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  المستخلص
تواجه المنظمات في سعيها باتجاه توسيع مديات التفكير اإلبـداعي لـديها العديـد مـن           

التحـديات مـن    مما يحتم عليها أن تستجيب لتلك       ،  التحديات التي تفرضها واقع السوق الحالية     
خالل اعتماد آليات متجددة تتالءم ومتطلبات التعامل مع مستجدات حالة المنافسة القائمـة فـي          

 وعلى هذا األساس تعد المعرفة التسويقية المرتكز األسـاس فـي تـدعيم              ،األسواق المعاصرة 
ـ               ن توجهات المنظمة نحو بلوغ النجاح والتقدم في ميدان التنافس وضمان التفوق والريـادة م

خالل ديمومة المزايا التنافسية التي تمتلكها في ظل قدرتها على التـشخيص الـدقيق ألقطـاب                
 وفي هذا السياق يتصدى البحث الحالي لمـشكلة بحثيـة لهـا             ،التنافس والقوى المتحكمة فيه   

مضامينها األكاديمية والميدانية من حيث قدرة المنظمات عينة البحث على مواجهة المنافسة في        
 وقد  ،المحلية سعيا نحو ترسيخ أقدامها كنقطة انطالق نحو األسواق اإلقليمية والعالمية          السوق  

تأشر الهدف الرئيس للبحث في محاولة إبراز العالقة بين مدلول المعرفة التـسويقية والميـزة               
ترتبط األولـى   , وبهدف تحقيق ذلك انطلق البحث من فرضيتين رئيسيتين       ،  التنافسية المستدامة 

وتحدد الثانيـة   , د عالقة ارتباط بين المعرفة التسويقية والميزة التنافسية المستدامة        بمدى وجو 
وقد توصل الباحثان إلى    , وجود تأثير معنوي للمعرفة التسويقية في الميزة التنافسية المستدامة        

  . مجموعة من االستنتاجات والمقترحات المرتبطة بمشكلة البحث والمحققة ألهدافه
 إدارةالمعرفة التسويقية، الميزة التنافسية المستدامة، الفرص التـسويقية،         : حيةالكلمات المفتا 

  .عالقات الزبون
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Abstract 

 
Several organizations in expanding the creative thinking are however facing numerous 

challenges imposed by current market situations. This may need to cope with the current 
conditions via innovative procedures compatible with treating the new competitions in the 
modern markets. On this basis, the marketing knowledge is reckoned to be the pivotal 
principle to support the strategies of the organization toward success, progress and secure 
the entrepreneurship through sustaining comparative advantages and the ability of precise 
diagnosis for the competitive poles. The current research sought to academic and field 
problem that is related to the organizational ability to face the competition in the markets to 
map out the starting point towards the regional and international markets. The main aim of 
the research is to see the marketing knowledge and sustainable competitive advantage and 
sustainable competitive advantage. So, it is hypothesized that first related to the correlation 
between marketing knowledge and sustainable competitive advantage. The two researchers 
reach to a group of conclusions related to the research problem.           
Key words: Marketing Knowledge, Sustainable Competitive Advantage, Marketing 

Opportunity, Customer Relationship, Management 
  

  المقدمة
تمثل المعرفة التسويقية إحدى الركائز الفاعلة في صياغة الخطط التسويقية التي من            

 وبالنظر لما تواجهه المنظمات من تحـديات        ،شأنها أن تؤدي إلى تطوير األداء التسويقي      
نه ينبغي لهـا تحـصين وضـعها        إكبيرة تقف أمام تطلعاتها الرامية إلى التطور والنمو ف        

ل ما تمتلكه من معرفة بكل من الزبائن والمنافسين وكـذلك المجهـزين             التنافسي من خال  
الذين يتعاملون معها ومعرفة حاجات السوق الحالية والمرتقبة كي تتمكن من مواكبة مـا              

من تشخيصها الدقيق للواقع    يحدث في السوق من تطورات على وفق رؤية جديدة مستمدة           
ة تسويقية عميقة من خالل ماتفرزه من فاعلية        وتبرز أهمية امتالك المنظمة لمعرف    الحالي،  

 حيث تتجه المنظمات في تطبيقها      ، بمدخالتها معرفية محددة تسعى لتعظيم مخرجاتها قياساً     
للمعرفة التسويقية نحو التركيز على استخدام مدلوالتها باتجاه تحسين وتطوير عملية اتخاذ            

يقي للمنظمـة وامتالكهـا لمزايـا       القرار التسويقي الذي ال يصب في تطوير األداء التسو        
لهـدف الـذي    الكفيلة بديمومة تلك المزايـا، وا     تنافسية فحسب وإنما في البحث عن السبل        

تسعى له العديد من المنظمات في العالم هو الهدف ذاته الذي اختطه البحث الحـالي مـن                 
نافـسية فـي   خالل محاورة مضامين المعرفة التسويقية لبيان دورها في استدامة المزايا الت  

  :عينة مختارة من المنظمات الصناعية في محافظة نينوى وذلك عبر المحاور اآلتية
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   منهجية البحث-أوالً
  مشكلة البحث

تسعى المنظمات المعاصرة إلى بلوغ الريادة العالمية في األسواق والوصـول إلـى             
ندة إلـى معرفـة     مستوى متميز في أدائها باالستناد إلى ما تمتلكه من مزايا تنافسية مـست            

 وفي ظل ما تواجهه الـسوق المحليـة مـن        ،تسويقية شاملة تحقق لها استدامة تلك المزايا      
 ،ئر المنافسة بين المعروض من الـسلع      اانفتاح أمام منتجات المنظمات األجنبية واشتداد وت      

في األمر الذي يعد بمثابة تحدياً أمام المنظمات الصناعية الوطنية في إيجاد موطئ قدم لها               
 وبالتالي يمثل هاجس البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك هدفاً يؤرق تلك             ،السوق المحلية 

 فكان حرياً بها أن تتعامل مع ما تمتلكه من موارد ومزايا وما يحيط بهـا مـن          ،المنظمات
 وفي  يق الريادة في الميدان التنافسي،    متغيرات يتطلب إخضاعها لديمومة تلك المزايا وتحق      

لنظرة يحاول البحث تناول انعكاسات المعرفة التسويقية بوصفها ركيزة محورية          ظل هذه ا  
  .مومة ما تمتلكه من مزايا تنافسيةفي ممارسة أنشطة المنظمات باتجاه دي

 على ما تقدم ومن خالل الزيارات االستطالعية التي أجراها الباحثان يمكن            وتأسيساً
   .لة  البحثطرح التساؤالت اآلتية للتعبير عن مضمون مشك

ماتصور إدارات المنظمات المبحوثة إزاء كل من المعرفة التسويقية والميزة التنافسية            . ١
  المستدامة؟

ماحدود ومستويات تركيز المنظمات المبحوثة على مدلول المعرفة التسويقية والميـزة        . ٢
 التنافسية المستدامة؟

 والميـزة التنافـسية     ما طبيعة العالقة واألثر بين كل من مدلول المعرفة التـسويقية           . ٣
 المستدامة في المنظمات المبحوثة؟

هل يمكن استدامة المزايا التنافسية للمنظمات المبحوثة من خالل معطيـات تطبيـق              . ٤
 ؟يةالمعرفة التسويق

 
  أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من طبيعة الموضوع الذي يغطيه فهو يسلط الضوء على أبرز             
ا  بالمعرفة التسويقية التي تتجـسد فـي ممارسـاته         متمثالًما ينبغي على المنظمة امتالكه      
  : وتتمثل هذه األهمية باآلتيوأنشطتها في المنظمات المبحوثة،

والمعرفة  تحديد مديات التفاعل بين الميزة التنافسية المستدامة بوصفها المتغير المستجيب           .  أ
لعالقة ومعنويتها  التسويقية باعتبارها المتغير المفسر بهدف اكتشاف نوع ومستوى تلك ا         

  .إحصائياً
اإلسهام في تعزيز توجهات المنظمات المبحوثة في صياغة استراتيجياتها التنافسية فـي             .  ب

السوق على المستوى الوطني من جهة وتقويم مديات إمكانياتها بهذا االتجاه لكي تكـون              
لـى   اعتمـاداً ع   ،قادرة على المنافسة في األسواق اإلقليمية على األقل من جهة أخـرى           

   .المفاهيم اإلدارية المعاصرة
يـا  إبراز الفوائد المتحققة من اعتماد مدلول المعرفة التـسويقية بهـدف اسـتدامة المزا              .  ت

 عن كونها إسهاماً متواضعاً في مـسار التـراكم المعرفـي للبحـوث               فضالً التنافسية،
  .والدراسات ذات الصلة بهذه الموضوعات
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  أهداف البحث
في تشخيص وتحليل العالقة واألثر لمـدلول المعرفـة         يتمثل هدف البحث الرئيس     

 عـن األهـداف      فـضالً  ،التسويقية في استدامة المزايا التنافسية في المنظمات المبحوثـة        
  :الفرعية اآلتية

  .تسليط الضوء على أبعاد ومتغيرات المعرفة التسويقية وسبل استدامة المزايا التنافسية. أ
 إلى إعطاء صورة واضـحة المعـالم        بعاد البحث وصوالً  تحليل العالقة التأثيرية بين أ    . ب

    . عن دور المعرفة التسويقية في استدامة المزايا التنافسية في المنظمات المبحوثة
تقديم مقترحات إلدارات المنظمات المبحوثة في ضوء مؤشرات نتائج الواقع الميداني           . ت

بعاد التي اعتمدها البحث    بما يمكن استكمال بعض جوانب القصور في رؤيتها إزاء األ         
  .الحالي

  
  فرضيات البحث

 إلـى   اختط البحث الحالي مجموعة من الفرضيات على وفق تتابع منطقي وصـوالً           
خالصة مستندة إلى مجموعة المحاور التحليلية التي سيتم إجراؤها فيـه تحقيقـا ألهدافـه           

  :وعلى وفق اآلتي
ية بين المعرفـة التـسويقية والميـزة         توجد عالقة ارتباط معنو    :الفرضية الرئيسة األولى  

   :التنافسية المستدامة وتنبثق عنها فرضيتان فرعيتان
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين المفـاهيم التـسويقية          :الفرضية الفرعية األولى  

  .والميزة التنافسية المستدامة
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين األنشطة التـسويقية         :الفرضية الفرعية الثانية  

  .والميزة التنافسية المستدامة
 تؤثر المعرفة التسويقية معنوياً في الميزة التنافـسية المـستدامة           :الفرضية الرئيسة الثانية  

  :وتنبثق عنها فرضيتان فرعيتان
  . تؤثر المفاهيم التسويقية في الميزة التنافسية المستدامة:الفرضية الفرعية األولى
   .نشطة التسويقية في الميزة التنافسية المستدامة تؤثر األ:الفرضية الفرعية الثانية

  
   اإلطار النظري-ثانياً

    . أبعاد– مدلوالت – مفاهيم – المعرفة التسويقية :المحور األول
  مفهوم المعرفة التسويقية . أ

 مثلت  ،تعد المعرفة التسويقية بمثابة رؤية جديدة برزت منذ منتصف القرن الماضي          
لمنظمات من التركيز على الجوانب التـشغيلية التـي تمارسـها           نقلة نوعية في توجهات ا    

     لحقيقة واجهتهـا المنظمـات       انصياعاً المنظمة باتجاه االنسياق لتوجهات السوق وأحكامه 
 وبالتـالي فـشلها فـي تـسويق         ،العالمية ممثلة بعدم تطابق حساباتها مع توقعات السوق       

ات ومعالجات يمكن استخدامها لتحقيق      األمر الذي يحتم عليها البحث عن ممارس       ،منتجاتها
 وعلى وفق ذلك يمكن تعريـف المعرفـة   ، وهو ما يمثل جوهر المعرفة التسويقية   ،أهدافها

 وركيزة موضـوعية    ،جوهراً أساسياً مهماً في انضباط العمل التسويقي      (التسويقية بكونها   
غيـرات الـسوق    في صياغة الخطط التسويقية الناجحة المستندة إلى حكمة العقل لقياس مت          

 بكونهـا تمثـل   )Wright, 1988, 30( فيما يعـدها  ،)Akaah, et. al., 1988, 13( )المختلفة
 إدارةمجموعة من األفكار واألحكام واالنطباعات والصور الذهنيـة المترسـخة لـدى             (
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 ذاتـه يمكـن      وفي التوجـه   )المنظمة تجاه متغيرات السوق والزبائن الحاليين والمحتملين      
، الملحم( )مجموعة المفاهيم واألنشطة التي تمثل المعرفة التسويقية      (ها تشمل   تعريفها بكون 

 العالقة مع الزبون تمثـل      إدارةن  ا( )٧٠ ،٢٠٠٨ ،حسن( في حين يرى     ،)٢٦٠ ،٢٠٠٣
لمحتملين  وبالتالي فإنها تحدد معرفة المنظمة بزبائنها الحاليين وا        ،جوهر المعرفة التسويقية  

بالتالي فإنها تتموضع بقوة في تفاعلها الحقيقي مع الزبـائن           و ،من خالل سلوكهم الشرائي   
  .)أكثر مما هو عليه انتهاج األطر النظرية للتعامل مع سلوك الزبون

وعلى وفق االستقراء السابق يتضح عدم وجود اتفاق بين األفكـار الـسابقة علـى               
ممارسة (ها بكونها    أنه وبناء على ما ورد يمكن تعريف        إالّ ،مفهوم محدد للمعرفة التسويقية   

ومعالجة للمعرفة وشأنها في ذلك شأن أية أعمال أخرى في المنظمة يمكـن اسـتخدامها               
 وإلعطاء هذا المفهوم بعده األوسع يمكن التطرق إلـى مدلوالتـه التـي              ،)لتحقيق أهدافها 

  ).Kotler, 1991, 43(تتمحور باتجاهين 
  :التي تشمل المفاهيم التي تتضمنها المعرفة التسويقية و-األول

   . لمتطلبات السوقمن خالل تنظيم أنشطة المنظمة وفقاً/ فلسفة التوجه بالسوق . ١
 مقارنة المنتج في السوق وضرورة أن يكون متوافقاً       / تحديد وضعية المنتج في السوق     . ٢

 .مع حاجات المستهلك وطبيعة السوق
تطلـب  لتمكين المنظمات من إجراء دراسات تـسويقية ي       / تقسيم السوق إلى قطاعات    . ٣

 .األمر تقسيم السوق إلى قطاعات
إيجاد تركيبة مثلـى تحقـق االسـتفادة        / االستغالل األمثل لعناصر المزيج التسويقي     . ٤

 .القصوى من العناصر األربعة للمزيج التسويقي
من خالل خلق القناعة لدى الزبون باستمرار التعامل مع         / بناء الوالء للعالمة التجارية    . ٥

 .منتجات المنظمة
 .إظهار منتجات المنظمة بصورة متميزة ومختلفة عن مثيالتها المنافسة/ لمنتجتنويع ا . ٦
 وإنمـا مـن     ،من خالل عدم طرح المنتج في السوق بشكل عـشوائي         / اختبار السوق  . ٧

 . خالل اختباره في سوق محددة للحصول على نتائج أولية
  

نظمـة تتمثـل    التي تتضمن مجموعة ممارسات تقوم بهـا الم       :  األنشطة التسويقية  -الثاني
  :باآلتي

لتحقيقهـا ووضـع     ي تحديد طبيعة األهداف التي تسعى     ينبغ /تحديد األهداف التسويقية   . ١
  .المعايير الحاكمة بالشكل الذي يسهم في وضوحها وسهولة تحقيقها

 األهـداف التـسويقية     وضع خطط مدروسة ومحكمة تبـين     / تخطيط النشاط التسويقي   . ٢
  .وسبل تحقيقها

إيجاد آليات للتكامل بين مختلـف الوظـائف        /  األنشطة التسويقية  التنسيق والتكامل بين   . ٣
  .تسويقية بما يحقق أهداف المنظمةال

 األول تحفيز الزبون باستخدام وسـائل التـرويج         ،يتمحور التحفيز باتجاهين  / التحفيز . ٤
  . والثاني تحفيز القائمين على  تنفيذ األنشطة التسويقية،المختلفة

جاح األنشطة التسويقية يتطلب األمر تقييمها بـشكل عقالنـي          بغية إن / التقييم والرقابة  . ٥
للحكم على مدى التزامها بالخطة التسويقية من عدمه وتـشخيص االنحرافـات بغيـة           

  .احتوائها ومعالجتها
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إن الحكم على مدى فاعلية أنشطة المنظمة يتقرر من خـالل نتـائج             / بحوث التسويق  . ٦

 ترتبط بواقع عملهـا     ،نظمة في مجاالت شتى   البحوث التسويقية التي تقوم بإجرائها الم     
  . بما يعزز من المخزون المعرفي الذي تمتلكه،وأنشطتها

  

   أبعاد المعرفة التسويقية  .ب
تمثل أبعاد المعرفة التسويقية األركان األساسية للمجاالت التي تتكون مـن خاللهـا             

  ):Wright, 1998, 35 (بعاد باآلتيوتتمثل تلك األ ،المعرفة التسويقية
 يمثل جوانب التميز واالختالف لما تمتلكه المنظمة من سمات معرفية فـي             :المحتوى . ١

 باألهداف التـي تـسعى إلـى         والتركيز على المعلومات المرتبطة    ،المجال التسويقي 
 من المعرفة التسويقية     ما تحتاجه فعالً   ن على المنظمة أن تدرك جيداً     أ بمعنى   ،تحقيقها

  .سعياً نحو بلوغ أهدافها
 من مرتكزات امتالك المعرفة التسويقية وال يمكـن          أساسياً  تعد الثقافة مرتكزاً   :لثقافةا . ٢

بأي حال من األحوال صياغة معرفة تسويقية لمنظمة ما لم تمتلك ثقافة تمكنها من فهم               
 إدارةالتجارب المتميزة في السوق والممارسات المبتكرة بما يؤدي إلى سهولة نقـل و            

إشكالية تكـوين المعرفـة   ) Zaltma, 1991(ي هذا الصدد ناقش  وف،المعرفة التسويقية
 فتوصل إلى أن أبرز المعوقات التي تحد مـن          ،التسويقية في بعض المنظمات الخدمية    

امتالك المنظمة لمعرفة تسويقية متكاملة تتمثل بالجانب الثقافي الذي يعـد فـي هـذه               
 .الحالة سالحاً ذا حدين

ن هنـاك مراحـل ينبغـي       إ ف ،ي تجري داخل المنظمة    في مجال العمليات الت    :العملية . ٣
 : وأبرز تلك المراحل،توظيفها لتعزيز المعرفة التسويقية التي تمتلكها

تحديد أهداف المعرفة من خالل تشخيص الجوهر المعرفـي للمنظمـة وتوظيـف              -
  .احتياجاتها المستقبلية من المعرفة

  .المنافسينالتميز المعرفي في الجانب التسويقي للمنظمة مقارنة ب -
  .ديمومة المعرفة التسويقية -
 .نشر المعرفة التسويقية -
 .استخدام المعرفة التسويقية -

من خالل ما تقدم يلحظ الباحثان تركيز األبعاد السابقة على الجوانب التطبيقية فـي              
المعرفة التسويقية والتي عدت نقاطاً إرشادية لتمكين المنظمات من تطبيق مدلول المعرفة            

 المعرفـة   إدارةذ تستوجب عملية التطبيق امتالك الفهم والثقافة الالزمة لنقل و         إ ،ةالتسويقي
 . التسويقية بما يؤدي إلى تبلور األنشطة التسويقية الساعية إلى تعزيز المعرفة التسويقية

  

   التأصيل النظري الستدامة الميزة التنافسية-المحور الثاني
  مة مفهوم الميزة التنافسية المستدا-أوالً

 من المواضيع التي نالت وال تـزال حيـزاً          (Sustainable) يعد موضوع االستدامة  
فلم يعد تحقيـق أهـداف الربحيـة وكـسب          ،  واسعاً من اهتمام الباحثين في مجاالت شتى      

مساحات واسعة من السوق وتحقيق الريادة والتميز يمثل أمراً رئيسياً في ظل البيئة غيـر               
 وإنما تعدى طموحها ليـصل إلـى      ،تلك المنظمات المعاصرة  المستقرة التي تحيا في ظلها      

كيفية المحافظة وخلق حالة الديمومة لتلك األهداف التي إن تحققت فهي حصيلة لما تتمتـع      
  .ها على مثيالتهاببه تلك المنظمات من مزايا تنافسية تتفوق 
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ات التفكيـر   وعلى وفق ذلك يمثل االهتمام باستدامة المزايا التنافسية أولوية في سياق          
األمر الذي دفع العديد من الباحثين إلى سـبر غـور هـذا              االستراتيجي لتلك المنظمات،  

الموضوع من خالل التعرف على مضامينه  ومحاولة إيجاد آليـات تـسهم فـي تحقيـق              
استدامة الميزة التنافسية وقد وردت إشارات عن المظـاهر األساسـية للميـزة التنافـسية        

إذ أكد على ضرورة متابعة التنوع الحاصـل  ، )Alderson, woe, 1937(المستدامة من قبل 
 إلى ضرورة امتالك المنظمات خصائص      ١٩٦٥في طلبات الزبائن والذي بدوره دعا عام        

  .ومزايا غير منتهية تسهم في تمييزها عن المنافسين
 أنواعاً من االستراتيجيات التي تساعد فـي اسـتدامة   (Day, 1984)في حين اقترح 

 عنـدما   ١٩٨٥ عـام    وقد برز مصطلح الميزة التنافسية المستدامة فعلياً      ،  زة التنافسية المي
 األنواع األساسية لالستراتيجيات التنافسية التي تمتلكها المنظمات لتحقيـق          (Porter)ناقش  

 أكثر التعاريف قرباً لمضمون الميزة (Barney, 1991)فيما قدم ، الميزة التنافسية المستدامة
الربح المستديم لتطبيق إسـتراتيجية فريـدة مـن         ( المستدامة حينما عدها بمثابة      التنافسية
 تخلق القيمة بحيث ال تكون اإلستراتيجية مطبقة من قبل أي من المنافسين الحاليين              ،نوعها

 ,Hoffman) أو المحتملين في الوقت الذي ال يستطيع المنافسون تقليد هـذه اإلسـتراتيجية  
2000, 11).  

رف على إسهامات الباحثين فـي تطـوير مفهـوم الميـزة التنافـسية              وبصدد التع 
  . أبرز تلك اإلسهامات١يعرض الجدول ، المستدامة

  

  ١الجدول 
  تطور مفهوم الميزة التنافسية المستدامة

  المساهمات الرئيسية  عنوان الكتاب أو البحث  الباحث  ت

١  Alderson (1965) 
البحث عن ميزة (

 )تفاضلية

لى الميزة التنافـسية المـستدامة      إشارة مسبقة إ  
واقتراح ثالثة أسس للميزة التفاضـلية التقنيـة        
والقانونية والجغرافية واقتـراح اسـتراتيجيات      

  .لتحقيق الميزة التفاضلية

٢   Hall (1980) 
استراتيجيات البقاء في 

 بيئة معادية

المنظمات الناجحة تتمكن من الحصول علـى       
لمواقـع فـي    ميزة الكلف المنخفضة أو أكثر ا     

  .السوق تفضيال

٣  Henderson (1988) تشريح المنافسة  

عرض المزايا الفريدة التي تمتلكها المنظمة في       
ظل وجود منافسين والتـي بإمكانهـا التكيـف      
بالشكل األفضل واألسرع حصوال على ميـزة       

  . متفردة مقارنة بمنافسيها

٤  Porter(1985) 
 

خلق :الميزة التنافسية 
  اء المتفوقواستدامة األد

  )سلسلة القيمة( تقديم فكرة عن
  .كأداة رئيسة لتحليل مصادر الميزة التنافسية

٥  Coyne(1986) 
الميزة التنافسية المستدامة 

  ما هي؟
توضيح الظروف المطلوبـة إليجـاد الميـزة        

  .التنافسية المستدامة

٦  Chemawat (1986) )الميزة المستدامة(  
أن تكـون   مناقشة الميزات التي تميـل إلـى        

الوصـول  ،  كحجم السوق المستهدف   :مستدامة
  .المتفوق إلى الموارد أو إلى الزبائن وما إليه

٧  Dierickx and cool 
(1989) 

تراكم األصول وإمكانية 
  .استدامة الميزة التنافسية

استدامة أصل موقع المنظمة يعتمد على سهولة       
  .استبدال األصول أو تقليدها
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  المساهمات الرئيسية  عنوان الكتاب أو البحث  الباحث  ت

٨  Hamel and prahalad 
  )القصد االستراتيجي( (1989)

ال ينبغي على المنظمة البحـث عـن الميـزة          
بل يجب عليهـا أن تـتعلم     ,التنافسية المستدامة   

  .كيف تخلق ميزات جديدة لتحقيق قيادة عالمية

٩  Barney (1991) 
موارد المنظمة والميزة 

  .التنافسية المستدامة

تم عرض أربعة مؤشرات تسهم في اسـتدامة        
افسية متمثلة بالقيمة والنـدرة وعـدم     الميزة التن 

  .القدرة على التقليد وعدم اكتمال البديل

١٠  
Bharodwaj, 
varadaroyan,and 
Fahey(1993) 

الميزة التنافسية المستدامة 
في صناعة المكان أنموذج 
  .فكري ومقترحات بحث

عرض تقييم للميزة التنافسية المـستدامة فـي        
ة التنافسية  تسويق الخدمات وإدراك وجود الميز    

  .المستدامة من قبل الزبائن

١١  Oliver (1997) 

الميزة التنافسية المستدامة 
ووجهات نظر مؤسسية 
ووجهات نظر معتمدة 

  .على الموارد

تقترح أنموذجاً لتمايز خواص المنظمة الـذي       
يرى بـأن رأس مـال المـوارد ورأس مـال         
المؤسس ال غنى عنهما بالنسبة للميزة التنافسية       

  .امةالمستد

١٢  Srivastava, shervani 
and fahey (1998) 

السوق المستند إلى قيمة 
  :المساهمين
  إطار تحليلي

يصف األصول المعتمدة على السوق في نوعين  
األصول ذات العالقة واألصـول     :أساسيين هما 

  .الفكرية التي تسهم في استدامة الميزة التنافسية

  المصادر المذكورة آنفاً إعداد الباحثين باالستناد إلى :المصدر
  

 يتضح أن هذا الموضـوع يأخـذ        ١من خالل اآلراء السابقة التي تضمنها الجدول        
ذ يرى االقتصاديون في الميزة     إ ، التوجهات اإلدارية واالقتصادية في الوقت ذاته      رباالعتبا

آليـات  التنافسية المستدامة ما يمثل األداء االقتصادي المتميز المستمر الذي يتطلب إيجـاد        
 وذلك اتساقاً مـع  )٧ ،٢٠٠٧ ،المعاضيدي(ممكنة لتحقيقه في إطار المدى الزمني الطويل        

وجهة النظر االقتصادية في كون االستدامة تتمحور باتجاه استدامة االستهالك واسـتدامة            
 في حين أن الكفاءة التـي تعـد         ،اإلنتاج واستدامة الموارد الطبيعية واستدامة النظام البيئي      

 كفـاءة اإلنتـاج     ،في ظل نظام السوق تستند إلى كفاءة االستهالك         الركيزة األساسية  بمثابة
 وبالتالي يمكن للمنظمة أن تسعى باتجاه بلورة ميزة مـستدامة مـن             ،وكفاءة توليفة اإلنتاج  

خالل مواكبة التغييرات الحاصلة في اهتمامات المستهلك نحـو تفعيـل أنـشطة اإلنتـاج               
 للعديـد مـن      وإنتاج سلع ودودة للبيئة التي باتت تمثل مطلباً        ،يئيةالمواكبة لالهتمامات الب  

 للمنظمات في تحقيق السبق      األمر الذي يمثل مجاالً رحباً     ،المستهلكين في شتى بلدان العالم    
  .تها وبلورة ميزة تنافسية مستدامةعلى منافسا

  
  مصادر الميزة التنافسية المستدامة -ثانياً

على مصدرين أساسيين يـسهمان فـي   ،  (Day and Wensley, 1988)ركز كل من 
  :ديمومة الميزة التنافسية يتمثالن باآلتي

  .المهارات المتفوقة. ١
  .الموارد المتفوقة. ٢

وقد اتفق باحثون آخرون على مهارات محددة ومصادر يمكنها المساهمة في الميزة            
وارد المنظمـة تقـرر   بأن ليست جميع م ،(Barney, 1991)حيث بين  التنافسية المستدامة،
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 عن ذلك على المنظمات أن تسعى إلى امتالك         وبدالً،  التنافسية المستدامة  احتمالية الميزات 
   :بـأربع خصائص ينبغي أن تتصف بها موارد المنظمة ممثلة 

  .الندرة -
  .القيمة -
  .استحالة التقليد -
  .استحالة إيجاد بديل لها -

ادر المؤدية إلـى خلـق الميـزة    بأن المص ، (Hunt and Morgan, 1995)فيما يرى 
المالية والماديـة والقانونيـة والبـشرية والمنظميـة         (التنافسية المستدامة تتمثل بالموارد     

فيما حاول باحثون آخرون إيجاد الرابط بين مـوارد المنظمـة واسـتدامة              .)والمعلوماتية
الميزة التنافسية من خالل وصف الموارد والمهارات الخاصة التي يصعب تقليدها والتـي             

 وبالتالي فإن استخدام مـدخل   ،تمكن المنظمة من امتالك تصورات عن الزبائن والمنافسين       
والء ساعد في تقييم الميزة التنافـسية المـستدامة         الزبون والتركيز على معايير الرضا وال     

  .ةللمنظم
تؤكـد علـى دور    ، (Hakansson and Johanson, 1994)ومقابل ذلك هناك آراء أخـرى  

االتصاالت في استدامة المزايا التنافسية من خالل ما توفره من دعم ومعلومات لتقييم حالة              
إذ تؤكد المنظمـة التـي    ،سب توجهاتها فيما إذا قد حصلت على ميزة تنافسية بح    ،المنظمة

 منطلقـة   ،يكون توجهها نحو الزبون على معايير االلتزام والثقة الستدامة الميزة التنافسية          
  . يوضح هذه اآللية١مما تمتلكه من تعلم منظمي وأساليب عمل مبتكرة والشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  ١الشكل 

  يةدور االتصاالت في تعزيز واستدامة الميزة التنافس
Source: Hoffmann, 2000, "Anexamination of the sustainable competitive advantage": 

academy of marketing science no 4.  
  

إلـى    (Teece and Pisano) عـن )١٦، ٢٠٠٧، المعاضيدي(وفي هذا الصدد يشير 
افـسية لمنظمـات    األبعاد الرئيسة التي يمكن أن تمثل مصادر حيوية الستدامة الميزة التن          

  : األعمال والمتمثلة باآلتي

 االتصاالت التعليم المنظمي

 االلتزام
 الثقة

الميزة التنافسية 
 المستدامة
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 تتمثل بمجموعة العمليات اإلدارية والمنظمية التي تؤدي ثالثة ادوار رئيسة           :العمليات . ١

  .)وإعادة التشكيل، التعلم، التعاون والتكامل(هي 
ويقصد بها الموجودات التي تمتلكها المنظمة والتي تـساعدها فـي تحديـد             : المواقع . ٢

وتتمثـل  ،  وكيفية استدامتها ،  يجي وتقرير ما تمتلكه  من مزايا تنافسية       موقعها االسترات 
البنيـة   ،المؤسـسية ،  ةالملموس غير ،المتممة، المالية ،  ةالتكنولوجي( بـهذه الموجودات   
 .)الحدود التنظيمية الهيكلية، الهيكلية للسوق،

مرة للمنظمـة   وتشير إلى االستثمارات التي تحقق العوائد المتزايدة والمست       : المسارات . ٣
 .في ضوء الفرص والتهديدات الخاصة ونقاط القوة والضعف فيها

من خالل تحليل اآلراء السابقة يتضح أنها تتفق بشكل عام علـى مـصادر الميـزة         
التنافسية المستدامة ممثلة بما تتمتع به المنظمة من مهارات متفوقة على نظيراتهـا مـن               

كه من موارد متفوقة يصعب تقليـدها مـن قبـل           المنظمات المنافسة باإلضافة إلى ما تمتل     
 إال تفـصيالً   )من وجهة نظـر الباحثـان     (ن األبعاد السابقة ال تعدو      إالمنافسين وبالتالي ف  

  .لمهارات المنظمة ومواردها
ومن نافلة القول اإلشارة إلى عد البعض تركيز المنظمات على مبدأ الفاعلية لتحقيق             

التـي  ) دارةديناصورات اإل (تبار إن النظم اإلدارية التقليدية      باع الميزة التنافسية المستدامة،  
حققت نجاحات لفترة زمنية ماضية في بعض المنظمات العالمية لم تـستطع االسـتمرار              

 في حين   ،ألنها تتغير بتغير القيادات اإلدارية     ،بالتفوق نتيجة تركيزها على الكفاءة كأساس     
 تنافسية مستدامة مـن خـالل حـسن تكامـل           إن الفاعلية ال تتغير وتحقق للمنظمة ميزة      

  )  ١٢، ٢٠٠٦، هاميل(وتوظيف عناصر القيم والقيادة والكفاءات والموارد التي تمتلكها 
  

  الجانب العملي  -ثالثاً
  أساليب جمع البيانات وتحليلها. أ

تم االعتماد في الجانب الميداني على استمارة االستبيان لجمع البيانات التي يحتاجها            
 Kotler) لمعالجة مشكلته والتي صممت هيكلية متغيراتها على ضـوء دراسـات   البحث
 Day, and, wensley)في مضامين المعرفة التسويقية ودراسات ) Weight, 1998( و(1991
اسـتمارة  ) ١٠٠( وقد تم توزيع ،في الميزة التنافسية المستدامة) Barney, 1991( و (1991
عامـة لـصناعة األدويـة      ال الشركة(تين المبحوثتين   استمارة لكل من الشرك   ) ٥٠(بواقع  

عينة البحث وشملت   ) معمل األلبسة الوالدية في الموصل    ( و) نينوى /والمستلزمات الطبية 
كما تم اسـتخدام البرمجيـة    ،   ورؤساء األقسام ومعاونيهم   دارةاالستمارة أعضاء مجلس اإل   

  :لتحليل البيانات من خالل استخدام) SPSS(اإلحصائية 
  .نسبة المئويةال -
 .االنحراف المعياري -
 .معامل االرتباط البسيط والمتعدد -
 .معامل االنحدار البسيط والمتعدد -

نينوى ومعمـل   /وقد تم اختيار الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية          
  .  يعرض نبذة مختصرة عن كلتا الشركتين٢األلبسة الوالدية كعينة بحثية والجدول 
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  ٢ جدولال
  وصف الشركات المبحوثة

  نوع القطاع  طبيعة النشاط  تاريخ التأسيس  اسم المنظمة  ت

العامة لصناعة األدوية    الشركة  .١
  نينوى/والمستلزمات الطبية 

إنتاج األدوية والمراهم     ١٩٩٧
  والقطرات

  حكومي

 –إنتاج مالبس والدية      ١٩٨٣  معمل األلبسة الوالدية   .٢
   رجالية-نسائية 

  حكومي

  . الكراس التعريفي للشركتين المبحوثتين:مصدرال
   
  وصف متغيرات البحث وتشخيصها  .  أ

ارتأى الباحثان اختصار الجانب الوصفي لمتغيرات البحث واقتصاره على األبعـاد           
  : لإلسهاب واإلطالة وعلى وفق اآلتيالتي حققت أعلى نسب اتفاق وأدناها تجنباً

الشركة العامـة لـصناعة األدويـة       وصف وتشخيص متغيرات البحث على مستوى       . ١
  نينوى/ والمستلزمات الطبية 

 وفيما يتعلق بمضامين المعرفـة التـسويقية المتمثلـة          ١يوضح الجدول في الملحق     
من اإلفراد المبحـوثين    %) ٧٥,٥( أن   ،سؤاالً) ٢٥(بالمفاهيم واألنشطة والتي خصص لها      

 في  ،دى زبائنها ضمن بعد المفاهيم    متفقين على اهتمام شركتهم ببناء مكانة ذهنية متميزة ل        
على بعد تقسيم السوق من خـالل عـدم اخـتالف    %) ٢٦,٧(حين بلغت أدنى نسبة اتفاق  

 وذلك يعود إلى طبيعة منتجات الشركة       ،منتجات الشركة بحسب العمر أو الجنس وما إليه       
  .التي تخضع لمعايير قياسية صارمة ال يمكن تعديلها بحسب تلك المعايير السابقة

في حين كان تركيز المبحوثين على بعد األنشطة منصباً علـى تخطـيط النـشاط               
في اعتماد الشركة على توثيق أنشطتها التـسويقية        %) ٦٢,٢( حيث بلغ االتفاق     ،التسويقي

على اعتماد التنسيق   %) ٤٨,٨( فيما بلغت أدنى نسبة اتفاق ضمن األنشطة         ،بشكل واضح 
  .قاءات دورية مع مسؤولي تلك األنشطةوالتكامل بين األنشطة من خالل عقد ل

أما بخصوص البعد الثاني للبحث المتعلق بالميزة التنافسية المستدامة فقد بلغت أعلى            
على امتالك الشركة المهارات المتفوقة من خالل سعيها باتجاه إشراك          %) ٦٠(نسبة اتفاق   

  .العاملين بدورات تدريبية
لى أن مستوى مهـارة العـاملين فـي       ع )%٢٤,٢(في حين بلغت أدنى نسبة اتفاق       

  .المنظمة يصعب تقليده أو مضاهاته من قبل المنافسين
 وصف وتشخيص متغيرات البحث المتعلقة بمعمل األلبسة الوالدية في الموصل. ٢

 الخاص بالمنظمة أعاله وفيما يتعلق بمضامين المعرفة        ٢يعرض الجدول في ملحق     
على قيام الشركة بتوجيـه كافـة أنـشطتها         %) ٨٠(التسويقية فقد بلغت أعلى نسبة اتفاق       
على قيـام   %) ٣٦( في حين بلغت أدنى نسبة اتفاق        ،باتجاه تلبية حاجات ورغبات الزبائن    

  . في مجاالت تخدم النشاط التسويقيالمنظمة بإجراء مسح للسوق ودراسات
 نـسبة  أما بخصوص البعد الثاني المرتبط بالميزة التنافسية المستدامة فقد بلغت أعلى 

من على أن مستوى مهارة العاملين في الشركة يصعب تقليده أو مضاهاته            %) ٥٠(اتفاق  
  .قبل المنافسين



  ]٩٤[                                                                  ...  املعرفة التسويقية واستدامة امليزة التنافسية 
 

 على جودة   على أن الشركة ال تركز كثيراً     %) ٢٦(في حين بلغت أدنى نسبة اتفاق       
 ويعود ذلك إلى تركيزهـا علـى جانـب          ،المواد األولية المستخدمة بقدر اهتمامها بالكلفة     

       .  ومرد ذلك يرجع إلى ضعف مواردها الماديةكلفة بشكل كبير جداًتخفيض ال
  
  تحليل النتائج ومناقشتها. ب

  :لغرض اختبار فرضيات البحث فقد تم عرض ذلك من خالل محورين
   اختبار عالقات االرتباط-المحور األول

ناعة اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث على مستوى الشركة العامـة لـص            . ١
  نينوى/ألدوية والمستلزمات الطبيةا

  
  ٣جدول ال

  عالقات االرتباط بين المعرفة التسويقية والميزة التنافسية المستدامة
  المتغيرات المستقلة

  المتغير المعتمد
  المؤشر الكلي  األنشطة  المفاهيم

 *0.772 *0.672 *0.693  الميزة التنافسية المستدامة
* P ≤ 0.05                                        N = 45 

  spssن باالستناد إلى البرمجية اإلحصائية  إعداد الباحثا:المصدر
  

 أن هناك عالقة ارتباط معنوية بـين  ٣يتضح من المؤشرات اإلحصائية من الجدول  
 وهو ما استدل عليه من خالل قيمة معامل         ،المعرفة التسويقية والميزة التنافسية المستدامة    

 كما وتؤثر قيم معـامالت      ٠,٠٥ ، وهي معنوية عند مستوى    ،٠,٧٧ والبالغة   )r(ط    االرتبا
 ،٠,٦٧ البالغ )r(االرتباط في مستوى متغيرات البعد المستقل والذي عكسته قيم معامالت 

  . على التوالي للمفاهيم واألنشطة٠,٦٩
لوالدية فـي  سة ا اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث على مستوى معمل األلب         . ٢

  الموصل
  

  ٤جدول ال
  عالقات االرتباط بين المعرفة التسويقية والميزة التنافسية المستدامة

  المتغيرات المستقلة
  المتغير المعتمد

  المؤشر الكلي  األنشطة  المفاهيم

 0.729  0.6713 *0.693  الميزة التنافسية المستدامة
* P ≤ 0.05                                        N = 50 

  spssن باالستناد إلى البرمجية اإلحصائية ا إعداد الباحث:المصدر
  

 وجود عالقة ارتباط معنوية موجبـة       ٤يتضح من المؤشر الكلي الوارد من الجدول        
 )r(بين المعرفة التسويقية والميزة التنافسية المستدامة ومن خالل قيمة معامل االرتبـاط               

 كما وتؤثر قيم معامالت االرتباط في مستوى متغيرات         ٠,٠٥ عند مستوى    ٠,٧٣والبالغة  
 على التوالي للمفـاهيم     ٠,٦٩ ،٠,٧١ البالغ   )r(البعد المستقل والذي عكسته قيم معامالت       
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وعلى أساس المؤشرات المذكورة في الجدولين السابقين يمكن قبول الفرضـية           . واألنشطة
  .وى الشركتينوعلى مست. ة عنهاقالرئيسة والفرضيات الفرعية المنبث

  :اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث وهي على النحو اآلتي :المحور الثاني
اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث على مستوى الـشركة العامـة لـصناعة               .١

  نينوى/ األدوية والمستلزمات الطبية
  

 مستقل F  المعرفة التسويقية
 B0  معتمد

B1 B2  
R2 

  ةد وليالج  المحسوبة
الميزة التنافسية  

  المستدامة
0.530 0.489 

0.034 
0.315 
0.420 

0.605 32.151 3.231 

 0.766 0.666  المؤشر الكلي
(7.971) 

0.696 63.543 4.084 

*P≤0.05                   DF(42.2)                         N=45 
  spssة ن باالستناد إلى البرمجية اإلحصائيا إعداد الباحث:المصدر

  
 وجـود تـأثير معنـوي     ٢تؤشر معطيات التحليل اإلحصائي الواردة في الجـدول         

 لمضامين المعرفة التسويقية في الميزة التنافسية المستدامة على المستوى الكلي في الشركة           
 وهي قيمـة    ٤,٠٨٤ ة من قيمتها الجدولي   أكبر، وهي   )٦٣,٥٤( البالغة   Fأعاله بداللة قيمة    

 والذي يبـرر بـدوره قبـول        ٤٢,٢ ودرجة حرية    ٠,٠٥المعنوية  معنوية ضمن مستوى    
  ).على مستوى الشركة األولى(الفرضية الرئيسة الثانية 

من التغيرات التي تحصل فـي الميـزة      % ٧٠ أن   R2كما وتدل قيمة معامل التحديد      
من التغيرات تعود إلى    % ٣٠وأن  ،  التنافسية المستدامة تفسره مضامين المعرفة التسويقية     

وهي بالتالي نتيجة منطقية على مـستوى       ،  غيرات أخرى لم يشتمل عليها أنموذج البحث      مت
الشركة التي تسعى إلى استدامة ما تمتلكه من مزايا تنافسية من خالل ما تمتلكه من معرفة                

لها يتضح أن بعد المفـاهيم أكثـر   t  واختبار B ومن خالل متابعة قيم معامالت ،تسويقية
، ٤,٠٣٤ المحـسوبة    t، وقد بلغت قيمة     ٠,٤٩لتنافسية المستدامة وبنسبة    تأثيراً من الميزة ا   

، في حين كانت العالقة بـين األنـشطة         )١,٦٨٤( البالغة   ة من قيمتها الجد ولي    أكبروهي  
 وهي اقل مـن  ٠,٤٢٠ المحسوبة t اذ بلغت قيمة ،والميزة التنافسية المستدامة غير معنوية  

ك يعـود الـى التـزام الـشركة بالمعـايير القياسـية         وذل ١,٦٨٤ البالغة   ةقيمتها الجدولي 
 اإلنتاجية وعدم محاولتها إدخـال تعـديالت فـي طبيعـة            ةنشطألاالموضوعة المرتبطة ب  

  .أنشطتها سعياً نحو استدامة المزايا التنافسية
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اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث على مستوى معمل األلبسة الوالدية فـي              .٢

 الموصل
  

  ٥جدول ال
  العالقة التأثيرية بين متغيرات البحث على مستوى معمل األلبسة الوالدية في الموصل

 مستقل F  المعرفة التسويقية
 B0  معتمد

B1 B2  
R2 

  ةالجد ولي  المحسوبة
الميزة التنافسية  

  المستدامة
0.072 0.224 

1.571 
0.311 
2.397 0.533 26.811 4.084 

 0.537 0.091  المؤشر الكلي
(7.385) 0.532 54.531 4.084 

*P≤0.05                   DF(47.2)                         N=50 
  spss إعداد الباحثين باالستناد إلى البرمجية اإلحصائية :المصدر

  
 وجـود تـأثير معنـوي     ٥تؤشر معطيات التحليل اإلحصائي الواردة في الجـدول         

ة المستدامة على المستوى الكلي في معمـل األلبـسة          للمعرفة التسويقية في الميزة التنافسي    
ـ    أكبروهي  ،  ٥٤,٥٣١ البالغة   Fالوالدية بداللة قيمة     ، وهـي   ٤,٠٨٤ ة من قيمتها الجدولي

 والذي يبرر بدوره قبـول      ٤٧,٢ ودرجة حرية    ٠,٠٥قيمة معنوية ضمن مستوى معنوية      
 وتـدل قيمـة معامـل       الفرضية الرئيسة الثانية على مستوى معمل األلبسة الوالدية، كما        

 من التغيرات التي تحصل في الميزة التنافـسية المـستدامة تفـسره             ٠,٥٣ أن   R2التحديد  
 من التغيرات تعود إلى متغيرات أخرى لم يشتمل         ٠,٤٧مضامين المعرفة التسويقية، وأن     

  .عليها أنموذج البحث
أكثر تأثيراً  لها يتضح أن بعد األنشطة       t واختبار    Bومن خالل متابعة قيم معامالت    

 أكبر وهي   ٢,٣٩ المحسوبة   t، وقد بلغت قيمة     %٣١ الميزة التنافسية المستدامة وبنسبة      في
في حين كانت العالقة التأثيرية من المفاهيم التـسويقية         ،  ١,٦٨ البالغة   ةمن قيمتها الجدولي  

ـ  وهي ،١,٥٧ المحسوبة   tوالميزة التنافسية المستدامة غير معنوية، حيث بلغت قيمة          ل  أق
 المعمل عن ماهيـة  إدارةوذلك يعود إلى ضعف تصور ، ١,٦٨ البالغة ةوليمن قيمتها الجد 

  .وبالتالي عدم السعي نحو امتالكهاالمعرفة التسويقية 
  

  االستنتاجات والمقترحات
  االستنتاجات

في ضوء معطيات الجانب النظري وما أسفرت عنه الدراسة الميدانية تم التوصـل             
  :ت أبرزهاإلى مجموعة استنتاجا

 علـى   لم يعد سعي المنظمات المعاصرة في ظل انحسار الفرص التسويقية مقتـصراً            . ١
وإنما في تبني الوسـائل الكفيلـة لديمومـة تلـك            ،البحث باتجاه بناء المزايا التنافسية    

  .المزايا
تمثل المعرفة التسويقية إحدى أكثر األسلحة أهمية في بلوغ تلك الغايـة مـن خـالل                 . ٢

 .نظمة على استدامة مزاياها التنافسيةتعزيز قدرة الم
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أظهرت نتائج الجانب الميداني للبحث تباين نسب االتفاق بين الشركتين حول متغيرات             . ٣

البحث، حيث نال البعد الخاص بسعي الشركة العامة لصناعة األدوية والمـستلزمات            
 حين نال    ضمن جانب المفاهيم، في    ،الطبية لبناء مكانة ذهنية متميزة أعلى نسبة اتفاق       

وكانـت أعلـى     ،البعد الخاص بتقسيم السوق ضمن أنشطة الشركة أدنى نسب االتفاق         
نسب االتفاق على متغيرات البحث في معمل األلبسة الوالدية مركـزاً علـى تلبيـة                

وذلك يعود إلى طبيعة منتجات الشركة التي تتفاوت بحسب         ،  حاجات ورغبات الزبائن  
في حين بلغت أدنى نسبة اتفاق علـى البعـد           ى،عكس الشركة األول   ،رغبات الزبائن 

الخاص بكلفة المواد األولية التي ال تلقى االهتمام ذاته في الشركة األولى، ومرد ذلـك   
 .يعود إلى ضعف اإلمكانات المادية للشركة الثانية مقارنة باألولى

يالحظ وجود عالقات ارتباط معنوية بـين المعرفـة التـسويقية والميـزة التنافـسية               . ٤
مما يؤكـد    ،المستدامة على المستويين الكلي والجزئي وفي كلتا الشركتين المبحوثتين        

 .الفرضية الرئيسة األولى والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها
يستدل من تحليل االنحدار وجود تأثير ذي داللة معنوية بين متغيرات البحـث علـى                . ٥

 .رضية الرئيسة الثانيةمما يبرر الف ،المستوى الكلي في الشركتين المبحوثتين
أظهرت نتائج التحليل معنوية العالقة بـين المفـاهيم التـسويقية والميـزة التنافـسية             . ٦

المستدامة وعدم معنويتها بين األنشطة والميزة التنافسية المـستدامة علـى مـستوى             
الشركة العامة لصناعة األدوية وذلك يعود إلى طبيعة األنشطة التي تقوم بها الـشركة              

 المعيارية العالية التي تلتزم بها الشركة نتيجة ارتبـاط أنـشطتها بالدسـتور           من حيث 
 .البريطاني لصناعة األدوية

أظهر التحليل على مستوى معمل األلبسة الوالدية، خالف النتائج السابقة حيث أشارت             . ٧
النتائج إلى عدم معنوية العالقة التأثيرية بين المفاهيم التـسويقية والميـزة التنافـسية              

وذلك متأثر بطبيعة الوضع التنافسي المتردي للشركة، وبالتالي فإن سعيها          . المستدامة
باتجاه التركيز على األنشطة التسويقية وتقسيم الـسوق واإلنتـاج بحـسب رغبـات              

األمر الذي يبـرر معنويـة      ،  واهتمامات الزبائن سعياً نحو ترصين وضعها التنافسي      
 .ويقية والميزة التنافسية المستدامةالعالقة التأثيرية بين األنشطة التس

  
  المقترحات

في ضوء االستنتاجات السابقة وبغية تعزيز واستدامة المزايا التنافسية مـن خـالل             
  :المعرفة التسويقية التي تمتلكها منظماتنا الوطنية يقترح البحث اآلتي

ضرورة سعي المنظمات الصناعية الوطنية باتجاه تطوير مـا تمتلكـه مـن معرفـة                . ١
سويقية من خالل اإللمام بتفاصيل واقع المنافسة الحالية والمتغيرات السوقية ومكامن           ت

بما يمكنها من استدامة ما تمتلكه من مزايـا         واتخاذ قرار الشراء لدى زبائن المنظمة       
  .تنافسية

توسيع دائرة المنافسة الحالية من خالل التفكير في كيفية إضافة قيمـة جديـدة إلـى                 . ٢
مزايا التنافسية واستدامتها بما يؤهلهـا  ال الوطنية وصوال إلى تعزيز منتجات المنظمات 

 .لدخول ميدان المنافسة الخارجية
بغية تحقيق الهدف السابق ينبغي على المنظمات الوطنية تحويـل المفـاهيم العلميـة               . ٣

 .ومنها المفاهيم التسويقية إلى أنشطة وممارسات يومية بما ينسجم وإمكاناتها، الحديثة
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 تركيز الشركات المبحوثة على األبعاد التي لم تظهر تأثيراتها بشكل واضح في              زيادة . ٤

 :الميزة التنافسية المستدامة وذلك من خالل اآلتي
 إدارةبالنسبة للشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبيـة ينبغـي علـى               .  أ

 المبدعـة   الشركة السعي باتجاه تطوير األنشطة التسويقية واالستفادة مـن األفكـار          
للشركات العاملة في مجال الصناعات الدوائية على مستوى العالم بالـشكل الـذي             

  .يؤدي إلى تطوير المزايا التنافسية لها واستدامتها
وبالنظر لطبيعة الوضع التنافـسي الـذي يواجهـه         ،  بالنسبة لمعمل األلبسة الوالدية    .  ب

قافة تسويقية متكاملة على     عليه تكوين ث   وانحسار الفرص التسويقية أمامه بات لزاماً     
 ،همستوى الشركة ككل من خالل التعرف على رغبات الزبون المستهدف وتفضيالت          

 إلى الفهـم الـشامل      وذلك من خالل إجراء الدراسات والمسوحات السوقية وصوالً       
 .والواضح لجميع المفاهيم التسويقية الالزمة لبناء المعرفة السوقية

  
  المراجع

  غة العربية باللاجع المر-أوالً
 المعرفية في منظمات اإلعمـال      دارة استراتيجيات اإل  ،٢٠٠٨ ، حسين عجالن  ،حسن . ١

  .األردن ،دار إثراء للنشر والتوزيع
 المخـاطر اإلسـتراتيجية المـسببة لفقـدان        إدارة ،٢٠٠٧ ، معن وعداهللا  ،المعاضيدي . ٢

مي السابع لكلية    المؤتمر العل  ،اآلليات والمعالجات  ،المنظمة للمزايا التنافسية المستدامة   
 . الخاصة،عمان، االردنجامعة الزيتونة األردنية، االقتصاد والعلوم اإلدارية

 إمكانية تيني وتطبيق المعرفة التسويقية الحديثـة        ،٢٠٠٣ ، صالح بن عبد اهللا    ،الملحم . ٣
 الملتقى العربي الثاني للتسويق في      ،وأثرها على األداء في القطاع الصناعي السعودي      

  .قطر، الدوحة، الفرص والتحديات، يالوطن العرب
  مجلـة عـالم  ، للقرن الحادي والعشرين   دارة إعادة اختراع اإل   ،٢٠٠٦ ، غاري ،هاميل . ٤

 .١٢ العدد ، السعوديةاالداة
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