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Abstract
This research aims to investigate of the impact of entrepreneurial strategies represented by its dimensions
(Innovation, Creative, Taking risk, proactive) and its role in achieving sustainable competitive advantage
represented by (Core Capability, Quality, Competitive Position, Information Technology, Strategic Flexibility)
in a sample of managers in Baghdad company for soft drinks mixed contribution. It was distributed (48)
questionnaires on the sample of senior and middle management has respond fully at rate (100%).it was use
of appropriate statistical methods (duplicates and arithmetic mean, simple regression, correlation
coefficient) to analyze the obtained data. Results of this research revealed the presence of statically
significant relationship between entrepreneurial strategies and sustainable competitive advantage
Sequentially as the most influential (Innovation, Taking risk, creative, proactive). the most important
recommendations of this research were: emphasize on quality in product being the most standard practice
among sustainable competitive advantage dimensions. As well as focusing on the diversification of the
production in terms of the introduction of unique products are characterized by all competitors, leading to
sustained excellence and leadership in the Iraqi market, which makes the company the surveyed companies
in the Iraqi memorable introduction.
Keywords: entrepreneurial strategies, sustainable competitive advantage, Baghdad company.
:المستخلص

 اخذ، االبتكار،يهدف هذا البحث الى التحقق من تأثير تبني االستراتيجيات الريادية المتمثلة بـ (االبداع
، المبادأة) ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة المتمثلة بـ ( المقدرة الجوهرية،المخاطرة
 المرونة االستراتيجية) في عينة من المديرين في، تكنولوجيا المعلومات، الموضع التنافسي،الجودة
) استبانة على عينة قصدية84( شركة بغداد للمشروبات الغازية المساهمة المختلطة حيث تم توزيع
 تم استخدام.%011 من االدارة العليا والوسطى وتمت االستجابة بشكل كامل اي بنسبة استجابة
) معامل االرتباط، االنحدار البسيط،األساليب االحصائية المناسبة ( التكرارات والمتوسطات الحسابية
 خلُص البحث الى وجود عالقة تأثير وارتباط ذو داللة احصائية ما بين.لتحليل البيانات المستحصلة
)*(
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االستراتيجيات الريادية والميزة التنافسية المستدامة وكان من ابرز النتائج وجود عالقة تأثيرية ذات
داللة احصائية لكل م ن االستراتيجيات الريادية على الميزة التنافسية المستدامة وبالتسلسل حسب األقوى
تأثيراً (االبتكار ،اخذ المخاطرة ،االبداع ،المبادأة) وخرج البحث بتوصيات كان من ابرزها التأكيد على
الجودة في المنتوج كونها كانت البُعد األكثر مستوى ممارسة من بين أبعاد الميزة التنافسية المستدامة.
فضالً عن التركيز على التنويع في االنتاج من حيث ادخال منتجات فريدة تتميز بها عن المنافسين مما
يؤدي الى استدامة التميز والريادة في السوق العراقية األمر الذي يجعل الشركة المبحوثة في مقدمة
الشركات العراقية تميزاً.
المبحث األول :منهجية البحث
 .1 -1تمهيد
تشهد األسواق الحالية بشكل عام تغيرات متسارعة في مستوى التطور والتكنولوجيا وتقديم ما هو جديد
و ُمبتكر على مستوى السلع والخدمات ،ولعل من بين أهم القضايا المعاصرة في إدارة األعمال
والتسويق الحديث هو الريادةفي األعمال ومدى أهميته في طرح األفكار اإلبداعية الفريدة بالشكل الذي
يلبي متطلبات الزبون بالدرجة األولى وتوجهات المنظمة بالدرجة الثانية وجاءت الريادة في األعمال
نتيجة لتماثل الكثير من السلع والخدمات وطريقة ايصالها إلى أذهان المستهلكين حيث بات الزبون على
دراية كاملة في أحوال السوق وما يتوفر فيها من سلع وخدمات ،لذا برزت الحاجة الى أفكار إبداعية
وجريئة في التقديم كونه قائم على الولوج باألعمال الجديدة وال ُمبتكرة.
 .2-1مشكلة البحث
إن استراتيجيات الريادة تعد من اهم االستراتيجيات التي تدفع منظمات األعمال نحو التوجه لتحقيق
رغبات وحاجات الزبائن ،وتعتبر األداة الرئيسة للمنظمات المعاصرة في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامةوشغلها الشاغل في تقديم ما هو جديد و ُمبتكر تتفوق به عن نظيراتها من المنظمات لكن ال
زال هذا المفهوم موضع نقاش وحوار وبخاصة في جانبه التطبيقي لذا يمكن صياغة مشكلة البحث في
التساؤالت التالية:
 -0ما مدى اهتمام الشركة المبحوثة في الريادة في األعمال؟
 -6هل هناك تأثير لالستراتيجيات الرياديةعلى الميزة التنافسيةالمستدامة في الشركة المبحوثة؟
 .3-1اهمية البحث
تكمن اهمية البحث في كونه يتناول مفاهيم حديثة في إدارة األعمال والتسويق والتي تتضح في
عنوان البحث باإلضافة الى أن البحث يقدم لنا عدة امور وهي :
-0
-6
-3
.4-1

التعرف على الواقع الصناعي في شركة بغداد للمشروبات الغازية والكيفية التي تعمل بها في
ظل ظروف غير مستقرة وغياب واضح للمنتج الوطني األمر الذي أدى الى انعدام ثقة الزبون
بالمنتجات الوطنية.
اهمية دراسة تبني الريادة في شركة بغدادللمشروبات الغازية والتي من شأنها أن ترفع مستوى
االنتاجية في جميع األعمال واألنشطة .
تعتبر اعمال شركة بغداد للمشروبات الغازية متميزة في السوق العراقية نظراً لما تملكه من
رؤيا واضحة في ميدان عملها ومواكبتها للسوق العالمية لذا يمكن اإلستفادة من تجربتها
المتميزة في انجاح شركات عراقية اخرى.
اهداف البحث

يسعى البحث الى تحقيق عدة اهداف وهي :
 -0معرفة مدى وعي وتطبيق شركة بغدادللمشروبات الغازية بالريادة واالستراتيجيات الريادية.
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 -6قياس تأثير االستراتيجيات الريادية على الميزة التنافسية المستدامة لشركة بغداد للمشروبات
الغازية والذي يمكن أن تلقي بضاللها على الشركة والزبون من خالل تحقيق اهدافهم
المشتركة.
 .5-1نموذج البحث
تم اقتراح نموذج افتراضي للبحث يوضح ابعاد المشكلة المبحوثة والذي يتكون من متغيرين  :المتغير
المستقل (االستراتيجيات الريادية) المتكون من:اإلبداع ،االبتكار،اخذ المخاطرة ،والمبادأة .والمتغير
التابع (الميزة التنافسية المستدامة) والمتكون من :المقدرة الجوهرية ،الجودة ،الموضع التنافسي،
تكنولوجيا المعلومات ،المرونة االستراتيجية بنا ًء على ما جاء به العديد من الباحثون.

المتغيرالمستقل

المتغير التابع

الميزةالتنافسيةالمستدامة

االستراتيجيات الريادية
اإلبداع

 -المقدرة الجوهرية

االبتكار

 -الجودة

اخذالمخاطرة

 -الموضع التنافسي

المبادأة

 تكنولوجيا المعلومات المرونة االستراتيجيةشكل ()0-0
نموذج البحث

تم االستعانة بالمصادر أدناه في وضع أبعاد متغيرات البحث:
المتغير المستقل( :السكارنة(،)6114 ،حسنHufman, (،)Weaver, 2002(،)6108 ،
)Culahan, 2009(،)Gerry & Tomas, 2003(،)2003
المتغير التابع( :الدليمي(،)6112،البناء(،)6112،اللهيبي(،)6101 ،محسن(،)6106 ،العبادي،
Kazlauskait&Buciunien,
(
،)Yusoff&Azam,
2011(،)6108
)Kak&Sushil, 2002(،(Srivastava, 2005(،)2008
 .6-1فرضيات البحث
تم صياغة فرضيات البحث وبالشكل التالي:
 الفرضية األولى  :هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين تبني االستراتيجيات الريادية وتحقيق
الميزة التنافسية المستدامة ،ولقد تفرع عن الفرضية اربع فرضيات فرعية وهي -:
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 -0هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية االبداع وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 -6هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية االبتكار وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 -3هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية اخذ المخاطرة وتحقيق الميزة
التنافسية المستدامة.
 -8هناك عالقة ارتباط ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية المبادأة وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 الفرضية الثانية  :هناك عالقة اثر ايجابية ومعنوية بين تبني االستراتيجيات الريادية وتحقيق
الميزة التنافسية المستدامة  ،ولقد تفرع عن الفرضية اربع فرضيات فرعية وهي -:
 -0هناك عالقة اثر ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية االبداع وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 -6هناك عالقة اثر ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية االبتكار وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 -3هناك عالقة اثر ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية اخذ المخاطرة وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 -8هناك عالقة اثر ايجابية ومعنوية بين تبني استراتيجية المبادأة وتحقيق الميزة التنافسية
المستدامة.
 .7-1التعريفات اإلجرائية
تم صياغة تعريفات اجرائية من قبل الباحث وبما يتالئم مع متطلبات البحث
 االستراتيجيات الريادية  :وهي التوجهات المتبعة في الشركات الهادفة للربح لغرض تقديم منتج أوخدمة متفوقة واستثنائية تتفوق بها عن سائر الشركات المنافسة وتتبع هذه االستراتيجيات لدى
الشركات المهتمة بالجودة وتقديم االبتكارات و األفكار الجريئة ،وتتضمن هذه االستراتيجيات:
اإلبداع ،االبتكار ،اخذ المخاطرة ،المبادأة.
 الميزة التنافسية المستدامة :قدرة الشركة على طرح منتج يجمع بين الميزة التنافسية والميزةاالستراتيجية منطلقين من مفهوم جوهري كون أن الميزة التنافسية المستدامة هي تلبية الحاجات
الحالية للسوق مع األخذ بعين االعتبار الحاجات المستقبلية القادمة وتتضمن األبعاد التالية :المقدرة
الجوهرية ،الجودة ،الموضع التنافسي ،تكنولوجيا المعلومات ،المرونة االستراتيجية.
 .8-1حدود البحث
 الحدود المكانية :اقتصر هذا البحث على شركة بغداد للمشروبات الغازية والمتواجدة في العاصمة(بغداد).
 الحدود الزمنية :تم انجاز البحث وتحديداً خالل الفترة المُمتدة من  6102/3/0ولغاية.6102/2/01
 الحدود البشرية :اإلدارة العليا والوسطى ومدراء الوحدات اإلدارية ومسؤولوا الخطوط االنتاجيةووكالء المبيعات وكل اصحاب القرار في الشركة الذين يعملون في الشركة موضوع البحث.
 .9-1اداة البحث
تم االعتماد على االستمارة كأداة رئيسية في جمع البيانات وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي Five-
 ، Likert Scaleبحيث اخذت كل اجابة اهمية نسبية .وألغراض التحليل تم استخدام البرنامج
االحصائي .SPSS
وتضمنت االستبانة ثالثة اجزاء  ،هي :
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الجزء االول  :الجزء الخاص بالمعلومات الديموغرافية لعينة الدراسة من خالل ( )2فقرات وهي
(العمر  ،النوع  ،المؤهل العلمي  ،الخبرة العملية ،التخصص حسب الشهادة  ،والموقع االداري
للموظف).
الجزء الثاني  :تضمن هذا الجزء محور قياس االستراتيجيات الريادية والمكون من ( )8ابعاد وهي :
(االبداع ،االبتكار ،اخذ المخاطرة ،المبادأة)
الجزء الثالث  :تضمن هذا الجزء محور قياس الميزة التنافسية المستدامة والمكون من ( )1ابعاد وهي :
(المقدرة الجوهرية ،الجودة ،الموضع التنافسي ،تكنولوجيا المعلومات ،المرونة االستراتيجية)
 .11-1ادوات تحليل البيانات
لإلجابة عن اسئلة البحث واختبار فرضياتها تم اعتماد الرزمة االحصائية للعلوم االجتماعية – SPSS
 ، Statistical Package for Social Sciencesوالتي تكونت من :
 التكرارات والنسب المئوية  :لوصف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث ،وإظهار نسبةاالجابات من متغير معين من مجموع االجابات.
 كررونباخ الفا ( : )Cronbach Alfaلقياس ثبات اداة البحث. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :بهدف االجابة عن اسئلة البحث ومعرفة االهميةالنسبية لكل فقرة من ابعاد البحث  ،وإظهار درجة تشتت االجابات عن وسطها الحسابي.
 االنحدار البسيط( :)Simple Regressionويستخدم إليجاد العالقة التأثيرية بين متغيرين منمتغيرات الدراسة.
 -تحليل االرتباط ( : )Pearsonلقياس قوة واتجاه العالقة بين المتغيرين.

المبحث الثاني :اإلطار النظري
 .1-2تمهيد
يتناول هذا المبحث الجانب النظري لكل من المتغير المستقل والمتمثل بـ (االستراتيجيات الريادية)
ابتدا ًء من االستراتيجية ،الريادة ،والمنظمات الريادية ،االستراتيجيات الريادية والمتغير التابع المتمثل بـ
( الميزة التنافسية المستدامة ) حيث تم تناول الميزة التنافسية ،أبعاد الميزة التنافسية المستدامة بشكل
وافي وموسع بعض الشيء مما يقدم صورة واضحة عن متغيرات البحث.
 .2-2المتغير المستقل (االستراتيجيات الريادية)Entrepreneurial Strategies
ً
بداية وقبل أن نخوض في التفاصيل البد من معرفة وتفصيل عنوان هذا المتغير المهم والذي يحمل في
طياته كثير من الدالالت اإلدارية المعاصرة حيث يتكون من (االستراتيجية)( ،الريادة في األعمال)
...والتي تعتبر الدافع الرئيسي لمنظمات األعمال نحو التوجه لتحقيق رغبات وحاجات الزبائن ،وكذلك
الوصول بهذه المنظمات الى التميز واالستحواذ على السوق من خالل الحصول على الحصة السوقية
األعلى.
 .1-2-2االستراتيجية Strategy
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يعبر عن االستراتيجية بأنها اتجاه ونطاق المنظمة على المدى الطويل من اجل الحصول على ميزة
للمنظمة من خالل ترتيب المصادر المتاحة لها دون أن يكون هنالك تغيير في البيئة وبما يُرضي
توقعات أصحاب المصلحة في المنظمة ( .(Johnson & Scholes, 2002: 10ويُشار
لالستراتيجية بأنها استشراق المستقبل وتقديم فكرة مستقبلية والقيام باألعمال الضرورية الالزمة لتحقيق
تلك الفكرة .كما وعرفها (الصميدعي )021 :6118 ،بأنها اتخاذ القرارات طويلة األجل الموجهة نحو
تحقيق اهداف المنظمة من خالل دراسة عوامل القوة والضعف في بيئة المنظمة الداخلية وربطها
وتكييفها مع الفرص والتهديدات في البيئة المحيطة بالمنظمة مما يعزز موقفها التنافسي في مجال
عملها.
بنا ًء على ما تقدم فإن أي تعريف لالستراتيجية يمكن أن يكون مقبوالً عند اإلشارة الى المضامين التالية:
-

انها وسيلة ُتعتمد من قبل المنظمة للموائمة بين مواردها المتاحة والفرص الحاصلة أو الممكن
حصولها في البيئة الخارجية.
أدارة رئيسة إلتخاذ القرارات الهامة والمصيرية في حياة المنظمة وعلى األمد البعيد.
تعظيم مواردها المتاحة عبر االستخدام الكفء لمواجهة احتياجاتها.
تستمد االستراتيجية وجودها من خالل رسالة المنظمة (البكري.)62 :6106 ،
 .2-2-2الريادة في األعمال Business Entrepreneur

تعتبر الريادة من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية على
حد سواء ،ويمكن تعريف الريادة بأنها عملية انشاء شيء جديد ذو قيمة وتخصيص الوقت والجهد
والمال الالزم للمشروع وتحمل المخاطر المصاحبة واستقبال المكافئة الناتجة (النجار والعلي:6114 ،
 .)1فالريادة هي العملية التي من خاللها يقوم فرد أو مجموعة من األفراد باستخدام جهداً منظماً،
ووسائل للسعي وراء الفرص لتأمين قيمة ،والنمو للمشروع بالتجاوب مع الرغبات والحاجات من خالل
االبداع ( )Innovationوالتفرد (. )Uniqueness
ويعطي (بدران )21 :6111 ،تعريفا ً شامالً للريادة على أنها مجموعة الصفات المركبة التي تجعل من
صاحبها الريادي مستعداً للدخول في إنشاء أو تطوير مشروع لحسابه الخاص  ،يضع فيه شيئا ً من
اإلبداع واالبتكار (التكنولوجي ،أو اإلداري ،أو التسويقي ،أو الثقافي ،أو االجتماعي ،أو العلمي).
والريادة هي عملية ديناميكية لتأمين تراكم الثروة ،وهذه الثروة ُتقدم عن طريق األفراد الذين يتخذون
المخاطر في رؤوس اموالهم ،وااللتزام بالتطبيق لكي يضيفوا قيمة الى بعض المنتجات أو الخدمات.
وهذه المنتجات أو الخدمات قد تكون أو ال تكون جديدة أو فريدة ،ولكن يجب أن يضيف الريادي لها
قيمة من خالل تخصيص الموارد والمهارات الضرورية ( .)Kuratko, 2001: 29وال بد للريادي
من أن ينظر الى تنظيم مشروعه بالشكل القانوني لألعمال ،والقيام بتصميم هيكل تنظيمي مناسب لعمله
لضمان تنفيذ األعمال على خير وجه ( .)Coulter, 2001: 6وينظر ( Michael&Ireland,
 )2001: 49الى الريادة واإلدارة االستراتيجية والتكامل بينهما للوصول الى خلق ثروة كبيرة
للمنظمة ،ويعرفان الريادة على أنها مجال تابع للصيرورة االجتماعية للمنظمة من خالل عمل األفراد
وفرق العمل لخلق ثروة بواسطة توافق جديد وفريد من نوعه للموارد من اجل اكتشاف الفرصالسوقية.
 .3-2-2المنظمات الرياديةEntrepreneurial Organizations
يُشار الى المنظمات الريادية بأنها تلك المنظمات التي تعمل بقوة ايجابيةفي النمو االقتصادي وتكوين
العالقة ما بين االبتكار والسوق وتؤدي الى زيادة الدخل القومي من خالل ايجاد فرص العمل ،وكذلك
تقديم التكنولوجيا الحديثة لطرح المنتجات والخدمات باألسواق (.)Manimala, 2006: 283
وعُرفت بأنها المنظمات التي تنتج عن االبتكار سوا ًء كان لمنتجات جديدة ام طرق انتاج جديدة ام
اسواق جديدة ام نماذج جديدة من المنظمات ،وإن االبتكار يأتي من الحاجات الجديدة للزبائن والذي ينتج
عنه قيمة مُضافة للزبائن تساعد في تحقيق واشباع حاجاتهم (السكارنة .)66 :6114 ،كما وعرف
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( )Michael A, 2000: 120المنظمات الريادية هي التي تمتلك القدرات لتطوير منتجات وخدمات
جديدة وكذلك تن ظيم وإدارة عمليات االبتكار ،والربط ما بين االبتكاروالتحديث ودورهما في تحقيق
الميزة التنافسية للمنظمات .فضالً عن تعريف ))Shattock, 2005: 17الذي عرف المنظمات
الريادية بأنها تلك المنظمات التي تبني شيئا ً ذي قيمة وكذلك التي تقوم باغتنام الفرص بنا ًء على الموارد
والمصادر المتاحة وضمن رؤية محددة مع األخذ باالعتبار تقدير المخاطر .واشار
( )Caruang,2000:15الى أن المنظمة الريادية ال بد أن يتوافر فيها ثالث عناصر اساسية هي:
 -0األفراد الرياديين الذين هم مصدر االبداع.
 -6البعد التنظيمي المرتبط بالرؤية والرسالة الواضحة ،والمناخ التنظيمي الذي يرتبط بالثقة
والمثالية واالبداع ،التحوط للفشل ،التعامل مع حاالت الغموض ،والرقابة الداخلية.
 -3البعد البيئي المرتبط بالتنوع في األسواق والمنتجات وأساليب العمل ،ومداخل األعمال الجديدة
من خالل دراسة وتقييم البيئتين الداخلية والخارجية.
وتنصب جهود المديرين والعاملين في المنظمة الريادية من خالل ابتكاراتهم وابداعاتهم وممارساتهم
المؤسسية المختلفة في تعزيز األداء المؤسسي للمنظمة وبالتالي تعزيز الوضع التنافسي لها وخلق ميزة
تنافسية مستدامة تتفوق بها عن المنافسين اآلخرين في مجالها.
 .4-2-2االستراتيجيات الريادية Entrepreneurial Strategies
تعتمد المنظمات الريادية الهادفة الى ايجاد قيمة فريدة للزبون والمجتمع والمنظمة استراتيجيات ريادية
من خالل تقديم منتجاتها أو خدماتها بشكل يفوق منافسيها من حيث الجودة ،االبتكار ،التميز،
التسليم...الخ .حيث يُعبر عن هذه االستراتيجيات بأنها القدرة على تحقيق الفرق في القيمة ما بين الكلف
واألرباح  ،وإن قيادة التكلفة والتمايز في المنتج تمثل ريادة في األعمال وحتى تحقق المنظمات ذلك ال
بد لها من أن توظف العاملين األكفاء وتعمل على تدريبهم وتحفيزهم وتدعمهم وتضعهم في األماكن
المناسبة ألداء اعمالهم ( .)Baron&Kreps, 2000: 10وعرف ()Morris, 2000: 15
استراتيجيات الريادة بأنها التي تبنى على كل شيء جديد والقيام باالبتكار والقدرة على التكيف وكذلك
القدرة على التنافس وتحقيق الميزة التنافسية ،ولهذا على المنظمات الريادية أن تبحث عن الفرص
المناسبة المتاحة في األسواق وكذلك الموارد المالئمة لهذه الفرص .كما وصف ( Kathlean,
 ) 2000:6استراتيجيات الريادة بأنها ذات دالالت معينة وملموسة للعاملين من حيث االبتكار والتغيير
وكذلك اجراء التحسينات وتطوير األفكار لألعمال الحالية ،وإن معظم المنظمات لديها استراتيجيات
مجربة تساعدها في الريادة وكذلك العمل على اإلستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات
والمنتجات التي يتم طرحها في األسواق الجديدة .ويمكن تعريف استراتيجيات الريادة من خالل االجابة
على التساؤل التالي وهو كيفية القدرة على انشاء منظمات اكثر ريادية وأن تصبح اكثر ابتكاراً واخذاً
للمخاطرة واكثر سرعة وهذا يأتي من خالل البعدين التاليين :
 -0أن تؤسس منظمة ذات اعمال جديدة ومخاطرة جديدة
 -6أن تقوم بتحويل المنظمة وتجعلها الى وضع اكثر ريادية من خالل التغيير في مجال معايير
األداء وانظمة الموارد والمصادر وانظمة الحوافز والمكافآت باإلضافة الى ثقافة المنظمة
ومعايير التوظيف والتعيين (.)Cooper, 2000: 16
وتساعد استراتيجيات الريادة في األعمال على تحقيق الرؤية للمنظمات ،أي انها مفتاح لتحقيق قيمة
وربحية عالية ومطلوبة على المدى الطويل لألعمال والقدرة على القبول بالمخاطرة Hitt& Ireland
).)2002: 112
بنا ًء على ما تقدم وعلى ما يمكن تلمسه من واقع مجتمع البحث ،يبرز لنا تعريف االستراتيجيات الريادية
التي يمكن اعتمادها في ادارة الشركة موضوع البحث لغرض تعزيز الميزة التنافسية المستدامة وهو "
تبني إدارة الشركة التوجه الريادي من خالل اعتماد استراتيجيات ذات ميزة ريادية تتمثل باإلبداع،
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االبتكار ،التميز ،اخذ المخاطرة ،والمبادأة في تقديم المنتج بالشكل الذي يهدف الى تعزيز الوضع
التنافسي للشركة وبناء ميزة تنافسية مستدامة تتفوق بها عن منافسيها مستند ًة في ذلك على استمرارية
التخطيط االستراتيجي ودراسة مستمرة للسوق".
وتضم االستراتيجيات الريادية كالً من  :االبداع ،االبتكار ،التميز ،اخذ المخاطرة ،المبادأة وفيما يلي
شرح لكل استراتيجية.
 .1-4-2-2استراتيجية االبداع Strategy Innovation
اإلبداع هو القدرة على جمع أو مشاركة المعلومات بطرق تطوير افكار جديدة تعكس الحاجات ال ُمدركة
وتستجيب للفرص في المنظمة حيث يعتبر الخطوة األولى لالبتكار ويساهم في نجاح المنظمة على
المدى الطويل (السكارنة .)84 :6114 ،وتركز المنظمة الريادية عاد ًة على االبداع ،والذي قد يكون
ابداع تكنولوجي ،أو منتج جديد ،أو طريقة جديدة في تقديم المنتج أو الخدمة من حيث التسعير،
الترويج ،التوزيع األمر الذي يشكل قيمة متفــوقة لــدى الزبــون .ويعتبر االبداع المصدر الحيــوي
للميــزة التنافسيــة للشــركــات .وفي تعريف آخر يُشار الى اإلبداع بأنه تطبيق فكرة ُ
طورت داخل
المنظمة أو تمت استعارتها من خارج المنظمة سوا ًء كانت تتعلق بالمنتج أو الخدمة أو الوسيلة أو النظام
أو السياسة أو البرامج (مبارك .)611 :6112 ،ويعتمد اداء اإلبداع في المنظمات على اجراءات
واستراتيجيات محددة توظفها الشركة لزيادة مقدرتها اإلبداعية حيث تتضمن التغيير في نمط القيادة ،
التزام اإلدارة العليا باإلبداع ،تطوير المهارات اإلبداعية للعاملين ،تطوير المقدرات التكنولوجية
(; .)Bhattacharya 2006كما ورد في ) .)Jayanth, 2014: 4424ويُنظر الى االبداع على
انه ايجاد توافق جديد للعوامل االقتصادية (النجار و العلي .)08 :6114 ،ويبين الشكل اآلتي تأمين
قيمة جديدة من خالل اإلبداع في توافق الموارد:

Financial Resources
الموارد المالية

New Value Delivered
تقديم قيمة جديدة

Innovative
Combination
االبداع في التوافق

Human Resources
الموارد البشرية

Operating Resources
الموارد التشغيلية

شكل ()1-2
تأمين قيمة جديدة من خالل اإلبداع
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المصدر)Wickham, Philip A. 2001) :

 .2-4-2-2استراتيجية االبتكار Strategy Creative
يرى ( )Amabile, 1998:78أن االبتكار هو القدرة على التعبير عن األفكار ذات األصالة العالية،
وأن تكون هذه األفكار مثالية من حيث مناسبتها لالستخدام وقابليتها للتطبيق .وعرف ( & Smith
 ) Gregorio, 2002: 81أن االبتكار هو ذلك المحتوى في ايجاد منتج مختلف عن المنافسين ويكون
من البدائل المفضلة للزبائن .والمنظمة االبتكارية هي تلك المنظمة التي تبتكر اشياء ذات قيمة في
الخدمات واألفكار واإلجراءات والعمليات ضمن مجموعة من العاملين مع بعضهم بعضا ً في ظل
اإلطار االجتماعي للمنظمة الذي يتكون من األفراد والجماعات للتأثير في السلوك االبتكاري الذي يحدد
االبتكار التنظيمي للمنظمة ) .(Wolff &Pett, 2006: 268وتمر عملية االبتكار بثالث مراحل
رئيسية هي:
أوالً :مرحلة االبتكار  Creativityأي خلق فكرة جديدة.
ثانياً :مرحلة التنفيذ  Implementationيعني التطبيق العملي للفكرة.
ثالثاً :مرحلة االنتشار  Diffusionيعني ادخال وقبول الفكرة المنفذة بالكامل داخل المنظمة أو خارجها.
(التميمي والحضرمي.)44 :0224 ،
وقد أشار (الصرن )13 :6110 ،الى انه من الضروري تنمية عمليات االبتكار واإلبداع في المنظمات
على اختالف انواعها وعملياتها ،وهذه التنمية والتطوير للعمليات االبتكارية واإلبداعية وصلت الى
اعلى مراحلها خالل عصرنا الحالي والتي تسمى ثقافة االبتكار واإلبداع ،ومن اجل تحقيق هذه الثقافة
في منظمات األعمال يتطلب القيام بمجموعة من المهام منها:
-0
-6
-3
-8

البحث عن طرائق جديدة ومبتكرة في االنتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرية.
مراجعة السياسات اإلدارية الخاصة بأنشطة المنظمة.
مراجعة وتقييم األداء للحصول على نتائج ومعلومات دقيقة عن مستوى األداء لجميع األقسام
واألفراد في المنظمة.
دراسة العالقة والتفاعل مع البيئة الداخلية للمنظمة والبيئة الخارجية ايضا ً ومدى تأثير ذلك في
الثقافة االبتكارية واإلبداعية للمنظمة.

 .3-4-2-2استراتيجية اخذ المخاطرة Taking Risk Strategy
يقصد بالمخاطرة القدرة على حساب المخاطر الممكن حدوثها ،والمواجهة النفسية واالقتصادية ،ومن ثم
اتخاذ القرار المالئم للتغلب عليها ( مبارك .)601 :6112 ،ويمكن القول بأن اخذ المخاطرة هي
االحتمالية في الحصول على مكافأة ،أو تحقيق عوائد في حال نجاح خطة المشروع المقترحة ،ويكون
تقييم اخذ المخاطرة من ناحية اقتصادية ويكون ذو عالقة باتخاذ القرارات ومبنيا ً على مبدأ المقامرة
والمغامرة والمخرجات المتأتية ) . )Oviatt& McDougall, 2005: 538وال توجد حدود معينة
وإطار محدد لسلوك أخذ المخاطرة ما بين المنظمات واألشخاص على ح ًد سواء ،اما بالنسبة للمشاريع
الجديدة ،فكلما كانت المخاطرة أقل يكون الشخص عبارة عن عامل أو فرد عادي ،وكلما زادت درجة
المخاطرة يصبح رياديا ً ( .)Bostjan, 2003:3ويرى ( )Kozan&Ozsoy, 2006: 114الى
أن الميل نحو اخذ المخاطرة مرتبط بطبيعة المؤسسات واألشخاص ومدى الفائدة المتوقعة من مقدار هذا
الخطر ،وعندها ال بد من إدراك هذه المخاطر خصوصا ً وإن المنظمات واألفراد جزء من المجتمع
والبيئة المحيطة ،حيث يتم قراءة وتحليل كافة الظروف والمتغيرات .وتأتي مهارات أخذ المخاطرة في
حاالت الغموض وعدم التأكد من الكيفية التي تضمن بقاء ونجاح األعمال والخوف من الفشل ،وألجل
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بقاء الريادة ال بد من احتساب المخاطر التي تأتي من القيام بتنفيذ األعمال ( .)Grilo, 2005: 29
ويوضح الشكل ( )6-6في أدناه بناء سلوك أخذ المخاطرة سوا ًء للمنظمات أو األفراد الرياديين:

ثقافة المنظمة

اإلدراك






سلوك أخذ
المخاطرة
للمنظمة

سلوك
أخذ
المخاطرة
لألفراد

االهتمام
السلوكي

اطار العقد
قاعدة السلوك
سلبي
تكاملي

اتجاه
الخطر

الميل إلتخاذ
المغامرة

احتمال
الخطر

اإلطار مع العمليات



التقييم
غير تجميعي

شكل()6-6
بناء سلوك أخذ المخاطرة سوا ًء للمنظمات أو األفراد الرياديين
المصدر)Bostjan.Antoncic, 2003: 10) :

 .4-4-2-2استراتيجية المبادأة

Strategy Proactive

يعتبر سلوك المبادأة هو المشاركة في التغييرات واالنتباه الى البيئة ،وإن المنظمات لديها القدرة على
االستمرارية وتحقيق الفوائد من خالل التغييرات المحيطة بها ،وهناك تمييز بين المبادأة والتفاعل ،حيث
إن السلوك التفاعلي هو الذي يكون بمثابة ردة فعل للتغييرات التي تحدث في البيئة الذي يتطلب إجراء
سريع كجزء اساسي في إدارة األزمات ( .)Birgitta, 2012: 5ويرى ()Argon, 1998: 113
أن المبادأة هي القدرة على ايجاد الفرص أو تمييز الفرص عند القيام بطرح المنتجات في السوق،
وتكون استجابة للتغييرات وليس كردة فعل لألحداث ،ويكون ذلك من خالل الحصول على المعلومات
عن الوضع الحالي والسابق وفي المستقبل .وتعرف المبادأة بأنها اتجاه الشركة لتوقع وفهم والتعرف
بنا ًء على الحاجات المحتملة التي من شأنها أن تنشأ في السوق وبالتالي ترك المنافسة الحالية واالتجاه
نحو انشاء منفعة تتقدم بها عن منافسيها بخطوة ( .(Eggers et al,2013: 526فضالً عن أن
641

المبادأة هي أداة متعددة األبعاد يمكن أن تقترن باإلبداع أو بدونه ومن المتوقع من المبادأة أن تكون
مهمة في تأمين أداء متفوق للشركة (..)Karen. Y.wang et al, 2015: 68;74ويُشار الى
المبادأة بأنها القدرة على أخذ مخاطرة عالية اكثر من ظروف البيئة المحيطة بالمنظمات وهي تتضمن
ثالثة عناصر اساسية :
 -0إقرار مالحقة أو عدم مالحقة المنافسين باإلبداع
 -6المفاضلة بين المحاوالت الحقيقية في النمو واإلبداع والتطوير
 -3محاولة التعاون مع المنافسين من اجل احتوائهم
 .3-2المتغير التابع (الميزة التنافسية المستدامة Sustainable Competitive
)Advantage
يتناول المتغير التابع تعريف الميزة التنافسية ،الميزة التنافسية المستدامة ،وأبعاد الميزة التنافسية
المستدامة  ،وفيما يلي شرح لكل مفهوم من المفاهيم التي يمكن أن تتأثر من جراء استخدام
االستراتيجيات الريادية التي سبق ذكرها في المتغير المستقل.
 .1-3-2الميزة التنافسية Competitive Advantage
تسعى المنظمات بشكل عام ألن تبقى في السوق وتستمر في مجال عملها ،محاولة ً تقديم سلعة أو خدمة
تتفوق فيها عن منافسيها .ولكن ذلك ال يتحقق بشكل سهل ويسير ،بل تتعرض الى منافسة شديدة ،في
إشارة الى وجود منافسة شديدة وقوية ،ومن اجل تحقيق ذلك فإنه يستوجب أن تمتلك ميزة تنافسية تعبر
بها ومن خاللها عن تفردها عن غيرها من المنظمات األخرى في ذات المجال (البكري:6108 ،
 .) 024لذا فإن الميزة التنافسية هي ميزات المنظمات في منظور سوق المنتج الذي يجلب اكثر من
مركز تنافسي للمنظمة ( .)Liu, 2003: 15كما إن الميزة التنافسية على مستوى المنظمة تدل على
ً
مقارنة بالمنافسين محليا ً أو دوليا ً
قدرتها على انتاج السلع أو الخدمات بجودة عالية أو بكلفة منخفضة
(التميمي والخشالي .)021 :6118 ،وعرفت ايضا ً بأنها أية ميزة متحققة من قبل الشركة هي أعلى
مما يقدمه المنافسون الى الزبائن وذات قيمة ،وقد يكون ذلك التمايز من خالل السعر األوطئ أو الخدمة
المضافة ( .) Ehmak, 2011: 18ويرى ( (Evans, et al, 2007:118بأن الميزة التنافسية
هي اعالن قدرة الشركة على تفوقها في مجالي التسويق والمالية فوق كل أولوياتها وهي بدورها تتطلب
فهم اإلطار العام للشركة من خالل تحديد اإلدارة العليا لحاجات ورغبات الزبون وكيفية ايصالها له في
ً
اضافة الى أخذها بنظر االعتبار معدل القدرات التشغيلية.
الوقت المناسب،
 .2-3-2الميزة التنافسية المستدامة Sustainable Competitive Advantage
تعتبر االستدامة من األولويات الرئيسة في االستراتيجية المعتمدة من قبل اغلب المنظمات في القرن
الواحد والعشرون ،لما لها من تأثير بعيد األمد على نجاح المنظمة وتوافقها مع المتطلبات التي تفرضها
عليها بيئة األعمال في عالمنا المعاصر (البكري .)028 :6108 ،لذا فإن صفة اإلستدامة
( )Sustainableتعبر عن الحماية التي توفرها الموارد خالل فترة زمنية غير محدودة للمنظمة من
اجل الحفاظ على قدراتها التنافسية (الطائي والسبعاوي .)624 :6106 ،والشركات يمكن أن تطور
رؤية مستدامة ،التي تخدمها كدليل للمستقبل ،وتعرض لها كيف يمكن لمنتجات الشركة وخدماتها،
والعمليات ،والسياسات من أن تتطور وما هي التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي يجب أن تحقق ذلك.
واصبح مفهوم الميزة التنافسية المستدامة يحتل مكانة هامة في الكثير من األدبيات ذات العالقة بالتفكير
والتخطيط االستراتيجي ،والتي تشير الى أن اغلب المنظمات تسعى لتحقيق المتطلبات األساسية من
اجل تحقيق االستدامة لميزتها التنافسية (الحدراوي .)631 :6101 ،لذا يمكن اإلشارة الى الميزة
التنافسية المستدامة بأنها منتج يرتبط بجانبين هما الميزة التنافسية والميزة االستراتيجية على اعتبار أن
الميزة التنافسية المستدامة هي تلبية الحاجات الحالية للسوق مع األخذ باالعتبار الحاجات المستقبلية
لألجيال القادمة ) .)Asli, 2011: 53ويرى ( )Hoffman, 2008: 10أن الميزة التنافسية
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المستدامة هي المنفعة الطويلة األمد التي تتحقق من خالل تطبيق استراتيجية خلق القيمة الفريدة التي
توفر الثقة المالية ،واألداء العالي للمنظمة ،ويتم بناؤها عن طريق دمج المهارات والموارد الجوهرية
في المنظمة بطرق فريدة ودائمة ،وال يمكن للمنافسين من تقليدها أو محاكاتها.في حين عرف
( )Chutkaew, 2006: 33الميزة التنافسية المستدامة بأنها هدف لالستراتيجية ،إذ ينتج عن األداء
المتفوق ميزة تنافسية ُتشتق من موارد المنظمة الجوهرية ،التي تقوم اإلدارة االستراتيجية باستدامتها من
خالل المحافظة عليها ومنع تقليدها .وبنا ًء على ذلك فإن الميزة التنافسية اصبحت من االستراتيجيات
المهمة في حياة المنظمات الرائدة ،حيث تعتبر السبيل الى التطور والتميز من خالل االستخدام الناجح
لموارد المنظمة لبناء مزايا تنافسية وتحسينها باستمرار لضمان االستدامة  ،واصبح الجوهر األساس
لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة هو الزبون والمعرفة المتجددة (اسحق .)24 :6103 ،والتحدي الذي
يواجه الشركات المعاصرة هو كيفية استدامة الميزة التنافسية على المدى الطويل في ظل بيئة محيطة
تمتاز بمنافسة عالية في نفس مجال الصناعة وتقلب لرغبات الزبائن.
 .3-3-2ابعاد الميزة التنافسية المستدامة
Dimensions

Sustainable Competitive Advantage

هناك ابعاد محددة يمكن االستدالل بها على الميزة التنافسية المستدامة التي تعمل كمعايير للتفاضل بين
المتنافسين ،لذا تم اتخاذ األبعاد األكثر تمثيالً من حيث طبيعة عمل الشركة المبحوثة  ،حيث تم تناول
بعض األبعاد التي وردت في عدة دراسات وكما وردت في المصادر اسفل نموذج البحث لكي تكون
متالئمة مع متطلبات البحث الحالي وواقع حال الشركة المبحوثة .حيث تم اتخاذ األبعاد كاآلتي :
.1-3-3-2المقدرة الجوهرية Core Capability
تتمثل المقدرة الجوهرية بأنها القابليات والموارد والمهارات الخاصة بالمنظمة التي يمكن من خالل
االستثمار األمثل لها والتنسيق فيما بينها الحصول على التفرد والتميز عن المنافسين على المدى البعيد
(الطائي  .)16 : 6101 ،وتعرف ايضا ً بمجموعة الموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات
الخصائص النادرة التي تتميز بها المنظمة على المنافسين اآلخرين ،وتستخدمها في أداء أنشطتها
ومهامها المختلفة ،فضالً عن تعزيز ميزتها التنافسية (عباس  .) 43-46: 6103 ،وهي ايضا ً الموارد
والقوى الفريدة التي تأخذها المنظمة باالعتبار عند صياغة إستراتيجيتها ( krajewskI&etal ,
 ) 2010:31ويُشار لها بأنها دمج القدرات والمعرفة التراكمية مثل التقنيات ،واإلدارة ،وغير ذلك
والتي تكون مهمة للشركات لكسب الميزة التنافسية ( .) Lin &etal , 2012 : 159
 .2-3-3-2الجودة Quality
لغرض بقاء المنظمات الصناعية في السوق التنافسية يتوجب عليها أن تقدم منتج ذو جودة عالية يلبي
طموح ورغبة الزبائن ،لذا فإن مفهوم الجودة يعتبر من المفاهيم التي حصلت على اهتمام كبير من
الباحثين في حقل إدارة العمليات وإن التطور الذي حصل في مفاهيم الجودة وأبعادها وتعدد مجاالت
تطبيقها خصوصا ً في الجوانب غير الملموسة جعل منها متطلبا ً أساسيا ً لنجاح المنظمة ( الجشعمي،
 .)060 :6103وعرفتها المنظمة الدولية للمواصفات ( )ISOبأنها "مجمل السمات والخصائص لمنتج
أو الخدمة التي تجعله قادراً على تلبية االحتياجات المذكورة صراحة أو المضمنة  .ويرى
( ) Hizer,2001ان الجودة معنى للتميز في االداء او خصائص معينة عند مقارنتها مع معيار
موضوع وتشير الجودة الى تطابق مواصفات المنتج مع المعايير المحددة مسبقا ومدى خلو المنتج من
االضرار الصناعية .فضالً عن أن الجودة من المزايا التنافسية المهمة والتي تشير الى أداء األعمال
بصورة صحيحة لتقديم منتجات تتالئممع حاجات ورغبات الزبائن،ومقابلة احتياجات الزبون أول بأول
وفي كل وقت ( الطائي والسبعاوي.)644 :6103 ،
 .3-3-3-2الموضع التنافسي Competitive Position
الموضع التنافسي هو مفهوم تجريدي يرتبط بالطريقة التي يدرك فيها المستهلكون مزايا المنتج ومنافعه
وخصائصه عند مقارنتها بمزايا ومنافع وخصائص المنتجات المنافسة ،وبعبارة أخرى يعبر الموضع
التنافسي للمنتج (باإلنجليزية )Product Position :عن الصورة أو الفكرة أو (العالمات التجارية)
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األخرى المنافسة ( .)wikipedia.orgويبدأ التموضع مع المنتج فهو ليس ما ستقوم به لمنتج معين بل
هو ما يمكن أن تحدثه في ذهن المستهلك المحتمل (.)Ries& Trout, 2001: 2ويمكن تعريف
التموضع بأنه نظام منتظم إليجاد نافذة في ذهن المستهلك ،حيث انه مستند على مفهوم االتصاالت الذي
يمكن أن يتخذ موقع في الوقت المناسب وفي ظل الظروف المناسبة ( .)Jekaterina, 2010: 23
أما من حيث التموضع التنافسي يمكن أن يوصف بأنه انشاء عالقة متفوقة في أذهان المستهلكين ،وهو
باألساس يقنع المستهلكين بمزايا أو نقطة اختالف العالمة التجارية من بين المنافسين بينما في نفس
الوقت يخفف من حدة المخاوف بشأن أي مساوئ محتملة (تأسيس نقاط التكافؤ) ( Keller, 2008:
.)38
 .4-3-3-2تكنولوجيا المعلومات Information Technology
تعتبر تكنولوجيا المعلومات واحدة من أهم األدوات التي يستخدمها المديرون لمواجهة التحديات سواءاً
في التجهيزات المادية إلتمام نشاط المدخالت ،والمعالجة ،والمخرجات أو في برمجيات الحاسب التي
تراقب وتعمل على تعاون المكونات المادية في نظام المعلومات (النجار .)00 :6114 ،وعرفتها
مجموعة تكنولوجيا المعلومات األمريكية ( )ITAAهي دراسة وتصميم وتطوير انظمة المعلومات
خص وصا المرتبطة ببرامج وهاردوير الكمبيوترات .حيث تهتم تكنولوجيا المعلومات باستخدام احدث
التقنيات في تحويل وتخزين وحماية ومعالجة وامان المعلومات والشبكات وادارة قواعد المعطيات وبناء
الحلول البرمجية الذكية للشــركات ( .)Wikepidea.orgفالبرمجيات الحديثة والمعدات التكنولوجية
هي افضل محفز لإلبداع كما أن المزايا التنافسية ال تنبع من إقتناء التكنولوجيا فقط  ،وانما من كيفية
استخدام هذه التكنولوجيا أخذين بعين االعتبار أن اإلبداع في العمليات اإلدارية والمنظمات ال يمكن
نسخه بسهولة من منظمة ألخرى ،فقوة المنظمات في عصرنا الحالي تقاس بقدراتها التكنولوجية ومدى
مساهمتها في تحسين كفاءة وفعالية المنظمات (الطاهروالخفاف.)31 :6103 ،
 .5-3-3-2المرونة االستراتيجية Strategic Flexibility
يعد مفهوم المرونة االستراتيجية من المفاهيم الحديثة نسبيا ً نتيجة زيادة درجة عدم التأكد البيئي الذي
يواجه منظمات االعمال نتيجة العوامل التكنولوجية ،ثورة االتصاالت ،والمعلوماتية
( .)Abbott&Banerji, 2003: 42والتي ادت الى ظهور العديد من الفرص والتحديات واصبحت
السوق عالمية والمنافسة فيها شديدة ( .)Bhandari et al, 2004: 13ويُشار اليها ايضا ً بأنها قابلية
المنظمة لتحديد التغيرات في البيئة الخارجية لغرض حشد الموارد باتجاهات جديدة واستجابات سريعة
لهذه التغيرات ( .)Shimizu &Hitt, 2004: 45و ُتعرف ايضا ً بأنها قدرة الشركة على أن تكون
مرنة في خياراتها االستراتيجية عند المستويات العليا والمتوسطة والدنيا في آن واحد ( Palmer
 .)&Nilson, 2014: 8أي انها تكون قادرة على تحديد التغيرات البيئية وتخصيص الموارد
كمستجيبات للتغيرات والعمل بكفاءة خالل حدوث تلك التغيرات (.)Singh et al, 2013: 1444
بنا ًء على ما تقدم يمكن القول أن الشركة المبحوثة تضع هذه األبعاد أو المعايير كأهداف استراتيجية
تعمل على ضمان بقائها واستدامتها وتعزيزها بكل ما هو مواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل،
الزبون ،المجتمع ككل األمر الذي يتطلب منها استخدام استراتيجيات ناجحة وطويلة األمد وتوظيف
الموارد البشرية والمالية والمواد األولية بشكل يلبي حاجات ورغبات الزبون والشركة و يضمن بقاء
الشركة في مقدمة الشركات المنافسة في نفس الصناعة.

المبحث الثالث :الجانب العملي
.1-3المقدمـة
يهدف البحث الحالي الى التحقق من تأثير االستراتيجيات الريادية على الميزة التنافسية المستدامة في
شركة بغداد للمشروبات الغازية موضوع البحث .ولتحقيق ذلك تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي عبر
استخدام االسلوب التطبيقي المتضمن استخدام العديد من الطرق والمعالجات االحصائية ذات العالقة
بموضوع البحث.
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ويتضمن هذا الفصل مجتمع البحث  ،عينة البحث ،ووصف المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث
 ،والمعالجات االحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق اداة البحث وثباتها ،والنتائج واهم
االستنتاجات التي توصل لها الباحث وبعض التوصيات التي ُتسهم في دعم أداء الشركة.
 .2-3مجتمع البحث
يتكون مجتمع البحث من جميع الموظفين العاملين في (شركة بغداد للمشروبات الغازية) موضوع
البحث .كمجال لتطبيق البحث في استحصال البيانات المطلوبة عبر استمارة االستبيان.
وهذه نبذة عن الشركة موضوع البحث :
تعود بدايات تأسيس شركة بغداد للمشروبات الغازية الى عقد الستينات كإحدى منشآت وزارة الصناعة
والمعادن ،حيث صدرت بها إجازة تأسيس من المديرية العامة للتنمية الصناعية برقم ( )848في
 ،0220/06/60اال انها تحولت لتكون شركة مختلطة في سنة  0242وفق قانون الشركات رقم 32
لسنة  0243وتعديالته  .وبدأت عملها برأسمال قدره ( 41مليون) دينار ....وهي اآلن تحمل عنوان :
شركة بغداد للمشروبات الغازية  /مساهمة خاصة والواقع مقرها في بغداد_الزعفرانية ويتضمن نشاطها
تأسيس المعامل والمصانع إلنتاج المشروبات الغازية والمعدنية على اختالفها وإقامة مشاريع اخرى
مكملة وفقا ً لألساليب الحديثة ،وتأسيس مصانع أو معامل إلنتاج العلب المعدنية ألغراض تعبئة المياه
الغازية والمعدنية مع انتاج السدادات للقناني الزجاجية وتأسيس معامل إلنتاج الصناديق والقواعد
البالستيكية  ،اما نشاطها التسويقي فالشركة لديها عدة مراكز ومجمعات موزعة على العديد من
المناطق داخل محافظة بغداد وعلى عدد من المحافظات األخرى وهي كاآلتي:
-0
-6
-3
-8
-1
-2
-4
-4

بغداد :سبع مراكز ومجمعات
كربالء :مجمع كربالء للتسويق المباشر
الرمادي :مجمع الرمادي للتسويق المباشر  ،مجمع الفلوجة التسويقي
نينوى  :مجمع نينوى للتسويق المباشر
صالح الدين :مجمع صالح الدين للتسويق المباشر ،مجمع سامراء ،مجمع بلد
بابل :مجمع بابل للتسويق المباشر
ديالى :مجمع ديالى التسويقي
واسط :مجمع واسط التسويقي

و بالنسبة للجودة في المنتوج فقد اثبتت الشركة ريادتها وتفوقها في الجودة عن باقي المنافسين حيث
تسلم السيد المدير المفوض للشركة موضوع البحث حيدر البصام جائزة الجودة األوروبية المقدمة من
جمعية اعمال أوروبا وذلك لسعي الشركة لتحقيق الجودة العالية بما يتوافق مع المعايير الدولية كما
حصلت الشركة على مرتبة الشرف لعضوية نادي القادة العالمي.
وقد مُنحت الشركة هذه الجائزة المرموقة لموقعها القوي في السوق الوطنية و حالة الشركة في
التصنيفات العالمية باإلضافة الى استعمال تقنيات اإلدارة الحديثة ومؤهالت الكادر العالية و
استراتيجيات التسويق الناجحة.
جدير بالذكر إن جمعية اعمال اوروبا مؤسسة دولية تهدف لتطوير وتنفيذ التقدم االقتصادي واالجتماعي
حيث تسعى الى تطوير وتنفيذ مشاريع النمو االقتصادي واالجتماعي للمناطق والشركات ،وقد اعربت
الجمعية عن فخرها بتقديم شركة بغداد للمشروبات الغازية كشركة قائدة في المنطقة عبر منحها جائزة
الجودة االوروبية وضمها الى نادي القادة العالمي وقد جرى حفل توزيع الجوائز في العاصة البريطانية
لندن بتاريخ -66مارس 6102-بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية في مختلف القطاعات
(الطائي.)24،60،66 :6102 ،
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 .3-3عينة البحث
أما عينة البحث فهي عينة قصدية مالئمة من اإلدارات العليا والوسطى العاملة في الشركة موضوع
البحث كون موضوع البحث يرتبط الى حد كبير باالستراتيجية المتبعة في تلك الشركة .وقد بلغ عدد
االستبانات الموزعة على عينة البحث ( )84استبانة ،وقد تم استرجاعها بالكامل أي بنسبة استجابة
. %011وفي أدناه جدول ( )0-3يوضح المعلومات الديموغرافية ألفراد العينة :
جدول ()0-3
التكرارات والنسب ألفراد عينة الدراسة (وصف المتغيرات الديموغرافية)
المتغير
النوع االجتماعي

العمر

المؤهل العلمي

الخبرة العملية

التخصص حسب
الشهادة

الموقع االداري

التكرار
32
06
84
0
4
03
62
84
03
31
8
0
84
6
01
3
33
84
4
1
32
84
0
8
31
4
84

الفئة
ذكور
اناث
المجموع
 31سنة فأقل
 81-31سنة
 11-80سنة
 10سنة فأكثر
المجموع
دبلوم فأقل
بكالوريوس
ماجستير أو دبلوم عالي
دكتوراة
المجموع
 1سنوات فأقل
 01-2سنوات
 01-00سنة
 02سنة فأكثر
المجموع
اقتصاد
ادارة أعمال
محاسبة
أخرى
المجموع
مدير شركة
مدير مركز
مدير قسم
وكيل مبيعات
المجموع

النسبة المئوية %
%41
%61
%011
%6.14
%02.22
%64.14
%18.02
%011
%64.14
%26.1
%4.33
%6.14
%011
%8.02
%61.43
%2.61
%24.41
%011
08.14
01.80
%41
%011
%6.14
%4.33
%46.20
%02.22
%011

يالحظ من الجدول أعاله أن نسبة الذكور بلغت ( )%41وهي نسبة عالية نظرا الرتفاع عدد الموظفين
الذكور في الشركة موضوع البحث وخاصة في االدارة العليا والوسطى مقارنة بعدد االناث .في حين
شكلت الفئة العمرية ( 10سنة فأكثر) اعلى نسبة بلغت ( )%18.02نظرا لتمركز اعمار افراد العينة
ضمن هذه الفئة ،تلتها الفئة العمرية ( 11-80سنة) سنة حيث شكلت ما نسبته ( )%64.14اما فيما
يتعلق بالمؤهل العلمي فقد شكل اصحاب البكالوريوس اعلى نسبة بلغت ( ،)%26.1تالهم أصحاب
شهادة (دبلوم فأقل) بنسبة ( .)%64.14في حين تمركزت الخبرة العملية ألفراد عينة الدراسة ضمن
الفئة ( 02سنة فأكثر) حيث شكلت نسبة ( ،)%24.41تلتها الفئة ( 01-2سنوات) بنسبة
(.)%61.43أما فيما يتعلق بالتخصص حسب الشهادة فقد شكلت التخصصات غير االدارية أعلى نسبة
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حيث بلغت ( )%41تلتها تخصص إدارة االعمال بنسبة ( .)%08.14واخيرا فقد شكلت فئة (مدير
قسم) اعلى نسبة حيث بلغت ( ،)%46.20تلتها فئة (وكيل مبيعات) بنسبة ( )%02.22مقارنة
بالمستويات االدارية االخرى ألفراد عينة الدراسة.
 .4-3نتائج البحث
أوال .مقاييس البحث
قام ا لباحث ببناء مقياس هذه الدراسة بعد االطالع وبشككل وافكي علكى أدبيكات اإلدارة الخاصكة بككل
من االستراتيجيات الريادية والميزة التنافسية المستدامة ،وقد صمم مقاييس البحث باالعتماد على مقياس
) (Likertالخماسي.
.1اتساق وثبات مقاييس البحث
قام الباحث بالتأكد من اتساق وثبات مقاييس البحث بطريقة إلفا كرونباخ وقد تم حساب معامل الثبكات
للمقاييس باستخدام معامل ارتباط إلفا كرونباخ الموضح ولقد بلغت قيمة معامل كرونباخ إلفكا ()0.784
وهككي مقبولككة إحصككائيا فككي البحككوث اإلداريككة والسككلوكية الن قيمتهككا اكبككر )،(0.75وتككدل علككى االتسككاق
الداخلي للمقياس.
 .2الصدق الظاهري لمقاييس البحث:
بهدف التأكد من الصدق الظاهري لمقياس البحث تم عرضه بصيغته النهائية على عدد مكن المختصكين
(ملحق  ،) 6ولقد تم األخذ بالمالحظات التي أبدوها وتعديل فقرات المقياس بما يتالءم والمقترحات التكي
أبدوها.
ثانيا :اإلحصائيات الوصفية :
يالحظ في الجدول ( )6-3مصفوفة االرتباط واإلحصائيات الوصفية لمتغيرات الدراسة :
جدول ))2-3
مصفوفة االرتباط ،واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث)(N =48
X1

X2

X3

X4

X

*0.44** 0.197 0.347* 0.481** 0.312
Y1
0.14
-0.07 0.363* 0.275
0.027
Y2
-0.03
*-0.24 0.226 0.301
-0.099
Y3
*0.33
0.14
0.243 0.430** 0.204
Y4
*0.46** 0.15 0.41** 0.565** 0.336
Y5
***0.405** 0.073 0.443** 0.592** 0.241
Y
4.26
4.42
4.09
4.18
4.32
وسط حسابي
0.42
1.13
0.50
0.48
0.38
انحراف معياري
المصدر :إعداد الباحث
*معنوي عند مستوى .%1
** معنوي عند مستوى .%0
*** معنوي عند مستوى %01

وسط
حسابي
4.17
4.74
4.44
4.11
4.19
4.33

انحراف
معياري
0.50
0.33
0.40
0.53
0.40
0.31

 .1استراتيجية االبداع (.)Innovation Strategy
بلغ الوسط الحسابي الموزون العام لمتغير استراتيجية االبداع ( (4.32) )x1بانحراف معياري عام
بلغ ). (0.38إن قيمة الوسط الحسابي أعاله تدل على إدراك عينة الدراسة إن استراتيجية االبداع متبنكاة
وبقوة في الشركة عينة الدراسة ،ويدعم ذلك إن قيمة االنحراف المعياري كانت منخفضة مما يكدل علكى
اتساق إجابات أفراد العينة بخصوص المتغير.
 .2استراتيجية االبتكار(.)Creative Strategy
بلغ الوسط الحسابي الموزون العام لمتغير استراتيجية االبتكار( (4.18) )x2بانحراف معياري عام
بلغ ). (0.48إن قيمة الوسط الحسابي أعاله تدل على تبني الشركة عينكة الدراسكة السكتراتيجية االبتككار
وبقوة اثناء ممارستها ألعمالها ،وانها تنال االهتمام الكبيكر مكن قبكل ادارة الشكركة ،ويكدعم ذلكك إن قيمكة
االنحراف المعياري كانت منخفضة مما يدل على قوة اتساق إجابات أفراد العينة بخصوص المتغير.
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 -3استراتيجية اخذ المخاطرة ()Taking Risk Strategy
بلككغ الوسككط الحسككابي المككوزون العككام لمتغيككر اسككتراتيجية اخككذ المخككاطرة ( (4.09) )x3بككانحراف
معياري عام بلغ ). (0.50إن قيمة الوسط الحسابي أعاله تدل علكى إدراك عينكة الدراسكة أن تعمكل علكى
تقبل المخاطرة بدرجة كبيرة ،ألن قيمكة الوسكط الحسكابي كانكت اكبكر مكن الوسكط الفرضكي البكالغ (،)3
وأن هذا البُعد نال االتفاق الككافي مكن قبكل المسكتجيبين ويكدعم ذلكك إن قيمكة االنحكراف المعيكاري كانكت
منخفضة مما يدل على قوة اتساق إجابات أفراد العينة بخصوص المتغير.
 .4استراتيجية المبادأة ()Proactive Strategy
نال متغير استراتيجية المبادأة ( )x4وسطا" حسكابيا" موزونكا عامكا بلكغ ) (4.42وبكانحراف معيكاري
عام بلغ ). (1.13إن النتيجكة المكذكورة تعنكي إدراك عينكة الدراسكة لتبنكي هكذا البعكد فكي الشكركة مجتمكع
الدراسككة بدرجككة كبيككرة ،الن قيمككة الوسككط الحسككابي كانككت اكبككر مككن قيمتككه الفرضككية البالغككة (،)3ولكككن
تميزت اجابات افراد العينة بخصوص هذا المتغير بنوع من التشتت اذ كانت قيمكة االنحكراف المعيكاري
اكبر من باقي المتغيرات االخرى وهذا يدل على وجود نوع مكن عكدم االتفكاق بكين افكراد عينكة الدراسكة
بخصوصه.
 .5االستراتيجيات الريادية ( )Entrepreneur Strategy
نككال متغيككر االسككتراتيجيات الرياديككة ( )Xوسككطا" حسككابيا" موزونككا عامككا بلككغ ) (4.26وبككانحراف
معياري عام بلغ ). (0.42إن النتيجكة المكذكورة تعنكي إدراك عينكة الدراسكة لقكوة تطبيكق االسكتراتيجيات
الريادية وعلى اختالف انواعها في الشركة مجتمع الدراسة ،الن قيمكة الوسكط الحسكابي كانكت اكبكر مكن
قيمته الفرضية البالغة (،)3وما يدعم ذلك إن قيمة االنحراف المعياري كانت منخفضة مما يعني تقكارب
إجابات العينة وقوة اتفاقها حول هذا المتغير.
 .6المقدرة الجوهرية ()Core Capability
حقق متغير المقدرة الجوهرية ( )y1وسطا" حسابيا" موزونا عاما بلغ ) (4.17وبانحراف معيكاري
عام بلغ ).(0.50إن النتيجة المذكورة تعني قوة إدراك عينة الدراسة لتوافر هكذا البعكد فكي شكركة ببسكي
بغككداد ،الن قيمككة الوسككط الحسككابي كانككت اكبككر مككن قيمتككه الفرضككية البالغككة (،)3ومككا يككدعم ذلككك إن قيمككة
االنحراف المعياري كانت منخفضة مما يعنكي تقكارب إجابكات العينكة وقكوة اتفاقهكا حكول قكوة تكوافر هكذا
المتغير.
 .7الجودة ()Quality
نككال متغيككر الجككودة ( )y2وسكطا" حسككابيا" موزونككا عامككا بلككغ ) (4.74وبككانحراف معيككاري عككام بلككغ
). (0.33إن النتيجة المذكورة تعني قوة تبني شركة ببسي بغداد لمتغير الجودة وسكعيها للمحافظكة عليكه،
ألن قيمة الوسط الحسابي كانت اكبر من قيمته الفرضية البالغة (،)3ومكا يكدعم ذلكك إن قيمكة االنحكراف
المعياري كانت منخفضة مما يعني قوة تقارب إجابات العينة وقوة اتفاقها حول هذا المتغير.
 .8الموضع التنافسي ()Competitive Position
نال متغير الموضع التنافسي ( )y3وسطا" حسابيا" موزونكا عامكا بلكغ ) (4.44وبكانحراف معيكاري
عام بلغ ).(0.40إن النتيجة المذكورة تعني إدراك عينة الدراسة لتوافر هذا البعكد فكي الشكركة المبحوثكة
بدرجة عالية ،الن قيمة الوسط الحسابي كانت اكبكر مكن قيمتكه الفرضكية البالغكة (،)3ومكا يكدعم ذلكك إن
قيمة االنحراف المعياري كانت منخفضة مما يعني تقارب إجابات العينة وقوة اتفاقها حول هذا المتغير.
 .8تكنولوجيا المعلومات ()Information Technology
حقككق متغيككر تكنولوجيككا المعلومككات ( )y4وسككطا" حسككابيا" موزونككا عامككا بلككغ ) (4.11وبككانحراف
معياري عام بلغ ). (0.53إن النتيجة المكذكورة تعنكي قكوة إدراك عينكة الدراسكة لتكوافر هكذا المتغيكر فكي
الشككركة المبحوثككة بدرجككة كبيككرة ،الن قيمككة الوسككط الحسككابي كانككت اكب كر مككن قيمتككه الفرضككية البالغككة
(،) 3وما يدعم ذلك إن قيمة االنحراف المعياري كانت منخفضكة ممكا يعنكي تقكارب إجابكات العينكة وقكوة
اتفاقها حول هذا المتغير.
 .9المرونة االستراتيجية ()Strategic Flexibility
حقككق متغيككر المرونككة االسككتراتيجية ( )y5وسككطا" حسككابيا" موزونككا عامككا بلككغ ) (4.19وبككانحراف
معياري عام بلغ ). (0.40مما يدل علكى تكوافر هكذا المتغيكر وبدرجكة كبيكرة ،الن قيمكة الوسكط الحسكابي
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كانت اكبر من قيمته الفرضية البالغة (،)3وما يدعم ذلكك إن قيمكة االنحكراف المعيكاري كانكت منخفضكة
مما يعني تقارب إجابات العينة وقوة اتفاقها حول هذا المتغير.
 .11الميزة التنافسية المستدامة ()Sustainable Competitive Advantage
حقق متغير الميكزة التنافسكية المسكتدامة ( )yوسكطا" حسكابيا" موزونكا عامكا بلكغ ) (4.33وبكانحراف
معياري عام بلغ ). (0.31مما يدل على تكوافر المتغيكر المعتمكد وبدرجكة كبيكرة فكي الشكركة المبحوثكة،
ألن قيمة الوسط الحسابي كانت اكبر من قيمته الفرضية البالغة ( ،)3وما يدعم ذلكك إن قيمكة االنحكراف
المعياري كانت منخفضة مما يعني تقارب إجابات العينة وقوة اتفاقها حول هذا المتغير.
ثالثا :اختبار فرضيات البحث
اعتمد الباحث مجموعة من األساليب اإلحصكائية الختبكار الفرضكيات التكي انبثقكت عكن البحكث ،وحسكب
طبيعة كل فرضية وعلى النحو االتي:
 -1اختبار الفرضية األولى:
اسككتخدم الباحككث معامككل االرتبككاط البسككيط ( )Pearsonمككن اجككل اختبككار قككوة واتجككاه العالقككة بككين
متغيرات الدراسة والكواردة فكي الفرضكية االولكى مكن البحكث .ويبكين الجكدول ( )6-3أعكاله قكوة واتجكاه
العالقات بين متغيرات الدراسة على المستوى االجمالي والتفصيلي  ،وما يهم الباحث من الجدول اعاله
هككو قككوة واتجككاه العالقككة بككين المتغيككرات المسككتقلة ( االسككتراتيجيات الرياديككة ) سككواء علككى المسككتوى
التفصيلي او االجمالي والميكزة التنافسكية المسكتدامة .ويتبكين مكن خكالل االطكالع علكى الجكدول المكذكور
وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى ( %0و  )%01بين المتغيكرات الرئيسكة والميكزة
التنافسية المستدامة  .عليه يستدل الباحث على رفض فرضية العدم ( ) H0بالنسبة للفرضية الرئيسكة
االولى وتفرعاتها.
-2اختبار الفرضية الثانية
لغرض اختب ار الفرضية الرئيسة الثانية فإن الباحث اعتمد تحليل االنحكدار البسكيط باسكتخدام معامكل
االنحدار بيتا ) (βوقيمة ( )Tومعامل التحديد (التفسير) (.)R2وتتفرع من هذه الفرضية اربع فرضيات
فرعية ،ويبين الجدول ادناه اختبار تلك الفرضيات-:
الجدول ()3-3
نتائج تحليل االنحدار البسيط وقيم ) (R2و قيمة ) (Tللفرضية الرئيسة الثانية
المتغيرات المستقلة
الفرضكككككككككككككية استراتيجية االبداع x1
الثانية
استراتيجية االبتكارx2

معادلة االنحدار
Y= 3.50+0.192x1
Y= 2.75+0.366x2

 Tقيم

 R2قيمة

1.681
4.984

3.348
Y=3.219+0.271x3
استراتيجية اخذ المخاطرةx3
0.495
Y=4.244+0.020x4
استراتيجية المبادأةx4
3.001
Y= 3.07+0.294X
االستراتيجيات الريادية X
المصدر:مناعدادالباحثباالعتمادعلىمخرجاتالحاسبةاإللكترونية

مستوى المعنوية

0.058
0.351

0.100
0.000

0.196
0.005
0.164

0.002
0.623
0.004

يظهككر جككدول نتككائج تحليككل االنحككدار البسككيط ( )3-3وجككود تككأثير ذي داللككة معنويككة عنككد مسككتوى
( )% 10الستراتيجية االبداع في الميزة التنافسكية المسكتدامة ،إذ بلغكت قكيم معامكل بيتكا )،)0.192( (β
ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة (، )1.681مما يدل على معنوية نموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية
وقد بلغ معامل التحديد ( )0.058بمعنى أن استراتيجية االبداع تفسر ما نسبته ) )%5.8من التغيكرات
التي تطرأ على الميزة التنافسية المستدامة ،أما النسكبة المتبقيكة ((%94.5فيعكود لتكداخل عوامكل أخكرى
غير داخلة في النموذج االحصائي .وتدعم هذه النتيجة صحة فرضكية الوجكود وال تكدعم صكحة فرضكية
العدم للفرضية الفرعية االولى.
ويظهر الجدول ( )3-3وجود تأثير ذي داللة معنويكة عنكد مسكتوى ( )%1السكتراتيجية االبتككار فكي
الميككزة التنافسككية المسككتدامة  ،إذ بلغككت قككيم معامككل بيتككا ) )0.366( (βولقككد بلغككت قيمككة ( )Tالمحسككوبة
( )4.984ممككا يككدل علككى معنويككة نمككوذج االنحككدار الخككاص بهككذه الفرضككية ،وقككد بلككغ معامككل التحديككد
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( )0.351بمعنكى أن اسككتراتيجية االبتككار تفسككر مكا نسككبته ( )%35.1مكن التغيككرات التكي تطككرأ علككى
الميزة التنافسية المستدامة ،أما النسبة المتبقية ( (%64.9فيعكود لتكداخل عوامكل أخكرى غيكر داخلكة فكي
النموذج االحصائي .وتدعم هذه النتيجة صحة فرضية الوجود وال تكدعم صكحة فرضكية العكدم للفرضكية
الفرعية الثانية.
ويظهر جدول نتائج تحليل االنحدار البسيط ( )3-3وجود تأثير ذي داللة معنوية عند مستوى ()%1
الستراتيجية اخكذ المخكاطرة فكي الميكزة التنافسكية المسكتدامة  ،إذ بلغكت قكيم معامكل بيتكا ))0.271( (β
ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )3.348مما يدل على معنوية نموذج االنحدار الخاص بهكذه الفرضكية
،وقد بلغ معامل التحديد ( )1.022بمعنكى أن اسكتراتيجية اخكذ المخكاطرة يفسكر مكا نسكبته () %19.6
من التغيرات التي تطكرأ فكي الميكزة التنافسكية المسكتدامة ،أمكا النسكبة المتبقيكة ( (%80.4فيعكود لتكداخل
عوامل أخرى غير داخلة في النموذج االحصائي .وتدعم هكذه النتيجكة صكحة فرضكية الوجكود وال تكدعم
صحة فرضية العدم للفرضية الفرعية الثالثة.
يظهككر جككدول نتككائج تحليككل االنحككدار البسككيط ( )3-3وجككود تككأثير ذي داللككة معنويككة عنككد مسككتوى
( )%623الستراتيجية المبادأة في الميزة التنافسية المستدامة  ،إذ بلغت قيم معامل بيتا ))0.020( (β
ولقد بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )0.495مما يدل علكى ضكعف معنويكة نمكوذج االنحكدار الخكاص بهكذه
الفرضية ،وقد بلغ معامل التحديد ( )1.111بمعنى أن استراتيجية المبادأة تفسر ما نسبته ( ) %0.5من
التغيكرات التكي تطكرأ علكى الميكزة التنافسكية المسكتدامة ،أمكا النسكبة المتبقيكة ( (%99.5فيعكود لتكداخل
عوامل أخرى غير داخلة في النموذج االحصكائي .وال تكدعم هكذه النتيجكة صكحة فرضكية وجكود اثكر ذو
داللة احصائية للفرضية الفرعية الرابعة.
وبعككككداختبار الفرضياتالفرعيةالسابقةيتماختبارالفرضيةالرئيسككككةالثانية .يظهككككر جككككدول نتككككائج تحليككككل
االنحدار البسيط ( )3-3وجود تأثير ذي داللة معنوية عنكد مسكتوى ( )%1لالسكتراتيجيات الرياديكة فكي
تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في شركة ببسكي بغكداد ،إذ بلغكت قكيم معامكل بيتكا ) )0.294( (βولقكد
بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )3.001مما يدل على معنوية نموذج االنحدار الخاص بهذه الفرضية ،وقد
بلغ معامل التحديد ( )0.164بمعنى أن االستراتيجيات الريادية تفسر ما نسبته ( )%16.4من التغيرات
التي تطرأ على الميزة التنافسية المستدامة ،أما النسكبة المتبقيكة ((%83.6فيعكود لتكداخل عوامكل أخكرى
غير داخلة في النموذج االحصائي .وتدعم هذه النتيجة فرضية الوجود وال تدعم فرضية العدم للفرضكية
الرئيسة الثانية.
 .5-3التوصيات
بناءاً على ما تم التوصل اليه من نتكائج يتبكين لكدينا بعكض التوصكيات التكي ُتسكهم فكي تعزيكز نقكاط القكوة
ومعالجة نقاط الضعف التي واجهتها شركة بغداد للمشروبات الغازية في تبنيها لالسكتراتيجيات الرياديكة
وهي كاآلتي:
 -1دعككم وزيككادة التركيككز علككى اسككتراتيجية االبتكككار كونهككا ظهككرت األكثككر تككأثيراً مككن بككين األبعككاد
المؤثرة في الميزة التنافسية المستدامة وهذا دليل علكى ادراك اإلدارات العليكا والوسكطى ألهميكة
هذه االستراتيجية.
 -2حككث الكككادر اإلداري وا لفنككي العامككل فككي الشككركة المبحوثككة علككى تقككديم افكككار واقتراحككات غيككر
مسبوقة تساهم في رفع مستوى أداء الشركة وذلك لظهكور اسكتراتيجية المبكادأة كأقكل بُعكد تكأثيراً
من بين األبعاد على الميزة التنافسية المستدامة .
 -3التأكيد على الجودة في المنتوج كونها كانت البُعد األكثر مستوى ممارسكة مكن بكين أبعكاد الميكزة
التنافسية المستدامة ألنها مفتاح نجاح الشركة المبحوثة.
 -4السكعي وبشكككل مسككتمر فككي مواكبكة واقتنككاء التكنولوجيككا المتقدمككة وادخالهكا فككي عمليككات االنتككاج
كونها ظهرت األقل مستوى ممارسة من بين أبعاد الميزة التنافسية المستدامة.
 -5ضككرورة عقككد إدارة الشك ركة بكافككة مسككتوياتها اإلداريككة والفنيككة ورش عمككل لمناقشككة آليككة العمككل
واالنتاج إلطالع العاملين بأهمية المحافظة على الريادة في المنتوج من حيث االستماع للمشاكل
التي تواجههم اثناء العمل واستقبال األفكار البناءة التي يطرحونهكا ومحاولكة ادخالهكا فكي تعكديل
مسار عمل الشركة بشكل عام للحفاظ على استدامة المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركة.
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 -6اجككراء بحككوث للسككوق بشكككل مسككتمر للوقككوف علككى حاجككات الزبككائن المسككتقلبة وبمككا يناسككب
المتغيرات البيئية المحيطة.
 -7واخيراً التأكيد على التنويع في االنتاج من حيث ادخال منتجات فريدة تتميكز بهكا عكن المنافسكين
مما يؤدي الى استدامة التميز والريادة في السوق العراقية األمكر الكذي يجعكل الشكركة المبحوثكة
في مقدمة الشركات العراقية تميزاً.
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