وكانت من أھمتوصیات الدراسة إدماج المفھوم التسویقي الحدیث . الترویجیة والتركیز على اإلعالن فقط 
الصندوق الوطني للتوفیر والعمل على تنویع الخدمات والمنتجات المصرفیة خاصة تلك الموجھة لالستھالك مع فتح 

.حسابات للعملة الصعبة للعمالء وحسابات الرھون 

.مستلزمات دراسة الجودة الشاملة كأداة لتحقیق المیزة التنافسیة)2011(دراسة الوادي  والزغبي-3

إلى دراسة وتفحص إدارة الجودة الشاملة ومستلزماتھا وتحقیق المیزة "حث الجامعاتاألردنیةعموماھدفت الدراسة
التنافسیة ، وجاءت أھمیة الدراسة من زیادة حده المنافسة بین الجامعات وما ترتب على ذلك من ضرورة تقدیم 

السوق التنافسي، وتوصلت الدراسة إلى أفضل الخدمات وبأقل األسعار لكي تستطیع الجامعات أن تثبت نفسھا في ھذا 
عدة توصیات أھمھا على الجامعات األردنیة عینة الدراسة استثمار مزایا التطبیق السلیم لمستلزمات إدارة الجودة 

.الشاملة كأداة لتحقیق المیزة التنافسیة

.اثر التوجھ اإلبداعي على تحقیق المیزة التنافسیة )2012(دراسة المطیري  -4

ھذه الدراسة إلى بیان اثر التوجھ اإلبداعي على تحقیق المیزة التنافسیة للبنوك التجاریة الكویتیة وتوصلت ھدفت
الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أبرزھا وجود اثر ذات داللة إحصائیة لإلبداع في تحقیق المیزة التنافسیة ، وقد 

تیة باعتماد أنماط جدیدة ومعاصرة في إدارة العملیات توصلت الدراسة إلى ضرورة قیام البنوك التجاریة الكوی
.التشغیلیة لتحقیق تمیز وتفوق على البنوك األجنبیة العاملة في دولة الكویت

الدراسات األجنبیة-ب
”porter&Kramer,2006(Strategy and society :The Link Between(دراسة-1

Competitive Advantages and Corporate social Responsibility”

ھدفت الدراسة إلى توضیح العالقة بین المیزة التنافسیة والمسؤولیة االجتماعیة للشركات في الوالیات 
وھذه الدراسةتمثل دراسة نظریة تستند باألساس على استعراض األدب النظري في .المتحدة األمریكیة 

تناولت الدراسة العدید من المواضیع كان وقد.مجال العالقة بین المسؤولیة االجتماعیة والمیزة التنافسیة 
وقد توصلت الدراسة من خالل استعراض . أبرزھا المسؤولیة االجتماعیة و التكامل بین اإلعمال والمجتمع 

األدب النظري أن تبني األنشطة االجتماعیة تؤثر على المنظمات من خالل عناصرھا المتمثلةبالقضایا 
ما تكون"للمجتمع و غالبا"ھا التنافسیة ،إذ تعد ھذه العناصر مھمة جدااالجتماعیة العامة بما یعكس میزت
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وان تأثیرات سلسلة القیمة .ذات تأثیر على عملیات المنظمة ولكنھا ال تؤثر على المنافسة البعیدة المدى 
نشاطات المنظمة وبشكل ملحوظ في سیر العمل، وان البعد االجتماعي للمحتوى تؤثر علىاالجتماعیة 

.تنافسي والذي تمثل بعوامل البیئة الخارجیة یؤثر على موجھات التنافس في نطاق عمل المنظمةال
”Flatt&Stanley,2008(Creating Competitive Advantage Through(دراسة-2

Intangible Assets: The Direct and Indirect Effects of Corporate Culture
and Reputation” .

إلى توضیح كیفیة تحقیق المیزة التنافسیة من خالل األصول غیر الملموسة  وذلك من خالل ھدفتالدراسة
أجریت الدراسة على .معرفة التأثیر المباشر وغیر المباشر لكل من الثقافة والسمعة المؤسسیة

وقد توصلت الدراسة إلىأنالثقافة .منظمة ضمن سبع صناعات في الوالیات المتحدة األمریكیة )104(
لمؤسسیة لیست العامل الوحیدالذي یعزز األداء المالي الذي یقود إلى تحقیق المیزة التنافسیةللمنظمات عینة ا

بالسمعة المؤسسیة باإلضافة إلى أن السمعة " الدراسة ،بل أن الثقافة المؤسسیة ترتبط ارتباطا إیجابیا
.ات عینة الدراسة المؤسسیة تلعب دور الوسیط بین الثقافة واألداء المالي في المنظم

:Agha,et..al,2012(Effect of Core Competence on”Competitive(دراسة-3
Advantages and Organizational Performance”..

تكونت .واألداء ألمنظميھدفتالدراسة إلى بیان طبیعة العالقة بین الجدارات الجوھریة والمیزة التنافسیة 
وقد توصلت .ملون في مصنع الدھانات في دولة اإلمارات العربیة المتحدةیع"مدیرا)77(عینة الدراسة من

وأن . واألداء ألمنظميتأثیر إیجابیة وقویة للجدارات في تحقیق المیزة التنافسیة وجود عالقةالدراسة إلى 
ونة وفیما یتعلق باألبعاد المك.لھذه المصانع األداء ألمنظميالمیزة التنافسیة تؤثر بشكل إیجابي على 

األداء لمتغیرات الدراسة فقد تبین أن المرونة كمتغیر من متغیرات المیزة التنافسیة یؤثر بشكل كبیر على 
.یتبعھا في درجة تأثیر بعد االستجابة كمتغیر من أبعاد المیزة التنافسیة ألمنظمي

Regionalization and Marketing Mix“((Awan shahzad,2006)دراسة -4
Strategies of a company (A study of Telecommunication company )”(

أو التكتالت تأثیر التأقلمومدى Telenorمن وجھة نظر الشركة التأقلمتحلیل مفھوم إلىتھدف الدراسة 
على إستراتیجیات المزیج التسویقیة لشركة وھل على الشركة أن تغیر إستراتیجیتھا  المتطورة اإلقلیمیةالتجاریة 

:وقد توصلت للنتائج التالیة . طبیقنفس االستراتیجیات كما في السوق المحلیةتأو ھي اإلقلیميفي المستوى 

تدرك حقیقة السوق المفتوحة والصعبةللحصول على فوائد ھذه الفرصة بتعدیل أو أنعلى الشركة -
توحة ،وتطویر المنتج لشروط السوق المف" إعادة تنظیم اإلستراتیجیات الخاصة بمزیجھا التسویقي طبقا

المختلفة وأجبرت الشركة ألخذ االنتباه حول خط منتجھم األسواقلطلبات الزبائن في " واإلبداع طبقا
.ومكونات منتجھم 

إستراتیجیة  التسعیر على أساس المنافسة اعتمادالمنافسة في السوق المحلیة واإلقلیمیة أجبرت  الشركة -
.، لذا المنافسة أصبحت القوة الدافعیة إلستراتیجیة سعر الشركة 

.في ھذه الدراسة، تعرفنا بأن ھناك شيء یدفع بین العولمة والعالمیة وذلك ھو التأقلم -

تجیب الشركة الخارجیة ،خصوصا في البیئة التنافسیة یجب ان تساألسواقإلى االنضمامفي الوقت 
ویشمل .التي یمكن تثبیتھا بما فیھ اإلستراتیجیةللتحدیات الجدیدة لبیئة العمل وعلیھا أن تطبق تلك الخطة 

.مثل إستراتیجیات المرتبطة بالمزیج التسویقي للشركة"ذلك إستراتیجیات العمل األساسیة جدا
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لشركة أن تفكر بشأن قرارات وجت الدراسة بعض المتغیرات التي تؤثر على عمل الشركة ،فعلى ا-
مزیجھا التسویقي التي ستتأثر بالسوق المفتوحة والقدرة على التكامل مع األسواق ، إزالة الحواجز 

.التجاریة ، مرونة التشریع وحریةتنقل عوامل اإلنتاج
الدراسة أن عندما تعبر شركة الحدود وتنضم إلى السوقالكبیرة ،فأنھا یجب أن تفكر مجددااستنتجت-

بعض المستویات اإلداریة ،ویجب أن تعید تنظیم رؤیتھا وحتى كل خططھا وأحیانا فيبعملھا العام 
.اإلستراتیجیة األساسیة 

المبحث الثاني

)اإلطار النظري(

المزیج التسویقي " : أوال

" "
وبیئتھا ولعل من أھم ما یمكن أن یھتم بھ التسویق ھو المزیج التسویقي ، ویستعمل ھذا لوصف العناصر األربعة لھذا 

.ناصر مؤثرة في حیاة ومستقبل المنظمة والترویج والتوزیع والتي تعد بدورھا ع

أو

Mixtureج 
إن .

.المزیج التسویقي وفي تحقیق أھدافھ 

:مفھومالمزیج التسویقي .1

Edmund , J.Mc.carthy
Basic Managementفي كتابھ 
).2009:59محسن،(تسویقیة 

Whealer&Hungr

) المنتج والترویج والتسعیر والتوزیــع ( ھي 
.أدناه)1(وكما موضح في الجدول 
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یوضح عناصر المزیج التسویقي) 1( جدول

التوزیعالسعرالترویجالمنتج

القنواتالسعر المعلناإلعالن الجودة

التغطیةالخصوماتمندوب المبیعاتالمواصفات

المواقعالمسموحاتترویج المبیعاتاالختبارات

المخزونفترات الدفعالدعایةالنموذج

النقلشروط االنتقاءالعالقات العامةالعالمات التجاریة

مواعید التسلیمالتغلیف

األحجام

الخدمات

الضمانات

العوائد

ة2004,،: 
.209،والتوزیع،عمان

ھذه العناصر األربعة والتي تمثل المزیج التسویقي والتي من خاللھا لذا فأن اكبر القرارات التسویقیة یمكن أن تصف 
"تستطیع المنظمة وخاصًةمدیري التسویق من السیطرة لكي یكونوا أكثر إقناعًا

.)209,2004:صالح(تولد استجابة ایجابیة في سوقھا المستھدف من خالل مزج العناصر األربعة ىقدرة عل

المزیج التسویقي على انھ مجموعة متكاملة من االستراتیجیات التفصیلیة ، التكتیك ، السیاسات ، Modernویعرف 

یشیر إلى متضمنات العناصر اإلستراتیجیة المتعل

).2002: 51البكري،( خصوصیة السوق وأھداف المنظمة 

على ان المزیج التسویقي ھو مجموعة عناصر whealer&Hungerوتتفق الدراسة مع تعریف كل من الباحثین 
.تستخدم للتأثیر في الطلب وتحسین المركز التنافسي للمنظمة
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عناصر المزیج التسویقي. 2

:المنتج .ا
فیھ وإقناعھ بالقبول وحثھ على االستھالك المتكرر لھ من اجل المحافظة على عالقات طویلة األمد المستھلك والتأثیر

.مع تلك المنظمات 
: 81العالق،( إذ یشیر  1997 (

الفرد من خالل عملیة التبادل وفي ھذا اإلطار فأن الم
.تجمع بینھم 

( Kotler& Armstrong , 1999 : 223 )
.السوق للجذب والحیازة واالستخدام واالستھالك والذي یلبي رغبة أو حاجة الزبون 

& Ferrell )أما  Pride , 2000 : وصفھ على انھ أي شيء مادي یمكن الحصول علیھ من خالل التبادل ( 250
)2008:64محسن ،. (

.التعاریف  

 ) :
)167:2002البكري،

 یعتبر المنتج بمثابة الحلقة الرئیسة في تحقیق عملیة االتصال ما بین المشتري والبائع.


.وزیادة أرباحھا
منتج في بناء حالة تطور اجتماعي لدى األفراد یساھم ال.


.األفراد 
( Kotler ) .

).608:2008محسن،(

جوھ: المستوى األول - 
 .

فالمرأة التي تقوم بشراء مواد للتجمیل ال تشتري ما یزینھا وإن. للحصول علیھا 
( Charles Revson )

 .
.الكلي المنتج یحتل مكانة في قلب المنتج 

( : المستوى الثاني - 
) الفائدة الجوھریة

.الخ .... والتعبئة والتغلیف ومستوى الجودة 
) شركة سوني ( خدمات إضافیة تتعلق بالمنتج أي عرض خدماتومنافع إضافیة ما بعد البیع فمثًال: وى الثالث المست

تزوید المشتري بضمان لألجزاء والخدمة وبالتعلیمات  الخاصة بكیفیة) سوني ( تطلب من وكالئھا عند بیعجھاز 
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استخدام الجھاز والخدمات السریعة لإلصالح عند الحاجة - 
"وھذه الخدمات تجعل رجل التسویق یعیر اھتمامًا 

.
)2008:68محسن،(.التیتمثل قیمة للمستھلك أو المستفید التخزین و

:التسعیر : ب 

. تحدید أفض
.عوامل اإلنتاج ، وعلى مستقبل وبقاء المشروع نفسھ 

)203:2009لي،العبد( ة المبیعاتوالكلفة وكمی

:: ج 

إلىإنالتوزیع 
.المنتجات الجدیدة وعن طریق دخولھا إلى أسواق جدیدة من خالل إضافة خط أو عدة خطوط إنتاجیة

ھیكل األع

)446:2009عاطف،:(بالتوزیع إدخال منتجات جدیدة على مزیج منتجاتھا مع مراعاة األمور التالیة 

.البعد السوقي - 
.يالتكنولوجالبعد- 
البعد الوظیفي - 

الترویج .د

"یمثل الترویج عنصرا
ف

. لترویج 

.تنافسیة لمواجھة المنظمات األخرى 

بأنھ النشاط المخطط على أسس علمیة وعملیة ، یھدف إلى خلق الطلب على السلعة أو الخدمة اإلعالنوقد عرف 
جر مدفوع وذلك من خالل الوسائل اإلعالنیة شرط مراعاة الضوابط الفنیة والشكلیة المتأثرة والمؤثرة فیھمقابل ا
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إلحداث األثر االیجابي في الجمھور المراد مخاطبتھ ، وینبغي أن ال یتخطى اإلعالن المعاییر االجتماعیة والقانونیة 
).,81:1997العالق (

د عرفت   )(وق
).16:2002البكري،(والخدمات بواسطة جھة معلومة نظیر اجر مدفوع 

),231:1997العالق (ویرى
.

العناصر في تشكیل المزیج التسویقي سیتم تناولھا في الجانب العملي  

المیزة التنافسیة ": ثانیا

ISOور منظمة المواصفات العالمیةوظھ
یرتكز علیھا تلك ألمنظمات األكثر قدرة على تحقیق العوائد واألرباح  والتوسع فأنھا تحتاج المیزة تنافسیة 

 "

توفر لھم اختیارات متنوعة من المنتجات  فی
قصد احتالل موقع تنافسي في السوقبتعبئة مواردھا المادیةوالبشریة والتنظیمیة  واتخاذ قرارات حاسمة 

).262:2009ألغالبي وإدریس،. (یؤھلھا الن تتفوق على منافسیھا 

مفھوم المیزة التنافسیة.1
تباینت تعریفات المیزة التنافسیة فالبعض ینظر إلیھا من خالل الكفاءة الفاعلة ألداء المنظمة ألنشطتھا 
مقارنة بالمنافسین فیما یركز آخرون على عنصري القیمة والزمن في خلق المیزة للمنظمة وینظر إلیھا 

خالل تخفیض الكلف الكلیة وأن آخرون من خالل اعتبار الكلفة ،إذأن المنظمة تحقق المیزة التنافسیة من 
والبعض األخر ینظر إلیھا من خالل قدرتھا على ).160:,2006التمیمي،والخشالي (المبیعات تفوقھا  

وبھذا "وعالمیا "وخارجیا "إنتاج السلع أو الخدمات بجودة عالیة أو كلفة منخفضة مقارنة بالمنافسین محلیا 
ة على انھا  قابلیة المنظمة على تقدیم قیمة متفوقة المیزة التنافسی) (Hamal&Heen,1994:126یرى

وعرفت المیزة التنافسیة بأنھا خاصیة أو مجموعة خصائص نسبیة تنفرد بھا المنظمة وتمكنھا من .للعمالء 
نتیجة صعوبة محاكاتھا وتحقق تلك المدة المنفعة لھا وتمكنھا من " االحتفاظ بھا مدة زمنیة طویلة نسبیا

ووصفت المیزة التنافسیة بأنھا الوسیلة ) .68:2011،عباس(فسین فیما تقدمھ من منتجات التمیز على المنا
:Liu,2004التي تتمكن المنظمة من خاللھا  التفوق على منافسیھا إن المیزة التنافسیة للمنظمة ھي )(15

بأنھا وعرفت أیضا.میزة المنظمة في منظور سوق المنتج الذي یجلب أكثر من مركز تنافسي في السوق 
Macmillanاآلخرینالوسیلة التي تمكن المنظمة من تحقیق التفوق في میدان منافستھا مع 

&Tamp,2001:81) .( وینظر إلى المیزة التنافسیة بأنھا استغالل المنظمة قوتھا الداخلیة في أداء
األنشطة الخاصة بھا ،حیث تحقق قیمة ال یستطیع المنافسون اآلخرون تحقیقھا في 

). pitts&Lit,1996:68(ھمأنشطت
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وقد أشاربعض الباحثین إن قیمة المھارات واإلمكانیات والموارد تتحدد بقدرتھا على تشكیل قدرات عامة 
). Mickieran,1997:56(ثم جدارات حیویة تبني میزات تنافسیة 

بسعرالمنتجاتتوفیرمثلمتعددةبطرقتنافسیةمیزةتحدیدیمكنبأنھ(SHELLL&MELEODI)ویرى
منمعینةلقطاعاتخاصةاحتیاجاتوتحققالمنافسینمنالمقدمةنظیرتھامنأفضلتكونوالتيمنخفض

أوتحديھوتتنافس،فالتنافسعندماالطبیعیةالمواردعلىكلیاالمنظمةاعتمادبالضرورةولیسالسوق
یعملأندونولكنمحددةمكاسبعلىالحفاظمعینھأومواردعلىللحصولطرفینبینسباقأونزال

.)12:2004العمار،(أھدافھتحقیقمناآلخرمنععلىاحدھما

وعلیھ أن تزاید حدة المنافسة بین المنظمات لم تعد تتصف بالمنافسة الودیة كما كانت علیھ قبل الثورة الصناعیة بل 
باح وان المنظمات التي ترغب في أصبحت  تتصف بالمنافسة الحادة من اجل تعظیم الحصة السوقیة وتعظیم األر

.النمو واالزدھار یجب أن تتبني فكرة المنافسة من خالل تقدیم أفضل المنتجات أو الخدمات وبأنواع متعددة 

أو تستمر سنوات عدة وھي " قصیرا" إن المیزة التنافسیة قد تستمر وقتا: عوامل المیزة التنافسیة .2
www.samehar.wordpress.com:مكنتفصیل ھذین العاملین باالتيتنشانتیجةلعوامل داخلیة أو خارجیة وی

1992)(

أن التغیر الذي قد یحصل في أذواق المستھلكین والتغیرات التكنولوجیة واالقتصادیة والقانونیة : العوامل ألخارجیة.ا
قد یخلق میزة تنافسیة لبعض المنظمات نتیجة لسرعة رد فعلھم على المتغیرات ،من ھنا تظھر أھمیة سرعة 

ظمة وقدرتھا على متابعة المتغیرات عن طریق تحلیل االستجابة للمتغیرات الخارجیة وھذا یعتمد على مرونة المن
المعلومات وتوقع التغیرات 

وتشیر القدرة المنظمات على امتالك موارد وقدرات ال تكون متوفرة لدى المنافسین  اآلخرین :العوامل ألداخلیة.ب
ي تطویر المنتج ولكنھ حیث أن االبتكار واإلبداع لھما دور كبیر في خلق میزة تنافسیة ،وال ینحصر اإلبداع ف.

یشمل أسلوب العمل أو التكنولوجیا المستخدمة ،وكذلك اإلبداع في خلق تصورات جدیدة في المزیج 
,pitts&Lit.التسویقي 1996:98)(

وھذا التفوق یأتي من .تشیر المیزة التنافسیة إلى قدرة المنظمة على تحقیق التفوق واألفضلیة واالرجحیة في السوق
قدرات الممیزة في المنظمة المتمثلة في الموارد الفریدة التي تمتلكھا المنظمة والتي قد تكون قوة خالل تطویر ال

عمل ماھرة مدربة جیدا ومرنة أو مبدعة وخالقة بشكل استثنائي بارز،شبكات توزیع قویة ،امتالك التكنولوجیا 
ات مع ألمجھزینوتكییف برامج التدریب  األفضل مقارنة بالمنافسین ،نصب تكنولوجیا إنتاج جدیدة ،تحسین العالق

إن المیزة التنافسیة یمكن أن . أو القدرة على تصمیم وتطویر منتجات جدیدة بسرعة أو تغییر معدالت اإلنتاج 
تتحقق بطرائق عدیدة مثل األداء المتفوق على المنافسین في الجودة او تحدید فرص جدیدة لخلق میزة تنافسیة 

)55:2009والنجار،محسن (للشركة الصناعیة

إبعاد المیزة التنافسیة.3
فبعد إن . بسبب التطورات والتغیرات البیئیة وتغیر حاجات ورغبات المستھلك عبر الزمن تغیرت إبعاد المنافسة

كانت المنظمات تعتبر تقلیل الكلف بعدا أساسیا للتفوق التنافسي ، قامت منظمات أخرى بالبحث عن طرائق جدیدة



Al-Mansour Journal/ Issue(24) 2015 )24(العدد/ مجلة المنصور

- 95 -

.نفسھا من خالل سعیھالزیادة حصتھا السوقیة لتمیز 
"

"جدیدا " مجموعة من المنظمات على الوقت بعدا
.الطلب لتمیز نفسھا على منافسیھا 

بعد       من  كثر  تبني أ من خالل   ، لزمن  بر ا افسي ع تن ل لتفوق ا ل تمر ومنتظم  دفق مس ت بحث عن  ل ل ة تسعى  ار الصد ى ب تبق
).(porter,1998:16-17لتحقیق التفوق على منافسیھا

)2012:331مصطفى وطھ(وھو اإلبداع"خامسا " والتسلیم والمرونة ویضیف بعضھم األخر بعدا

وفي مایلي شرح لھذه اإلبعاد التنافسیة 

تعد :الكلفة-أ
 )244:2000.(

كلفھا وتجعلھا في أدناھا نسبة إلى المنافسین في الصناعة ذاتھا فأنھا سو

)Evans,1993:88-97(.بتحقیق تفوق كلفوي تكون االوطا مقارنة بالشركات المماثلة 

وتمكن الكلفة المنخفضة المنظمة من مناف
إن التنافس على أساس الكلفة یتطلب تركیز االھتمام نحو و) 2004,: 24الو نداوي ،( ، مع تقدیم خدمات إضافیة 

)
.)65:2009حمودوفاخوري،(

.تسعى بعض المنظمات إلنتاج منتجات ذات جودة عالیة ال یمكن للمنظمات المنافسة مجاراتھا :الجودة-ب

جودة  (وسھولة الدخول مواقع الخدمة وأیضا تعني الجودة واألمان في االستخدام ، واقتصادیة أالستعمال المالئمة ،
 (

.)55:2009محسن والنجار،(المنتجات

أصبحت المرونة البعد التنافسي الحاسم في أسواق الحاضر والمستقبل بعد أن ازدادت رغبات الزبون :المرونة- ٍجـ 
وتعرف المرونة بأنھا قدرة المنظمة على التكیف واالستجابة مع الحاجات الفریدة لكل زبون .في التغییر والتنویع

محسن (والخدمات حسب تفصیالت الزبون وتغییر تصامیم المنتجوالخدمة حیث یتم تقدیم المنتجات
وأیضا تعرف المرونة بأنھا االستجابة السریعة لطلب الزبون فضال عن زیادة رضا الزبون ). ,55:2009والنجار

المرونة ) Hezier,1999:37(ویفسر .) Vonderembs,1991:31(في التسلیم الموجھ بواسطة تقلیص الوقت 
.  في الموقع السوقي الذي یعتمد على اإلبداعات في التصمیم واألحجامبأنھا القدرة على إجراء التغییرات 
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أساس بعد تزاید أھمیة الوقت للزبون ازدادت المنافسة القائمة على :التسلیم-د
نظمات  لم ا

. للزبون 
)Macmillan&Tampoe,2000:88 (.

,Stonebarrker&leong:63(عن الوقت بكل من سرعة التسلیم واعتمادیة التسلیم  وفیما یأتي مفھوم ) 1994
ھذین البعدین 

:
)Martinich,1997:38(لحاسوب لتحقیق ذلك تستعین باأنیرضي الزبائن ویمكن للمنظمة 


)Chase,2001:21(الزبون بالمقارنة مع المنافسین 

 45:2006الھاشمي (ویحقق التنافس على أساس التسلیم المزایا اآلتیة,(

*
.في ذھن الزبون 

المتسارعھ مما یتطلب السرعة في تقدیم منتجات جدیدة التكنولوجیةتقلیص دورة حیاة المنتجات بسبب التغیرات - *
.تقلیل المخزون إلى اقل ما یمكن ویزید من مرونة االستجابة لطلبات الزبائن إلىیؤدي *

.المنظمة في سوقھا المستھدف وتمیزھا عن المنافسین من وجھة نظر الزبون

" عض الكتاب والباحثین اإلبداع بوصفھ بعدایضیف ب:اإلبداع -ه

.وتعددت وجھات النظر بشان تقدیم مفھوم واضح لمصطلح اإلبداع

اإلداریإلى أن مفھوم اإلبداع ینطلق من خمسة اطر مفاھیمیة تغطي العامة في الفكرالتوجھات تشیرو
العملیة وتشیر إلى العملیة التي بواسطتھا تستعمل المنظمات مھاراتھا )1(الشمولیة للمفھوم ،وھي 

تحقیق استجابة ممیزة  لحاجات المستھلكین تحسینھا لتستطیعومصادرھا لتطویر خدمات  جدیدة أو 
)Jones , تولید أو تبني أفكار جدیدة وتطبیقھا ،وتتضمن  عملیة تولید أفكار ) 2) . (1998:515

George(جدیدة ووضعھا قید التطبیق العملي  &Jones الناتج اإلبداعي ،الذي )3).(2008:26,
روشكا (یعبر عن النشاط الذي یقود إلى نتاج یتصف بالحداثة واألصالة من اجل المجتمع 

قدرات إضافیة لإلبداع مثل روح المجازفة والقدرة على التغییر وحل المشكالت ) 4).(18:1989،
سلوك جدید لصناعة آوسلوك المنظمة ،والذي یشیر إلى تبني فكره ) 5(.)2000:331مصطفى وطھ،(

).Daft,2001:357(المنظمة أو سوقھا أو بیئتھا  العامة 
إلىإناإلبداع ھو عملیة تتضمن نشاطات بمراحل ) (Drazin&Schoohoven&et.al,1996:582ویشیر

اعي مختلف     د وك اإلب لسل ا وأن  لفة  ):(Schermerhorn,661:1996.مخت
والتجریب األولي  جملة خطوات ھي تكوین فكرة من خالل اإلبداع العفوي والعبقري ومعالجة المعلومات 
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حدید المالئمة وفقا للكلفة والفوائد المتوقعة ،والتطبیق النھائي إلثبات قیمة وتطبیق الفكرة المحتملة ، وت
.إلنتاج وتسویق المنتوج الجدید أو تنفیذ مدخل جدید إلى العملیات

بأنھإنتاج أفكار وأراء واستجابات غیر شائعة ولیست اعتیادیة ،وتتصف ),123:1997العالق(وعرفھ 
اط جدید للعناصر الموجودة بالنسبة إلى المبدع بأنھ ارتب) Davenport,1993:201(ووصفھ .باألصالة

.وألھمیة ھذه اإلبعاد في تحقیق المیزةالتنافسیةسیتم تناولھا في الجانب العملي.نفسھ

المبحث الثالث
اإلطار العملي للبحث 

اإلجابة على التساؤالت ":أوال
وصف وتشخیص متغیرات البحث 

وصف وتشخیص متغیرات البحث الخاصة بالمزیج التسویقي .1
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة البحث الخاصة بالمزیج التسویقي)2(جدول رقم 

االنحرافالمعیاريالوسطالحسابيالفقراتت
المنتج

3.300.76العالیةمقارنةبمنتجاتالمنافسینتتمیز منتجاتمصنعاأللبان بالجودة 1
3.561.01تتوفر المنتجاتبشكلدائمفي منافذ التوزیع2

توجدلدىإدارةالشركةاإلمكانیاتالعالیة بتطویر 3
3.461.28منتجاتھابمایتناسبمعذوقالزبون الحالیة والمستقبلیة

3.700.89توفر المعلومات الموجودة علىالعبواتفرصةلجذبالزبون4
3.321.19تستخدمالشركةالتكنولوجیاالحدیثة لتطویر منتجاتھا5
3.520.86تتمیز منتجات الشركة بالمذاق المتمیز عن غیرھا منالمنتجاتالمنافسة6

توفر الشركة إحجاممختلفةمنالمنتجاتتتناسبمع قدرة استھالكالفرد الحالیة 7
4.200.495والمستقبلیة

3.580.68للمنتجالمتوسط العام 
السعر

3.800.99سعرمنتجات الشركة مناسبةللمستھلكمقارنةبأسعارالمنافسین8
3.181.42سعر منتجات الشركة یتناسبمعدخاللفرد9
3.321.29أسعار منتجات الشركة أسعار تنافسیة10

3.430.68المتوسط العام للسعر
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اإلعالن
4.021.19التصمیمالخارجیللعبواتلھادوركبیرفیجذبالمستھلك11
2.881.56تستخدمالشركةاإلعالناتالمكتوبةوالمسموعةوالمرئیةللتعریفبمنتجاتھا12
3.401.26لتعریفالمستھلك بمنتجاتھا) الكتلوجات ( تستخدمالشركةالمطبوعات 13
3.821.17عنالمنتجاتالمنافسةتعتمدالشركةاإلعالن لتمیزمنتجاتھا 14

تشاركالشركةفیالفعالیاتواألنشطةاالجتماعیةوالثقافیةمن أجل 15
4.060.92التعریفبالمنتجات

3.341.21تعتمدالشركةاللوحات المتحركةلإلعالنعنمنتجاتھا16
2.661.48إدارة الشركة على االنترنیتللتواصلمعالمستھلكینتعتمد17
3.241.38تساھموسیلةاإلعالنالمعتمدةفیالشركةفیزیادةمبیعاتھا18
3.841.42تعتمدالشركةاإلعالن كوسیلةلجذب المستھلكین الجدد19

3.471.04المتوسط العام لإلعالن

التوزیع
2.841.35تمتلكالشركةوسائلنقلمالئمةلتغطیةكافةاألسواقالمحلیة20
2.961.29إدارة التسویقالعیناتالمجانیةلتنشیطالمبیعاتعتوز21

تمارس إدارة الشركة 22
2.421.26التسویقااللكترونیللتواصلمعالمستھلكمناجلخلقالمنافسة

2.741.13المتوسط العام للتوزیع

3.310.70المتوسط العام للمزیج التسویقي

وانحراف معیاري ) 3.31(التسویقي قد حصل على وسط حسابي عام قدره أن المزیج ) 2(تشیر نتائج الجدول رقم 
األكثر إسھاما في تشكیل المزیج التسویقیإذ ) المنتج(وكان ُبعد ) 3(وھي أعلى من الوسط الفرضي البالغ ) 0.70(

ھي )7(،أما على مستوى الفقرات فأن الفقرة ) 0.68(وانحراف معیاري ) 3.58(حصل على متوسط حسابي قدرُه 
، ثم )ألن الشركة توفر إحجام مختلفة منالمنتجاتتتناسب مقدرة استھالكالفرد(األكثر إسھاما في أغناء ھذا البعد وذلك 

) 15(، وقد كانت الفقرة رقم )1.04(وبانحراف معیاري قدره ) 3.47(بمتوسط حسابي قدره ) اإلعالن(یلیھا ُبعد 
، ) لشركةفیالفعالیاتواألنشطةاالجتماعیةوالثقافیةمناجاللتعریفبالمنتجات مشاركةا(األكثر إسھاما في ھذا البعد من خالل 

األكثر ) 8(،وقد كانت الفقرة رقم ) 0.68(وانحراف معیاري قدره ) 3.43(بمتوسط قدره ) السعر(ومن ثم یلھا بعد 
وھي أقلمن ) 1.13(وانحراف معیاري ) 2.74(أخیرًا بمتوسط حسابي ) التوزیع(إسھاما في ھذا البعد ، وجاء بعد 

) 3(وعلیھ فأن ترتیب إبعاد المزیج التسویقي كما مبین في الجدول رقم .الوسط الفرضي
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یمثل ترتیب أبعاد المزیج التسویقي لدى عینة البحث) 3(جدول رقم 

االتجاه العامالترتیبالوسط الحسابيالمزیج التسویقي

موافقالغول3.58المنتج
موافقالثالث3.43السعر

موافقالثاني3.47اإلعالن
محایدالرابع2.74التوزیع

تشیر النتائج أعالھإلىأن المزیج التسویقي لدى العینة المبحوثة في مصنع األلبان في أبي غریب من وجھة نظرھم 
موضع ویعد ھذا ضعف في تطبیق المزیج التسویقي في المصنع ) 3.31(قد جاءت معتدلة بشكل عام إذ بلغت 

.البحث 
وصف وتشخیص متغیرات البحث الخاصة بأبعاد المنافسة .1

یوضح المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات عینة البحث الخاصة بأبعاد )  4(جدول رقم 
المنافسة  

الفقــــــــــــراتت 
الوسط

الحسابي
االنحراف
المعیاري

المرونة 
التسویق في الشركة اإلمكانیات الكافیة على تلبیة طلبات المستھلكین    الحالیة تمتلك إدارة 23

3.360.88المناسبوالمستقبلیة بالحجم والشكل والطعم

3.400.73تتمیز إدارة اإلنتاج في الشركة بالمرونة العالیة في عملیاتھا اإلنتاجیة24
3.280.81التكیف واالستجابة لحاجات المستھلكینتمتلك إدارة التسویق في الشركة القدرة على 25

3.350.67المتوسط العام للمرونة 
التسلیم 

تتمیز إدارة التسویق بالقدرة على إیصال منتجات الشركة بالوقت المناسب 26
3.480.931والمكان المناسب

تمتلك إدارة الشركة سیاسات متنوعة لتغطیة األسواق بالطلبات27
2.821.004الخاصة  

3.661.154تمتلك الشركة  القدرات واإلمكانیات على البیع المباشر والغیر مباشر28
3.320.77المتوسط العام للتسلیم 
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اإلبداع
3.540.84تحافظإدارةالمصنععلىالخصائصالمھمةالتي یرغبھاالمستھلكفیالمنتج29
2.961.07العالیة فیالمنتجتفوق على المنافسینتحقق الشركة المواصفات 30
3.320.68تركزإدارةالتسویقعلىخصائصالمنتجاتالظاھریةوالضمنیة31

3.270.54المتوسط العام لإلبداع
الجودة

4.680.47یمتاز المنتجبخاصیةعدموجودموادحافظة32
3.121.003عنالمنتجاتالمنافسةیتمیز المنتج بجودة التغلیف المتمیزة 33
2.741.14) الحرارة،الرطوبة،البرودة ( یتالءمالمنتج مع الظروفالبیئیة 34

3.540.70المتوسط العام للجودة
الكلفة

3.101.04تسعىالشركة إلى زیادةمھاراتالعاملینورفعمستواھبھدفتخفیضالكلفة35
3.081.07لدىالشركةإجراءاتوإعمالحوإلمكانیةتقدیمالمنتجات36
3.401.11الكلفةالمنخفضةللمنتجتشكل أحد أولویات أھدافالشركة37
3.221.31تركز الشركةعلىالبحثوالتطویر لتقلیاللكلفة إلىالحد األدنى38

3.200.96المتوسط العام للكلفة

3.340.64المتوسط العام لألبعاد المنافسة

وانحراف معیاري ) 3.34(أن أبعاد المنافسة قد حصل على وسط حسابي عام قدره ) 4(تشیر نتائج الجدول رقم 
) 3.54(األكثر إسھاما في تحقیق المیزة التنافسیة إذ حصل على متوسط حسابي قدرُه ) الجودة(وكان ُبعد ) 0.64(

ھي األكثر إسھاما في أغناء ھذا البعد ) 32( فأن الفقرة أما على مستوى الفقرات ) 0.70( وانحراف معیاري 
بمتوسط حسابي قدره ) المرونة(، ثم یلیھا ُبعد ) ألن الشركة توفر منتج یمتازبخاصیةعدموجودموادحافظة(وذلك 

تمیز (األكثر إسھاما في ھذا البعد من خالل ) 24(وقد كانت الفقرة رقم ) 0.67(وبانحراف معیاري قدره ) 3.35(
وانحراف ) 3.32(بمتوسط قدره ) التسلیم(، ومن ثم یلھا بعد ) دارةاإلنتاج بالمرونة العالیة في عملیاتھا اإلنتاجیةإ

بمتوسط )  اإلبداع(األكثر إسھاما في ھذا البعد ، وجاء بعد ) 28(وقد كانت الفقرة رقم ) 0.77(معیاري قدره 
)  الكلفة(األكثر أسھاما في ھذا ألبعد وجاء بعد )29(ة وكانت الفقر) 0.54( وانحراف معیاري ) 3.27(حسابي 

األكثر إسھاما في أغناء ھذا )37(وكانت الفقرة ) 0.96(وانحراف معیاري قدره )  3.20(أخیرا بمتوسط قدره 
)     5(وعلیھ فأن ترتیب إبعاد المنافسة سیكون مبین في الجدول رقم . البعد
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منافسة لدى عینة البحثیمثل ترتیب أبعاد ال) 5(جدول رقم 

االتجاه العامالترتیبالوسط الحسابيالمزیج التسویقي

محایدالثاني3.35المرونة
محایدالثالث3.32التسلیم
محایدالرابع3.27اإلبداع
موافقاألول3.54الجودة
محایدالخامس3.20الكلفة

المبحوثة في مصنع األلبان في أبي غریب من وجھة نظرھم قد تشیر النتائج أعالھإلىأنإبعاد المنافسة لدى العینة
.ویعد ھذا أیضا ضعف في إبعاد المیزة التنافسیة) 3.34(جاءت معتدلة بشكل عام إذ بلغت 

اختبار الفرضیات " : ثانیا

:اختبار الفرضیة الرئیسیة األولى.1

وأبعاد )المنتج، السعر، اإلعالن، التوزیع(قي نتائج معامالت االرتباط بین المزیج التسوی) 6(یوضح الجدول رقم 
) .المرونة، التسلیم، اإلبداع، الجودة، الكلفة(المیزة التنافسیة 

یوضح عالقات االرتباط) 6(جدول 

إبعادالمنافسة

المزیج
التسویقي

المؤشر الكلي الكلفة الجودةاإلبداعالتسلیم المرونة 
ألبعاد المنافسة

0.8670.7940.6370.7710.6740.794المنتج
0.1600.2140.1330.2320.2050.189السعر
0.6340.8710.6160.3250.5370.597اإلعالن
0.7540.8720.6160.4980.6420.676التوزیع

المؤشر الكلي 
للمزیج 
التسویقي

0.6040.6880.5010.4570.5150.822

).0.01(عند مستوى معنویة 
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والتي تشیر إلىإن جمیع عالقات االرتباط موجبة وذات داللة معنویة سواء على مستوى اإلبعاد أو على المستوى 
أما العالقة بین إجمالي المزیج التسویقي وإجمالي المیزة التنافسیة في المصنع المبحوث فھي عالقة معنویة . الكلي

.األولىوالفرضیات الفرعیة المتفرعة عنھا أیضا مما یحقق صحة الفرضیة 

اختبار الفرضیة الرئیسیة الثانیة .2

المحسوبة قد Fأن قیمة ) 7(تشیر نتائج اختبار تأثیر المزیج التسویقي في المیزة  التنافسیة والموضحة في الجدول 
وھذا یشیر إلىأن للمزیج التسویقي تأثیر في المیزة  التنافسیة في مصنع ) 0.01(عند مستوى معنویة ) 99.8(بلغت 

من التغیرات التي ) %68( وھذا یعني أن المزیج التسویقي قد فسر ما نسبتھ ) R2 )0.68األلبان ، و بلغت قیمة 
Bتطرأ على إبعاد المنافسة وقد بلغت قیمھ = أي أن زیادة متغیر المزیج التسویقي وحدة واحدة من ) (0.82

من وحدة انحراف معیاري، وبذلك تتحقق الفرضیة %82)(االنحرافات المعیاریة سیؤدي إلى زیادة المنافسة بنسبة 
.للمزیج التسویقي تأثیر فیتحقیق المیزة التنافسیة الرئیسیة الثانیة والتي نصت على أن 

یوضح نتائج تأثیر المزیج التسویقي في المیزة التنافسیة) 7( جدول رقم 

: وكاالتي) 8(أما على مستوى المتغیرات الفرعیة یوضحھا الجدول رقم 

:تأثیر المنتج في المیزة المنافسة اختبار . 1

المحسوبة قد بلغت Fأن قیمة ) 8(تشیر نتائج اختبار تأثیر المنتج في المیزة التنافسیة والموضحة في الجدول 
في المیزة التنافسیةفي مصنع األلبان ، وقد یؤثروھذا یشیر إلى أن المنتج  ) 0.01(عند مستوى معنویة ) 121.6(

من التغیرات التي تطرأ على المیزة ) %71(وھذا یعني أن المنتج قد فسر ما نسبتھ ) R2)0.71بلغت قیمة 
أي أن زیادة متغیر المنتج وحدة واحدة سیؤدي إلى زیادة المنافسة بنسبة )= 0.84B(التنافسیة وقد بلغت قیمة 

الفرضیة الرئیسیة الثانیة من وحدة انحراف معیاري ، وبذلك تتحقق الفرضیة الفرعیة األولى المنبثقة عن)84%
.المنتج یؤثر في  المیزة التنافسیةوالتي نصت على 

تغیرات الم
المعتمدة

المتغیرات 
المستقلة 

ابعاد المنافسة

FR2B

99.80.680.82المزیج التسویقي
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:اختبار تأثیر السعر في المیزة التنافسیة .2

المحسوبة قد بلغت Fأن قیمة ) 8(تشیر نتائج اختبار تأثیر السعر في المیزة المنافسة والموضحة في الجدول 
وھذا یشیر إلىإن السعر ال یؤثر في المیزة التنافسیة في مصنع األلبان ، وقد ) 0.01(عند مستوى معنویة ) *2.46(

من التغیرات التي تطرأ على المیزة التنافسیة ) %4(وھذا یعني أن السعر  قد فسر ما نسبتھ ) R2)0.04بلغت قیمة 
(0.22وبلغـــــــت قیمة B المعیاریة سیؤدي الى زیادة أي أن زیادة متغیر السعر وحدة واحدة من االنحرافات ) =
من وحدة انحراف معیاري  وبذلك ال تتحقق الفرضیة الفرعیة الثانیة من الفرضیة الرئیسیة )%22(المنافسة بنسبة 

.یؤثر في المیزة التنافسیةالثانیة والتي نصت على أن السعر 
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جدول رقم
)8

(
ضح نتائج تأثیر المزیج التسویقي في المیزة التنافسیة

یو
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: اختبار تأثیر اإلعالن في المیزة المنافسة .3

المحسوبة قد بلغت Fأن قیمة ) 8(تشیر نتائج اختبار تأثیر اإلعالن في المیزة المنافسة والموضحة في الجدول 
اإلعالن یؤثر في المیزة المنافسة في مصنع األلبان ، وقد إلى أن وھذا یشیر ) 0.01(عند مستوى معنویة ) 41.8(

من التغیرات التي تطرأ على إبعاد ) %47(وھذا یعني أن اإلعالن  قد فسر ما نسبتھ ) R2)0.47بلغت قیمة 
Bالمنافسة وقــد بلغـت قیـــمھ  = أي أن زیادة متغیر اإلعالن وحدة واحدة من االنحرافات المعیاریة ) (0.68

من وحدة انحراف معیاري، وبذلك تتحقق الفرضیة الفرعیة الثالثة  من )%68(دي الى زیادة المنافسة بنسبةسیؤ
. یؤثر في المیزة التنافسیة الفرضیة الرئیسیة الثانیة والتي نصت على أن اإلعالن

: اختبار تأثیر التوزیع في المیزة المنافسة . 4

المحسوبة قد بلغت Fأن قیمة ) 8(میزة المنافسة والموضحة في الجدول تشیر نتائج اختبار تأثیر التوزیع في ال
وھذا یشیر إلىإن التوزیع لھ  تأثیر في المیزة المنافسة في مصنع األلبان ، ) 0.01(عند مستوى معنویة ) 72.53(

التي تطرأ من التغیرات ) %60(وھذا یعني أن التوزیع  قد فسر ما نسبتھ ) 0.602(تساوي R2ت قیمة غوقد بل
Bعلى إبعاد المنافسة وقــد بلغت قیمھ  = أي أن زیادة متغیر التوزیع وحدة واحدة من االنحرافات ) (0.78

من وحدة انحراف معیاري  ، وبذلك تتحقق الفرضیة الفرعیة ) %78(المعیاریة سیؤدي إلى زیادة المنافسة بنسبة 
.یؤثر في المیزة التنافسیة لى أن التوزیع  الرابعة من الفرضیة الرئیسیة الثانیة والتي نصت ع

االستنتاجات والتوصیات

االستنتاجات": أوال

للمزیج التسویقي دور مھم وفاعل في تحقیق المیزة التنافسیةوذلك الرتباط المیزة التنافسیة بعناصر المزیج -1
لتعدد تلك العناصر وتنوعھا لم یحصل اتفاق حول طبیعة ھذه العناصر الواجب توافرھا "التسویقي وكفاءتھا ونظرا 

آذ منھا دون غیرھا في تحقیق المیزة التنافسیة أيوذلك ألھمیة كل عنصر من ھذه العناصر والتي الیمكن تجرید 
ة تحقیق المیزة في كیفی"واضحا"بشكل یخلق تبایناأخرىتتقدم بعض العناصر لدى البعض وتتراجع عناصر 

.التنافسیة

تعمل على توفیر آذالشركة العامة لصناعة األلبانإن الشركة تھتم بمنتجاتھا  بشكل كبیر مدراءتؤكد وجھة نظر -2
منافذ وعنإحجام مختلفة من المنتجات لتناسب قدرة المستھلك الشرائیة وتوفیر المعلومات عن عبوات األلبان

إلمكانیات والتكنولوجیا الحدیثة لتطویر منتجاتھا بما اوتوفیر "اق منتجاتھا لیكون متمیزاتھتم بمذأنھاالتوزیع ،كما 
.واحتیاجاتھ المستقبلیةیتناسب مع ذوق الزبون

تھتم بالتصمیم الخارجي لعبوات األلبان آذیوجد اھتمام واضح من قبل الشركة العامة لصناعة األلبان باإلعالن -3
أنھالمشاركة في الفعالیات واألنشطة االجتماعیة والثقافیة من اجل التعریف بمنتجاتھا ، كما بغیة جذب المستھلكین وا

.تعتبر اإلعالن وسیلة مھمة لجذب المستھلكین إذ تستخدم المطبوعات واللوحات المتحركة لإلعالن عن منتجاتھا 
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مرضي في زیادة مبیعاتھا وعلیة فأنھا ال تستخدم وأنھا ترى أن وسائل اإلعالن المعتمدة من قبل الشركة تساھم بشكل 
.اإلعالنات المكتوبة والمسموعة والمرئیة واالنترنت للتعرف بمنتجات الشركة وللتواصل مع المستھلكین

تھتم إدارة الشركة العامة لصناعة األلبان بان تكون أسعار منتجاتھا مناسبة للمستھلك مقارنة بأسعار المنافسین -4
.سعارھا تنافسیة وتتناسب مع دخل المستھلك الحالي والمستقبليوان تكون أ

ال تركز الشركة العامة لصناعة األلبان في إدارتھا على منافذ التوزیع إذ ال تقوم بتوزیع العینات المجانیة لتنشیط -5
كوسیلة للتواصل مع المبیعات وال تمتلك وسائل نقل مالئمة لتغطیة األسواق المحلیة وال تھتم بالتسویق االلكتروني

.المستھلكین من اجل خلق المیزة التنافسیة

یوجد اھتمام واضح من قبل الشركة العامة لصناعة األلبانبجودة المنتج وذلك بعدم استخدام مواد حافظة واالھتمام -6
.بتغلیف المنتجات وتھیئة البیئة المالئمة للمحافظة علیھا من العوامل البیئة المختلفة

إدارة الشركة العامة لصناعة األلبانبالمرونة في عملیاتھا اإلنتاجیة والتكیف واالستجابة لحاجات ورغبات تمتاز -7
.المستھلكین الحالیة والمستقبلیة

تھتم إدارة الشركة بعملیة التسلم في الوقت والمكان المناسبین ومن خالل عملیة البیع المباشر والغیر المباشر مع -8
.عة لتغطیة طلبات السوقإتباع سیاسات متنو

تؤكد الشركة المبحوثة على عملیة اإلبداع من اجل توفیر منتجات ذات مواصفات عالیة الجودة وللمحافظة على -9
.الخصائص التي یرغب المستھلكین بھا

تركز الشركة المبحوثة على الكلفة المنخفضة للمنتج من خالل اھتمامھا بعملیات البحث والتطویر وزیادة - 10
.مھارات العاملین ورفع مستواھم بھدف تخفیض الكلف للحد األدنى

تشیر النتائج  أن العالقة بین المزیج التسویقي والمیزة التنافسیة عالقة قویة وذات داللة معنویة وھذه عالقة - 11
منتج وعملیة حقیقة ناشئة بفعل إدراك المبحوثین عن الدور الممیز الذي یمارسھ المزیج التسویقي وخاصة جودة ال

.التوزیع في توجیھ وتعزیز قدرة الشركة على المنافسة

تبین النتائج أن المیزة التنافسیة التي تتمتع بھا الشركة العامة لصناعة األلبان ناتجة عن األثر الذي یحدثھ - 12
عر إي تأثیر في المزیج التسویقي بأبعاده الثالث وخاصة جودة المنتج وعملیة التوزیع واإلعالن إذ لم یظھر الس

تحقیق المیزة التنافسیة وھذا یعود لعدم وجود دراسات سوقیة حول أسعار المنافسین، كما انھ  یشیر إلى قوة وأھمیة 
.في تعزیز المیزة التنافسیة للشركة)المنتج،التوزیع،اإلعالن(بعد
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التوصیات":ثانیا

إلى ضرورة االھتمام بمكونات المزیج التسویقي " بالومستق" تعمیق أنظار الشركة العامة لصناعة األلبان حالیا-1
.وذلك ألھمیتھا الفعالة في تحقیق المیزة التنافسیة

لوسائل نقل مالئمة وتوزیع " ضرورة االھتمام الجاد بمنافذ التوزیع وذلك من خالل امتالك الشركة مستقبال-2
تھلكین لخلق المیزة التنافسیة كونھا تنال األھمیة العینات المجانیة وممارسة التسویق االلكتروني للتواصل مع المس

.الالزمة من قبل العاملین في الشركة 

تعزیز قدرة الشركة العامة لصناعة األلبانعلى المساھمة في وضع آلیة وبرامج عمل خاصة بإبعاد المنافسة لتحدید -3
حالیة والمستقبلیة على مواجھة وتذلیل المعوقات أي من ھذه اإلبعاد لھا األھمیة واألثر األكبر في دعم قدرة المنظمة ال

.التي تواجھھا

أسالیب إداریة متطورة وذات مرونةعالیة بغیة تلبیة وإشباع " ضرورة تبني الشركةالعامة لصناعة األلبان مستقبال-4
.التنافسیةحاجات ورغبات المستھلكین والتأثیر فیھم كونھم یمثلون الدعامة والركیزة األساسیة لتحقیق المیزة 

نحو ضرورةاستخدام وسائل اإلعالن المكتوبة والمسموعة والمرئیة واالنترنت " توجیھ أنظار الشركة مستقبال-5
.كونھا تشكل المحور األساس للتعرف بمنتجات الشركة وبالتالي تحقیق المیزة التنافسیة

ألنشطة الخاصة بھا بكفاءة وفاعلیة بقیة تحقیق توجیھ الجھود نحو أھمیة استغالل المنظمة لقوتھا الداخلیة في أداءا-6
.میزة تنفرد بھا الشركة على اآلخرین
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Abstract

The research aims to move towards an analytical presentation of the
impact of the marketing mix and its role in achieving competitive
advantage based on intellectual data in linking marketing mix
dimensions(product, price, distribution, mix promo of the adv.) and their
impact in achieving competitive advantage (quality, delivery, innovation,
cost, flexibility) in the dairy Abu Ghraib factory To achieve the objectives
of the research questionnaire was developed and distributed to (40) as
director "In order to process the data used a lot of statistical methods
using statistical software (SPSS) out scientific outcome of appropriate in
the context of this vital issue. The researchers found, among other
conclusions the most important was the presence of correlation positive
significant total marketing mix and feature competition, in addition to
having the effect of a relationship between two variables, and was the
most prominent recommendations deepen the attention of Abu Ghraib
factory managers in the future "to the need to focus on the components of
the marketing mix and so effective in achieving the competitive advantage
of its importance.

marketing mix, product, cost, creativity.Key words:
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