حتليل بعض عوامل النجاح واسرتاتيجيات املنتج حبث
تطبيقي يف القطاع الصناعي العراقي

أ.م.د .نعمة شليبة علي الكعيب /كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد
الباحث /رشا فاحل مصطفى
املستخهص

متغير مستقال واستراتيجيات المنتج بوصفو
ا
يتناول البحث دراسة العالقة بين عوامل النجاح بوصفو

متغير تابعا ,وقد تفاعمت ىذه المتغيرات لتشكل اإلطار الذي يدور حولو البحث  ,حيث تتمحور مشكمة البحث
ا
بمدى امتالك الشركات الصناعية الرؤية ومعرفة مسممات البقاء والتطور في سوق االعمال والتي يمكن
التعبير عنيا حول مدى وعي الشركات بعوامل النجاح واستخدام استراتيجيات المنتج وماىي العالقة بين

العوامل واالستراتيجيات  ,فيما عبر عن أىمية البحث في جعل التركيز عمى المنتج يحتل أىمية بالغة في

شركات القطاع الصناعي بالقياس الى عناصر المزيج التسويقي المكان مواجية المنافسة القائمة  ,فيما
تتجسد أىداف البحث في تشخيص واقع المنظمات المبحوثة حول مدى قدرتيا عمى توفير فرص النجاح

الضرورية الستراتيجيات المنتج  ,وأختبار عالقات التأثير لعوامل النجاح واستراتيجيات المنتج في الشركات
التي تم بحثيا والتعرف عمى درجة تباين عوامل النجاح في استراتيجيات المنتج في الشركات عينة البحث .

وتم أختيار ثالثة قطاعات تابعة لوزارة الصناعة والمعادن ىي ( قطاع الصناعات اليندسية ويتضمن الشركة
العامة لمصناعات الكيربائية  ,وشركة الزوراء العامة) و( قطاع الصناعات الغذائية ويتضمن الشركة العامة

لمنتجات األلبان  ,والشركة العامة لمزيوت النباتية ) و( قطاع الصناعات النسيجية ويتضمن الشركة العامة
لمصناعات القطنية  ,والشركة العامة لمصناعات الجمدية) وأخذت عينة من المديرين وشكمت أستمارة استبيانة

وكانت ىناك (  ) 808استبانو وزعت ليذا الغرض وكانت أبرز نتائج البحث ىي وجود عالقة أرتباط بين
عوامل النجاح واالستراتيجيات فضال عن وجود عالقة تأثير ايظا وكانت الشركات ذات تجانس.
املصطهسات انرئيسية نهثسث /مفيوم المنتج  -عوامل نجاح المنتج  -تصنيفات المنتج -
استراتيجيات المنتج .

*بحث مستل من رسالة ماجستير
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املقذيه

اصبحت الشركات امام حقيقة واضحة تتجمى بالدور الميم الذي يمعبو التسويق في تحقيق اىدافيا من

خالل بمورة مزيج تسويقي يتربع فيو المنتج بموقع ميم ربما يتوقف عميو انشطة تسويق المنظمة بأكمميا ,

وادى ظيور العولمة وانتشارىا الى تأكيد وتعزيز دور المنتج  ,والسيما في ظل التطورات المحمية والدولية ,
مما دفع المنظمات الى اعادة النظر في استراتيجياتيا واىدافيا المستقبمية  ,ويتطمب ذلك استدعاء الخيارات
المناسبة لتصبح سالحا تنافسيا بوجو المنتجات االقميمية والعالمية لتحقيق التميز عمى الصعيد المحمي

والدولي  .ويعد القطاع الصناعي من القطاعات التي تزايد االىتمام بيا في السنوات األخيرة بشكل كبير ,فقد

أصبح يشكل أحد المقومات األساسية لبناء وتطوير االقتصاد الوطني  .وال شك في أن ىذا القطاع كغيره من

القطاعات األخرى أصبح يواجو تحديات كبيرة نتيجة التطورات التي شيدتيا البيئة الصناعية  ,من تغير
مستمر وتسارع وتعقيد كبيرين في مختمف الميادين  ,فقد أصبحت سمة تتسم بيا البيئة الصناعية في ىذا
العصر  ,ومن بين ىذه التحديات  ,التغيرات السريعة والمعقدة في حاجات ورغبات الزبائن  ,والتنوع في السمع

والخدمات  ,والتطورات التكنولوجية المستمرة  ,واشتداد حدة المنافسة  ,وغيرىا من التحديات التي أجبرت
شركات ىذا القطاع لمبحث عن توجيات وأساليب واستراتيجيات تمكنيا من االستمرار في مواكبة ىذه التطورات

ولعل عوامل نجاح المنتج واستراتيجيات المنتج يعدان من اىم التوجيات الحديثة التي يمكن لمشركات أن

تنتيجيا لمواجية مثل ىذه التحديات واخيرا  ,تضمن البحث عمى االطار المنيجي الذي يشمل مشكمة وأىمية

وأىداف وفرضيات البحث وشمل نموذج البحث متغيرين االول ىو المتغير المستقل (عوامل النجاح ) وىي
الجودة  ,والتكنولوجيا  ,والعقمية االدارية الداعمة والبيئة التنافسية  ,أما المتغير الثاني (استراتيجيات المنتج )
وىي استراتيجية التمييز  ,واستراتيجية التنويع ,واستراتيجية التعديل  ,واستراتيجية االنكماش  ,اما االطار

العممي فضم  ,وصف متغيرات البحث واختبار الفرضيات من خالل تحميل االنحدار البسيط وتحميل االرتباط

واختبار  , mann - whitneyواختبار  , stepwisوشمل ايضا البحث جممة من االستنتاجات والتوصيات.

االطار املنهدي
يشكهة انثسث

ان عممية التطوير والتغيير الذي تستيدفو المنظمات في المنتج ليس عممية سيمة كما وبرغم انيا تشكل

منتجا تسويقيا في محتواه اال انيا تأخذ ابعادا ميمة في تكامل وظائف المنظمة الرئيسة المساندة عمى وجو
الخصوص ادارة العمميات والبحث والتطوير عمى سبيل المثال ال الحصر كما يتطمب االلمام بالعوامل

االستراتيجية المحيطة كالتطورات السريعة في التكنولوجيا واستخداماتيا المتعددة وعوامل السوق وغيرىا كون

المنتج يمثل احد اىم عناصر المزيج التسويقي الموجو نحو السوق والذي يتجسد فيو القيمة االساسية الموجو

نحو اشباع حاجات ورغبات الزبائن سواء في سوق المستيمك او السوق الصناعي  ,وفي ظل االحتياجات

المتغيرة دائما لمزبون والتقنيات والمحيط التنافسي  ,ال تكتفي المنظمة سرعة تطورىا وبقائيا وحفاظيا عمى

حصتيا السوقية وايراداتيا والتكتفي باالعتماد عمى المنتج الموجود المعروف لدى زبائنيا .

فالمنظمات ممزمة أن تجدد من العروض التي تقدميا الى السوق باالبداع واالبتكار والتجديد والتحسين
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رغم ما يحيط بسموك التغيير ىذا من مخاطر ومغامرة نتيجة الكمف العالية والحاجة الى الوقت والعواقب غير
المحوسبة قياسا بالنتائج ذات المردودات العالية من موارد الشركة المختمفة  .و ان امتالك الرؤية ومعرفة

مسممات البقاء والتطور في سوق االعمال من عدميا يمثل جوىر مشكمة البحث الذي ينطمق في مضمونو في

تحميل عوامل النجاح واسترات يجيات المنتج في قطاع الصناعات العراقية معبرين عن ذلك بأثارة مجموعة من

التساؤالت وىي :

 -8ماىو مستوى استخدام الصناعات العراقية عينة البحث الستراتيجيات المنتج ؟
 -2ماىي طبيعة العالقة بين عوامل النجاح واستراتيجيات المنتج ؟
 -3ماىي درجة التأثير لعوامل النجاح في استراتيجيات المنتج ؟

 -4ىل تعي ادارات الشركات الصناعية عينة البحث العوامل التي توفر النجاح لممنتج في السوق؟
أهًية انثسث

وتبرز أىمية ىذا البحث من خالل االتي :

 -8االسيام في توضيح أىمية العالقة بين عوامل النجاح واستراتيجيات المنتج عمىى واقىع المنظمىات التىي تىم
بحثيا .

 -2االسيام فىي عىرض أفكىار البحىث الميمىة ذات الصىيغة المحوريىة عمىى ادارات الشىركات عينىة البحىث بمىا
يقضي الى تنوير ىذه االدارات تسويقيا وتحقيق عممية التفاعل بين الشركات وحقل العمل .

 -3االسىىيام فىىي جعىىل منظمىىات االعمىىال العراقيىىة قريبىىة مىىن تطبيقىىات االعمىىال المسىىتندة الىىى المعرفىىة وتىىرك
واىمال المعرفة المتقادمة والتي أصبحت ال تنسجم مع حاجات ورغبات السوق .

 -4جعل التركيز عمى المنىتج يحتىل أىميىة بالغىة فىي شىركات الصىناعة العراقيىة بالقيىاس الىى عناصىر المىزيج
التسويقي ألمكان مواجية المنافسة القائمة عمى اساس الجودة والتي أصبحت سالح السوق التنافسي.

اهذاف انثسث:

ييدف البحث الى جممة من االىداف ىي :

 -8تشخيص واقع المنظمات المبحوثة حول مدى قدرتيا عمى تىوفير فىرص النجىاح الضىرورية السىتراتيجيات
المنتج .

 -2أختبار عالقات التأثير لعوامل النجاح واستراتيجيات المنتج في الشركات التي تم بحثيا .

 -3التعرف عمى درجة تباين عوامل النجاح في استراتيجيات المنتج في الشركات عينة البحث .

منىرج انثسث:
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يتضىىمن نمىىوذج البحىىث متغيىىرين

االول ىىىو المتغيىىر المسىىتقل و يتمثىىل بعوامىىل نجىىاح المنىىتج (الجىىودة ,

التكنولوجيا ,العقمية االدارية الداعمة ,البيئة التنافسية ) .

أ-الجىىىىودة  :ىىىىىي احىىىىدى عوامىىىىل التميىىىىز ومصىىىىادر القىىىىوة لممنظمىىىىة وتعبىىىىر عىىىىن اىىىىىم االسىىىىمحة التنافسىىىىية
لممنظمة ومصدر قوتيا وتميزىا ,بوصفيا عامل جذب ,والوسيمة الناجحىة لتمبيىة حاجىات الزبىائن ورغبىاتيم ,

بتوفير مجموعة من الخصائص والمواصفات في المنتجات المقدمة ليم .

ب -التكنولوجيا  :ىي تطبيق االكتشافات العممية لتطوير المنتجات والخدمات والعمميات التي تقوم بيا
المنظمة وتحسينيا وتتضمن بضعة عوامل مثل المواد والطرائق والمعدات .

ج -العقميىىة االداريىىة الداعمىىة  :ىىىي وضىىع الشىىخص المناسىىب فىىي المكىىان المناسىىب ذو الموىبىىة والمقىىدرة

والتفوق والقدرة عمى انجاز االعمال بصورة صحيحة لتحسين الكفاءة االنتاجية .

د -البيئىىىة التنافسىىىية  :وىىىىي كىىىىل مىىىا يتعمىىىق بىىىالقوة التفاوضىىىىية لممشىىىترين (الزبىىىائن ) ,والقىىىوة التفاوضىىىىية

لممجيزين ,وشدة المنافسة ,وتيديد الداخمون الجدد  ,وتيديد المنتجات البديمة.

امىىا المتغيىىر الثىىاني فيىىو المتغيىىر المعتمىىد و يتمثىىل فىىي اسىىتراتيجيات المنىىتج (التمييىىز  ,التنويىىع  ,التعىىديل ,

االنكماش ) .

أ-استراتيجية التمييز :وىي االستراتيجية التي تستخدميا المنظمة لكي تتميز منتجاتيا عىن منتجىات اخىرى مىن
نفس النوع المقصىود  ,حيىث ترسىذ ىىذه االسىتراتيجية مفىاىيم تتعمىق بىالزبون وتتىيح لىو الفرصىة فىي الحصىول

عمى منتج وخدمة فريدة من نوعيا .

ب-استراتيجية التنويع  :ويعني اضافة خطوط جديدة الىى خطىوط منتجاتيىا الحاليىة والتىي تختمىف اسىتخداماتيا
عن المنتجات االخرى ولكن تحت العالمة نفسيا.

ج-استراتيجية التعديل  :ويقصد بيا تطوير او تعديل بعض الصفات لممنتجات القائمة مىع بقىاء عىدد المنتجىات

ثابت .

د-استراتيجية االنكماش  :ويقصد بيا استبعاد خطوط منتجات قائمة او تبسيط بعض التشكيالت داخل خطىوط
االنتاج .وتأخذ ىذه االستراتيجية انواعا واشكال عدة وىي استراتيجية التجريد  ,واستراتيجية المنظمىة االسىيرة ,

و استراتيجية االلتفاف  ,واستراتيجية التصفية .
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يبين الشكل ) ( 1ىناك عالقة ارتباط وتأثير بين عوامل النجاح واستراتيجيات المنتج

ػىايم َدبذ انًُزح

انزكُىنىخُب

اسزشارُدُخ
انزُىَغ

انؼمهُخ االداسَخ
انذاػًخ

اسزشارُدُخ
انزؼذَم

انجُئخ انزُبفسُخ

اسزشارُدُبد انًُزح

اندىدح

اسزشارُدُخ
انزًُُض

اسزشارُدُخ
االَكًبش

الشكل ( )8نموذج البحث.
فرضيات انثسث:

 -8الفرضية الرئيسة األولى  :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين عوامل نجاح المنتج واستراتيجيات
المنتج عمى مستوى المتغير الرئيسي ومتغيراتو الفرعية .
 -2الفرضية الرئيسة الثانية  :توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية لعوامل نجاح المنتج في استراتيجيات
المنتج عمى مستوى المتغير الرئيسي ومتغيراتو الفرعية .
 -3الفرضية الرئيسة الثالثة  :توجد فروق معنوية بين الشركات الصناعية في تبني استراتيجيات المنتج.
 -4الفرضية الرئيسة الرابعة  :تباين التأثير لعوامل النجاح في استراتيجيات المنتج عمى مستوى المتغير
الرئيسي ومتغيراتو الفرعية .
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ينهح وادوات انثسث

اعتمد البحث المنيج الوصفي – التحميمي في تحميل النتائج  ,وعمى المقابالت الشخصية والمالحظة

واسموب االستبيان حيث استخدمت الباحثة استمارة استبيان صممت وأعدت في ضوء دراسات سابقة وخضعت

الى مجموعة من االختبارات .

لثبات صدق االستبيان والمقياس كان من خالل االتي:

أ  -الصدق الظاىري  :تم عرض االستبيان عمى عدد من المحكمين والبالغ عددىم ) (15وتم االخذ بمالحظاتيم
من تعديل وحذف واضافو لعبارات االستبانة.

ب  -ثبات االستبانة  :تم التحقق من ثبات االستبانو باالعتماد عمى اختبار ( الفا كرونباخ ) وقد بمغ معامل الفا
)(0.97وىو فوق الحد االدنى لمعامل الفا البالغ )  ( 0.60مما يدل عمى ان درجة االتساق الداخمي ألجابات

االسئمو عالي جدا.

ت  -صدق المقياس  :اما بصدد صدق المقياس فيكون من خالل تربيع قيمة ثبات االستبانو والتي ستكون نتيجة
صدق المقياس البالغو )  ( 0.98وىي قيمو تدل عمى صدق عال لممقياس.

األسانية اإلزصائية :تم استخدام مجموعة من االساليب االحصائية في معالجة البيانات وكاالتي -:

-8الوسط الحسابي  :وىو احد مقاييس النزعة المركزية الذي يستخدم لغرض معرفة مستوى االجابات حول كل
متغير.
- 2االنحراف المعياري  :وىو احد مقاييس التشتت الذي يستخدم لقياس درجة التشتت المطمق لقيم اإلجابات عن
وسطيا الحسابي.

- 3معامل االختالف  :وىو احد مقاييس التشتت يستخدم لقياس درجة التشتت النسبي لقيم اإلجابات عن وسطيا
الحسابي وىو نسبة مئوية .

 -4معامل االرتباط البسيط ( : )Spearmanوىو أداة إحصاء غير معممية تستخدم لقياس نوع ودرجة
العالقة ما بين متغيرات الدراسة .

 -5معامل اال نحدار البسط  :أسموب يستخدم لتحديد تأثير متغير مستقل واحد في متغير معتمد واحد.

-6اختبار) : (Mann – Whitneyلتحديد الفروق في اإلجابات بين كل عينتين مستقمتين وىو من أساليب
اإلحصاء الالمعممي  ,وقد استخدم البرنامج اإلحصائي ( )Spssاإلصدار ( )86في معالجة البيانات واستخراج

النتائج .

 -7االنحدار المتعدد بأسموب المتدرج( )Stepwiseوىنا يتم ادخال المتغيرات المستقمة الى المعادلة الخطية
عمى خطوات  ,ويتم اختيار متغيرين في الخطوة االولى الدخاليا الى المعادلة  ,ثم نقوم بأختيار المتغيرين

واقرار امكانية استبعادىا وحذفيا من المعادلة  ,في كل خطوة ندخل متغيرين اثنين ويتم اتباع االجراءات

نفسيا.
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انقسى االول  /االطار اننظري نهثسث
عىايم جناذ املنتح

أ -يفهىو املنتح

ان تحديد مفيوم المنتج وتعريفو من االمور الميمة جدا اذ وصف البعض من الكتاب والباحثين المنتج

عمى انو مجموعة من الصفات الممموسة وغير الممموسة التي تشمل التعبئة ,والتغميف ,والجودة  ,والسمعة ,
والعالمة التجارية  ,والسعر  ,والمون فضال عن خدمات البيع  ,والتصميم وعالقات الزبائن( Etzel

 , )etal,2007:207كما عرفو(جالب والعبادي ) 353: 2080,عمى انو مجموعة من الخصائص الممموسة

( )tangible characteristicsوغير الممموسة ( )Intangible characteristicsوالتي تسيم بتزويد
الزبون (المستيمك )بحزمة من المنافع الحقيقية او المدركة ,وىناك من راى بان المنتج ىو اي شيء يمبي

الحاجات والرغبات اذ عرفو ( )kotlerىو كل ما يمكن ان يمبي الرغبات والحاجات والمطالب ويطرح في
السوق بيدف االنتباه او االستحواذ او االستخدام او االستيالك , )kotler ,2005 :22(,ولقد اوفت التعاريف
السابقة

واعطت بكل وضوح ماىية ومالمح المنتج بما اليقبل الشك واصبح واضحا بأنو مجموعة من

الخصائص والصفات الممموسة وغير الممموسة المعروضة لمسوق والتي تمبي حاجات ورغبات الزبائن من
خالل ما تحممو من منافع سواء كانت عمى سبيل االستعمال واالستيالك .

ولقد صنف المنتج بأكثر من تصنيف ولعل من أكثر التصنيفات قبوال ىو تصنيف ( )kotlerحيث صنف
المنتجات الى فئتين واسعتين ىما -:

 -8منتجات استيالكية -:وتوصف المنتجات االستيالكية بحسب االراء الواردة في الجدول رقم (: )8
جدول (  )8انواع السمع االستيالكية
اَىاع انًُزدبد
االثؼبد
سهىن ششاء انؼًهُخ

انسؼش

انًُسشح
Convenience
products
ششاء يزكشس –رخطُط
لهُم-يمبسَخ لهُهخ –
خهذ ششاء ثسُط –
شًىل يُخفض يٍ
انؼًُم .
سؼش يُخفض

انخبصخ
Specialty
products
خهذ ششاء خبص –
يمبسَخ لهُهخ يغ
انؼاليبد انزدبسَخ–
حسبسُخ الم نهسؼش

غُش انًُشىدح
Unsought products

انزسىق
Shopping
products
ششاء الم ركشاس –
رخطُط وخهذ ششاء
لهُهٍُ – يمبسَخ
انؼاليخ انزدبسَخ
ثبنُسجخ نهسؼش واندىدح
واالَبلخ .
سؼش اػهً

سؼش يشرفغ

َخزهف

رىصَغ اخزُبسٌ

رىصَغ حصشٌ

َخزهف

انًبو ويؼشفخ لهُهٍُ
ثبنًُزح.

رىصَغ ػهً َطبق
انزىصَغ
واسغ
رشوَح يسزهذف ثؼُبَخ اػالٌ هدىيٍ– ثُغ
رشوَح غضَش ػٍ طشَك اػالٌ –ثُغ شخصٍ
انزشوَح
اكثش يٍ كم يٍ اندهخ شخصٍ يٍ كم يٍ اندهخ
يٍ كم يٍ اندهخ
اندهخ انًُزدخ
انًُزدخ ويؼُذٌ انجُغ
انًُزدخ ويؼُذٌ انجُغ
انًُزدخ ويؼُذٌ انجُغ
انزبيٍُ ػهً انحُبح –
اخهضح يُضنُخ سئُسخ – انسهغ انفبخشح –
يؼدىٌ اسُبٌ –
ايثهخ
انزجشع ثبنذو
انسُبساد انفخًخ
اخهضح رهفبص – اثبس
يُظف انغسُم
انًصذس  :كىرهش ,فُهُت واسيسزشوَح ,خبسٌ ", )2007 ( ,اسبسُبد انزسىَك ",رؼشَت سشوس ,سشوس ػهٍ اثشاهُى
وػضاو ,ػجذ انًشضٍ حبيذ وانؼجذ انًُؼى ,ػجذ انًُؼى ثٍ اثشاهُى ص .634
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 - 2المنتجات الصناعية
ىي تمك المنتجات التي ال تستيمك مباشرة ويتعامل معيا االفراد ومنظمات االعمال عمى االستخدام

واالستعمال ( . )Michael Levens,2010 :164وتوصف المنتجات الصناعية بكونيا منتجات تستخدم في
واحدة او اكثرمن االغراض االتية :

أ -انتاج سمعة جديدة  :وىي السمع التي تشترى لغرض ان تدخل في انتاج او استكمال صناعة سمعة اخرى
كشراء ماطور كيربائي بيدف انتاج مبردة ىواء .

ب -شراء المواد والتجييزات بيدف تحقيق الربح من خالل بيعيا مباشرة او بعد حين ولم يجر فييا اي تغيير .

ت -تستخدم النتاج سمعة او خدمة:ماكنة صناعة االيس كريم .

ث -لغراض استخداميا في العمميات التشغيمية :كما يحدث في قيام المؤسسات والحكومات ومنظمات المجتمع
بالشراء من اجل استخداميا في انجاز مياميم واىدافيم كالمستشفيات والجوامع ومؤسسات الدولة الرسمية
(المواد الكيمياوية ,والشاش ,والقطن ) (.نسيم حنا .) 862 : 2008,

في حين صنف  wallerالمنتج لعدة انواع وىي (waller ,2004 :147):
 -8المنتجات الصناعية Industrial products

وىي فقرات منتيية تصنع في منظمة ما وتستخدم في منظمات اخرى كسمع منتيية ايضا او في تجميع
منتجات اخرى ,تصبح فيما بعد منتجات استيالكية  ,مثل الراديوات واطارات السيارات.

 -2المنتجات االستيالكية Consumer products

ويقصد بيا تمك المنتجات التي تصل الى المستيمك عبر صفقات عمل من خالل سالسل تجييز المنتجات

النيائية مثل السيارات .

 -3المنتجات القياسية Standard products
وتعني المنتجات المخصصة لمسوق العام بدون اي فروق بين منتج والمنتج الذي يميو ويصنف بدوره الى

منتجات صناعية عمى سبيل المثال الثالجات والتمفزيونات او منتجات الخدمة مثل محالت بيع اليمبركر .

 -4المنتجات االيصائية Customized products

وىي المنتجات التي تصنع خصيصا لتتالئم مع اذواق ومتتطمبات او احتياجات زبائن معينين مثل عمميات

التجميل .

أن أىمية تطوير وتحسين المنتجات تزيد من الحصة السوقية واالرباح  ,والمبيعات لمشركات

(  , )Bingham , 2001 :139كما أنيا وسيمة لبقائيا ونموىا كونيا الطريق الصحيح لمنجاح والوقوف أمام
العديد من المتغيرات البيئبة والمنافسة الشديدة واالبداع التكنولوجي (  , )Wonseok etal , 2005 : 9و

أنيا تعتبر وسيمة لتحقيق أىداف النمو والتوسع (  )Robert &David , 2003 : 141كونيا تمثل نقطة

ا الرتكاز الرئيسة في توجية كافة ق ارراتيا التسويقية وتعظيم االشباع المطموب لمزبائن ومن ثم ضمان استمرارية
المنظمة (  )Malee , 2005 : 163ومواجية التغيرات المستمرة في حاجات ورغبات الزبائن ( & Winger

. )Wall , 2066 : 16
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ب -عىايم جناذ املنتح

نظ ار لمدور الكبير الذي يمعبو المنتج في مختمف انشطة واقسام المنظمات المرتبط ببقاء ونمو المنظمة

ومراعاة الحقيقة كون نسبة  )Etzel , 1997 : 204 ( % 80من المنتجات الجديدة تفشل اثناء طريقيا الى
السوق  ,وادراك رجال التسويق ادوا ار استراتيجية ينبغي عمى المنظمات مراعاتيا بيدف دعم وتعزيز منتجاتيا

الجديدة اليدف منيا الحفاظ عمى وضع المنتج المبتكر  ,والدفاع عن حصة المنتج في السوق  ,وضمان
موطئ قدم فيو او االستحواذ عمى جزء منو حيث قدم الكثير من الرواد والباحثين والعمماء اراء ناقشت عوامل

نجاح المنتج وكما موضح في الجدول (.)2

جدول ( )2عوامل نجاح المنتج الجديد من وجية نظر عدد من الباحثين

اندىدح

انزكُىنىخُب

ولذ طشذ انًُزح

ػمهُخ اداسَخ داػًخ

ػبئذاد يبنُخ

انجُئخ انزُبفسُخ

االسزشارُدُخ

سهىنخ انزدشَت

X

لُبط االداء

Winger & Wall 2006
Robert &tanner,2006
Etzel &etal ,2006,2007
Cooper&eiko ,2007
Paull peter
&Donnelly,2007
ػضاو وحسىَخ 0776,
Berkowitz &etal ,2007
Togral Dain etal ,2009
Schimmoeller,L ,2012
انًدًىع

x
x

X
X
X

X
X

X
X
X

X

x

X

االرصبالد

انجبحثىٌ –انسُخ
Kotler 2000,2001,2007
Prid&ferell,2000
انسُذ ػهٍ 0777,
Bingham,2001
Jain,2002
انكؼجٍ 0776,
انجشواسٌ وانجشصَدٍ 0776,
Wonseok etal,2005
Hong yi sun ,2005

X
X
X
X

X

االسزفبدح يٍ انًشبسَغ
انسبثمخ

ػىايم َدبذ انًُزح

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

x

X

x

x
x
x
x

X

X

x

X

X

X

x
x

X
X
X

X
11
64%

x
13
76%

X
X
X
X
12
70%

X
X
X
X
X

X
X
X
X

8
47%

X
X

x

X
x
x

x

X
X
X
X
7
41%

X
X
X
X
14
82%

x

x

x
x
7
41%

1
5%

x
x

1
5%

X
1
5%

المصدر  :من عمل الباحث باالستناد الى اراء الباحثين في الجدول ()2
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8
47%

يالحظ من الجدول ( ) 2أن عوامل ( الجودة ,والتكنولوجيا  ,والعقمية االدارية الداعمة  ,والبية
التنافسية ) أستحوذت عمى مستوى أىمية أكبر من تعيين العوامل مما حتم دراستيا من قبل الباحثة بوصفيا

تشكل عوامل النجاح االكثر اىمية في موضوع نجاح المنتج وىذه العوامل ىي -:

 – 8الجودة  :أنيا التخطيط المسبق واالسموب المنظم لتحديد وضع الخطوات الالزمة لضمان ان المنتج
يرضي الزبون( ,)Maguire , 2010 : 4وأنيا اىم االسمحة التنافسية لممنظمة  ,ومصدر قوتيا وتميزىا ,

بوصفيا عامل جذب لمعديد من الزبائن ,والوسيمة الناجحة لتمبية حاجاتيم ورغباتيم ,بتوفير مجموعة من

الخصائص والمواصفات في المنتجات المقدمة ليم حيث ان عالم اليوم ىو عالم الجودة ورضا الزبون في
المقام االول ثم تحقيق الربح وزيادة االنتاجية في المقام الثاني  ,ولعل الداعي ليذا التوجو زيادة المنافسة

,وتوافر البدائل لدى الزبون مما يعطيو الفرصة لالختيار والمفاضمة بين منتجين من النوع نفسو (العزاوي
.)3 : 2005

 -2التكنولوجيا  :اشار ( )Stevenson ,2007 :228الى امكانية تعريف التكنولوجيا عمى انيا تطبيق
االكتشافات العممية لتطوير المنتجات والخدمات والعمميات التي تقوم بيا المنظمة وتحسينيا وتتضمن بضعة

عوامل مثل المواد والطرائق والمعدات .ويرى ( )Baguley ,2001 :15انيا االدوات التي تساعد عمى تحقيق
النجاح في ادارة االداء  .ويعتقد اغمب العمماء ان التكنولوجيا ليست االجيزة المستعممة في اداء العمل فحسب

 ,وانما تشمل ايضا الميارات والمعرفة لمعاممين وحتى خصائص المواد التي يؤدي بيا العمل ( & Scott
.)Davis ,2007 :125

-3العقمية االدارية الداعمة  :ويشير دعم االدارة عمى المدى الذي يقدم فيو المديرين التوجيو والصالحية
والموارد (  . )Ifinedo ,2008 : 555وبحسب رأي (  )Sebora etal ,2010 :455فأن دعم االدارة يشير

الى است عداد المديرين لتسييل وتشجيع االنشطة والفعاليات الريادية في المنظمة  .حيث ان االبداع الحقيقي ال
يتعمق بتوليد االفكار فقط ولكن عن التنفيذ ,حيث ان االفكار ليست ميمة او قيمة ما لم تنفذ بشكل صحيح

ويتم ذلك من خالل التنفيذ المخطط والداعم من قبل المديرين  .واشار ( )Bingham , 2001 : 126الى ان

احد اسباب نجاح المنتج ىو وجود عقمية مفتوحو وداعمة وادارة احترافية متمثمة بوضع الشخص المناسب في
المكان المناسب ذو الموىبة والمقدرة والتفوق والقدرة عمى انجاز االعمال بصورة صحيحة لتحسين الكفاءة

االنتاجية  ,والقدرة عمى فيم حاجات ورغبات الزبائن واالستجابة التنافسية السريعة والمعرفة السوقية الجيدة (
. )Jain ,2002 : 227

-4البيئة التنافسية  :يعد انموذج (  )Porterاكثر النماذج قبوال وشمولية لتحميل بيئة التنافس  ,وقد حدد
( )Porterخمس قوى في البيئة التنافسية والتي تتفاعل مع المنظمة وكاالتي. )Porter ,1998 : 6 ( :

أ -التنافس بين المنظمات القائمة  :تعتمد المنظمات في معظم الصناعات بعضيا عمى بعض  ,فمن المتوقع
ان يكون الية حركة تنافسية من احدى المنظمات تأثير ممحوظ عمى منافسييا  ,مما قد يدفع الى الثأر او

مجابية تمك الحركة من قبل المنافسين ()Wheelen & Hunger, 2010 : 84
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ة -تيديد الداخمين الجدد :ان دخول اعضاء جدد الى الصناعة يؤدي الى التنافس مع المنظمات القائمة
عمى نصيبيا من الحصة السوقية  ,والذي يشكل تيديدا ليا )Wheelen & Hunger , 2010 : 85 (.

د -تيديد المنتجات البديمة  :المنتجات البديمة ىي تمك المنتجات التي تقدميا صناعات اخرى  ,ويمكن ان

تشبع حاجات الزبائن بأسموب يشبو االسموب الذي تفي بو منتجات الصناعة محل الدراسة  ,وان وجود بدائل

قوية ودقيقة تمثل تيديدا تنافسيا كبي ار  ,ويشكل قيودا عمى السعر الذي تفرضو المنظمة (شارلز ىل وجاريث
جونز .)850 : 2008,

س -القوة التفاوضية لممشترين :ان اشباع حاجات الزبائن وتمبية رغباتيم يمثل جوىر العمل التسويقي  ,اذ
تمجأ منظمات االعمال الى دراسة تمك الحاجات والرغبات والعمل عمى تمبيتيا (رشيد وجالب )822: 2007 ,

.

ج -القوة التفاوضية لممجيزين :ويتمكن المجيزين من التأثير في الصناعة من خالل قدرتيم عمى رفع
االسعار او تخفيض جودة المنتجات او التقميل من الخدمات المرافقة لممنتج  ,وقد يتمتع المجيزين بقوة

تفاوضية كبيرة في حالة توافر مجموعة من العوامل منيا )Wheelen & Hunger , 2010 : 86 (:

 المنتجات التي يقدميا المجيز لممنظمة تتصف بأالختالف والتمييز .
 ال يتوفر المجيزين البدالء بسيولة .

 وجود عدد محدود من المجيزين القادرين عمى تزويد المنظمة بالمواد الالزمة لمصناعة.

اسرتاتيديات املنتح :

أوال  :اسرتاتيدية انتًييز

ان المنظمة عمى وفق ىذه االستراتيجية تحاول ان تميز منتجاتيا عن منتجات اخرى من النوع المقصود

نفسيا وتطوير العمق بأضافة منتجات جديدة عمى خط المنتجات اي يزيد عدد المنتجات دون ان تتخمى عن

ماىو موجود من منتجات سابقا والتي تعمل ضمن الصناعة نفسيا (الكعبي  ) 87, 2009,وان ىذه

االستراتيجية تكون اكثر مالءمة في الحاالت االتية ) الصميدعي ويوسف )876 :2080,اشتداد حدة
المنافسة داخل االسواق الصناعية وكذلك في اسواق المستيمك االخير ,ووجود طاقات انتاجية عاطمة او

فائضة يمكن استخداميا في اضافة خطوط انتاجية او تطوير منتجات قائمة ,ووجود قدرات مالية وبشرية
باالمكان االستفادة منيا في منتجات جديدة متشابية في ظروف انتاجيا وتسويقيا مع منتجات قائمة ,وعندما

تقوم المنظمة بتمييز منتجاتيا البد ليا من االلمام بالمصطمحات االتية (سويدان وحداد - 206: 2003,

( )207الطائي واخرون )Brand(1) 878- 870 : 2007,التميز)Brand Name), ,االسم المميز,
)  )Brand Markالعالمة المميزة  )Trade Mark),العالمة التجارية ,و))Trade Nameاالسم

التجاري ,و )  )Trade Chartureالشخصية التجارية ويتجسد اليدف من استراتيجية التمييز تحقيق
المزايا التنافسية وذلك من خالل ابتكار منتج او خدمة ينظر الييا الزبون عمى انيا متفردة  ,والسعر.
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وأكد ))Andrea and Malschinger , 2010 : 4-7ان ىناك عدة طرائق لمتمييزعن طريق التمييز
بنوعية المنتج اوالتمييز بتصاميم المنتج اوالتمييز بسعر البيع اوالتمييز بالدعم المقدم لممنتج او التمييز

بصورة المنتج او التمييز من خالل المستخدم .

ثانيا  :اسرتاتيدية انتنىيع:

يعرف التنويع بأنو درجة اختالف المخرجات ,ويعرفو  Berryبأنو دخول المنظمة الى اسواق جديدة

بمنتجات جديدة  ,او اضافة خطوط جديدة الى خطوط منتجاتيا الحالية التي تختمف استخداماتيا عن

المنتجات االخرى ولكن تحت العالمة نفسيا .والستراتيجية التنويع فوائد عديدة حددىا ( 0yedigo,2012
 ):201وىي تحسين اداء المنظمات ,وزيادة المبيعات ,والتركيز عمى جوىر القدرات التنظيمية واستغالل

العالقات المتبادلة بين قطاعات االعمال لتحقيق وفورات النطاق ,وتحسين تغطية السوق وسمعة الشركة .

وتبرز اىمية ىذه االستراتيجية من وجية نظر ( )Jarrar and Smith ,2011 : 4بان التنويع يشجع عمى

االبتكار ,ويقمل من مخاطر االستثمار التنظيمية  ,وتعمل عمى زيادة كفاءة اداء المنظمة وتجعل المنظمة اكثر

مرونة مع اتجاىات الطمب  ,ويساعد التنويع تقميل الخسائر .ويؤكد(ناصر والقطامين  ) 838: 8997,ان

مسوغات اتباع استراتيجية التنويع ىي اشباع الحاجات المتنوعة لفئات المستيمكين والسيما المستحدثة منيا ,
وتوسيع نطاق السوق بجذب عدد كبيرمن الزبائن االضافيين  ,و توزيع المخاطر التي قد تنجم عن كساد احد

االصناف ,وارضاء الموزعين من تجار جممة ومفرد ومندوبي بيع بتوفير عدد من االشكال التي تسيل عمييم

عممية البيع  .تصنيفات است ارتيجية التنويع اما االسباب التي تدعو الى استخدام ىذه االستراتيجية فيي بسبب

التغيرات التنظيمية  -:اذ ان المنظمات تعيش حاليا في عصر العولمة وتشيد تكتل الشركات  ,لذا فأن
المنظمة سوف تعمل بشكل افضل اذا تم ربطيا مع فروع اخرى (ضمان االستفادة من القدرات والكفاءات ولبناء

محفظة االعمال )  Busines Protfolioوالتي تحدد كم تبقى من القدرات والكفاءات والتي تمزم لعمل التعاون
عمى نطاق عالمي و ان التنويع في اسواق جديدة وبطرح منتجات جديدة من خالل استغالل الكفاءات المتاحة

لدى المنظمة.

ثانثا :اسرتاتيدية انتعذيم :

يقصد بيا تطوير او تغيير بعض الصفات لممنتجات القائمة مع ابقاء عدد المنتجات ثابت (الكعبي

 )88: 2009,بدال من تطوير منتج جديد بشكل تام ,وىو اقل تحقيقا لالرباح واقل اشتماال عمى المخاطرة
لممنظمة من تطوير منتج جديد تماما (  )Etzel etal ,2006 : 246وان استراتيجية تعديل المنتج ميمة

بالنسبة لممنظمات في االسواق الناضجة من خالل اضافة قيمة لممنتجات والتي تكشف تفضيالت الزبون

وعادات الشراء ونمط الحياة لتحديد تعديالت المنتج (  )Ganesh and David ,1999وان قيام المنظمة

بأجراء تعديالت عمى منتجاتيا فمثال اعادة تصميم بعض المنتجات (  )Redesigningاو اعادة تغميف المنتج
مثل استعمال الرسوم او الوان او عبوات جديدة لجذب الزبائن الذين يريدون شكال جديدا ( kotler
)&Armstrong ,2007 : 567
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الن ما يقارب  90%من المنتجات الجديدة ىي منتجات معدلة وتتبع المنظمة استراتيجية التعديل بمحاولتيا
لمحفاظ عمى مستوى المبيعات الحالي لجذب زبائن جدد (النسور )233 :2082,وتمجأ المنظمات الى اتباع
ىذه االستراتيجية وحسب رأي ( (AL Abar , 2012 :1مجموعة من االسباب ىي بسبب التغيرات في اذواق
واحتياجات ورغبات الزبائن ,وبسبب االبتكارات التكنولوجية والمنافسة ,وقصر دورة حياة المنتج .

و بسبب تعديالت تفرضيا ظروف موسمية او سنوية لعدم نجاح بعض المنتجات .واشار( الطائي

والعالق  ) 37 : 2008 ,الى ان الجوانب التي تركز عمييا المنظمة في استراتيجية التعديل ىي عن طريق
تطوير جودة المنتج بيدف تحسين ادائو  ,أواضافة خصائص جديدة او منافع اضافية لممنتج  ,أوتطوير

الموديل او تعديمو لزيادة جاذبية المنتج .

راتعا :اسرتاتيدية االنكًاش :

تتضمن ىذه االستراتيجية قيام المنظمة الصناعية بأستبعاد بعض خطوط االنتاج القائمة او تبسيط بعض

التشكيالت داخل خطوط االنتاج (  )Etzel etal ,2006 : 246وتتبع اغمب المنظمات است ارتيجية االنكماش

عندما (.)Thomasl & Hunger,2010تمتمك موقع تنافسي ضعيف في خطوط االنتاج  ,أوخفض كفاءتيا
االنتاجية  ,او خفض مستوى االرباح والمبيعات  ,أو التدفق النقدي السمبي في انشطة الوحدات االنتاجية .

واشار (عكروش وعكروش ) 446 : 2004 ,الى خطوات استبعاد المنتج من السوق عمى انيا تبدأ بمعرفة
المنتج الواجب استبعاده  ,وتحميل المنتج ودراسة امكانية اعادة احيائو  .وىنا يجب تحميل اثر استبعاد المنتج
عمى الطاقة االنتاجية في المنظمة  ,وتقييم اثر استبعاد المنتج عمى ىيكل التكاليف في المنظمة وردود افعال

المتأثرين من الزبائن ويؤكد (المساعد  )240 : 8997,ان االحتفاظ بمنتج ضعيف في خط االنتاج عممية
مكمفة من ناحيتي عرقمة الموارد المالية  ,وتأخير عممية البحث عن منتجات بديمة يمكن ان تحسن من اداء

المنظمة مستقبال باالضافة الى ان المنتج الضعيف يستوعب جزءا كبي ار من جيد ووقت االدارة وتأثيره عمى
االسعار وتكاليف وجيد كبيرفي االعالن وكذلك تأثير المنتج الضعيف في مبيعات المنتجات الجديدة نتيجة
االنطباع الذي يحممو الزبون عن منتجات ىذه المنظمة  .وتأخذ أستراتيجية االنكماش انواعا واشكال عدة

فيي قد تكون عمى شكل استراتيجية تجريد او المنظمة االسيرة اواستراتيجية االلتفاف كما قد تكون استراتيجية

التصفية (حمدان وادريس . ) 238 -230 : 2009 ,

أثر عىايم اننداذ تأسرتاتيديات املنتح :

تسعى المنظمات إلى تقديم سمع وخدمات تتميز بالجودة المطابقة لممواصفات بما يحقق رضا الزبون الذي

يمثل الجزء األكثر أىمية في خطة اإلنتاج  ,حيث ان ىدف الجودة ىو تحقيق حاجات الزبائن الحالية
والمستقبمية ).الالمي والسوداني  )61:2008,وان التطور الحاصل في المجاالت العممية المختمفة التي
يشيدىا العالم ادى بدوره الى ان أىمية التقدم التكنولوجي يقاس بمدى ما تحرزه المنظمات في مجال استعماليا

العمم والتكنولوجيا وقد أثبتت دراسات أجريت في البمدان الصناعية المتقدمة انو من  %80-%60من التحسن

في مستوى معيشة اإلنسان يعزى إلى التقدم التكنولوجي (.عماري وسعيد.)47: 2004,
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ويؤكد (ابو قحف  ) 886 : 8992,ان سرعة التطورات التكنولوجية وزيادة عدد االختراعات ,انعكس بشكل
مباشر عمى ظيور سمع وخدمات جديدة وظيور بدائل لممواد االولية المستخدمة وكذلك بدائل لطرائق واساليب

االنتاج والتسويق يؤدي الى تميز بعض المنظمات في تحقيق ميزة تنافسية حيث ينطوي عالم المستقبل عمى

تحديات تفوق التحديات التي يشيدىا عالمنا الحاضر كماً ونوعاً .

إذ أن عممية مالحقة التطورات والتغيرات في بيئة األعمال وما تتطمبو من ضرورة تخطيط عمميات

التأقمم المستمرة لممنظمات وتوجيييا من أىم المسؤوليات الممقاة عمى عاتق القيادات اإلدارية في المنظمات

المختمفة  ,إذ تمثل ىذه الشريحة الحمقة األىم في السمسمة اإلدارية ألنيم المعنيون بصنع االستراتيجية واتخاذ

الق اررات بشأنيا  ,ومع تزايد دور القيادات اإلدارية في المرحمة الراىنة وأىميتو بفعل السرعة في معدالت
التغير البيئي  ,والزيادة في تعقد المنظمات ,فإن الواقع يكشف عن ضرورة توافر قيادات إدارية ذات رؤية

يعد أداة لتنسيق
فاحصة تتوافق مع التفكير الخالق واإلبتكاري في رسم التوجو االستراتيجي الصحيح الذي ّ
الجيود جميعيا في المنظمة من خالل رسم محور أساسي لتحقيق االتصال المؤثر بين المستويات اإلدارية

وتسعى المنظمات من خالل االستراتيجيات التنافسية الى تحديد ووضع طريقة لممنافسة في الصناعة ,ومن
اجل فيم المنافسة يستوجب تحميل ىيكل الصناعة التي تتنافس فيو المنظمات.حيث بين (الربيعاوي 2000,

 )40:ان تحميل ىيكل الصناعة يعد ذا اىمية كبيرة لممنظمة في التعرف عمى نقاط قوة المنافسين وامكانية
مقارنة ذلك مع قوة المنظمة وضعفيا.

انقسى انثاني  /االطار انعًهي

اوال  -وصف يتغريات انثسث

لوصف متغيرات البحث تم االسناد الى الوسط الحسابي لحساب مستوى االجابو عن الفقرات  ,واالنحراف

المعياري لتقدير التشتت المطمق لألجابات  ,ومعامل التشتت لتقدير التشتت النسبي ألجابات افراد عينة البحث

عمى االستبانو وكما موضح في الجدول (. )3

الجدول ( )3االوساط الحسابيو واالنحرافات المعياريو ومعامل االختالف لمتغيرات البحث الرئيسيو والفرعيو

انًزغُشاد
ػىايم َدبذ انًُزح
- 4اندىدح
-0انزكُىنىخُب
-6ػمهُخاداسَخ داػًخ

انىسط انحسبثٍ
3.76
4.02
3.66
3.79
3.58
3.33

االَحشاف انًؼُبسٌ
0.98
0.93
1.00
1.02
0.99
1.04

يؼبيم االخزالف
26.49
23.37
27.42
27.06
28.11
31.76

 -4اسزشارُدُخ انزًُُض
 -0اسزشارُدُخ انزُىَغ
 -6اسزشارُدُخ انزؼذَم
 -6اسزشارُدُخاالَكًبش

3.59
3.25
3.54
2.92

1.05
1.02
1.05
1.04

29.65
31.61
29.91
35.87

 -6انجُئخ انزُبفسُخ
اسزشارُدُبد انًُزح
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يبين الجدول ( )3االوساط الحسابيو واالنحرافات المعياريو ومعامل التشتت لكال المتغيرين  ,ويتضح منو ان
المستوى االجمالي لعوامل النجاح ىوفوق المتوسط ألفراد العينو وىذا ما يؤكده الوسط الحسابي العام لمتغير

عوامل النجاح اذ بمغ )  ( 3.76فوق الوسط المعياري البالغ (  )۳وكذلك استراتيجيات المنتج البالغ ( )۳٫33

فوق الوسط المعياري البالغ )  (۳وكان االنحراف المعياري ومعامل االختالف العام لعوامل النجاح
()26,49(,)0.98و( )38.76(,)8.04عمى التوالي مما يعكسان درجة انسجام العينو في االجابات  ,وىذا

يؤكد دور عوامل النجاح في اختيار االستراتيجية المناسبة .

ثانيا :اختثار انفرضيات

 -8انفرضية االوىل  :ىناك عالقة ارتباط معنوية بين عوامل نجاح المنتج واستراتيجيات المنتج عمى مستوى
رئيس وفرعي .

جرى اختبار الفرضية االولى بأسموب تحميل االرتباط والجدول ( )4يوضح ذلك .

جدول ( )4تحميل االرتباط بين عوامل النجاح واستراتيجيات المنتج

اسزشارُدُبد انًُزح
انزًُُض

انزُىَغ

انزؼذَم

االَكًبش

يؼبيم االسرجبط
)Sig. (2-tailed
يؼبيم االسرجبط
)Sig. (2-tailed
يؼبيم االسرجبط

**.610
.000
**.712
.000
**0.758

**.453
.000
**.534
.000
**0.455

**.574
.000
**.692
.000
**0.725

*.223
.020
.178
.066
**0.299

)Sig. (2-tailed

.000

.000

.000

.002

**0.748
.000
108

**0.367
0.00
108

ػىايم انُدبذ
اندىدح
انزكُىنىخُب
ػمهُخ اداسَخ
داػًخ

فشوع انفشضُه انثبَُخ

**0.636
**0.765
انجُئخ انزُبفسُخ يؼبيم االسرجبط
.000
.000
)Sig. (2-tailed
108
108
N
** انًؼُىَه ػُذ يسزىي ( , )0.01يؼبيم اسرجبط انشرت سجُشيبٌ.
* انًؼُىَه ػُذ يسزىي ( , )0.05يؼبيم اسرجبط انشرت سجُشيبٌ.

يتضىح مىىن الجىدول(  ( 4أن معامىل االرتبىىاط لمفرضىىيو الرئيسىىو االولىىى لمعالقىة بىىين عوامىىل النجىىاح

واستراتيجيات المنتج (** )0.770محققتا معنويو ( ,)0.000وىىذا ارتبىاط قىوي ودال معنىوي وايجىابي بمعنىى أن

الزيادة واالرتفاع في عوامل النجاح بمقدار (** )0.770يؤدي إلى تغيير باالتجاه نفسىو فىي اسىتراتيجيات المنىتج
.كىذلك بالنسىبو لفىروع الفرضىيو االولىى وكمىا موضىح فىي الجىدول)  ( 5حيىث معامىل االرتبىاط لمعالقىة بىين عوامىل
ال نجاح ( الجودة  ,التكنولوجيا  ,العقمية االدارية الداعمة  ,البيئة التنافسية ) ,واستراتيجيات المنتج (التمييىز ,
التنويىىىىىع  ,التعىىىىىديل  ,االنكمىىىىىاش ) بمىىىىىغ ( )0.22 , 0.57 ,0.45 , 0.61و ()0.17 , 0.69 ,0.53 ,0.71

و( )0.29 ,0.72 ,0.45 ,0.75و()0.36,0.74 ,0.63 ,0.76عمىى التىوالي وتىم اثبىات معنويىة جميىع فىروع
الفرضيو لمفرضيو االولى.
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وكمىا ىىو مبىين فىي الجىدول ) ( ۳النتىائج تؤكىد قبىول الفرضىيو االولىى (ىنىاك عالقىة ارتبىاط معنىوي بىين عوامىل
نجاح المنتج واستراتيجيات المنتج عمى مستوى رئيسي وفرعي ).

 - 2انفرضية انثانية  :ىناك عالقة تأثير معنوية بين عوامل نجاح المنتج واستراتيجيات المنتج عمى مسىتوى

رئيسي وفرعي.

جرى اختبار الفرضية الثانية بأسموب تحميل االنحدار والجدول ( )5يوضح ذلك.

فيما يخص الفرضيو الرئيسيو الثانيو من خالل الجدول( )4يمكن مالحظة الثابت( ) α =0.40والذي يعني

أن قيمة المتغير المعتمد استراتيجيات المنتج ()0.40عندما يكون عوامل النجاح تساوي صفرا .أما

قيمة)  (β=0.77فيي تدل عمى أن تغي ار مقداره ()8في عوامل النجاح سيؤدي إلى تغيير في استراتيجيات
المنتج( .)0.77وبمغت قيمة معامل التحديد البالغو(  )R2 =0.74وىذه القيمو تؤشر القدره التفسيريو لمتغير من

المتغير المستقل عوامل النجاح لمتغير المقابل من المتغير المعتمد استراتيجيات المنتج وىي عالية اخيرا ,

يتضح من الجدول ) )5وجود عالقة تأثير معنويو بين عوامل النجاح واستراتيجيات المنتج  ,حيث بمغت قيمة F
المحسوبو ( )304.18وىي اكبر من  Fالجدوليو(  )3.92ومعنويو لمستوى(  )0.000وىذه النتائج تؤكد قبول

الفرضيو الرئيسو الثانية عالقة تأثير معنوية بين عوامل نجاح المنتج واستراتيجيات المنتج عمى مستوى رئيس

وفرعي وفي ضوء ىذه الفرضية جرت صياغة عالقة دالية بين القيمة الحقيقية لممتغير التفسيري الرئيس عوامل
النجاح والمتغير االستجابي الرئيس وكانت معادلة االنحدار الخطي كاآلتي:
Y = α + βX
وبالتعويض في المعادلو :

استراتيجيات المنتج = ( 0.77 + 0.40عوامل النجاح )

اندذول ) )6ػاللخ انزأثُش ثٍُ ػىايم انُدبذ واسزشارُدُبد انًُزح
دسخخ
لًُخ ()T
لًُخ ()F
يسزىي
R2
B
a
انحشَخ
انًحسىثخ
انًؼُىَخ انًحسىثخ
0.74 0.77
1 0.40
17.44
304.18
0.000
106
انًؼُىَخ ػُذ يسزىي دالنخ ()0.O5
 Fاندذونُخ ثًسزىي دالنخ 3.92 = 0.05
Tاندذونُخ ثًسزىي دالنخ 1.65 = 0.05
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اما فروع الفرضيو فكانت النتائج موضحو في الجدول)  )6والذي يتضح منو اثبات جميع فروع الفرضيو الثانيو

ألن قيم Fالمحسوبو اكبر من Fالجدوليو البالغو ( )3.92

جدول ( )6اجالي فروع الفرية الثانية
تحميل التأثير بين الجودة واستراتيجيات المنتج

استراتيجيات
المنتج

استراتيجية التمييز

مستوى المعنوية

0.00

استراتيجية التنويع

0.00

استراتيجية التعديل

قيمة ()F

قيمة ()T

المحسوبة

المحسوبة

133.15
56.17

11.53
7.49

0.00

96.98

9.84

استراتيجية االنكماش 0.00

17.37

4.16

تحميل التأثير بين التكنولوجيا واستراتيجيات المنتج

استراتيجية التمييز

0.00

151.22

12.29

استراتيجية التنويع

0.00

78.12

8.83

0.00

157.11

12.53

0.00

8.88

2.98

استراتيجية التعديل

استراتيجية االنكماش

تحميل التأثير بين العقمية االدارية الداعمة واستراتيجيات المنتج

استراتيجية التمييز
استراتيجية التنويع

استراتيجية التعديل
استراتيجية االنكما

0.00

234.10

15.30

0.00

63.21

7.95

0.00

169.15

14.00

0.00

20.07

4.48

تحميل التأثير بين البيئة التنافسية واستراتيجيات المنتج

استراتيجية التمييز

0.00

258.93

16.09

استراتيجية التنويع

0.00

147.28

12.13

استراتيجية التعديل

0.00

233.04

15.26

0.00

34.44

استراتيجية االنكماش

5.86

المعنوية عند مستوى داللة ()0.O5

 Fالجدولية بمستوى داللة 3.92 = 0.05
Tالجدولية بمستوى داللة 1.65= 0.05
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد  )68لسنة 1025

66

 –3انفرضية انثانثة توجد فروق معنوية بين الشركات الصناعية في تبني استراتيجيات المنتج.
جرى اختبار الفرضية الثالثة بأسموب  mann-whitneyوالجدول ( )7يوضح ذلك.
الجدول )( 7اختبار mann-whitneyلعينة البحث

انغزائُخ
وانُسُدُخ

انغزائُخ
وانهُذسُخ

انُسُدُخ
وانهُذسُخ

ػىايم انُدبذ
m-w
انًؼُىَخ

اندىدح
530.5
0.62

انزكُىنىخُب
524.0
0.56

انؼمهُخ االداسَخ
488.0
0.30

انجُئخ انزُبفسُخ
461.0
0.17

االسزشارُدُبد
m-w
انًؼُىَخ
ػىايم انُدبذ
m-w
انًؼُىَخ
االسزشارُدُبد
m-w
انًؼُىَخ
ػىايم انُدبذ

انزًُُض
463.0
0.18
اندىدح
587.5
0.08
انزًُُض
460.5
0.07
اندىدح

انزُىَغ
461.0
0.17
انزكُهىخُب
485.0
0.06
انزُىَغ
347.5
0.03
انزكُهىخُب

انزؼذَم
519.5
0.53
انؼمهُخ االداسَخ
511.5
0.12
انزؼذَم
494.0
0.08
انؼمهُخ االداسَخ

االَكًبش
413.5
0. 51
انجُئخ انزُبفسُخ
532.5
0.06
االَكًبش
366.0
0.01
انجُئخ انزُبفسُخ

m-w
انًؼُىَخ

504.5
0.25

402.0
0.31

471.0
0.12

514.5
0.31

االسزشارُدُبد
m-w
انًؼُىَخ

انزًُُض
469.5
0. 12

انزُىَغ
327.0
0.01

انزؼذَم
421.5
0.23

االَكًبش
426.5
0.13

يتضح من الجدول ) ( 7عدم وجود فروق معنويو بين الشركات في عوامل النجاح الن مستوى المعنوية
لمشركات اكبر من ( , )0.05وىذا يشير الى ان الشركات ذات تجانس  ,ال يختمفان من حيث واقع تطبيق عوامل
النجاح  ,وعدم وجود فروق معنوية بين الشركات في استراتيجيات المنتج الن مستوى المعنوية لمشركات أكبر

من ( , )0.05وىذا يشير الى ان الشركات ذات تجانس  ,ال يختمفان من حيث واقع تطبيق استراتيجيات المنتج,
عدا بعض االستراتيجيات تتصف بضعف التجانس  . ,وعميو  ,سوف يتم معاممة الشركات كمجتمع واحد متكون

من  808مفرده ,واالستنتاجات والتوصيات كذلك تكون موحده.

 -4انفرضية انراتعة :تباين التأثير لعامل لعوامل النجاح في استراتيجيات المنتج .
جرى اختبار الفرضية الرابعة بأسموب  Stepwisوالجدول ( )8يوضح ذلك.

يتطرق ىذا المبحث ألختبار الفرضية الرئيسة الرابعة التي تنص عمى "تباين التأثير لعوامل النجاح في

استراتيجيات المنتج" تم االستناد الى تحميل االنحدار الخطي المتدرج ( )Stepwiseالذي يساعد في ترتيب

المتغيرات ب حسب تباين أىمية التأثير ضمن أنموذج االنحدار الخطي المتعدد وعبر عدة مراحل  ,تعكس
المرحمة األخيرة من ىذا االختبار الترتيب النيائي لممتغيرات المستقمة ذات األىمية في التأثير فقط  ,وىذا

يعكس ضمنا التباين في تأثير المتغيرات المستقمة في المتغير المعتمد  ,وفي ما يأتي تباين التأثير لعوامل
النجاح في ستراتيجيات المنتج في عينة البحث كما مبين في الجدول (. )8
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خذول ( )6رجبٍَ رأثُش ػىايم انُدبذ ػهً كم اسزشارُدُخ ضًٍ انًُىرج

ػىايم انُدبذ
انًزغُشاد انًسزمهخ

انزكُىنىخُب

اندىدح

انًزغُشاد انًؼزًذح
R2

اسزشارُدُبد
انًُزح

T

B

T

B

ػمهُخ اداسَخ
داػًخ
T

اسزشارُدُخ
انزًُُض

1.39 0.80

0.10

2.15

4.04 0.16

اسزشارُدُخ
انزُىَغ

0.00 0.60

0.00

1.96

0.57- 0.18

3.13 0.02- 0.28

3.53 0.27

اسزشاَدُخ
انزؼذَم
اسزشارُدُخ
االَكًبش

0.77

0.60 0.27

0.07

0.21- 1.93-

0.61

ثُئخ رُبفسُخ

B
0.30

T

B

4.68

0.43

5.70 0.05-

0.65

0.30

4.72

3.61 0.06

0.51
0.51

يتضح من الجىدول( )8ان أكثىر عوامىل النجىاح أىميىة مىن حيىث التىأثير فىي اسىتراتيجية التمييىز ىىي البيئىة

التنافسىية إذ بمغىىت قيمىىة ( )Bلمبيئىىة التنافسىىية ( )0.43وقيمىىة ( )tالمحسىىوبة ليىىا ( )4.68وىىىي قيمىىة معنويىىة

قياس ىاً لقيمتي ىا الجدوليىىة البالغىىة ( , )1.66فضىىال عىىن وجىىود عالقىىة ارتبىىاط ذات داللىىو احصىىائيو بىىين المتغيىىر
المستقل (البيئة التنافسية) و المتغير المعتمد (استراتيجية التمييز) حيث بمغ مستوى الداللة ( ,)0.000ويمييىا

العقمية االدارية الداعمة  ,ثم التكنواوجيا واخي ار الجودة وان معادلة خط االنحدار ىي
Y =  +  1X1 +2X2 +3X3+4X4
استراتيجية التمييز =  (0.11 + 0.07-الجودة)(0.16 +التكنولوجيا )  (0.30+عقمية ادارية داعمة )
 (0.43+البيئة التنافسية )

وان أكثر عوامل النجاح أىمية من حيث التأثيرفي استراتيجية التنويع ىي البيئة التنافسية  ,ويمييا التكنواوجيا

ثم العقمية االدارية الداعمة  ,واخي ار الجودة .إذ بمغت قيمة ( )Bلمبيئة التنافسية ( )0.65وقيمة ( )tالمحسوبة

ليا ( )5.70وىي قيمة معنوية قياساً لقيمتيا الجدولية البالغة ( , )1.66فضال عن وجود عالقة ارتباط ذات
داللو احصائيو بين المتغير المستقل (البيئة التنافسية) و المتغير المعتمد (استراتيجية التنويع) حيث بمغ

مستوى الداللة ( )0.000وان معادلة خط االنحدار ىي
Y =  +  1X1 +2X2 +3X3+4X4
استراتيجية التنويع =  (0.00- +0.48الجودة)(0.18 +التكنولوجيا )  (0.05-+عقمية ادارية داعمة )
 (0.65+البيئة التنافسية )
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ان أكثر عوامل النجاح أىمية من حيث التأثير في استراتيجية التعديل ىي البيئة التنافسية  ,ويمييا
العقمية االدارية الداعمة ثم التكنواوجيا  ,واخي ار الجودة إذ بمغت قيمة ( )Bلمبيئة التنافسية ( )0.51وقيمة ()t

المحسوبة ليا ( )4.72وىي قيمة معنوية قياساً لقيمتيا الجدولية البالغة ( , )1.66باالضافو الى وجود عالقة
ارتباط ذات داللو احصائيو بين المتغير المستقل (البيئة التنافسية) و المتغير المعتمد (استراتيجية التعديل)

حيث بمغ مستوى الداللة ( )0.000وان معادلة خط االنحدار ىي
Y =  +  1X1 +2X2 +3X3+4X4
استراتيجية التعديل =  ( 0.02- +0.31-الجودة)( 0.27 +التكنولوجيا )  ( 0.30-+عقمية ادارية داعمة ) +
 (0.51البيئة التنافسية )

ان أكثر عوامل النجاح أىمية من حيث التأثير ىي البيئة التنافسية  ,ويمييا الجودة ثم العقمية االدارية

الداعمة واخي ار التكنواوجيا إذ بمغت قيمة ( )Bلمبيئة التنافسية ( )0.51وقيمة ( )tالمحسوبة ليا ( )3.61وىي

قيمة معنوية قياساً لقيمتيا الجدولية البالغة ( , )1.66فضال عن وجود عالقة ارتباط ذات داللو احصائيو بين
المتغير المستقل (البيئة التنافسية) و المتغير المعتمد (استراتيجية االنكماش) حيث بمغ مستوى الداللة

( )0.000وان معادلة خط االنحدار ىي
Y =  +  1X1 +2X2 +3X3+4X4
استراتيجية االنكماش =  ( 0.07 +0.27الجودة)( 0.21- +التكنولوجيا )  ( 0.06+عقمية ادارية داعمة ) +

االستنتاخات وانتىصيات

 (0.51البيئة التنافسية )

كانت اىم االستنتاجات والتوصيات التي توصل ليا البحث ىي:

 - 8تحتل عوامل النجاح موقعا ميما في الشركات المبحوثة والسيما عامل الجودة بالدرجة االولى مما يؤكد
أمتالك ادارات الشركات لرؤية وبصيرة نافذة لما يحيط بيا .

دور فاعال في عمميات تطوير وطرح المنتج من خالل تقصير الوقت الى السوق
 -2تمعب التكنولوجيا ا
والتغيير التكنولوجي يحدد كيفية وطبيعة التنافس .

 -3تبين من خالل النتائج ان ىناك تأثير لمبيئة التنافسية بفروعيا ذات تأثير ايجابي في استراتيجيات المنتج
بسبب وعي وادراك الشركات المبحوثة بأىمية ىذا العامل .

 -4تركز الشركات الصناعية في استراتيجيات المنتج عمى استراتيجية التمييز بنسب عالية في العمميات
الصناعية التي تبحث عن التميز والبقاء والمنافسة بسبب ما يدخل الى البمد من المنتجات المتنوعة وبأسعار

تضاىي الموجود مع التركيز بنسب أقل عمى استراتيجية االنكماش .

 -5تبين من خالل نتائج الدراسة

عدم وجود فروق معنوية بين الشركات الصناعية ضمن قطاعاتيا

بخصوص بعد (عوامل النجاح)  ,عدا بعض الفروع الثانوية وىذه إشارة واضحة توحي الى أن ثقافة عوامل

النجاح لدى القيادات في الشركات الصناعية عينة الدراسة ال تختمف بشكل كبير بين شركة وأخرى .
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 -6تبين من خالل نتائج الدراسة

عدم وجود فروق معنوية بين الشركات الصناعية ضمن قطاعاتيا

بخصوص المتغير االستجابي (استراتيجيات المنتج )  ,عدا بعض الفروع الثانوية وىذه إشارة واضحة توحي
بأن الشركات المعنية بالدراسة أخذت تركز عمى االساليب والتقنيات المستعممة في استراتيجيات المنتج .

 -7تسعى أدارة الشركات الصناعية العراقية عينة البحث الى تحقيق عدة أىداف ويعد اليدف المركزي ىو
أرضاء الزبائن .

 -8أظيرت نتائج تحميل عالقات االرتباط المتغير المستقل ( عوامل النجاح ) بعالقة معنوية ذات أرتباط
معنوي مع المتغير المعتمد ( استراتيجيات المنتج ) .

 -9تحتل عوامل النجاح مكانو ميمة في رؤية القائمين في الصناعة في القطاعات المبحوثة لبمورة
استراتيجية منتج مناسبة وىذا مستمد من التأثير لعوامل النجاح في استراتيجيات المنتج .

-80

أن تحديد أو خفض أو ازالة منتج ىي ميمة ليست بسيطة لمسوق الصناعي  ,والخيارات التي

تستيدفيا الشركات الصناعية الشائعة في العراق ىي ايقاف العمل في بعض وحداتيا االساسية  ,و وتخفيض

نسبة المنتجات المقدمة لمزبائن عند شعورىا بوجود مخاطر مالية .

ايا اهى انتىصيات انتي يىصي تها انثسث:

 -8أن عمى ادارات الشركات لعب الدور الميم في تطوير المنتج من خالل عمميات الدعم

لمتوجيات

التسويقية الحديثة كالتوجيات التي توفرىا بحوث السوق ليا .

 -2تعزيز التطبيقات التكنولوجية الحديثة واجراء تحديث مستمر لألنظمة الموجودة داخل الشركة ,من أجل
مواكبة التسارع الكبير والمستمر في ىذا الجانب .

 -3تأكيد ضرورة تعرف الشركات الصناعية العراقية عينة البحث عمى جميع االستراتيجيات بيدف اختيارىا
االستراتيجية المالئمة التي تناسب إمكانيتيا ومواردىا وتحقق أىدافيا .

 -4ضرورة اىتمام الشركات الصناعية بالتصميم الخارجي لممنتج لما لو االثر االيجابي في جذب زبائن جدد.

 -5العمل عمى التحسين المستمر لممنتج وبما يحقق المالئمة مع احتياجات وتفضيالت الزبائن المتجددة
وذلك من خالل المتابعة المستمرة لممتغيرات المؤثرة في دوافع الشراء لدى الزبون دراسة السمعة والسوق.

 -6دعوة ادارة الشركات لتوسيع فعالياتيا من خالل جعل منتجاتيا قادرة عمى مواجية المنافسين المحمين
وغير المحمين حيث تضاىي المنتج المنافس من خالل االستخدام االمثل لمطاقات والقدرات المتاحة والحرص
عمى تطوير قابميات العاممين بأستمرار لمتعرف عمى البيئة التنافسية وتوسيع شبكة العمل الداخمية وعدم

اقتصارىا عمى وحدات محددة .

 -7ألىمية النشاط التسويقي فمن الضروري إشراك جميع اإلدارات العاممة في المصنع في وضع البرنامج
التسويقي وتطبيق مبدأ التسويق مسؤولية الجميع مع إعطاء أىمية إلدارة التسويق وعدىا من إدارات
المستويات العميا في المستوى التنظيمي.

 -8العمل عمى تحقيق رضا الزبون من خالل تحسين اإلمكانيات التكنولوجية لمشركة واالستجابة السريعة
لممتغيرات في األذواق والرغبات وظروف السوق .
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 -9رصد المنتجات التي يطرحيا المنافسون في السوق و تثبيت مواصفاتيا واسعارىا ومنافذ تسويقيا ودراسة
امكانية تطوير نماذج محسنة عنيا .

 -80تنمية روح المبادرة واشاعة مناخ مناسب لالبتكار والتطوير  ,وتشجيع الزبائن والعاممين عمى تقديم
أفكار ومقترحات تخص ابتكار المنتج .

 -88حث الشركات الصناعية عينة البحث عمى تنويع أنشطتيا بيدف توزيع المخاطر .
 -82زيادة وعي وادراك الشركات الصناعية بمفيوم استراتيجية االنكماش .
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Analysis of some of the success factors and product strategies
Applied Research in the industrial sector of the Iraqi
Abstract
This research deals with the study of the relationship between the success
factors as the independent variable and product strategies as the dependent
variable , has reacted to these variables to form the frame , which is the research
which centered research problem about the extent to which industrial companies
the vision and knowledge of Muslim women survive and develop in the business
market , which can be expressed about the extent of awareness of corporate
success factors and the use of product strategies and what the relationship
between the factors and strategies , while expressing the importance of research
to make the focus on the product occupies a paramount importance in the
industrial sector companies in relation to the elements of the marketing mix for
the possibility of face -based competition , as embodied objectives of the research
in the diagnosis and the reality of organizations surveyed about the extent of its
ability to provide chances of success necessary for product strategies , and test
relationships influence success factors and product strategies in companies that
have been researched and to identify the degree of variation of the success
factors in product strategies in corporate research sample . Was chosen as the
three sectors under the Ministry of Industry and Minerals and took a sample of
managers and formed a questionnaire and there were 108 questionnaires
distributed for this purpose and was the most prominent results are the existence
of a correlation between the success factors and strategies as well as a correlation
effect nonsmoker companies were homogeneous.

Key words: product concept , factors success products , classification product ,
strategies product.
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