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  المستخلص

تواجه المنظمات المعاصرة حالة من الصراع التنافسي الحاد جـراء انفتـاح األسـواق وسـهولة                
الحصول على المعلومات في ظل ثورة االتصاالت مما أسهم في تعزيز موقف الزبون الذي أصـبح فـي             

حديد الموقف التنافسي للمنظمات جراء إحجامه أو إقبالـه علـى           كثير من الحاالت المتحكم األكبر في ت      
األمر الذي خلف وراءه انحساراً واضحاً في الفرص السوقية أرغم المنظمات الساعية نحـو               ,منتجاتها

,  الخروج من هذا الواقع التنافسي المرير      إلى البحث عن وسائل ناجحة  تقودها        إلىاالستمرار والتفوق   
 وما تحمله مضامينها من حلول حاسمة باتجاه تطـوير واقـع            زرقتيجية المحيط األ  ونتيجة بروز إسترا  

واسترشادا بذلك فقد   , المنظمات وتحسين أدائها فقد أدركت العديد منها جدوى اعتماد هذه اإلستراتيجية          
تماد  واألداء التسويقي من خالل اع     زرق اختبار العالقة بين أبعاد إستراتيجية المحيط األ       إلىسعى البحث   

وبغية اختبار هاتين الفرضيتين تم استخدام مجموعة من األساليب اإلحصائية مكنت الباحـث             , فرضيتين
يثبت الفرضيتين المعتمدة وتقديم مقترحات تسهم في تعميـق دور            استنتاجات منها ما   إلىمن التوصل   

  . في األداء التسويقي للمنظمة المبحوثةزرقإستراتيجية المحيط األ
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Abstract 

 
The contemporary organizations faced a competitive situation as a result of open 

market and the facility of receiving information. This leads to improve customer’s status, 
which became -in many cases- the biggest controller to determine the competitive situation 
of the organizations whether demanding or not to the organizations’ products. This led to 
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significant reduction in market opportunities that the sustainable organizations may be 
forced to seek a successful means to come up with decisive measures to improve their 
performance. Thus, this research aims to determine the role of blue ocean strategy in 
marketing performance. Two hypotheses have been depended to use a set of statistical 
analyses enabled the researcher to reach a group of results; some may state the hypotheses, 
and suggestions that can help to deep the dimensional role of blue ocean strategy in 
marketing performance of studied organization. 

  
  المقدمة

 في ظل ما تشهده السوق العالمية من تنافس محموم بين مختلـف المنظمـات        
حقيق التفوق على المنافسين وكـسب      في سعيها باتجاه ت   ) صناعية كانت أم خدمية   (

 من شيوع قانون البقاء لألقوى وزيادة العرض علـى          وانطالقاً،  حصة سوقية أكبر  
الطلب في كثير من الصناعات، بات هدف المحافظة على األداء للمنظمات الرائـدة       

األمر الذي ترتب عليه إحجام العديد منها عن الدخول في           أمراً في غاية الصعوبة،   
سعيا نحـو   ،  لمنافسة المباشرة خوفاً من تأثير ذلك على كياناتها االقتصادية        ميدان ا 

 حالـة االنعتـاق مـن    إلـى  كبير في الوصول     حدٍ إلىتبني مضامين فلسفية تسهم     
 سياقات التفكير اإلبداعي    إلى السوق مستندة    ةالمنافسة والبحث عن حالة التفرد وقياد     

إن ،  على أدائها التـسويقي ينعكس إيجاباًاألمر الذي , شطةللقائمين على تخطيط األن   
معطيات السوق الحالية تجعل األبواب مفتوحة أمام ذلك النوع من المنظمات التـي             

 مواضـيع مثـل إسـتراتيجية       إلىبإمكانها صياغة استراتيجياتها من دون التطرق       
 يضاًالمنافسة والمقارنة المرجعية مع المنظمات المنافسة وكيفية بناء ميزة تنافسية وأ       

وإنما في البحث عن المساحات التي لم تصلها المنافسة  ،كيفية التفوق على المنافسين
 ابتكار القيمة التي تعد بمثابة إلىمن خالل تبني إستراتيجية غير تنافسية تسعى        , بعد

وتمثل في الوقت ذاته أحد المحـاور       , زرقحجر الزاوية في إستراتيجية المحيط األ     
فيما يعد األداء التسويقي أحد األبعاد األساسية التي يـتم مـن             ,التي تناولها البحث  

خاللها الحكم على مدى نجاح المنظمة من عدمه في بلوغ أهدافها وتعزيز موقعهـا              
وبالنظر لصعوبة الحصول على البيانات الرقمية الخاصة بالجوانب المالية         ،  بالسوق

الماليـة لقيـاس األداء     فقد اقتصر البحث على المقاييس غيـر        , للمنظمة المبحوثة 
  .التسويقي
  

  منهجية البحث
  مشكلة البحث

تعد اإلستراتيجية التسويقية في المنظمات المعاصرة من أهم الوسـائل التـي            
مما يتطلب االهتمام بها ومتابعـة التطـورات        , يمكن تبنيها لتحقيق النجاح والتميز    

مـا يحقـق تطـوير      ب, الحاصلة في سياقات التفكير االستراتيجي للنشاط التسويقي      
  تطوير األداء التسويقي الذي يعـد مقياسـاً  إلى استراتيجيات تسويقية فاعلة وصوالً 
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 على ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحـث مـن           وتأسيساً لنجاح المنظمة من عدمه،   
  :خالل عدد من التساؤالت وعلى النحو اآلتي

  ؟زرق المحيط األة تصوراً عن إستراتيجيةهل تمتلك المنظمة المبحوث .١
 تبني هذه اإلستراتيجية أو بعض أبعادها لتحقيق إلى ةهل تسعى المنظمة المبحوث .٢

 ومن ثم بدء التفكير بالسوق العالمية؟ حالة التفرد في السوق المحلية،
هي طبيعة عالقة االرتباط واألثـر بـين اإلسـتراتيجية المبحوثـة واألداء              ما .٣

 التسويقي في المنظمة المبحوثة؟
  

  أهمية البحث 
  :يستمد البحث أهميته من خالل اآلتي

 زرقاإلسهام بشكل مباشر في تحديد معالم وطبيعة العالقـة بـين المحـيط األ              .١
كإستراتيجية معاصرة واألداء التسويقي باعتباره أحد المؤشرات التي يمكن من          

  .خاللها الحكم على نجاح أو فشل المنظمة
لبحوث الرائدة فـي هـذا     من ا  - في حدود إطالع الباحث      -يعد البحث الحالي     .٢

  باألداء التـسويقي،   زرقمن خالل محاولة ربط إستراتيجية المحيط األ       المجال،
 . والذي لم تتطرق إليه جهود بحثية من قبل وعلى مستوى البيئة العراقية

 

  أهداف البحث 
 فـي تفعيـل   زرق أبعاد إستراتيجية المحيط األر إبراز دوإلى يسعى البحث    

ومن ثم ترسيخ قناعات القائمين على األنـشطة التـسويقية فـي            األداء التسويقي،   
كما إن هناك أهدافاً فرعيـة       المنظمة المبحوثة حول جدوى تطبيقها كهدف رئيس،      

  :يمكن حصرها باآلتي
التعرف على مدى إدراك المدراء والعاملين في المنظمـة المبحوثـة لجـدوى         .١

  .األفكار التسويقية المعاصرة
 المنظمة المبحوثة على تحويـل األفكـار التـسويقية          الوقوف على مدى قدرة    .٢

 إلى برامج وأنشطة لغرض تبني استراتيجياتها التسويقية وصوال       إلىالمعاصرة  
  .تحسين أدائها

الكشف عن القيود التي تعوق إمكانية االستفادة من األفكار التسويقية المعاصرة            .٣
  .في المنظمة المبحوثة

المنظمة المبحوثة علـى االسـتفادة مـن        تقديم بعض المقترحات التي تساعد       .٤
  .المفاهيم واألفكار المعاصرة لتحسين أدائها

  

  أنموذج البحث وفرضياته
تتطلب المعالجة المنهجية لمشكلة البحث في ضوء إطاره النظري ومضامينه          

 والذي يعبر عن عالقـة االرتبـاط        ١ الميدانية تصميم أنموذج كما مبين في الشكل      
  .ت البحثوالتأثير بين متغيرا
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  ١الشكل 

   البحثأنموذج
  :على هذا األنموذج تم صياغة الفرضيات اآلتية واعتمادا

 زرقتوجد عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد إستراتيجية المحيط األ         :الفرضية األولى  
واألداء التسويقي على المستوى الكلي وبين كل بعد مـن تلـك األبعـاد              

  .لة متغيراته في المنظمة المبحوثةواألداء التسويقي بدال
 في األداء التسويقي علـى      زرقتؤثر أبعاد إستراتيجية المحيط األ     :الفرضية الثانية 

ويؤثر كل بعد من تلك األبعاد في األداء التسويقي بداللة          , المستوى الكلي 
  . في المنظمة المبحوثةهمتغيرات

  

  اإلطار النظري 
  مفهوم والمضامين واألبعاد  ال– زرقإستراتيجية المحيط األ. ١
   زرق مفهوم إستراتيجية المحيط األ.أ

مـن  ) Blue ocean strategy (زرقيعد مـصطلح إسـتراتيجية المحـيط األ   
ويعود الفضل في استخدام هـذا      , المصطلحات الحديثة التداول في األدبيات اإلدارية     

سـائل   الوإلـى لإلشارة ) Chan Kim&Renee Mauborgne(  كل منإلىالمصطلح 
 (Stuart, 1997, 67) الكفيلة باكتشاف مواقع السوق التي لم تصلها المنظمات المنافسة

 حيز الوجود، التي تمثل     إلىكإستراتيجية تركز على الصناعات التي لم تخرج بعد         
حـين  فـي    ،)٢٣ ،٢٠٠٦ كيم وموبورن، (الفراغ والمناطق المجهولة في السوق      
 بنـاء   إلـى  حالة المنافسة القائمة وصـوالً       يعدها البعض آلية تضمن االنعتاق من     

 هـذه  إلـى كمـا وينظـر    ,)Michael, Porter, 1996, 17( تنافسية إستراتيجية غير
اإلستراتيجية على أنها تمثل الطريق الذي تحدد من خالله كيفية فتح مساحة سـوق              

وفي الـسياق   ,)Zook, 2004, 26( وخلق الطلب وفرص النمو غير مطروقة سابقاً
 أن المنظمات الرائدة في الـسوق تـسعى باتجـاه تبنـي             إلى )Kotler(يشير  ذاته  

  المحيط األزرقةأبعاد إستراتيجي

متابعة 
المنظمات 
البديلة 
 والشبيهة

االنتقال عبر 
التكتالت 

اإلستراتيجية 
 للمنظمات

إعادة تحديد 
مجموعة 

المستهلكين 
 المستهدفين

  
متابعة المنتجات 

والخدمات 
 المكملة

ة النظر في إعاد
االتجاه الوظيفي 

والعاطفي 
 للمنظمات

  
منظور 
 الزمن

 األداء التسويقي
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وهي بذلك تسير   إستراتيجية تضمن ابتكار الطلب وليس البحث عنه ومحاولة تلبيته،        
  ).٨ ،٢٠٠٤ كوتلر،(باتجاه التفرد عن المنافسين وليس مزاحمتهم 

 تركز  قزروعلى وفق االستقراء المقتضب يتضح بأن إستراتيجية المحيط األ        
على الحركة اإلستراتيجية ذاتها بوصفها المصدر الحقيقي لالبتكار، خالفاً لما هـو            
عليه النهج االستراتيجي التقليدي الذي يركز على المنظمة بوصفها مصدر التميـز،   

 تمثل مـصدر    زرق الحركة اإلستراتيجية في ظل إستراتيجية المحيط األ       ولذلك فإن 
 إلـى وعة النشاطات والقرارات اإلدارية الهادفـة       وهي تشمل مجم   األداء المتميز، 

 أزرق صناعة محـيط     إلىيؤدي  , بلورة ذلك األداء واستنباط مشروع أعمال كبير      
لها القدرة على توليـد  ,  ظهور مجاالت جديدة في السوق  إلىاألمر الذي أدى     جديد،

 General)ابتكارات ومساحات جديدة في السوق وهو ما نجحت بإثباته منظمـات  
Motors) و )Ford (    وبالتالي نجاحها في ابتكـار    , في إنتاج سيارات مثيرة للمشاعر 
  ).Zook , 2004, 26( قيمة جديدة

  
 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ٢شكل لا
 زرقآلية ابتكار القيمة في ظل إستراتيجية المحيط األ

Source : Jay Robinson, (2007)," Blue Ocean Strategy: Summary",www.mt.au.edu 
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  زرق مضامين إستراتيجية المحيط األ.ب
 ةالموجود  جميع المنظمات والصناعات غير    زرقتمثل إستراتيجية المحيط األ   

ذ يتم ابتكار الطلب وتكون المنافسة معدومـة وفـرص النمـو      إ في السوق الحالية،  
فهي بمثابة أداة لوصف عمق واتساع مساحة السوق المحتملـة التـي لـم               واسعة،

 هذه الحالة على المنظمات أن تسعى باتجاه ابتكار         إلى وبغية الوصول    ،تكتشف بعد 
  .٢ وذلك عبر الهيكلية التي يوضحها الشكل ،القيمة مثلما سبق القول

  :اآلتيةمن خالل النقاط الهيكلية ويمكن توضيح هذه 
 أن تفكر   أزرقمحيط  الساعية نحو إيجاد    المنظمة  على   ):Reduce(التقليص   -أوالُ

بالغت فيها في مجاالت مختلفة كتصميم المنتج والتـي          لنشاطات التي جديا با 
   ةأسهمت في زيادة الكلف

التفكيـر   و ابتكار قيمة جديدة  المنظمة   على  ينبغي :)Eliminate(االستبعاد   - ثانياً
   .في فترات سابقةالمنظمات  العوامل التي تنافست حولها باستبعاد ملياً

زيادة تركيز   إلى تسعى   نأبالمنظمة   يفترض    ذاته سياق في ال  :)Raise(الرفع   -ثالثاً
 أو اإلنتـاج  من بقية المنافسين في مجال عمليـات         أكثربعض العوامل بشكل    

  . حالة التفردإلى  التسويق وصوالًأنشطة
بتنفيذ المراحل السابقة يفسح لها     المنظمة   قيام   إن :)Create( الخلق/اإليجاد -رابعاً

وعلى خلـق طلـب جديـد       الزبون   لقيمة   يدة كلياً المجال الكتشاف موارد جد   
  . المتبعةاإلستراتيجيةوتعديل 
الزرقاء عبر  المحيطات   إيجادأداة تسهم في    األساس فهذه اإلستراتيجية     وعلى هذا   

قيمة جديـد يعـد بمثابـة        منحنى   إليجادعلى العمل   المنظمات   تحليلي يساعد    إطار
 لهـذه   األساسـية  األبعاد على    اعتماداً الزرقاءالمحيطات   إليجاد األساسيةالركيزة  

  .إليها والتي سيتم التطرق اإلستراتيجية
  
  زرقاألالمحيط  إستراتيجية أبعاد .ج

 بناء حدود السوق    إعادة في   زرقاألالمحيط   إلستراتيجيةيتمثل الهدف الرئيس    
 اإلسـتراتيجية  هذه   أبعاد عبر   زرقاألالمحيط   إيجاد ومن ثم    ,من المنافسة للخروج  

  :تمثلة باآلتيالم
  

   البديلةأوالمماثلة المنظمات متابعة . ١
 شمولية من   أكثر تتمتع بمنطق    نأالتفرد  التي تبحث عن     المنظمةينبغي على   

 أوخـدمات بديلـة     أو   اًسـلع التي تنتج   نظيراتها   النظر ومتابعة عمل     إمعانخالل  
 أولم والورقـة    كما في استخدام الق    ها الذي تقدمه منتجات    ذاته  تؤدي الغرض  ,مشابهة

 , استخدام بعض البرمجيات لترتيب المصاريف الشخـصية       أوفي توظيف محاسب    
وعلـى العكـس     ,الغرض ذاته  تؤدي   أن مختلفة يمكنها    أشكالفجميعها بدائل ذات    

ولكنها تخدم الغرض نفسه كمـا      ،  متنوعةو مختلفة   أشكاالًتأخذ    وخدمات سلعفهناك  
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 )NetJets(منظمـة    في تجربة    ولعل منها   في دور السينما ووجود المطاعم بالقرب     
 على قدرة   دليالً في الواليات المتحدة األمريكية    )٢٠٠٤ (سنة لخدمات النقل الجوي  

 بناء حدود السوق مـن      بإعادةقيامها  و زرقاألالمحيط   إيجادعلى  المنظمات  بعض  
نون  هؤالء الزبائن يكو   أنفوجدت   ،بالموظفين بتحديد زبائنها الممثلين     هاخالل قيام 

  :عندما يرغبون بالسفر خيارين أمام
 على الطـائرات    األولى في الدرجة    أو ،األعمالقيامهم بالسفر في درجة رجال      . ١

  .حيث تتفاوت طبيعة الخدمات المقدمة في كلتا الدرجتين, التجارية
 فقامـت   ,بشراء طائرة خاصة لنقل موظفيها في مهماتهم البعيدة       منظماتهم  قيام  . ٢

من ملكية الطائرة    )١/١٦( قيام زبائنها بشراء مانسبته      إمكانيةبعرض  المنظمة  
 لكل منهم خمـسون سـاعة       ص يخص ،آخرليشترك بها مع خمسة عشر زبونا       

 يحصلون على طائرة خاصة بسعر تذكرة الرحلة بطائرة نهمأأي  ،طيران سنوياً 
ول  والسر في ذلك يكمن في انخفاض التكاليف الثابتة الكبيرة التي تحـا       ،تجارية

 نأفـي حـين      كبـر فـأكبر،   أ طائرات   باستخدام تغطيها   أنالطيران  منظمات  
 قل عـدداً أصغيرة وتستخدم المطارات المحلية وتدار بطاقم       )NetJets( طائرات
-٣٠(بحـدود   الذي بلـغ    المنظمة    تلك ولعل ذلك يفسر سبب نمو     قل،أوبكلفة  
  .)www.trugroup.com( سنوياً %)٣٥

  
   اإلستراتيجيةت االنتقال عبر التكتال. ٢

 التي  تلكأوالقطاع ذاته    ضمنالعاملة  بمتابعة منافساتها   المنظمات  تقوم بعض   
فـي   تعمـل ) Jaguar, BMW, Mercedes (فمنظمات تتبنى استراتيجيات متشابهة،

 السيارات االقتصادية علـى     وفي حين يركز منتج    مجال صناعة السيارات الفخمة،   
 لمـا ينتجـه     هتماماًاوال تعير    ،اإلستراتيجيةالتفوق على بعضهم ضمن مجموعتهم      

 إليجادوهي نظرة ضيقة يمكن تجاوزها        منافسين، ا ليسو أنهم على اعتبار    اآلخرون
من خالل قيامها  )Toyota Lexus(منظمة  الذي استغلته األمر وهو ،زرقاألالمحيط 

قـرب   أبـسعر  )Jaguar, BMW, Mercedes( بتقديم نوعية تماثل سيارات القمـة 
 أن فاسـتطاعت ، )Cadillac, Lincolin( كـسيارات   من هذه الفئةاألدنىلسيارات ل

 & Kim)  لهـا أزرقمحـيط   وإيجـاد  اإلسـتراتيجيتين تستفيد من توجهات كلتـا  
Mauborgne).  

  
  المستهدفينالزبائن  تحديد مجموعة إعادة .٣

المستهدف على الـرغم مـن      للزبون  على تعريف عام    المنظمات  تتفق معظم   
المنظمات ن جميع إوبشكل عام ف فهم من ناحية القدرة على اتخاذ قرار الشراء،    اختال

 الصناعات الدوائيـة    ففي ،الزبائنفي مجال صناعة ما تستهدف شريحة محددة من         
 ،األطبـاء  على فئة المؤثرين في اتخاذ قرار الشراء وهم           يكون  كبير لالتركيز بشك 
 األمر ،)المرضى( لمستخدمين لمنتجاته  المنطلق التقليدي في التركيز على ا      متجاهلة
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ـ  األلمانية )Nova Nordisk(لمنظمة  أتاحالذي   األنـسولين  إنتـاج  يالمتخصصة ف
 الذي يستخدم مـن قبـل       األنسولين في صناعة    أزرق محيط   إليجاد المجال واسعاً 
قلم حقـن   من خالل تركيز اهتمامها على المرضى وقيامها بتصميم          مرضى السكر 

)Nova Pen (آلية ويمتلك بسهولة، يسمح للمريض حمله أنسولينوي على عبوة يحت 
وبـذلك  ،  األنسولين يتحكم بجرعة    أنالضرير  نقر تجعل من الممكن حتى للمريض       

 ,Farley)  جديد لهاأزرقمحيط  وإيجادحالة المنافسة القائمة  منالخروج استطاعت 
2007, 17).  
  

  والخدمات المكملة السلع  متابعة .٤
 والخدمات المكملة التي تعد بمثابـة    السلع تم اكتشاف بعض القيم في    ي عادة ما 

وقد تكون فرصـة      خدمة ما،  أولسلعة  عند اختيارهم   الزبائن  يبحث عنه    الحل الذي 
 )NAB1( منظمة تحقيقه إلى سعت وهو ما النجاح في الخدمة وليس في المنتج ذاته،   

تكز على عنـصر الكلفـة       التي تعمل وسط منافسة تر     الهنكارية لصناعة الحافالت  
 ،الحافلـة كلفة تصنيع  لم يكن األعلى عنصر الكلفة أن ووجدت ،األدنىوسعر البيع   

 بعد الحوادث   واإلصالحبل الكلفة التي تترتب على الخدمات المكملة ككلف الصيانة          
 فقامـت باسـتخدام     ، تغيير مستمر بسبب وزن الحافلة     إلىوقطع الغيار التي تحتاج     

 من المعدن في تصنيع الحافلة وبالتالي تمكنت مـن خفـض            ة بدالً  الزجاجي األلياف
خف أ  أصبح  وزن الحافلة  أنكما   نها غير معرضة للصدأ،   أل،  كلف الصيانة الوقائية  

انعكس على تقليل استهالك الوقـود وتخفـيض        ف،  من المعدن  %)٣٥- ٣٠(بمقدار  
 باسـتخدام منظمـة   للكما سمح ذلك     مما يجعلها سلعة ودودة للبيئة،    ،  الدخان العادم 

 لحافالتها من السعر    أعلىوبذلك استطاعت الحصول على سعر       محركات أقل قوة،  
  .)Kang, 2006, 3( المعتاد

  
  للمنظمة النظر في االتجاه الوظيفي والعاطفي إعادة. ٥

فالبعض منها يركـز علـى الكلفـة        ،  المنظمات المنافسة بين    أوجهتتباين  
 وإغـراء تنافس في مجال تحريك المشاعر       ت أخرىفي حين نجد    ،  حساب المنفعة و

 مايكون  نادراًالسلع  معظم  مواطن جذب   ن  إ ف وعلى الرغم من ذلك    ،الزبون عاطفياً 
 المنافسة السائد بين    ألسلوببل هو في الغالب نتيجة      ،  االثنين من   في جوهره واحداً  

ـ  ، معيار الجودة   الوظيفي نحو التركيز على    اإلغراءالتي تعتمد على    المنظمات   ي ف
وعنـدما تـسعى     ، على االتجـاه العـاطفي     األخرىالمنظمات   يزداد تركيز    حين

نهـا تمـارس عمليـة االنتقـال بـين هـذين       إ االنفراد في السوق ف   إلىالمنظمات  
ميزانية صناعة    التي حولت  )Swach( منظمة الذي طبقته    ىمسعلا وهو،  نموذجينألا

 حالـة   إلـى  ج جودة المنـت   ىوالتركيز عل  االتجاه الوظيفي    إلىالساعات التي تميل    
قيـام   في حين نرى العكس في      الحداثة والموضة،  ىوالتركيز عل االنسياق العاطفي   

 إلـى بالتحول من صناعة منقادة للعاطفة في مواد التجميـل  ) Body Shop( منظمة
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 ,Kim & Mauborgne, 2006)يقدم خدمات متنوعة دار تجميل إلىاالتجاه الوظيفي و
33).   

  
   نمنظور الزم. ٦

 المتتبع للتغيرات التي تحدث بمرور الزمن يالحظ حجم التغير الكبير فـي           إن
 االستهالك نتيجة انتشار الوعي البيئي وظهور الحركـة العالميـة           وأنماطالرغبات  

 مـن خـالل   ة الذي يمثل فرصة حقيقية باتجاه خلق سوق جديد األمر ،لحماية البيئة 
المنظمـة   أنـشطة ة لدى الزبائن وعلـى  تحديد تأثير هذه التحوالت في تغيير القيم     

وفي ظل هذا التوجه اسـتطاعت       ، مستقبالً هاألعمال لتحديد مسار واضح     وأعمالها
 ، توجد مساحة سوق جديدة عبر التفكير بالنزعـات نأ) CISCO systems( منظمة

 نأ قناعة   إلى فوصلت   ، الطلب المتزايد على التبادل السريع للمعلومات      إلىفنظرت  
بادل المعلومات وشبكات الحاسوب غير المتوافقة تمثل المـشكلة التـي           البطء في ت  

فقامت بتقديم تبادل سريع للمعلومات       مستخدمي االنترنت،  إعدادتتفاقم مع تضاعف    
كزت على ابتكار القيمة تر) CISCO(لكن رؤية  في بيئة شبكة اتصاالت المثيل لها،

في االنترنـت   التصفح  ركة  من ح  %)٨٠( فأكثر من    ، مما ركزت على التقنية    أكثر
 من مساحة السوق الجديدة هذه تقـارب        اإلجمالي وهامش الربح    ها منتجات رتتم عب 

)٦٠)(%Clark, 1999, 715(.  
 تظهر بشكل   زرقاألالمحيط   إلستراتيجية المذكورة آنفاً  األبعاد إلى النظر   نإ 
حدود الـسوق    بناء   إعادة لتأسيس عملية     للمنظمة اإلستراتيجية التحركات    أبعاد جلي

  . مساحات جديدة لم تصلها المنافسة بعدإيجاد إلى وصوالً
  
  المفهوم والمقاييس/األداء التسويقي .٢
  مفهوم األداء التسويقي. أ

 درجة  إلى يحدد و  غلب الباحثين مفهوماً  أ التسويقي من وجهة نظر      األداءيمثل  
لي فهـو يمثـل     وبالتا في تنفيذ خططها وبرامجها من عدمه،     المنظمات  كبيرة نجاح   

 من مراجعة حـساباتها والتقـاط       تتمكن من خاللها   ،المنظمةفي حياة   مهمة  مرحلة  
 وإجـراء  لمعاودة السير في االتجاه الصحيح بعد تقويم شامل لمرحلة سابقة            األنفاس

  .األمر لزم إذاالتعديالت الالزمة 
 تـم   النتائج التـي  "نه  أ التسويقي على    األداء إلىوعلى وفق ذلك يمكن النظر      

 المنظمة بصورتها الكاملة التي تنعكس علـى بقـاء          أنشطة من خالل    إليهاالتوصل  
 بأنـه  بينما وصفه آخرون   ،)٣ ،٢٠٠٤ الديوه جي والنمر،  ( "المنظمة واستمراريتها 

 " تفضيل الزبون  وإبقاءونجاحها في كسب     للمنظمة التسويقية   األهدافمدى تحقيق   "
اح المنظمة في الـسوق التـي تتحقـق    درجة نج" أو هو )٨٥، ٢٠٠٤ قره داغي، (

هناك من يـرى    ذاتهوفي السياق ,),١٩٩٧Ambler & Kokkinak(" بواسطة المنتج
 للجهـود   األداءثبـات   إ فهـم ووصـف و     علىقدرة المنظمة   "  بأنه  التسويقي األداء
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مـن  ، )Hayward, 2006, 7(" ل المنظمـة أعماالتسويقية المبذولة ودورها في نجاح 
يوضحها بمراحل ثالث يمثل  أن التسويقي يمكن األداء أنيم يالحظ تلك المفاهخالل  
   .٣الشكل 
  

  
  
  
  

  ٣شكل ال
   التسويقياألداءمفهوم 

- (Philip kotler 2004 " The case for Technology – Enabled Marketing " Kelog school of 
management , North Western university). 

  
 ، فشلها أو التسويقي يعكس درجة نجاح المنظمة       ألداءا نإما تقدم ف  من خالل   

  . التسويقياألداءقياس عبر  المرسومة األهداف على تحقيق ايبرز قدرتهوذلك 
  
   التسويقياألداءياس  ق.ب

 تروضها  أننك تستطيع   إ ف األشياء تسمي   أن استطعت   إذا"ك مقولة مؤداها    اهن
ـ    دمحتولكن في عالم التسويق الواسع وال     " اوتسيطر عليه  ن المقولـة   إم المنافـسة ف

 مـن    وإنما مفتاح السيطرة وترويض الشيء ليس من خالل تسميته          أني  ه األصلح
 التـي  األبـرز ن المـشكلة  إ فمن هنا، )(Harbison,2006,27(   قياسه  إمكانيةخالل  

 التسويقي تكمن في تحديد مؤشرات القياس في ظـل متغيـرات            األداءتواجه قياس   
  نـسبته   مـا  نأ األمريكيـة  في الواليات المتحدة     أجريتسة  درا أكدتوقد   ،عديدة

 التـسويقي   األداءفائدة من مؤشرات ومقاييس       ال أنيجدون  المديرين  من   %)٦٣(
 أبرزهـا  مـسببات  إلىيعود الذي  التسويقي األداء مؤشرات ضعف بسببالحالية 

(Kotler, 2004, 19):  
  . وقت وجهد ومصادرإلى تحتاج إنها. ١
  . لبعض المتغيرات التسويقيةاألداءاس  صعوبة قي.٢
  .األمد تناسب النتائج المالية قصيرة أن المقاييس الحالية يمكن .٣
  . صعوبة التوفيق والمواءمة بين نشاط المالية والتسويق.٤

بروز توجهات تمثلت بالتحول من اعتماد المقاييس الماليـة         وهذا ترتب عليه    
 اعتماد المقاييس غير المالية التي تشتمل على ىإل التسويقي األداءالمعتمدة في قياس 

 عن فضالً ورضا الزبون    ،واالبتكار) اإلبداعية(والتكيفية  ،  الحصة السوقية ( مقاييس
 إلىدون الحاجة     من اعتمده البحث الحالي   الذي    ذاته وهو التوجه  ،)مساهمة العالمة 

ن تلـك المقـاييس     مقتضب لمضامي تحليل   وفيما يأتي    ، المقاييس المالية  إلىالتطرق  
  :غير المالية 

 اقبة ومرإدارة ثبات االداءإ
 األداء

 تقارير األداء
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   الحصة السوقية -
 للمنظمـة ق النقدي تسهم في تعزيز المركـز التنافـسي   ف قويا للتدتعد مؤشراً 

 كنتيجة طبيعيـة لزيـادة      أتيالتي تحققها ت   وعليه فالمبيعات    ،)٦٦ ،٢٠٠٤ طالب،(
نـات   ولعل في تحديد مكو    ،أدائها التسويقي  على   إيجاباً مما ينعكس    حصتها السوقية 
 إسـتراتيجيتها  تحليل مكامن القوة والضعف في عند هاثر في نجاح أ الحصة السوقية 

  :)Kotler, 2000, 699( تشمل اآلتيهذه المكونات و ،المعتمدة
من عدد الزبـائن    المنظمة  وتتمثل بالنسبة المئوية لجميع زبائن      : اختراق السوق . ١

   .الكلي في السوق
  .من منتجاتهاالمنظمة تتمثل بالنسبة المئوية لمشتريات زبائن :  والء الزبون.٢
 حجـم   إلـى مئويـة    ويمثل نسبة    ،لزبونا  يتمثل بحجم مشتريات   :انتقاء الزبون  .٣

  .مامنظمة متوسط مشتريات الزبون من 
المنظمـة   الذي تفرضـه     لسعرياية للمتوسط   ئويتمثل بالنسبة الم  : انتقاء السعر . ٤

  .مقارنة بالمنافسين
  
  )  التسويقإبداعية( التكيفية -

 والتحكم في قوى المنافسة على قدرتها       أعمالهافي تسيير   المنظمة   نجاح   يعتمد
 والكشف عن الفرص المتاحة أدائها تحسين إلى  البيئية وصوالًالمتغيراتلتكيف مع ل

 أبرزهـا  تتجلى في مجاالت شـتى لعـل   ،إبداعية نحو استغاللها عبر قدرات     سعياً
 وتتفوق عليهـا    ،المنتجات وتقديم خدمات تلبي رغبات الزبائن     البتكار في    وا اإلبداع

  .)Daft & Neo, 2001, 588( أهدافهابما يمكنها من تحقيق 
  
  )اإلبداع(قي يسوت االبتكار ال-

 المؤثرة في مواجهة التحديات التي      األسلحة أهمحد  أقدرة على االبتكار    التمثل  
 التطـور   أهمها تلك القدرة على عوامل عدة       وترتكز ،المعاصرةالمنظمات  تواجهها  

المنظمة تمتلكه    ما  عن فضالًً ، المعلومات اوتكنولوجيالسريع في مجال االتصاالت     
 أو منتجـات    إلى الخالقة   األفكار وقدرات داخلية متميزة تسخر لتحويل       إمكاناتمن  

  .)tonman, 2003, 46)ٍS  تفوق توقعات الزبائنأشياءعمليات تسهم في تقديم 
  

   رضا الزبون-
اإلحباط لدى الزبـون     و أ  اإلحساس بالسعادة  على أنه  رضا الزبون    إلىينظر  

 (Kotler, 2000, 36)مع توقعاتـه المـسبقة   المنتج نتيجة مقارنة األداء المتحقق من 
 المقارنة بين توقعات الفرد الناجمة عن تعامالته        إمكانية يتيح   مقياساًيعد  نه  إفوعليه  

وبين النتائج الحقيقية الملموسة التي يجنيها من خـالل اسـتهالكه           السابقة وخبراته   
 عملية التحقق بين صور مترسخة في الـذهن وبـين           لفهو يمث  ،للمنتج )استخدامه(
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 & Ambler) :أهمهـا  متعـددة لقيـاس رضـا الزبـون     أساليب وتستخدم .الحقيقة
Kokkinak, 1997, 121)  

 دور  بـأداء المنظمـة   لعاملين فـي    ويتم من خالل قيام بعض ا     ،   التسوق الخفي  .١
 وعكس صورة عن االيجابيات والسلبيات التي ترافـق         هاالزبون لشراء منتجات  
  . البيعأساليب من تعديل وتحسين اإلدارةتلك العملية بما يمكن 

  .المنظمة المقدمة من قبل زبائن ى متابعة االقتراحات والشكاو.٢
  . الدراسات المسحية للتحقق من رضا الزبون.٣
ومعرفة الدوافع الكامنة وراء توقف الزبون عن التعامل مع           فقد الزبون،   تحليل .٤

  . المنظمةمنتجات
  

   والء الزبون-
وتكرار عملية الشراء    ،مامنظمة   التعامل مع    أويمثل مستوى التزامه بالشراء     

 طاقتها للتفـوق علـى رغبـات        أقصىتحتم عليها بذل     ،لهابما يمثل ميزة تنافسية     
  .بما يعزز حالة الوالء لديهلزبون ا
  

  العالمة) أسهم( مساهمة -
مكـن مـن    التي ي في السوق و  المنظمة   أوتمثل العالمة التجارية هوية المنتج      

 أسـهم فيمـا تعـد      ,خاللها تمييز أصناف المنتجات وتحقيق التميز على المنافسين       
 للحـصة   ها تعطي انعكاسـاً   ألن ,حد المرتكزات األساسية للحصة السوقية    أالعالمة  

 العالمة  إسهام مدى   تأشرعالمية  لمنظمات  ومن خالل تجارب     السوقية لتلك العالمة،  
 التي تمتلك تأثيراً) Coca – Cola ,Marlboro, IBM( منظماتمثل في تحقيق النجاح 

  .)Kotler, 2000, 409( في أذهان الزبائن واسعاً
  

   الجانب العملي-ثالثاً
  رهاومسوغات اختياعينة البحث  وصف .أ

نينوى التـي   /  األدوية والمستلزمات الطبية     تم اختيار الشركة العامة لصناعة    
وذلك  المعدل، ١٩٩٧لسنة  ) ٢٢( ألحكام قانون الشركات العامة المرقم       أسست وفقاً 

، وقد بدأت الشركة أعمالها     بعد التطور الكبير الذي شهده مصنع األدوية في نينوى        
وكان الدافع لهذا االختيار يعـود       ،مات الطبية  األدوية والمستلز  إلنتاج ٢٠٠٢ عام
  :إلى
 كونها من الشركات الصناعية الكبيرة في قطاع الصناعات الدوائية على مستوى            .١

  .القطر
  . ذات أهمية كبيرة لتغطية احتياجات السوق في محافظات القطر كافةها منتجات.٢
ـ       في مختلف الظروف،   ها استمرار أعمال  .٣ ن االسـتقرار   وبالتالي هناك نـوع م

  .والديمومة ألنشطتها
  .ها عملةالبحث وطبيع وجود نوع من التوافق بين توجهات .٤
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  أساليب جمع البيانات وأدوات تحليلها .ب
بانة لجمع البيانات التي يحتاجها لمعالجة مـشكلته        تعتمد البحث استمارة االس   ا

 (Kim & Mauborgne)  دراسـات والتي صممت هيكلية متغيراتها علـى ضـوء  
) Kotler, 2004( ودراسات ،زرقاألالمحيط في أبعاد إستراتيجية ) Clark, 1999(و
 اسـتمارة ) ٤٠( تم توزيـع  قدو، في مقاييس األداء التسويقي) Harbison, 2006(و

كما تم استخدام البرمجية    ،  شملت أعضاء مجلس االدارة ورؤساء األقسام ومعاونيهم      
  :خالل استخداملتحليل البيانات من ) SPSS(اإلحصائية 

  . النسبة المئوية-
  . الوسط الحسابي واالنحراف المعياري-
  .البسيط والمتعدد معامل االرتباط -
  . البسيط والمتعدد معامل االنحدار-
  

   وصف متغيرات البحث وتشخيصها.ت
 واقتصاره علـى     لمتغيرات البحث    ارتأى الباحث اختصار الجانب الوصفي    

توضح حيث  ،   واإلطالة لإلسهاب اتجنب أتفاق وأدناها    األبعاد التي حققت أعلى نسب    
ن أ زرقاألالمحـيط   بعاد إستراتيجية   أفيما يتعلق ب   )٢(ملحق  الالجدول في   معطيات  

من األفراد المبحوثين يتفقون على قيام الـشركة بمراقبـة أداء             %)٩٥( نسبته ما
لـك   وهـو مـا يمثـل البعـد األول لت          ،في مجال الصناعات الدوائيـة    المنظمات  

قـل  أ  كان في حين)٠,٦٦(وانحراف معياري   )٤,٦٢(اإلستراتيجية بوسط حسابي    
 من قبل المبحوثين البعد الخاص بإعادة النظـر باالتجـاه           األبعاد التي شهدت اتفاقاً   

على %) ٢,٥( نسبة اتفاق متدنية بلغت   الذي حصل على   الوظيفي والعاطفي للشركة  
 انفتـاح   إلى وذلك يعود    ، أذهان زبائنها  أن منتجات الشركة تحتل مكانة متميزة في      

  مهماً  السعر عامالً  لوال يمث ،  صناعة األدوية العالمية  منظمات  السوق المحلية أمام    
وانحـراف معيـاري     )١,٧٢(ذلك بوسط حـسابي     كان  و،  في التوجهات التنافسية  

)٠,٨٤(.  
تابعة  بالبعد األول الخاص بم    تمثلت  اتفاقاً سجلتن أكثر األبعاد التي     إفوعليه  

  وجود قسم البحث والتطوير في الشركةإلىالمماثلة أو البديلة وذلك يعود   المنظمات  
 ارتباط الشركة بالميثـاق البريطـاني لـصناعة          عن  فضالً  يتولى تلك المهمة   الذي

في حين يعـود  ،  مما يحتم عليها متابعة التغييرات الحاصلة في هذا المجال   ،األدوية
البعد الخاص بإعادة النظر فـي االتجـاه الـوظيفي          سبب تدني نسبة االتفاق على      

 طبيعة صناعة األدوية التي تركز علـى معيـار الجـودة            إلىوالعاطفي للصناعة   
يتـرك    األمر الـذي ال    ،بالدرجة األساس الرتباطها بجوانب تتعلق بصحة اإلنسان      

  . لتفضيل جوانب تتعلق بالسعر أو التوزيع على معيار الجودةمجاالً
 ىقاييس األداء التسويقي فقد حصل مقياس الحصة السوقية عل        أما بخصوص م  

وذلـك   ،ة الشركة حصة سوقية جيـد     متالكاعلى  %) ١٠(أدنى نسبة اتفاق بلغت     



  ]٣٣٠[ رؤوف
 

 

 وجود منتجات   إلى وذلك يعود    ،)٠,٩٨(وانحراف معياري    )١,٦٠(بوسط حسابي   
عالمية متميزة في صناعة األدوية يسهم في إضعاف الحـصة الـسوقية            لمنظمات  

 ومـا   ، المستمر لتوسيع حصتها الـسوقية     ها على الرغم من سعي    ،نتجات الشركة لم
 %)٦٥(يدعم هذه النتيجة حصول مقياس والء الزبون على نسبة عدم اتفاق بلغت             

مما يؤشر انخفاض حصتها الـسوقية       .على التزام زبائن الشركة بالتعامل المستمر     
ذلك بوسط حسابي بلـغ     اء  وج ،نتيجة انخفاض والء الزبون تجاه منتجات الشركة      

  ).٠,٩٢(وانحراف معياري ) ٢,٤٠(
أما أعلى نسبة اتفاق في األداء التسويقي فقد نال مقياس االبتكـار التـسويقي              

من اتفاق المبحوثين على تبني إدارة الشركة لألفكار المبدعـة     %) ٧٢,٥) (اإلبداع(
 اإلبداع بوسـط     تعزز قدرتها على   ،تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية     من خالل ما  

  ) .١,١٦(وانحراف معياري  )٣,٩٧(حسابي 
  

  تحليل النتائج ومناقشتها .ث
فقد تم عرض   ،  لغرض اختبار فرضيات البحث والوقوف على مؤشرات ذلك       

  :ذلك من خالل محورين
  اختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث .١

وهو  ين المتغيرات،  نتائج البحث اختبار عالقة االرتباط ب      إلىاستلزم الوصول   
  .١تم توضيح مؤشراته في الجدول  ما

  

  ١جدول ال
   واألداء التسويقيزرقاألالمحيط أبعاد إستراتيجية عالقات االرتباط بين 

المتغيرات 
  المستقلة

  المتغير
  المعتمد

  زرقأبعاد إستراتيجية المحيط األ

 متابعة  
المنظمات 

 أوالمماثلة 
   البديلة

االنتقال عبر 
ت التكتال

 اإلستراتيجية
  للمنظمات

 إعادة
تحديد 

مجموعة 
  الزبائن

متابعة 
المنتجات 
والخدمات 
  المكملة

 إعادة
النظر في 
االتجاه 
الوظيفي 
  للمنظمة

منظور 
  الزمن

المؤشر 
  الكلي

  ٠,٥٧٤*  ٠,٢٧١  ٠,٣٧٢*  ٠,١٢١  ٠,٤٥٠*  ٠,٧٠٠*  ٠,٣٧٤*  األداء التسويقي

 SPSSات البرمجية اإلحصائية عداد الباحث باالعتماد على مخرجإ من :المصدر 
* P≤0.05                      N=40 

  
أن هناك عالقة ارتباط معنوية  ١يتضح من المؤشرات اإلحصائية في الجدول 

 واألداء التسويقي، وهو ما استدل عليه من خـالل قيمـة    زرقاألالمحيط   أبعادبين  
وهـو مـا    ،  %)٥(وى   وهي معنوية عند مست    ،)٠,٥٧( والبالغة   Rمعامل االرتباط   

توجد عالقـة ارتبـاط     (نه  أ الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على         صحة يبرر
تؤشـر قـيم     كما ) واألداء التسويقي  زرقاألالمحيط  معنوية بين أبعاد إستراتيجية     
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 كونها تمارس عالقة معنوية     ،معامالت االرتباط في مستوى متغيرات البعد المستقل      
، ٠,٣٧،٠,٧٠( وهـي  ،R قـيم معـامالت       عكـسته  والـذي  مع األداء التسويقي،  

للبعـدين  كانـت    في حين    ،لألبعاد األول والثاني والثالث والخامس    ) ٠,٤٥،٠,٣٧
غير معنوية ) منظور الزمن(والسادس ، )متابعة المنتجات والخدمات المكملة(الرابع 

 على مستوى الشركة     على التوالي  )٠,٢٧١( ،)٠,١٢١( وبواقعمع األداء التسويقي    
  .المبحوثة
  

  اختبار عالقات التأثير بين متغيرات البحث. ٢
فأظهرت نتـائج   ،  بغية التحقق من فرضيات البحث تم اختبار العالقة التأثيرية        

 Multi Linear) االنحدار الخطي المتعدد أنموذج مؤشرات إلىاالختبار التي تستند 
Regression).  ٢ما هو واضح في الجدول.  

  
  ٢جدول ال

   واألداء التسويقيزرقاألالمحيط لتأثيرية بين أبعاد إستراتيجية لعالقة اا

  
         *p≤0.05                 DF(6,33)                                                                                          

 spssة  من أعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرمجية اإلحصائي:المصدر
  

 عـن  ٢ الواردة في الجـدول      )F(تؤشر معطيات التحليل اإلحصائي الختبار      
 في األداء التـسويقي علـى       زرقاألالمحيط  وجود تأثير معنوي ألبعاد إستراتيجية      

، )٧,٩٦٤(المحسوبة البالغـة    ) F(المستوى الكلي في الشركة المبحوثة بداللة قيمة        
 وهي قيمة معنوية ضمن مستوى المعنوية ،)٢,٣٣٥ (ةالجدوليكبر من قيمتها    أ وهي

، الذي يبرر بدوره قبول الفرضية الثانية     ) ٣٣،٦ (ودرجات الحرية البالغة  ) ٠,٠٥(
من التغييرات التي تحصل في األداء  %)٥٩(ن أR2 وتدل قيمة معامل التحديد ٍ كما

  تلـك  مـن  %)٤١( في حـين   ،زرقاألالمحيط   أبعاد إستراتيجية    االتسويقي تفسره 
وهي نتيجـة     البحث، أنموذج لم يشتمل عليها     ، متغيرات أخرى  إلىييرات تعود   التغ

 تعزيز موقفها التنافسي في     إلىتسعى   ألنها ،منطقية على مستوى الشركة المبحوثة    
 مماثلـة منظمـات    السوق العالمية ومقارعـة      إلى دون محاولة الدخول      من السوق
ن ألهـا يتـضح     t واختبار Bت معامال قيم متابعة نتائج خالل ومن، عليهاقوالتفو

المنظمات أكثر األبعاد من حيث التأثير في األداء التسويقي هو البعد الخاص بمتابعة 
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 نكبر مأوهي  ،)٤,٩٠( المحسوبة tوبلغت قيمة  ،)٠,٥٧(البديلة وبنسبة  أو المماثلة
  ).١,٦٨٤( البالغة ةقيمتها الجدولي
بـر التكـتالت اإلسـتراتيجية       تأثير البعد الخاص باالنتقـال ع      ء جا في حين 

 ، )٣,٤( المحسوبة   tوقيمة  ) ٠,٤٥( إذ بلغت نسبة تأثيره      ،بالترتيب الثاني للمنظمات  
وحل تأثير البعد الخاص بمنظور الزمن       ،ةوليقيمتها الجد مقارنة ب وهي قيمة معنوية    

 معنوية  ةوهي قيم ،  )٢,٠٢(المحسوبة له    tقيمة  كانت  و،  )٠,٢٧( وبنسبة تأثير  ثالثاً
في حين يؤثر البعد الخاص بإعادة النظر في االتجاه الـوظيفي والعـاطفي بنـسبة          

ـ  قيمتها   إزاءوهي قيمة معنوية     )٢,٠٥( المحسوبة tوبلغت قيمة    )٠,٢٦(  ةالجدولي
  .)١,٦٨٤(البالغة 

الزبائن في حين كانت عالقة التأثير بين البعد الخاص بإعادة تحديد مجموعة            
، )١,٣(المحسوبة البالغة    )t(قي غير معنوية بداللة قيمة      المستهدفين واألداء التسوي  

 أن الشركة المبحوثة يقتصر تعاملهـا فـي         إلىوذلك يعود    ،وهي قيمة غير معنوية   
تقوم   فهي ال  ومن ثم  والمذاخر الرئيسة    تسويق منتجاتها على وزارة الصحة تحديداً     

  .بالبحث عن الزبون المستخدم لمنتجاتها
 ،عد الخاص بمتابعة المنتجات والخدمات المكملـة    بعلق بال وكذلك الحال فيما يت   

 إزاء قيمتها   وهي قيمة غير معنوية    ،)٠,٥٨(المحسوبة البالغة    )t( قيمة   تظهرحيث  
 طبيعة منتجـات الـشركة ذات الـصفة         إلىومرد ذلك يعود     ،)١,٦٨٤(  ةالجدولي

عـدم وجـود    و ،أسـلفنا  كما   النمطية الخاضعة للميثاق البريطاني لصناعة األدوية     
  .خدمات مكملة تقدمها الشركة المبحوثة

  
  المقترحات االستنتاجات و-رابعاً

    االستنتاجات.أ
 إلىفي ضوء معطيات الجانب النظري وما أسفرت عنه الدراسة تم التوصل            

  : أبرزهاجملة استنتاجات 
م  في ظل الواقع التنافسي المحتد     لم تعد األساليب التسويقية التقليدية تجدي نفعاً       .١

 األمر الذي جعل من الضروري البحث عن        ،الذي تعيشه المنظمات الصناعية   
أساليب مبتكرة تضمن االنعتاق من حالـة المنافـسة التـي تواجههـا ولعـل               

 .حد أهم تلك الوسائلأ زرقإستراتيجية المحيط األ
 تشخيص أبعاد السوق الحالية في مخيلة       إلى زرقتسعى إستراتيجية المحيط األ    .٢

 وإنما التفكير فـي  ، ولم تعد المشكلة في البحث عن الطلب الفائض        ،المدير فقط 
 الطلب ومن التركيـز     إلىمما يتطلب تحويل االنتباه من العرض        ،كيفية خلقه 

 . التركيز على خلق قيمة مبدعة لخلق طلب جديدإلىعلى المنافسة 
 في مفاصل عديدة في المنظمات زرقتنعكس آثار تطبيق إستراتيجية المحيط األ .٣

 جديـدة   اًق لعل أبرزها ما تتمخض عنه من أداء متميز يحقق لها آفا           ،الصناعية
 األمر الذي أثبتته تجارب المنظمـات       ،افي كيفية التعامل مع السوق ومتغيراته     
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التي استفادت من بعض الجوانب لهذه اإلستراتيجية والتي ورد ذكرها في متن            
 .البحث

ن الشركة المبحوثة تبدي أ يتضح من خالل وصف متغيرات البحث وتشخيصها     .٤
 األمر الذي يمثل خطوة صحيحة ، بمراقبة أداء المنظمات المنافسة كبيراًهتماماًا

 نال هذا البعد أعلى نسبة اتفاق في حين         ذإ ،في مجال ترصين وضعها التنافسي    
تمثل عدم اهتمام الشركة المبحوثة باالتجاه الوظيفي والعاطفي الذي حصل على 

 .أدنى نسبة اتفاق
 مقياس اإلبداع على أعلى نسبة       حصل فقدفيما يتعلق بمقاييس األداء التسويقي       .٥

 تـشجيع الجهـود المبدعـة       إلى سعي الشركة المبحوثة     إلىاتفاق ويعود ذلك    
 وذلك متـأت مـن      ، نسبة اتفاق  أدنى في حين شهدت الحصة السوقية       ،لعامليها

 أمامسوق المحلية   انخفاض حصة الشركة المبحوثة في السوق نتيجة النفتاح ال        
 .العالمية في مجال الصناعات الدوائيةالمنظمات منتجات 

 أن هناك أبعـاداً   يالحظ  فرزها الجانب الميداني للبحث     أمن خالل النتائج التي      .٦
 دون أن    من  يتم التعامل معها في الشركة المبحوثة      زرقاألالمحيط   إلستراتيجية

 وإنما يتم   ،اتيجية المبحوثة اإلسترمضامين تلك   يكون لإلدارة تصور مسبق عن      
 دون   من التعامل مع تلك المضامين على أنها أنشطة يفرزها واقع حال الشركة          

 جـدي علـى أداء الـشركة        ٍل وبالتالي لم تنعكس آثاره بـشك      ،تخطيط مسبق 
 .المبحوثة

تبين من خالل الواقع الميداني للشركة المبحوثة أنها تعمل في ظـل منافـسة               .٧
 التي تعمل فـي مجـال الـصناعات         األجنبية تحديداً ت  المنظماشديدة من قبل    

 وبالتـالي    ،يجاد حصة سوقية مناسبة لها    إ مما يجعلها غير قادرة على       ،الدوائية
 تبني استراتيجيات تسهم في خلق الطلب       باتجاه البحث   إلىنها أحوج ما تكون     إف

  .زرقاألالمحيط مضامين إستراتيجية تتقدمها 
  

  المقترحات .ب
 زرقاألالمحيط  تنتاجات السابقة وبغية نجاح تطبيق إستراتيجية       في ضوء االس  

  :اآلتيالبحث يقترح  ، المبحوثةةلدى الشرك
 مبدعة لمواجهة حالة الضمور الصناعية الوطنية أفكاراًالمنظمات ضرورة تبني   .١

 ولعـل   ،التي تعيشها في ظل انفتاح السوق المحلية ووجود بـدائل لمنتجاتهـا           
حد تلك األفكار المبدعة التي أثبتت نجاحهـا فـي          أ زرقاألالمحيط  إستراتيجية  
  .العالميةالمنظمات العديد من 

عمالها وأنشطتها والقيـام بتـصميم      أالوطنية إعادة تقييم    المنظمات  ينبغي على    .٢
 الزبـون أو    تفـضيل أنموذج جديد يحدد أوجه المنافسة في الشركة سواء كانت          

 .منتج أو السعر أو معايير الصناعةجودة ال
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ليهـا الـسوق وترضـي أذواق الزبـائن         إحتاج  تالتفكير في المنتجات التي قد       .٣
 .المحتملين وعدم اقتصار التركيز على الزبائن الحاليين

 النجاح المطلوب علـى الـصعيد الخـارجي فـي       المبحوثة لكي تحقق الشركة   .٤
 من خالل حل المشكالت وإعادة توزيـع         داخلياً المنافسة ينبغي أن تحقق نجاحاً    

 بهدف استخراج اإلمكانيات الكامنة     ،وار بين العاملين بما ينسجم وإمكاناتهم     األد
 . حالة اإلبداع إلى لدى األفراد وتطويرها خدمة للشركة وصوالً

 زرقاألالمحـيط  ضرورة قيام الشركة المبحوثة بدراسـة أبعـاد إسـتراتيجية            .٥
ركة  تلك األبعاد بمـا ينـسجم وإمكانيـات الـش           أو بعض  دحأاعتماد  ومحاولة  

 .والوضع التنافسي القائم
في ضوء نتائج الوصف والتشخيص وبغية تجاوز بعض المعوقات التي تحد من   .٦

اهتمامها بتعزيز الجوانب المتعلقة    إمكانية تفوق الشركة المبحوثة يتطلب األمر       
تجاه بناء مكانـة ذهنيـة      باالتجاه العاطفي لمنتجات الشركة من خالل سعيها با       

 . على تحسين حصتها السوقيةنعكس إيجاباً والذي سي،لمنتجاتها
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دار , ترجمة جانبوت حافظ   ,زرق إستراتيجية المحيط األ   ،٢٠٠٦ ،شان ورينيه موبورن   ،كيم .٦
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