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 دور خصائص النوعیة في استراتیجیات التمركز
 ((دراسة تحلیلیة في قطاع الصناعات النسیجیة في العراق)) 

Role of Quality Dimension On Positioning Strategies 
Analytical Study in Iraqi Textile Industries Sector 

 سن ساجت    كاظم عبد الحو     م.      عبد الناصر عبد الرضا البدیرم. 

المعھد التقني / كوت 

 المستخلص

وعلیھ فان   ن بقاء واستمرار ونمو ایة منظمة یعتمد على مدى مواجھة التغیرات البیئیة التي تحدث في المجتمع.ا

ھذا البحث تناول خصائص المنتوجات النسیجیة وأھمیتھا النسبیة واستراتیجیات التمركز للوصول إلى الخصائص 

وقد توصل البحث  بیة العالیة ألجل التركیز علیھا وتحقیق مستوى عالي من الجودة في منتوجاتھا.ذات األھمیة النس

إلى ان التوجھ نحو معرفة حاجات ورغبات الزبائن واالستجابة لھا في ظل األسواق المفتوحة ونشر فكر الجودة 

 والتحسین المستمر للجودة.

Abstract 
The survival ,continuation and growth of any organization depend upon facing the 

environment  changes. This research discusses the features textiles products and 

importance ratio, positioning and strategies in order to achieve such features more 

importance than other in order to focus it. The result have shown customer needs 

responding to quality and continuous quality improvement are considered as 

positioning strategies variable. 

مقدمة البحث 

یتسم عالمنا المعاصر الیوم بالنمو المتسارع واالنفتاح االقتصادي بین الدول وتقلیل القیود المفروضة 

على انتقال السلع واألموال وھذا ماحدث في األسواق العراقیة في اآلونة األخیرة بدخول المنتجات 

إلى منافسة غیر متكافئة ویأتي  من مختلف المناشئ وبدون قیود وبالتالي تعرضت الشركات الوطنیة

منھجیة  ھذا البحث لدراسة واقع الصناعات النسیجیة وفي العراق والنھوض بھا فتناول المبحث األول

وركز المبحث الثاني على خصائص  مشكلة البحث وأھمیتھ وأھدافھ ومجتمع البحث وأدواتھ  البحث

ة،واالستنتاجات الث فقد تناول النتائج والمناقشأما المبحث الث المنتوج ومفھوم التمركز واستراتیجیاتھ

   .والتوصیات
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 المبحث األول 
 منھجیة البحث 

 مشكلة البحث-1-1

تكمن مشكلة البحث في شركات عینة البحث في تحدید درجة األھمیة النسبیة لخصائص منتوجھا من 

سجم مع سیاسة األسواق المفتوحة وجھة نظر الزبائن وتقدیم منتجات ممیزة قادرة على المنافسة تن

 .في السواق العراقیة 

 أھمیة البحث-1-2

تبرز أھمیة ھذا البحث من أن تجعل الشركات عینة البحث في موقع منافس جید وتحقیق المیزة 

التنافسیة وبالتالي مواجھة التحدیات التي تواجھھا وھذا یتم من خالل فھم ومعرفة أھمیة خواص 

 الزبائن وبالتالي التركیز على أھمھا. المنتوج من وجھة نظر

 ھدف البحث إلى تحقیق الغایات التالیة: ھدف البحث:-1-3

 خصائص المنتوج تعتبر احد االستراتیجیات المھمة للتمركز. -1

 تحدید درجة أھمیة خصائص المنتوج قید الدراسة من وجھة نظر الزبائن. -2

 ت عینة الدراسة .التعرف على مدى توفر الخصائص قید الدراسة في منتوجا -3

 وضع إستراتیجیة تسویقیة مستقبلیة تتناسق مع ما تریده األسواق المستھدفة. -4

 مجتمع البحث-1-4

أجریت دراسات في محافظة واسط من خالل تصمیم استمارة استبانھ وزعت على الزبائن لمنسوجات 

مر, خام ابیض, بازة) وكان معمل (نسیج الكوت,الدیوانیة,الحلة, بغداد) من األقمشة (البوبلین ,خام اس

) استمارة لنقص المعلومات فیھا وكان 10) زبون وتم استبعاد (160عدد الذین شملتھم الدراسة (

 ) استمارة استبانھ وتم استخدام150التبویب على أساس (

    Bassنموذج   

    (1)                                                                𝑨𝑨𝒋𝒋 =  ∑ 𝒘𝒘𝒊𝒊
𝑵𝑵
𝒊𝒊  −   𝑩𝑩𝒊𝒊𝒋𝒋 

 : موقف المستھلك اتجاه الشركة انطالقا من الخصائص النوعیة للمنتوج. jAحیث أن 

iw الوزن المرجح أو األھمیة النسبیة لخاصیة معینة: 

ijB .التقییم الخاص بالمستھلك لتلك الخاصیة في شركة أو منتوج معین:  

 أدوات البحث    -1-5

  -ف البحث قد استخدم الباحث اآلتي:لغرض تحقیق أھدا
 المصادر األجنبیة.-1
 المقابالت الشخصیة-2
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تم تصمیم استبانھ تحتوي قسمین مھمین األول یحتوي على فقرات تبین األھمیة النسبیة  قد -3
لخواص المنتوج والثاني یحتوي على فقرات عن مدى توفر خصائص المنتوج في منتجات عینة 

 البحث 
 Bassوذج  استخدام نم-4
 تم اتباع اسلوب العینة العشوائیة البسیطة الغیر المتحیزة .-5
 .2017-7-1الى  2017-1-1الفترة الزمنیة التي اجریت بھا الدراسة من -6

 المبحث الثاني

 مفھوم التمركز:-2-1

 التمركز ببساطة كیفیة إدراك الزبائن المستھدفین لمنتوجات الشركة بالمقارنة لمنتوجات الشركة

المنافسة .         

التمركز الصحیح والجید ھوا لذي یجعل الشركة منفردة ومتمیزة وھذا االنفراد یجعل السوق 

لذلك أن الحصول على زبائن واالحتفاظ بھم یعتبر الھدف األول  ]2[ .المستھدف إن یدركھ كمنفعة

یحصل ما لم تعمل الشركة على أن تحتل مركزا ممیزا لھا في ذھن ألي شركة وھذا ال یمكن أن 

المستھلك سواء لمنتوجاتھا أو للشركة ككل حتى یعرف المستھلك بان ما تنتجھ الشركة متمیز عن 

باقي الشركات المتنافسة. وعلى الشركة أن تعلم عن كیفیة استجابة الزبائن لمختلف خصائص المنتوج 

 ]3[. من بین جمیع المنافسین 

 :مفاھیم التمركز 2-2
  -ھنالك عدة تعاریف منھا:

التمركز علم وفن مواءمة المنتوج لواحدة أو أكثر من أجزاء السوق بطریقة تجعلھ مختلف  -1

 ]4[وبشكل واضح عن المنافسین . 

وقد عرفھ كوتلر : ما تعملھ الشركة لمنتوجھا الن یحتل مركزا واضحا وممیزا مقارنة مع  -2

فسة في أذھان المستھلكین المستھدفین ویرمز ان التمركز الفعال یبدأ من المنتوجات المنا

 ]5[خالل تمییز ما تعرضھ الشركة , ومن ثم تعطي للزبائن قیمة لما یعرضھ المنافسون.  

على انھ عملیة تكوین وصیاغة مزیج تسویقي قادر  Duncan 1995.p305:وقد عرفھ  -3

لمستھلك بالعالقة مع المنتوجات البدیلة لتحقیق على جعل المنتوج یحتل مركزا لھ في ذھن ا

         ]6[میزة تنافسیة .   

 استراتیجیات التمركز:-2-3

 ]7[ -ھناك عدة إستراتیجیات نوجزھا كاآلتي:

 التمركز حسب خصائص المنتوج:-1
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ستراتیجیة ھي محور دراستنا في ھذا البحث وتم التركیز علیھا لما لھا من أھمیة عن باقي ھذه اإل

استراتیجیات التمركز . والتي ھي أكثر شیوعا واستخداما وتھدف إلى التعرف على صفات معینة 

للمنتوج والتركیز على ھذه الصفات الممیزة للمنتوج قد أھملت من قبل الشركات المنافسة 

مثال على ذلك شركة عراقنا للھاتف النقال ركزت على السعر المنخفض في بدایاتھا األخرى.و

 في حین شركة األثیر ركزت على توفر الخدمة بصفة دائمة (وجود شبكة بصفة مستمرة).

 التمركز على أساس السعر:  -2

 أي أن الشركة تركز على عنصر السعر ولكن علیھا أن ال تھمل النوعیة على 

 كون مقبولة من قبل الزبائن. األقل ان ت

 التمركز على أساس فئات الزبائن المستھدفین  -3

 .ویتم ھذا بتصنیف الزبائن إلى فئات     

 التمركز على أساس المنفعة المتحققة من المنتوج . -4

 التمركز حسب فئات المنتوج . -5

 خصائص المنتوج-2-4
ات المستھلكین في السوق المستھدف  ھي انعكاس لجودتھ والتي تمثل القدرة على إشباع حاجات ورغب

(ان المستھلك ال یقوم بشراء المنتوجات بحد ذاتھا وإنما  یشتري ما یقدمھ أو  وھي مقیاس لرضاه

یوفره لھم من منفعة ومن ثم فان المستھلك اقل اھتماما بالسمات التقنیة للمنتوج أو الخدمة التي 

 ]7[یحصلون علیھا من شراء او استخدام المنتوج).  

المبحث الثالث 

 عرض النتائج ومناقشتھا واالستنتاجات والتوصیات 

 :النتائج والمناقشة-3-1
 -أوال:

 ) تقییم أھمیة الخصائص النوعیة وفقا آلراء الزبائن .1یبین جدول رقم ( 

 وان ھذا التقییم یعكس مدى أھمیة كل خاصیة بالنسبة للزبون 

وا الخصائص التي یعتقدون أنھا مھمة أكثر من غیرھا حیث طلب من المشمولین باألستبانة ان یقیم

 في تحقیق المنفعة المطلوبة من ھذا المنتوج.

] وبعد ترجیح األھمیة النسبیة المعطاة لكل صفة في 5وھذا جرى وفق مقیاس لیكرت الخماسي [

وكما )مستھلك حصلنا على النتائج التالیة 150تكرارھا مقسومة على عدد المشمولین البالغ عددھم(

 ). 1موضح في الجدول رقم (
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)المرتبة األولى وھي تعكس 4.636حصلت خاصیة ثبات لون القماش على أھمیة نسبیة مقدارھا( -

 مدى اھتمام المستھلكین بھذه الخاصیة وعلى الشركة ان توفرھا في منتوجھا.

 ).4.091وحازت خاصیة النقش المرتبة الثانیة وكانت أھمیتھا النسبیة( -

 )وحازت المرتبة الثالثة.4.001لنسبة للمتانة فكانت أھمیتھا النسبیة(إما با -

بینما احتلت الخصائص األخرى وھي الكثافة,االنكماش,الغالف على أھمیة بنسبة  -

وھي المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.  )2.864 – 3.091 – 3.637مقدارھا(

)a( ) 1جدول رقم(.   

)b(  التوزیع التكراري واألھمیة النسبیة للخصائص النوعیة  وفقا آلراء المستھلكین والتي
 .Wiتمثل 

 األھمیة

 الخصائص

   5            
 مھم جدا

    4           
 مھم

      3          
متوسط 
 األھمیة

2 
قلیل 
 األھمیة

1 
غیر 
 مھم

درجة 
 األھمیة

 الترتیب

 1 636,4 55 95 ثبات اللون

 3 001,4 ___ 6 34 62 48 المتانة

 5 091,3 13 34 34 62 7 االنكماش

 2 091,4 14 34 27 75 النقش

 6 864,2 6 48 62 27 7 الغالف

 4 637,3 14 7 27 75 27 الكثافة

 -ثانیا:
الخمس )عن مدى توفر الخصائص النوعیة المذكورة سابقا في منتوجات الشركات 2یبین جدول رقم(

 )في المعادلة المذكورة سابقا. Bijوالذي یتمثل في (

 -ثالثا:
)المذكورة سابقا والتي تمثل BASSوالتي تم استخراجھا في نموذج (Aj))یبین (3إما جدول رقم(

موقف الزبون اتجاه الشركات على أساس الخصائص النوعیة للمنتوج والتي قید الدراسة في 

 -البحث,وكانت النتائج كاآلتي:

 ).%97.752إذ حازت شركة بغداد على المرتبة األولى وكانت درجتھا (-

 ).%96.131واحتلت شركة الحلة على درجة (
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) أما شركة الدیوانیة قد حازت على المرتبة 89.896%أما شركة واسط قد حازت على درجة (-

). 78.637%األخیرة وكانت درجتھا (
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 )BIJمنتوجات النسیج في شركات عینة البحث (مدى توفر خصائص النوعیة ل )2جدول رقم (

 الكثافة الغالف النقش األنكماش المتانة ثبات اللون أسم الشركة

 واسط

 مج 5 4 3 2 1 مج 5 4 3 2 1 مج 5 4 3 2 1 مج 5 4 3 2 1 مج 5 4 3 2 1 مج 5 4 3 2 1

- 136 - 273 591 4,319 - - 45 773 182 4,137 - 318 227 318 137 3,274 - 91 - 681 228 4,046 91 228 - 363 318 3,589 - 45 - 363 292 4,502 

 3,362 - 454 454 92 - 3,591 136 410 363 9 - 3,77 180 410 410 - - 3,683 228 454 91 227 - 3,729 182 410 363 45 - 3,773 46 681 273 - - دیوانیة

 4,224 316 592 92 - - 4,316 362 59 46 - - 4,818 - 864 90 46 - 4,044 454 182 318 46 - 3,729 592 318 90 - - 4,590 590 410 - - - حلة

 4,454 727 227 46 - - 4,046 455 227 227 91 - 4,773 818 137 45 - - 4,319 546 227 227 - - 4,682 773 136 91 - - 3,96 180 600 220 - - بغداد
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 .سلسل الشركات حسب توفر الخصائص النوعیة في منتوجاتھا) یبین ت3جدول رقم(

 الكثافة الغالف النقش االنكماش المتانة ثبات اللون  المجموع الشر�ات

 16,373 10,278 16,552 10,119 16,552 20,022 89,896 واسط

 12,227 10,284 15,423 8,293 14,919 17,491 78,936 دیوانیة

 15,362 12,361 19,71 12,5 14,919 21,279 96,313 حلة

 16,199 11,587 19,526 13,35 18,732 18,358 97,752 �غداد

 60,161 44,510 71,211 44,262 65,122 77,510 362,416 المجموع

 -االستنتاجات:-3-2

خرى وھي في  المرتبة األولى لقد  حصلت خاصیة ثبات اللون على أھمیة نسبیة أعلى من الخصائص األ-1

 )من وجھة نضر المستھلكین.4.636(

 ).4.091المرتبة الثانیة كانت من نصیب خاصیة النقش وكانت أھمیتھا (-2

أما الخصائص األخرى وھي المتانة والكثافة واالنكماش والغالف, قد حصلت على المراتب التالیة وعلى  -3

 ).2.864 – 3.091 – 3.637 – 4.001لسادسة وكانت قیمھا (التوالي الثالثة والرابعة والخامسة وا

وقد تبین ان ھذه الخصائص ال تتوفر جمیعھا في منتوجات الشركات قید الدراسة بالتساوي وكانت بنسب  -4

حیث حصلت خاصیة ثبات اللون بنسبة عالیة عن بقیة الخصائص في كافة الشركات عدا شركة  متفاوتة.

 خاصیة النقش. بغداد كانت قد ركزت على

)قد احتلت شركة بغداد للمنتوجات المرتبة األولى وكانت BASSمن خالل تطبیق نموذج ( -5

أما  )96.131)وقد جاءت شركة الحلة بالمرتبة الثانیة وبفارق قلیل جدا وكانت درجتھا (97.752درجتھا(

الرابعة  كانت من نصیب  ) أما المرتبة89.896في المرتبة الثالثة كانت من نصیب شركة واسط ودرجتھا(

 ).78.637شركة الدیوانیة(

وقد أظھرت الدراسة تأخر الشركات عینة البحث عن مواكبة التكنولوجیا الحدیثة وتخلفھا عنھا وعدم  -6

 االستجابة للمتغیرات الحاصلة في بیئة الصناعة.

 عدم اھتمام الشركات بتصمیم المنتوج والجمالیة واللون.-7

8



 2018الثة  السنة الث    2المجلد الثالث   العدد      Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة   
 ISSN: 2616 – 7808  (Online) and   ISSN: 2414 – 7419   (Print) 

 -التوصیات:-3-3

على الشركات ان تتمتع بالمرونة من حیث تنویع منتجاتھا بأحجام وكمیات مختلفة لالستجابة -1
 للمتغیرات الحاصلة في بیئة الصناعة.

بما ان خاصیة ثبات اللون والنقش حصلتا على أھمیة عالیة فعلى الشركات أن تركز اھتمامھا على  -2
 تلك الصفتین لما لھا من اثر في قرار الشراء. 

 التوجھ نحو معرفة حاجات الزبون ورغباتھ واالستجابة لھا في ظل األسواق المفتوحة .-3
 نشر فكر الجودة والتحسین المستمر للجودة. -4
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 حسن ساجتكاظم عبد الو م.   عبد الناصر عبد الرضا البدیر...........م.  دور خصائص النوعیة في استراتیجیات التمركز

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 استمارة استبیان البحث الموسوم

 ة في العراق)خصائص المنتوج واستراتیجیات التمركز (دراسة تحلیلیة في عینة من الصناعات النسیجی

 -أوال:

أدناه مجموعة من الصفات التي یمكن أن یكون لھا أھمیة معینة في اتخاذ قرار شراء منتوجات (النسیج) 
            : یرجى تحدید درجة األھمیة التي تعطیھا لكل صفة من ھذه الصفات وفقا للمقیاس التالي

1             2     3            4           5 

 مھم              مھم جدا               متوسط األھمیةغیر مھم               قلیل األھمیة                

النقش  -4  ثبات اللون                -1

 التغلیف  -5متانة التمزق                     -2

كثافة القماش  -6االنكماش                    -3

 -ثانیا:
ات النسیج أدناه وفقا للمقیاس درجة توفر كل صفة من الصفات التالیة في منتوجات شرك یرجى ترتیب

   -التالي:
 1          2     3              4               5   

غیر متوفر 
إطالقا

متوفر بدرجة  متوفر غیر متأكد  غیر متوفر
 كبیرة
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