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 المستخمص
مستجيب وقد تضمن والخيار التسويقي كمتغير  تراتيجيات التنافسية كمتغير تفسيرياالس ت الدراسةتناول

التكامل واستراتيجية  فرعية هي استراتيجية التنويع واستراتيجيةثالثة متغيرات  المتغير التفسيري )المستقل(
هي خيار تطوير المنتوج  فرعية ايضا  ثالثة متغيرات ل (المعتمدالمستجيب )في حين تضمن المتغير  ،التركيز

االجابة عمى التساؤل هل هناك تبرز مشكمة الدراسة في وخيار تطوير السوق وخيار حماية الحصة السوقية، 
استراتيجية  ايجاد إلىهدفت الدراسة التسويقي لمشركة؟  دور لالستراتيجيات التنافسية في تحديد الخيار

تحديد  إلىالشركة تتعاظم وترتفع، كما تهدف تتناسب مع الخيار التسويقي بما يجعل ربحية  تنافسية لمشركة
 عالقة االرتباط والتأثير لالستراتيجيات التنافسية في الخيار التسويقي.

، حيث جمع الباحث البيانات من دراسةات الغازية كموقع لتطبيق العمى شركة بغداد لممشروبختيار وقع اال    
عن المقابالت  ( فردا من متخذي القرار في الشركة واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات فضال  46)

 في استخدام SPSSبرنامج التحميل االحصائي  تطبيقالشخصية والسجالت والنشرات الخاصة بالشركة، وتم 
تحميل ومعالجة البيانات والتي شممت )النسب المؤية، الوسط الحسابي  أجلمن  كل من االساليب االحصائية

مان، لنسبية، معامل ارتباط الرتب سبير المرجح، االنحراف المعياري، معامل االختالف المعياري، االهمية ا
متعدد، اختبار االنحدار االنحدار الخطي ال، االنحدار الخطي البسيط، Z، اختبارF، اختبار R2التحديدمعامل 

 إلى ت الدراسةالعينة واختبار عالقات االرتباط والتأثير فقد توصم ( وبناء عمى تحميل اجابات أفرادالمتسمسل
 هما ما يأتي:مجموعه من االستنتاجات وكان أ

الحصة السوقية ستراتيجية لمتنافس، وخيار حماية ة في عممها استراتيجية التنويع كإتنتهج الشرك -1
 خيار تسويقي.ك

 وجود عالقة ارتباط وتأثير معنوية بين االستراتيجيات التنافسية والخيار التسويقي. -2
 همها:مجموعه من التوصيات أ وضع إلى ت الدراسةوتوصم
 قامة مشاريع تدعم التكامل الخمفي.وارد الشركة في إاستغالل م -1
 .هو تطوير المنتوج الخيار التسويقي االنسباع الشركة الستراتيجية التكامل فإن تبعند إ -2

 
 


