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     الممخص:
شةسةت غدةدال لش وةستغسث لةد  إنعكةس  ببيةً الجه ةح نحةه الفةها فةً البسانةت الجي ٍ ٍةت ٌهدف البحث إلى معسفةت 

. تانج د البحث نشى االسجبسنت ةألاة لج ع البٍسنسث الضستزٌت النجسش هرا البحث تبحقٍق األهداف الجً بفعى إلٍهس. الدسشٌت

شةسةت فةً  ال ةهفيٍ ( اسةج سزة اةسلحت لشجحشٍةعل نشةى 550تبةم الحوةهع نشةى ) ,( اسج سزة )اسةجبسنت(521إذ بم بهشٌع )

ألسسلٍب اإلحوةسيٍت نشةى سةبٍع ال  ةسع الهسةظ الحفةسغًل تاالنحةساف . تاسجخدم البحث ندل م  اغددال لش وستغسث الدسشٌت

ال عٍسزيل تمعسمع االزببسط الخطً البفٍظ سبٍسمسنل تمعسمع االنحداز الخطً البفةٍظ تال جعةدل. تهفهةسث اليجةسيو ت ةهل 

نالقت بةأيٍس اٌجسغٍةت  ل فضال ن  تت هلالبسانت الجي ٍ ٍتت الجه ح نحه الفهانالقت ازببسط ذاث لاللت معيهٌت مه بت غٍ  

 .لشجه ح نحه الفها تالبسانت الجي ٍ ٍتذاث لاللت معيهٌت اٌجسغٍت 

 . (شسةت غددال لش وستغسث الدسشٌت لالبسانت الجي ٍ ٍت لالجه ح نحه الفها): الكلمات المفتاحية

"A reflection of market-orientation adoption in organizational ingenuity" 

An applied study at the Ministry of Industry / Baghdad Soft Drinks Company 
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The Ministry of Planning 

Abstract: 

The research aims to know the reflection of the adoption of the market orientation in the 

organizational skill of the company Baghdad soft drinks. The research relied on the 

questionnaire as a tool to collect the data necessary to accomplish this research and achieve 

the goals it seeks. Total of (125) questionnaires were distributed لand (110) valid samples 

were obtained for the employees at the Baghdad Soft Drinks Company. The research used 

several statistical methods لfor example the arithmetic means  لthe standard deviation, the 

simple linear correlation coefficient Spearman, and the simple and multiple linear regression 

coefficients. The results showed a significant positive correlation between market orientation 

and organizational proficiency, as well as a positive correlation relationship with a positive 

significance for market orientation and organizational proficiency.Keywords: market 

orientation, organizational skill, Baghdad soft drinks compan. 
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 منهجية البحث.
 مشكمة الدراسة:

ساىمت التطورات الحديثة في تزايد االىتمام بالتسويق من حيث الممارسات والنظريات التسويقية، واصيح 
المنافسة المتصاعد، والميزة التنافسية  لمبدأخيار المستيمك محط اىتمام العديد من المنظمات تحقيقًا 

لممنظمات، كما ان أىمية تطمعات واىتمامات المستيمك سيمت الطريق نحو االىتمام بالمفيوم التسويقي 
والتوجو تحو السوق. وقد اظيرت النتائج المسح في االدبيات االدارية ان ىناك دلياًل مبدئيًا لمعالقة بين 

لتنظيمية في المنظمات. إذ تيتم المنظمات اىتمامًا كبيرًا بالتوجو نحو السوق التوجو نحو السوق والبراعة ا
باعتباره عاماًل غير ممموس يؤثر في االداء التنظيمي عالوه عمى انو يمثل الثقافة التي تنتج عنيا اداء 

لمستقبمية، لغرض البقاء في البيئة الحالية وا االعمال بشكل يدعم تحسين القيمة المضافة ومميزة لمزبائن
فالتحديات التي تواجو القطاع االنتاجي يتطمب أتباع أساليب جديدة تمكنيا من استكشاف الفرص 
المحيطة بيا الوقت نفسو تبني التوجو االستراتيجي الذي يتوافق مع تمك التحديات والمتغيرات البيئية 

ن األساليب التي تمثل المضطربة ويعمل بشكل كفؤ عمى استغالل تمك الفرص من خالل إتباع عدد م
البراعة التنظيمية إحداىا. إن تطوير القابميات )الديناميكية( لممنظمة لمموازنة بين عمميات االستثمار 
األمثل لمفرص والبحث عن الفرص الجديدة تمثالن التحدي األساسي الذي تواجيو أغمب المنظمات 

يم منتجات جديدة واالستمرار في تقديم المنتجات وكذلك عممية الموائمة بين تقد ،االنتاجية العراقية اآلن
الحالية بنفس الكفاءة يمثل تحديا أخر يتطمب تبني توجو استراتيجي نحو السوق يساعدىا عمى تحقيق أو 
الجمع بين تمك التناقضات. لذا عمى المنظمات ان تسخر البراعة التنظيمية عمى نحو مستمر في كل 

 والبقاء في سوق المنافسة. جوانب عممياتيا من اجل المنافسة
 وبناءا عمى ما تم طرحو اعاله يمكن تمخيص مشكمة الدراسة بالتساؤالت االتية:

 تساؤالت الدراسة:
 في عينة البحث؟ التوجو نحو السوقما مدى تبني   -ٔ
 ؟المتمثمة بالبراعة التنظيمية العاممينماىي المؤىالت التي يتمتع بيا   -ٕ
 ؟التوجو نحو السوق والبراعة التنظيميةبين إرتباط ىل توجد عالقة   -ٖ
  ؟بين التوجو نحو السوق والبراعة التنظيميةما ىو مستوى التأثير واتجاىو   -ٗ

 اهمية الدراسة:
 من الجوانب االتية: البحثتأتى أىمية 

 ؟ التنظيميةالبراعة الذي تتبناىا شركة بغداد لممشروبات الغازية عمى التوجو نحو السوق ىل تؤثر . ٔ
فدددي أغنددداء المكتبدددة العربيدددة بشدددكل عدددام والمحميدددة بشدددكل خددداص بخصدددوص بعدددض البحدددث سددديم قدددد ي. ٕ

 .التوجو نحو السوق والبراعة التنظيميةبين الموضوعات الميمو والسيما 
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التوجو نحو السوق والبراعة إن معظم الدراسات السابقة حاولت إن تركز عمى عدد محدود من أبعاد . ٖ
 .، ولم تتناول العالقة بين متغيرات الدراسةةالتنظيمي

ترتبط مع مجموعة من المخرجات والنتائج والتي تنعكس إيجابا التوجو نحو السوق أثبتت الدراسات إن . ٗ
، ومن ثم تكمن ىذه الدراسة إليجاد النموذج الذي ربما يسيم البراعة التنظيميةعمى قدرة المنظمة عمى 

 .البراعة التنظيميةفي تحسين قدره المنظمة عمى 
في معالجة المشكمة التي تعاني منيا المنظمة المبحوثة او  البحث امن المتوقع أن تسيم توصيات ىذ. ٘

 التخفيف من تأثيراتيا المباشرة عمى واقع عمل المنظمة.
 اهداف البحث: 

التوجو تيدف الدراسة الى محاولة تأطير النموذج المفاىيمي لمتغيرات الدراسة والمتمثمة بالمتغير المستقل )
( لغرض الوصول الى استدالالت واستنتاجات تعكس الواقع البراعة التنظيمية( والمتغير التابع )نحو السوق

)شركة بغداد لممشروبات الغازية( وتقديم توصيات تحاول في لمبراعة التنظيمية العممي لممفاىيم المؤثرة 
 المساىمة في تحسينيا من خالل اختبار العالقة االتية:

 الذي تتبناىا شركة بغداد لممشروبات الغازية.التوجو نحو السوق التعرف عمى  .ٔ
 لدى شركة بغداد لممشروبات الغازية.البراعة التنظيمية الكشف عن طبيعة  .ٕ
 .التوجو نحو السوق والبراعة التنظيميةطبيعة ونوع وقوة عالقة االرتباط بين . اختبار ٖ
 .التوجو نحو السوق والبراعة التنظيمية. اختبار عالقة التأثير بين ٗ

 فرضيات الدراسة:
 يمكن صياغة الفرضيات اآلتية:  البحثوفقا لما جاء في مشكمة وأىداف 

 . الفرضية الرئيسة األولى :1
H1 وتتفرع  التوجو نحو السوق والبراعة التنظيمية: توجد عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة معنوية بين

 : منيا الفرضيات التالية
Ha1  التوجو نحو المنافس والبراعة التنظيمية: توجد عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة معنوية بين. 
Hb1 التوجو نحو الزبون والبراعة التنظيمية بين : توجد عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة معنوية. 
Hc1  التنسيق بين الوظائف والبراعة التنظيمية: توجد عالقة ارتباط ايجابية ذات داللة معنوية بين. 

 . الفرضية الرئيسة الثانية.2
H2 وتتفرع منيا  لمتوجو نحو المنافس والبراعة التنظيمية: توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية
 ضيات الفرعية التالية :الفر 

Ha2 التوجو نحو المنافس والبراعة التنظيمية : توجد عالقة تاثير ذات داللة احصائية بين. 
Hb2 التوجو نحو الزبون والبراعة التنظيمية : توجد عالقة تاثير ذات داللة احصائية بين. 
Hc2  والبراعة التنظيميةالتنسيق بين الوظائف : توجد عالقة تاثير ذات داللة احصائية بين. 
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 المخطط الفرضي لمدراسة:
التنسيق بين ، التوجو نحو الزبون، التوجو نحو المنافسبابعاده ) التوجو نحو السوق البحث اعتمد

( االبداع االستثماري، االبداع االستكشافيبابعاد )البراعة التنظيمية ( كمتغير تفسيري لمتغير الوظائف
 (. ٔوكما موضح في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 

 ( المخطط الفرضي لمدراسةٔالشكل )
 :منهج الدراسة

 
واضددحة عددن الظدداىرة اعتمددد البحددث المددنيج الوصددفي التحميمددي، إذ يمتدداز ىددذا المددنيج بكونددو يعطددي صددورة 

 ،التي يتم جمع البيانات عنيا، فيو منيج يصف ميزات وخصائص مجتمع او ظداىرة مدا فدي وقدت الدراسدة
مثددل اتجاىددات مجتمددع البحددث او خصائصددو، وىددو بددذلك يضدديف رصدديدا اضددافيا مددن الحقددائق والمعددارف 

يج بدرجدة كبيدرة عمدى مدا متدوفر ويعتمد ىدذا المدن. األمر الذي يساعد في فيم الظاىرة المدروسة والتنبؤ بيا
 من بيانات عن طريق المسح )المقابمة( والمسح المكتوب )االستبانة(.

 عينة الدراسة.
( مديرة. ٓٔٔيتكون عينة الدراسة من المدراء العاممين في شركة بغداد لممشروبات الغازية والبالغ عددىم )

لعممية التي يتمتع بيدا المددراء، يمكدن تحديددىا (. اما االمؤىالت اٛ( وعدد االناث )ٕٓٔيبمغ عدد الذكور)
 (.ٚ( والدبموم )ٜٗ( والبكموريوس )٘( والدبموم العالي )ٗالماجستير ) :باالتي
 النظري اإلطار

 التوجه نحو السوق.
زال المفداىيم التدي تدوال  ،عمى الرغم من أن مفاىيم التوجو نحو السوق قدد ظيدرت عمدى مدر السدنين 

ىدي األكثدر  (Narver and Slater, 1990; Kohli and Jaworski, 1990)أشدار ألييدا كدل مدن 
التوجدو نحدو السدوق بْاندو  (Narver and Slater, 1990:20) اعتمدادا وشديوعا فدي األدبيدات. وقدد حددد

 ،وبالتدددالي ،ثقافدددة المنظمدددة التدددي تخمدددق السدددموكيات الضدددرورية األكثدددر فاعميدددة لتقدددديم أكبدددر قيمدددة لممشدددترين
. حيددث صددوروا التوجددو نحددو (Narver and Slater, 1990:21) اسددتمرار اإلداء المتفددوق للعمددال

 البراعة التنظيمية

 
 االبداع االستثماري

 التوجه نحو السوق

 

 الوظائف بيه التىسيق

 الزبون وحو التوجه

 المىافس وحو التوجه
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والتنسديق بدين  ،والتوجدو نحدو المندافس ،السوق بوصفو ىيكل ثالثي األبعاد ويتألف من التوجو نحدو الزبدائن
 ,Kohli and Jaworski). ومدن ناحيدة أخدرى عدرف (Narver and Slater, 1990:25)الوظدائف 
التوجو نحو السوق )" بأنو يمثل جيل واسع من معمومدات السدوق وفقدا لحاجدات الزبدون الحاليدة ( 1990:3

والمستقبمية ونشر وتبدادل المعمومدات فدي جميدع االتجاىدات داخدل المنظمدو واالسدتجابو السدريعو   لممنظمدة 
التوجددو نحددو بددأن  ،يفترضددون ،. وبشددكل مماثددل(Kohli and Jaworski, 1990:6)بندداءا عمددى ذلددك" 

 Kohli and)واالسدتجابة(  ،ونشدر المعمومدات ،)توليدد المعمومدات وىدي ،السوق يتكوندون مدن ثدالث أبعداد
Jaworski, 1990:6)فأن منيج  ،. وبالمقابل(Narver and Slater, 1990: 21 ) والذي ركز عمى(

 ,Kohli and Jaworski)خمق القيمة لمزبون( يشمل مجموعدة واسدعة مدن االنشدطة والمدسدتمد مدن مدنيج 
 ، والذي يركز بدرجة أكبر عمى معمومات السوق. (1990:6
 فددأن كددال المفيددومين متشددابيين مددن نددواحي كثيددره. التعريفددان يشدديران الددى أىميددة فيددم الزبددائن وأن ،مددع ذلددك

 أنشطة الشدركة يجدب أن تكدون باتجداه تحقيدق ىدذا اليددف. ثانيدا: أنيدا تدرى أن التوجدو نحدو السدوق كسدموك
(Ho, 2014: 28)فأندو ،. وعدالوة عمدى ذلدك (Cadogan and Diamantopoulos,1995)  قامدا

وأستنتجا بأن ىناك تداخل كبير عمى المستويين النظري والعممي. فيدم يشديرون إلدى أن  ،بمقارنة المنيجين
يق بددين والتنسدد ،والتوجددو نحددو المنافسددين ،مددع التوجددو نحددو الزبددائن ،المددنيج يشددترك بشددبكة سددببية مشددتركة

 ,Cadogan and Diamantopoulos) الوظدائف. ومحاولدة توليدد المعمومدات ونشدرىا واالسدتجابة ليدا
1995: 48 ) 

 التوجه نحو المنافس:    .1
يمثددل التوجددو نحددو المنددافس جميددع األنشددطة المصددممة مددن اجددل اكتسدداب المعمومددات حددول المنافسددين فددي 

ويجددب أن تتضددمن تمددك االنشددطو تحميددل  (Narver and Slater, 1990:21) السددوق المسددتيدف
 Narver) مجموعة كاممة مدن القددرات التكنولوجيدة القدادرة عمدى تمبيدة الحاجدات الحاليدة والمتوقعدة لمزبدائن

and Slater, 1990: 22) ويتداخل ىذا المفيوم مرة ثانية مع توليد المعمومدات وبدالرغم مدن، أن قيداس .
 ,Narver and Slater)ل عمدى توليدد معمومدات عدن المندافس مكوندات التوجدو نحدو المنافسدين ال تشدتم

. بينمددا يتضددمن توجيددو االسددئمو لممسددتجيبين فيمددا أذا كددان رجددال البيددع قددد وجدددوا المعمومددات (22 :1990
)باسددتطاعتيم أن يناقشددوا تمدددك  المجمعددة فددي انشددطة وحدددات أعمددداليم قددد اشددتركت مددع معمومدددات المنددافس

( ولديس ىنداك فقدرة يدتم اعتمادىدا لمحصدول تي تعكدس توليدد معمومدات المندافسالاالستجابات في ىذه الفقرة 
 .من المنافس والمنظمة في مقياسيم عمى المعمومات

 التوجه نحو الزبون. .2
 ,Narver and Slater)كمددا حدددده  ،ال يددرتبط التوجددو نحددو الزبددون مددن الناحيددة النظريددة باالسددتجابة

 ،يددتم تنفيددذىا فددي االسددتجابة لمعمومددات السددوق. بدددال مددن ذلددك . بأنددو ال يتضددمن أي أجددراءات(1990:22
يسددتجيب التوجددو نحددو الزبددون إلددى توليددد ونشددر المعمومددات عددن الزبددون لكددي تحصددل المنظمددو عمددى الفيددم 
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فددأن المكددون موجيددو بأتجدداه تحسددين قابميددة أو أمكانيددة خمددق قيمددة  ،ليددذا ،الكددافي عددن المشددترين المسددتيدفين
 عالية لممشتري.

فدأن االسدتجابات التدي  ،تتحسدن. وبالمثدل الزبدون سدوففأن عناصر قيمدة  ،تفعيل التوجو نحو الزبونوعند 
خمدق قيمدة أعظدم إلدى الزبدائن.  كيفيدةتفسر تأثير، أستراتيجيات المنظمو يتم توجيييدا نحدو معتقدداتيم حدول 

تضدمين فقدرة مشدابية فدي مقياسديم فدي تصدميم االسدتجابة  (Jaworski and Kohli's, 1993:66)وقام 
)نحددن نجددري مراجعددة دوريددة عمددى جيودنددا لتطددوير المنددتج لضددمان بأننددا باتجدداه مددا يرغبددو الزبددائن(. ويتفددق 

 ,Farrell)إرتبدداط كددل مددن التوجددو نحددو السددوق والتوجددو نحددو الددتعمم ارتباطددا وثيقددا  ،العممدداء بشددكل عددام
2000: 201; Foley and Fahy, 2004:221) ويشدمل مجموعدة واسدعة مدن االنشدطة بمدا فدي ذلدك .
وتقمبددات السددوق وتطددوير التقنيددات  ،وانشددطة المنددافس ،الحصددول عمددى المعمومددات عددن احتياجددات الزبددائن

ومدن  (Calantone et al., 2002: 516)وتبدادل والمعرفدة بدين المنظمدات  ،الجديددة لخمدق االبدداعات
فددأن كددال مددن التوجيددات نحددو السددوق والددتعمم يتعمقددان مددع فيددم احتياجددات الزبددائن والتحركددات التنافسددية  ،ىنددا

 وتبادل المعمومات والمعرفة داخل المنظمة.
وبشددكل عددام يبدددو ىندداك اجمدداع فددي االدبيددات، بددان التوجددو نحددو السددوق يددؤثر بشددكل ايجددابي عمددى  

ف عمى ان التوجو نحو السوق لو تأثير ايجابي بغض النظر البراعة التنظيمية، والعديد من التحميالت تكش
ويسددداعد التوجدددو نحدددو السدددوق فدددي  (Tuan,2014:1)عدددن التصدددورات المسدددتخدمة فدددي الدراسدددات السدددابقة 

تعزيز البراعة التنظيمية من خالل السماح لمشركات بفيم افضل الحتياجات الزبون، واالحتياجات الكامنة، 
جراءات المنافس، ومتطمبا  .(Wei et al., 2014: 134)ت القنوات التسويقية وبقية االعمال االوسع وا 

الزبون الى إدراك الشركة لكل مدن حاجدات ومتطمبدات الزبدون الحاليدة والمسدتقبمية  كذلك التوجو نحو ويشير
(Narver and Slater,1990) حيدددث يمثدددل الجاندددب االساسدددي الدددى اي مددددى تمتدددزم الشدددركة بجمدددع .

 Slater  and)المعمومات المنظمة لكل من الحاجات المعمنة والكامنة لزبائنيم ومقدرات وخطط منافسييم 
Narver, 1998) . 

 .التنسيق بين الوظائف
ايجدداد قيمددة كبيددرة لممشددترين  يدعددرف التنسدديق بددين الوظددائف بانددو االسددتخدام المتناسددق لمددوارد الشددركة الجددل

المستيدفين. وان اي فرد في الوظيفة ابتداءًا من البائع في الشركة قدد يسداىم فدي خمدق قيمدة الدى المشدترين 
(Narver and Slater, 1990:22) :وعندد اعدادة النظدر فددي التعريدف الرسدمي يتولدد السدؤال التددالي .

لتددي تسدداىم فددي خمددق القيمددة والتددي تتضددمن توليددد مدداىي الحدددود التددي يمكددن تصددورىا؟ ومددا ىددي االنشددطة ا
معمومات عن الزبون والمنافس؟ وتظير حالة التنسديق بدين الوظدائف مدن خدالل انددماج البدائع بفاعميدة مدن 

 خالل سعى الموارد البشرية والموارد االخرى الى تقديم جيود مستمرة لخمق قيمة كبيرة لممشترين. 
 براعة التنظيمية.العالقة بين التوجه نحو السوق وال
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بان الشركات التي  تكون متوجية نحو السوق  (Li, Lin and Chu, 2008:10210)أشارت دراسة 
بشكل كامل تبدوا بأنيا أكثر  قدرة عمى متابعة البرامج اإلبداعية التي تحدث بشكل متدرج او بشكل جذري 

تدعم ىذه النتائج فكرة، بأن أسواق المنتجات المختمفة تتطمب من  ،وفردي ومتزامن. فضال عن ذلك
المنظمة اتباع سموكيات متوجية نحو السوق. ليذا فأن الربط أو الجمع بين استخدام اليياكل البارعة ان 

وبإمكان وحدات األعمال الجديدة ممارسة سموكيات  ،تجمع بين إبداعات المنتج االستكشافية واالستثمارية
و نحو السوق األستباقي المخصص نحو األسواق الجديدة لتمكين وحدات األعمال األخرى الموجودة التوج

 Li Lin and Chu)من تطبيق سموكيات التوجو نحو السوق ذات االستجابة السريعة  ،في المنظمة
2008:1022). 

لسموكيات المتوجية ولضمان نجاح براعة المنظمة يمكن لممدراء ترتيب أسواق المنتجات مع مجموعة من ا
يمكن لممديرين من التخصيص األفضل  ،نحو السوق بطريقو إستباقيو وسريعة في الوقت نفسو. وبالتالي

 Li, Lin and)لمموارد الممموسة وغير الممموسة مثل )الموازنات، المعرفة ......الخ( لتحقيق ىذا الغرض 
Chu, 2008:1022). 

االستباقيو،  النتائج بأن التوجو نحو السوق سواء كان عن طريق االستجابة او ومن ناحية أخرى أشارات
من المحتمل أن يؤدي إلى تطور استخدام اإلبداعات الجذرية وتعزز بشكل أفضل اإلبداعات التدريجية. 

ة يمثل التأكيد عمى الرسال ،ينبغي عمى المدراء أن يؤكدوا بشكل فاعل عمى تمك التوجيات ،وبعبارة أخرى
يمكن لوحدة أعمال واحدة أن تمارس اتجاىا استباقيا في السوق من أجل  ،اإلستراتيجية. عمى سبيل المثال

تقديم إبداعات جذرية، والتي يحتاج فييا المديرين رسالتين لضمان قدر أقل من الموارد من المنظمة 
 ر الجديدة.ورسالة إستراتيجية مرنو أكثر التي تتكيف بسيولة أكثر في استخدام األفكا

 ،فأن التوجو أالستباقي لمسوق مرتبطة بالعمميات االبداعيو ونظرا لطبيعة ثقافة الزبون ،باإلضافة إلى ذلك
تفيد  ،تتوقع ىذه الدراسة أن التوجو أالستباقي لمسوق يرتبط ايجابيا باإلبداعات الشاممة. ومن ناحية أخرى

البحوث وعمى وجو خصوص البحوث التسويقية القائمة عمى االستجابة عمى إمكانية األبداع المحتمل 
من المفترض أن يؤدي التوجو األيجابي  ،بسبب العالقة السياقية لمنموذج الفعمي القائم. وعمى وجو التحديد

وجد أن المنظمات القادرة  ،. عمى سبيل المثال(Danneels, 2004:246)إلى التأثير عمى اإلبداعات 
عمى تطوير اإلبداعات الجذرية ىي تمك المنظمات التي يجب أن تتطمب توجو المنظمات التي تركز عمى 

 ,Baker and Sinkula)شريحة من الزبائن األساسيين بدال من مجموعة شرائح الزيائن الحاليين. 
بناء التعاون. بينما النماذج التكنولوجية وعمى ما يبدوا بان التعمم المتكيف ليس كافيًا ل (2007:316

عمى سبيل المثال، التوجو نحو السوق  ،الجديدة مثل االتصاالت الالسمكية قد تكون ذات جدوى كبيرة
باستخدام التكنولوجيا التي قد تفيد المنظمات في خمق إبداعات جذرية.  أفضليمكن أن يستجيب بطريقة 

الستجابة نحو السوق ترتبط إيجابيا مع اإلبداعات التدريجية نتيجة تفترض الدراسة، بأن ا ،وبعبارة أخرى
لسياق التوجو السوقي المستجيب إلى الثقافة التي يقودىا الزبائن وعمميات التعمم التكيفية. فإذا كان التوجو 
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نحو السوق ذات توجو يركز عمى قطاعات الزبائن / السوق الحالية، فإنيا قد تمنع أو حتى تقضي عمى 
وير اإلبداع الجذري. وباختصار، فمن الممكن أن يكون التوجو نحو السوق بسبب طريقة االستجابة، تط

 أن قد تقيد المنظمات من خمق الثورة في االبداعات.
حيدث أشداروا بأنندا نقددوم  (Alpkan, Sanal and Ayden, 2012: 463)ويتفدق نوعدًا مدا كدل مددن 

لبناء االستراتيجيات األبداعية والتي تيدف إلى مناقشة كيفية قيام  بتوظيف كل من األستثمار واألستكشاف
المنظمددددات بأعطددددداء االولويدددددة االسددددتراتيجية ألسدددددتثماراتيا فدددددي مجدددددال األبددددداع مدددددع األىدددددداف األسدددددتثمارية 
واألستكشافية. فمن خالل األبداع االستثماري تقوم الشركات بأجراء تغييرات نسدبية عمدى المنتجدات الحاليدة 

وتيددف إلدى تحسدين مواقدع  ،(Raisch and Birkinshaw, 2008:394)اىيم الخاصدة بأعماليدا والمفد
، وتصممة لتمبية (Alpkan, iikSanal, and Ayden, 2012:463)السوق الخاصة بالمنتجات الحالية 
 Benner)تتضمن األبداعات األستثمارية المعرفة التنظيمية الحالية  ،أحتياجات الزبائن أو األسواق. ليذا
and Tushman,2003:243) ويمكددن االبددداعات االسددتثمارية بأنيددا موجددودة فددي التحسددين واألنتدداج .

 :Li, Lin and  Chu, 2008)ويمكدن أن تتوافدق مدع االسدتراتيجيات التدي يقودىدا الزبدائن  ،والكفداءة
يمثدل األبدداع االستكشدافي تغيدرات جوىريدة تدؤدي إلدى تنفيدذ أو أنتداج  ،. بل عمدى العكدس مدن ذلدك(1005

 ,Raisch and Birkinshaw)منتجددات أو مفدداىيم أعمددال جديدددة تمامددا، بدددال عددن المفدداىيم القائمددة 
وتكددون ، He and Wong (2004) ، كددذلك تيدددف إلددى دخددول مجددال أسددواق جديدددة (2008:394

. (Raisch and Birkinshaw, 2008:394)ألسدواق الناشدئة مصدممة لتمبيدة أحتياجدات الزبدائن أو ا
 ,Benner and Tushman)فأنيددا تسددتمزم معرفددة جديدددة والتخمددي عددن الميددارالت الحاليددة  ،وبالتددالي

. إذ تسدددتند األبدددداعات االستكشدددافية عمدددى تبندددي اجدددراء البحدددوث واحدددداث التغييدددر والتجريدددب (2003:243
 Alpkan., Sanal, and)أن تددرتبط بأسددتراتيجيات قيددادة الزبددون  والمرونددة والمخدداطرة والتددي بأمكانيددا

Ayden, 2012:463). 
وخالفددددا للبددددداعات االسددددتثمارية يددددتم تصددددميم األبددددداعات األستكشددددافية ألستكشدددداف مواقددددع اسددددوق جديدددددة 
 وأحتياجات ضمنية لمزبائن من خالل أستكشاف المعرفة الجديدة والتحول من المنتجات أو األسواق الحالية
إلددى الجديدددد كميدددا، ممددا تدددؤدي إلدددى ثقافيددة يقودىدددا الزبدددون. تسددتمزم الثقافدددة التدددي يقودىددا الزبدددون إلدددى تطبيدددق 
أبدعات أستكشافية لمكشف عن حاجات الزبدون التدي تدرتبط مدع التوجدو أسدتباقي مدن خدالل مغدادرة المعرفدة 

فأن التوجو نحو السوق  ،بالتاليالحالية وحث المنظمة عمى تغيير أجراءاتيا لتعزيز األبداع االستكشافي. و 
 He and Wongاالسدتباقي لديس مناسدبا تمامدا مدع خصدائص التوجدو نحدو كفداءة االبدداع االسدتثماري 

(2008)          . 
ينبغدددي أن تخصدددص الشدددركو مدددا يكفدددي مدددن  ،ومدددن أجدددل االسدددتفادة مدددن البراعدددة فدددي تحسدددين اداء الشدددركات

، (Cao et al.,2009;782; Wei et al.,2014:138)المدوارد لددعم جدانبي االسدتثمار واالستكشداف 
بحيددث يكددون التوجددو نحددو السددوق االستكشددافي أو االسددتجابي ىددو الموجددو والحددافز نحددو تخصدديص المددوارد 
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تدددأثير  ،فضدددال عدددن اسدددتخدام ىدددذه المدددوارد فدددي ىدددذين المجدددالين، وبالتدددالي ،نحدددو االسدددتثمار واالستكشددداف
التوجو نحو السوق  قد يختمف نتيجًو الختالفاالستثمار واالستكشاف وكذلك تفاعميما عمى أداء المنظمة  

 البد ليا من:
 ،أوال: تخصدديص الشددركات ذات التوجددو نحددو السددوق ذات االسددتجابة العاليددة مزيدددا مددن المددوارد االسددتثمارية

ىدذه المنظمدات فدي الحصدول عمدى ميدزة تنافسدية مدن وذلك ألنيا تتوافدق مدع تركيزىدا االسدتراتيجي. وتيددف 
. ويركز التوجو نحو (Atuahene-Gima et al., 2005:480)خالل تمبية احتياجات الزبائن الحاليين 

السددوق ذو االسددتجابة عمددى مجددال المعرفددة والخبددرة الحاليددة لممنظمددة، ويقدددم فيددم كبيددر للحتياجددات الحاليددة 
، وكدذلك يركددز عمدى الدتعمم التنظيمددي داخدل الحددود التقميديددة  (Berthon et al., 1999:37)لمزبدائن 

(Wei et al., 2014:138) إذ كثير ما تخصص المنظمات التي تركز عمى ىذه االىتمام االستراتيجي .
. حيدث يركدز (Ocasio, 1997:1997)مزيدا من الموارد للنشطة اإلستراتيجية التي تمبدي طمدب الزبدائن 

، حيددث مددن  (He and Wong, 2004:483)يددز المنتجددات أو الخدددمات الحاليددة عمددى تحسددين وتعز 
فددأن المنظمددات مددع المسددتويات العاليددة مددن  ،السدديل قبددول ىددذه التحسددينات وتقددديميا مددن قبددل الزبددائن ليددذا

التوجو نحو التسويق االستراتيجي يتوافق فييا االستثمار مع التوجو االستراتيجي ومن ثدم يمكدن أن يحصدل 
 لكثير من الموارد بشكل متزايد.عمى ا

ثانيددا: المنظمددات ذات التوجددو العددالي نحددو السددوق، تكددون قددادرة عمددى اسددتخدام ىددذه المددوارد لالسددتفادة مددن 
تحسددددين أداء تمددددك المنظمددددات. كمددددا أن تعزيددددز وصددددقل القاعدددددة التكنولوجيددددة القائمددددة يالئددددم أيضددددا القنددددوات 

. حيث أن االسدتثمار يبحدث عدن مدوارد (Jansen et al., 2006:1663)االجرائية واالتصاالت الحالية 
. وليددذا تعتمددد (Sidhu et al., 2007:19)جديدددة فددي العددرض والتخددزين المحمددي والشددبكة المكانيددة 

المنظمات عمى االعمال الروتينية والعمميات واليياكل لتخصيص وأستخدام الموارد لدعم استثمار مواردىا. 
لتعزيدز االسدتثمار  ،فأن المنظمات تعتمد عمى معمومات السوق والناتجة عدن التوجدو نحدو السدوق ،وبالتالي

(Wei et al., 2014:138 ). 
 مفهوم البراعة التنظيمية.

أسديمت التطددورات التكنولوجيددة واالضدطرابات السياسددية وعدددم االسدتقرار االقتصددادي فددي السددنوات          
القددرة عمدى التحدرك بسدرعة نحدو  –االدراك لدى المديرين عمى أىمية القدرة عمى التكّيف زيادةالماضية في 
أال أندو غيدر كدافي.  ،لمتكّيف مع األسدواق المتقمبدة بدرجدو عاليدو. وبدالرغم مدن أىميدة التكّيدف ،فرص جديدة

بداعيددة وأسددتباقية فددي اسددتثمار بددل ىددي شددركات بارعددة  ،فالشددركات الناجحددة ليسددت فقددط شددركات اسددتثنائية وا 
وتدويل نماذج األعمال الحالية والموجودة في الخارج بشكل سريع وتقميص تكاليف  ،قيمة أصوليا الممموكة

القددددرة ذات األىميدددة المتسددداوية والتدددي نددددعوىا باالنسدددجام.  ،بعبدددارة أخدددرى ،عممياتيدددا القائمدددة. وىدددي تمتمدددك
ينبغدي تنسديق األنشدطة وتبسديطيا لتحقيدق وكيدف  ،وبشعور واضح بكيفية توليد القيمة عمى المدى القصدير

 .(Birkinshawand Gibson, 2004:47)تمك القيمة 
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( Tushmanand O’Reilly, 1996:28) حيث تشير األبحاث الحالية، بأن البراعة تمثل الحل المدمكدنْ 
وتددذكرنا بقدددرة اإلنسددان الددى "اسددتخدام كمتددا  ،وقدددرة المنظمددات عمددى موازنددة نقدداط القددوة الحيويددة المتناقضددة

. وتمثدددل والبراعدددة التنظيميدددة (Carmeli and Halevi, 2009:207)اليددددين بميدددارات متسددداوية" 
(Organizational ambidexterity ىدددي أكثدددر مدددن مجدددرد وجدددود كدددل مدددن االسدددتثمار واالستكشددداف )
(exploration and exploitation فالشددركات أنشددأت قابميددات :) البراعددة فقددط فددي حالددة نجاحيددا فددي

 O’Reilly and)تحقيدق التكامددل االسدتراتيجي بددين االسدتثمار واالستكشدداف والحفدداظ عمدى ىددذا التدوازن 
Tushman, 2004) وقد تم تضمين ىذه القدرة في العمميات واإلجراءات التي تدمكن الشدركات مدن دمدج .

عادة تجميع الموارد لمسماح باالستثمار   واالستكشاف بشكل متزامن.وربط وا 
تمثل البراعة مزيج من االثنين وتصف سموك المنظمةالتي نجحت في تحقيق مستوى عالي من  ،وبالتالي

فيحين تظير أيضا  ،أدارة متطمبات األعمال اليومية بكفاءة ،وبالتالي ،الستغالل واالستكشاف المتزامن
والتزال الدراسات التجريبية األولى نادرة  ،في البيئة المرونة الالزمة لمتكيف مع التحديات والفرص الجديدة

جداعمى البراعة والتي تظير بأن المنظمة التي تحقق توازن عال يبين كالىماسوف تجدالمزيدمن النجاح 
 .(Blarr, 2011:62)مقارنةبتمك المنظمات التي التوازن بين االثنين 
 ,O’Reilly and Tushman)الباحثيند إذ اشار الباحثين وقد تناول مفيوم البراعة التنظيمية عدد من 

الى البراعة التنظيظمية بأنيا )القدرة عمى السعي المتزامن في أن واحد نحو كل من اإلبداع  (1996
والتغير التدريجي المرحمي وغير المستمر والذي ينتج عن إضافة العديد من اليياكل والعمميات والثقافات 

فقد اشارا بانيا )ىي المنظمات  (Luo and Rui, 2009:51)اما  كة نفسيا(،المتناقضة داخل الشر 
، او كونيا )قدرة المنظمة  القادرة عمى السعي المتزامن عمى تحقيق األىداف المتباينة،وأحياناالمتضاربة(

 Bodwell and  ) (عمى تبني والموازنو بين المداخل القائمة والجديدة لإلستراتيجية المتزامنة
Chermack, 2010:33) وانيا )السعي المتزامن لكل من االستكشاف واالستثمار عن طريق وحدات ،

 ,Carmeli and Halevi)فرعية أو افراد مختمفين وكممنيما متخصص أمافي االستكشاف أواالستثمار( 
بانيا )القدرة عمى  (O’Reilly and Tushman, 2011:5)، فضال عن ذلك اشار (2009:20
األصول والوظائف القائمة بطريقة مربحة، وفي الوقت نفسو استكشاف تكنولوجيا واسواق جديدة استثمار 

عادة تشكيميا لالستفادة من الفرص القائمة والجديدة(.  لتكوين الموارد التنظيمية وا 
 وقد تم اقتراح ثالث مداخل واسعة ومختمفة لمبراعة التنظيمية:

 Gibson)أو المدخل  السياقي   ،(O’Reilly and Tushman, 2004:79وىي المدخل الييكمي )
and Birkinshaw, 2004: 209 ) والمدخل  المستند عمى القيادة(Smith and Tushman, 

مصطمح )براعة مؤسساتية(  أطمق( أول باحث Duncan،1976. وكما ذكرنا سابقًا يعد )(532 :2005
(O’Reilly and Tushman, 2004: 4) المؤسساتية بكونيا تشمل ىياكل ثنائية ، إذ تتميز البراعة

)مزدوجة(. وىو ما يعني بأن المنظمات تقوم بالتنسيق وخمق حالو تكامل بين ميام مختمفة والتي قد 
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من خالل أنشاء ىياكل متعددة. ويسمى ىذا النوع من التمكين  ،تختمف من حيث تعقيدىا وتأكيدىا
ودمج األنشطة االستثمارية واالستكشافية في منظمة ويتحقق ذلك عن طريق توحيد  ،بالبراعة الييكمية

( بتطوير وجية نظر بديمة ممكنة Gibson and Birkinshaw, 2004: 209)كل من وقام األعمال. 
حيث تنشأ البراعة السياقية من المميزات الموجودة في السياق  ،لمبراعة التنظيمية أي )البراعة السياقية(

يير الثقافية. العمميات أو النظم التي تمكن وتشجع األفراد عمى إصدار التنظيمي من حيث القيم والمعا
 Gibson and)أحكاميم الخاصة بكيفية تقسيم وقتيم بين المطالب المتضاربة ألجل االنسجام والتكيف 

Birkinshaw, 2004: 210). 
وقد حاز مدخل تخصيص الموارد عمى دور مركزي في أدبيات البراعة. وكانت فرضيو ندرة  

 Gupta et)الموارد تمثل المنطق الجوىري لتوضيح عدم التوافق بين البراعة االستكشافية واالستثمارية 
al., 2006:696) وقد بين .(Wei et al., 2014: 136)  نقال عن(March, 1991)  بأن كل من

االنشطو االستثماريو واالستكشافيو يتنافسان عمى الموارد النادرة. وتواجو ىذه الشركات مبادلة في 
ينبغي  ،وبالتالي ،تخصيص الموارد النادرة لمبراعة االستكشافية أو االستثمارية. وبالتوافق مع ىذا المنطق

ستثمارية أو أيجاد النقطة المثالية عمى الشركات أن تقوم بتحقيق التوازن النسبي لمبراعة االستكشافية واال
حيث يتم تخصيص الموارد النادرة بشكل مثالي  ،في االستمرار اما في البراعة االستكشافية اواالستثمارية

(Gupta et al., 2006:695) . 
 أختبار وتحميل فرضيات البحث

 توزيع عينة البحث.  
طبيعة العالقة بين متغيرين وىما المتغير المستقل يسعى البحث الحالي وبشكل رئيسي إلى تفسير وتحديد 

شركة بغداد ( إستبانة عمى 125. فقد تم توزيع )(التوجو نحو السوق( والمتغير التابع )البراعة التنظيمية)
. وعدد االستبانات الموظفينعينة البحث بصورة مباشرة، وذلك عمى عينة عشوائية من  لممشروبات الغازية
بعد ذلك بمراجعة فقرات  الباحثان وقد قام ،% 92( استبانة وبنسبة استجابة تبمغ 115التي تم جمعيا )

أما حجم العينة  ،االستبانات التي تم جمعيا الستبعاد االستبانة غير المستوفاة أو المستوفاة بطريقة خاطئة
سبب في استبعاد وال ،% والتي ستخضع بياناتيا لمتحميل88( استبانة بنسبة 110اإلجمالي لمشركة، فكان )

ونقص البيانات في بعضيا  ،تمك االستبانات عائد إلى عدم استيفاء بعضيا لمبيانات ذات الطبيعية اليامة
 المتعذر إخضاعيا لعممية التحميل اإلحصائي.   من اآلخر األمر الذي جعل 

 . تصميم أداة البحث. 2
وبالشكل الذي يمكنيا من الحصول عمى  ،تمثمت أداة البحث في استبانة تم تصميميا بما يخدم البحث

والمتمثمة  ،وذلك بعد االطالع عمى األدبيات حول الظاىرة قيد الدراسة ،البيانات حول الظاىرة قيد الدراسة
التوجو نحو ، والتي اعتمدت في تحديد أبعاد المتغير المستقل )( Li, Wei and Liu, 2010)بدراسة 
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أيضا في تحديد أبعاد المتغير المعتمد  (Mihalache et al., 2014)دراسة وأعتمد الباحثان  ،(السوق
 (.البراعة التنظيمية)

 اختبار التوزيع الطبيعي
بسيط( سواء عند اختبار المعنوية في )االنحدار الخطي ال t و Fلكي يمكن اجراء اختبار كل من 

تتبع البيانات التوزيع الطبيعي سيتم ( او غيرىا من االختبارات التي تشترط ان و)االنحدار الخطي المتعدد
، ويتم أجراء ىذا االختبار (Kurtosis( واختبار )Skewness) ٔالتأكد من ىذا الشرط باستخدام اختبار

 Skewness( من خالل تقسيم قيمة Z Kurtosis( وقيمة )Z Skewnessعن طريق استخراج قيمة )
and Kurtosis  عمى االنحراف المعياري ليا(Khine et al., 2013:36) إذ أنو عمى وفق ىذا .

 Skewness and( المحسوبة الختيار "Zاألسموب فإن البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا إذا كانت قمة )
Kurtosis( تقع ضمن حدود "ٔ.ٜٙ)±  ٓعند مستوى داللة معنوية.ٓ٘ (Hair et al., 2010: 71) .  
 وكما يمي:

 التوجه نحو السوق. متغير: اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات  1
 متغير التوجو نحو السوق.وابعاده.نتائج االختبار الخاصة ببيانات  (ٔيبين الجدول )

 نتائج  اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات محور التوجو نحو السوق وابعاده (ٔجدول )

 االستنتاج
Kurtosis Skewness 

 Z المتغيرات
Kurtosis 

Std.  
Error 

Kurtosis Z 
Skewness 

Std. 
Error 

Statistic  

التوزيع 
 طبيعي

التوجو نحو  21ٕ.- 197. 1.12- ٖٙٙ.ٓ 391. 0.38
 الزبون

التوزيع 
 طبيعي

التوجو نحو  381.- 197. -1.93 753. 391. 1.92
 المنافس

التوزيع 
 طبيعي

التنسيق ين  322.- 197. -ٖٙ.ٔ 029.- 391. 0.07-
 الوظائف

التوزيع 
 طبيعي

التوجو نحو  0.284 197. 1.44 150.- 391. 1.62-
 السوق

 SPSS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  : اعداد الباحثين المصدر

                                                           
1
 Julie Pallant, (2011)," spss survival manual A step by step guide to data analysis using SPSS ", 4th edition., p 

59-70. 
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يددل عمدى أن البياندات موزعدة توزيعدا  إذ (،+ٜٙ.ٔ( تقدع القدّيم ضدمن نطداق )ٖوكما موضح فدي الجددول )
العينة مماثمة لمجتمع الدراسة األصمي بمدا يشدير إلدى إمكانيدة اسدتعمال أسدموب اإلحصداء  وبالتالي ،طبيعيا
 .(Hair et al., 2010: 71) المعممي

 متغير البراعة التنظيمية.اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات 
 وابعادىا. البراعة التنظيمية المتغير( نتائج االختبار الخاصة ببيانات ٔيبين الجدول )

 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات محور التوجو نحو السوق وابعاده( ٕجدول )

 االستنتاج
Kurtosis Skewness 

 Z المتغيرات
Kurtosis 

Std. 
Error Kurtosis 

Z 
Skewness 

Std. 
Error Statistic  

التوزيع 
 0.339 197. 1.72 0.251 391. 0.64 طبيعي

االبداع 
 االستثماري

 التوزيع
 0.092- 197. 0.47- 0.046 391. 0.12 طبيعي

االبداع 
 االستكشافي

التوزيع 
 طبيعي

البراعة  0.321- 197. 1.63- 0.377 391. 0.96
 التنظيمية

 SPSS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  : اعداد الباحثينالمصدر
أن البياندات موزعدة توزيعدا (، وىذا يددل عمدى +ٜٙ.ٔ( أن القّيم ضمن نطاق )ٗايضًا يظير ىذا الجدول )

 طبيعيا.
 .. أتساق األداة وثباتهاثانيا

 الثبات البنائي ألداة قياس الدراسة -1
يشير الثبات إلى اتساق مقياس الدراسة وثبات النتائج الممكن الحصول عمييا من المقياس عبر مدة   

( يتم التحقق منو من خالل Construct Reliabilityزمنية مختمفة والثبات البنائي ألداة القياس )
استعمال اختبار ألفا كرونباخ وقد تم حساب معامل الثبات للداة باستعمال معامل ارتباط ألفا كرونباخ 

 (:٘الموضح في الجدول )
 ( معامالت الثبات ألداة قياس الدراسةٖجدول )

 المتغير
الفا 

كرونباخ 
 لممتغير

 عدد الفقرات البعد
ألفا معامل 
لكل  كرونباخ
 بعد

 الصدق

 0.902 0.849 6 التوجه نحو الزبون 0.303التوجه نحو 
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التوجه نحو  X  السوق
 0.895 ٕٛٚ.0 4 المنافس

التنسيق بين 
 0.895 0.706 8 الوظائئف

البراعة 
 Y 0.846 التنظيمية

 0.936 0.877 ٘ االيداع االستثماري
 0.931 0.867 ٖ االبداع االستكشافي

 ٖٜٛ.ٓ ٓٛٛ.ٓ 51 االستبيانجميع فقرات 
 SPSS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  : اعداد الباحثينالمصدر  

وىددددي مقبولددددة  (0.895-0.938)( بددددان قدددديم معامدددل كرونبدددداخ ألفددددا قددددد تراوحدددت بددددين ٖيظيدددر الجدددددول ) 
والتي تدل عمى أنَّ األداة تتصف  (0.70)إحصائيًا في البحوث اإلدارية واالجتماعية ألن قيمتيا أكبر من 

 باالتساق والثبات الداخمي.
  : Reliability of Questionnaire ثالثا : ثبات اإلستبانة

والتي تتمخص بإيجاد معامدل االرتبداط  ،( في قياس الثبات  Split–Halfتستخدم طريقة التجزئة النصفية )
بدددين درجدددات األسدددئمة الفرديدددة و درجدددات األسدددئمة الزوجيدددة فدددي اإلسدددتبانة و يدددتم تصدددحيح معامدددل االرتبددداط 

( عمددى وفددق المعادلددة فانددو كافيددا ٚٙ.ٓفددإذا كددان معامددل الثبددات ) ،(  Spearman –Brownبمعادلددة )
طبيدق ىدذه الطريقدة وجدد أن معامدل االرتبداط لإلسدتبانة بمدغ وعندد ت ،لمبحوث التي تعتمدد اإلسدتبانة أداة ليدا 

( مما يعني أنيا بمقاييسيا المختمفة ذات ثبات جيد و يمكن اعتمادىا في أوقات مختمفة و للفراد ٜٕٚ.ٓ)
 نفسيم و تعطي نفس النتائج .

 ( Factor Analysis Confirmatory ) التحميل العاممي التوكيدي
اذ ان اليددف مدن دراسدة  ،التحميل العاممي التوكيدي والذي يسدمى ايضدا بنمدوذج القيداسٕ اناستعمل الباحث

ودراسدة العوامدل  ،تمثمدوالتحميل العاممي التوكيدي ىدو لدراسدة العالقدات بدين العوامدل الكامندو والفقدرات التدي 
مطابقدة الددواردة ال وذلددك ضدمن مؤشدرات جددودة ،اضددافة الدى تقددديم ادلدة الصددق البنددائي لممقيداس ،فيمدا بينيدا

اذ يعددد التحميددل العدداممي لتوكيدددي احددد تطبيقددات معادلددة النمذجددة الييكميددة، وسدديتم اجددراء  ،(ٙفددي جدددول )
 ثالثدةيتبين ان ىنداك  التوجو نحو السوق( بالنسبة لممحور المستقل Amos.23التحميل باستخدام برنامج )

لممتغيدر امدا بالنسدبة  ،(التنسيق بدين الوظدائف ،التوجو نحو المنافس ،التوجو نحو الزبونابعاد فرعية وىي )
 ،البراعدددة االستكشدددافية) مددداىفقدددط و  ينفدددرعي بدعددددينفقدددد تضدددمن  البراعدددة التنظيميدددة،الثددداني التدددابع المتمثدددل ب

 البراعة االستثمارية(.
 ( يبين مؤشرات جودة المطابقة  4الجدول )

                                                           
2
 81 – 15ص  ,2052 ," مكجبت الجسمعت .,الوسزقح., الطبعت االتلى  amos" الجحشٍع االحوسيً غسسجخدام غسنسج   واخرون البرق عباس.ل 
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 القاعدة العامة المؤشر
 (Goodness-of-Fitمؤشرات جودة المطابقة) -ٔ

 --- كاي سكوير X2  .ه 
 --- (DFدرجة الحرية )  .ب 
 --- DFودرجة الحرية  X2النسبة بين   .ج 
 ٔ-ٜ.ٓ (CFIمؤشر المطابقة المقارن  )  .ل 
 ٔ-ٜ.ٓ (TLI مؤشر توكرر لويس )  .ه 
 ٓٔ.ٓ-ٛٓ.ٓ (( RMSEA مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي  .ت 

 التشبعات المعيارية(األوا زن االنحدارية المعيارية ) -ٕ

االوزان 
االنحدارية  

  ≥لمفقرات 
ٓ.٘  

 التوجه نحو السوقاوال: التحميل العاممي التوكيدي لمحور 
وفقددا لمؤشددرات التعددديل  التوجههه نحههو السههوق( يوضددح التحميددل العدداممي التوكيدددي لنمددوذج ٕيبددين الشددكل )

Modification Indices  يتضدح مدن  اذ( فقهر  15)والمؤلفدة مدن  ابعهاد اساسهية ثهالثوالدذي يتكدون مدن
وىددذا يددد عمددى صدددق العبددارات وان  (ٓ٘.ٓمددن او مسدداوية الددى ) أكبددر( ان جميددع الفقددرات ىددي ٕالشددكل )

( وىددو Goodness Of Fitمؤشددرات جددودة المطابقددة المسددتخرجة ىددي قريبددة لمؤشددرات جددودة المطابقددة )
 .كافة التحميالت االحصائية االخرى يعطي مؤشر جيد الجراء

 
 التوجو نحو السوق( االنموذج الكامل لمحور ٕشكل )

 AMOS V.23: برنامج  المصدر
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التوجه نحو البعاد  ( يبين االوزان االنحدارية والخطاء المعياري والقيم الحرجة ومستوى الداللة5جدول )
 السوق

Estimat االبعاد المسار الفقرات
e 

S.E
. 

C.R. 
 محسوبة

C.R. 
 جدولية

P الداللة 

MO <--- 

التوجو نحو 
 الزبون

1.000   

ٔ.ٜٙ 

  
MO1 

<--- .645 
.04
3 7.800 *** 

 معنوية

MO2 
<--- .676 

.04
0 7.618 *** 

 معنوية

MO3 
<--- .673 

.04
8 7.728 *** 

 معنوية

MO4 
<--- .734 

.05
5 7.299 *** 

 معنوية

MO5 
<--- .711 

.05
 معنوية *** 7.522 1

MO6 
<--- .738 

.04
 معنوية *** 7.266 9

CO <--- 

التوجو نحو 
 المنافس

 معنوية    1.000
CO1 

<--- .721 
.16
2 

6.163 
*** 

 معنوية

CO2 
<--- .512 

.15
0 

6.808 
*** 

 معنوية

CO3 
<--- .611 

.16
4 

6.530 
*** 

 معنوية

CO4 
<--- .681 

.18
3 

3.282 
*** 

 معنوية

JO <---  
التنسيق بين 
 الوظائف

 معنوية    1.000
JO1 

<--- .533 
.19
8 

 معنوية *** 5.899
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 Amos.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  لباحثين: من إعداد ا المصدر
( الددذي يمثددل االوزان االنحداريددة والخطدداء المعيدداري والقدديم الحرجددة ومسددتوى الداللددة ٚيتبددين مددن جدددول )اذ 

( وان جميدع تقدديرات ٜٙ.ٔ( ىدي اكبدر مدن )CRانو جميدع قديم مؤشدر)التوجه نحو السوق محور لفقرات 
 (  .٘ٓ.ٓدالو احصائيا عند)فقرات االنموذج 

 البراعة التنظيمية ثانيا: التحميل العاممي التوكيدي لمحور
وفقددددددا لمؤشددددددرات التعددددددديل البراعههههههة التنظيميههههههة ( التحميددددددل العدددددداممي التوكيدددددددي لنمددددددوذج ٖيبددددددين الشددددددكل )

Modification Indices اذ يتضددح مددن  ( فقههر 12)والمؤلفددة مددن  بعههدين أساسههيينيتكددون مددن  والددذي
( وىدددذا يددددل عمدددى صددددق العبدددارات وان ٓ٘.ٓمدددن او مسددداوية ) أكبدددر( ان جميدددع الفقدددرات ىدددي ٖالشدددكل )

( وىدو Goodness Of Fit)مؤشرات جودة المطابقة المسدتخرجة ىدي قريبدة مدن مؤشدرات جدودة المطابقدة 
 .يعطي مؤشر جيد الجراء كافة التحميالت االحصائية االخرى

 
 .البراعة التنظيمية محور نموذجإ( 3شكل )

JO2 
<--- .784 

.22
6 

 معنوية *** 5.996

JO3 
<--- .631 

.19
4 

 معنوية *** 4.201

JO4 
<--- .782 

.18
2 

 معنوية *** 4.349

JO5 
<--- .537 

.19
1 

 معنوية *** 3.923
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( الذي يمثل االوزان االنحدارية والخطاء المعياري والقيم الحرجة ومستوى الداللة ٛيتبين من جدول )اذ 
( وان جميع تقديرات ٜٙ.ٔمن ) أكبر( ىي CRانو جميع قيم مؤشر)البراعة التنظيمية محور لفقرات 

 .(٘ٓ.ٓ) الفقرات االنموذج دالو احصائيا عند
البراعة التنظيمية البعاد ( االوزان االنحدارية والخطاء المعياري والقيم الحرجة ومستوى الداللة6جدول )  

 .Estimate S.E. C.R االبعاد المسار الفقرات
 محسوبة

C.R. 
 المعنوية P جدولية

EXI <--- 

 االبداع االستثماري

ٔ.ٓٓٓ   

1.36 

  
EXI.I <--- .585 .189 5.689 *** معنوية 
EXI.2 <--- .761 .217 3.459 *** معنوية 
EXI.3 <--- .826 .154 3.794 *** معنوية 
EXI.4 <--- .762 .209 3.439 *** معنوية 
EXI.5 <--- .793 .256 3.153 *** معنوية 
EXI.6 <--- .661 .201 2.897 *** معنوية 
EXR. <--- 

االبداع 
 االستكشافي

ٔ.ٓٓٓ 
    

EXR.1 <--- .526 .106 9.582 *** معنوية 
EXR.2 <--- .724 .117 8.128 *** معنوية 
EXR.3 <--- .721 .121 7.391 *** معنوية 
EXR.4 <--- .778 .154 7.024 *** معنوية 
EXR.5 <--- .683 .151 6.362 *** معنوية 
EXR.6 <--- .703 .214 7.421 *** معنوية 

 AMOS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  الباحثين: اعداد  المصدر
 التحميل اإلحصائي لمتغيرات الدراسة ومناقشة النتائج: المبحث الثاني
 التحميل الوصفي لمتغيرات البحث

في  البراعة التنظيميةعمى  وانعكاسو التوجو نحو السوقيسعى ىذا المبحث لمتعرف عمى واقع    
وسوف يتم االعتماد عمى تكرار االجابات والنسب المئوية لمفقرات  ،وفق استجابة العينة المؤسسة المبحوثو

وصوال الى الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومتوسط الوزن النسبي وترتيب االىمية واتجاه االجابة 
إجابات ( الخماسي في Likertالراء العينة المبحوثة حسب اجاباتيم. وقد اعتمد البحث عمى مقياس )

ويشتمل مستويين في حالة  ،( بأربعة مستويات٘-ٔفسيكون مستوى كل متغير ما بين ) ،العينة للستبانة
( ٜٔ.ٗالى  ٓٗ.ٖ( فيكون جيد إذا ما تراوح بين )ٜٖ.ٖالى  ٓٙ.ٕالزيادة عن الوسط الفرضي البالغ )
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 ٓٙ.ٕوسط الفرضي )( كذلك يتضمن مستويين إذا انخفض عن ال٘الى  ٕٓ.ٗوجيد جدا إذا زاد من )
 ٔ( وضعيف جدا إذا ما انخفض عن )من ٜ٘.ٕالى  ٓٛ.ٔ( فيكون ضعيف إذا تراوح بين )ٜٖ.ٖالى 
 (.ٜٚ.ٔالى 

 ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االختالف واالىمية النسبية لمتغيرات البحثٚالجدول )
متغيرات 
 الرمزوابعاد متغيرات البحث البحث

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

االىمية 
 النسبية

التوجو نحو 
 السوق
 

 الثالث 0.204 0.84 4.12 التوجو نحو الزبون
 االول 0.231 0.87 3.76 التوجو نحو المنافس
 الثاني 0.229 0.87 3.81 التنسيق بين الوظائف

البراعة 
 التنظيمية

 الثاني 0.192 0.80 4.17 االبداع االستثماري
 االول 0.250 0.92 3.68 االبداع االستكشافي

 AMOS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  داد الباحثين: اع المصدر
 التوجه نحو السوق. 1

( وىدو اعمدى مدن الوسدط الفرضدي 4.12اذ بمغ ) التوجه نحو الزبونبمغ اعمى وسط حسابي عام عند بدعد 
( اذ جداء ٕٗٓ.ٓ( ومعامدل اخدتالف )ٗٛ.ٓاذ بمدغ االنحدراف المعيداري لدو )( وبمستوى جيد جددا ٖالبالغ )

التوجدو اما اقل وسدط حسدابي عدام فقدد كدان عندد بدعدد  ،ىذا البعد بالمستوى االول من حيث االىمية النسبية
( ٖٕٔ.ٓ( ومعامدل اخدتالف )ٚٛ.ٓ( وانحدراف معيداري )ٙٚ.ٖ)المتوسدط الحسدابي اذ بمدغ  ،نحو المنافس
ىذا يشير الدى ان التوجدو نحدو الزبدون ىدو بعدد بدارز  من حيث االىمية. الثالثالبعد بالمستوى  اذ جاء ىذا

 وشاخص بشكل كبير كأبعاد لمتوجو نجو السوق مقارنًة باالبعدين االخرين. 
 .البراعة التنظيمية. 2

الوسدط الفرضدي ( وىدو اعمدى مدن ٚٔ.ٗاذ بمدغ ) االبدداع االسدتثماريبمغ اعمى وسط حسابي عام عند بدعد 
( اذ جداء ٕٜٔ.ٓ( ومعامدل اخدتالف )ٓٛ.ٓ( وبمستوى جيد جددا اذ بمدغ االنحدراف المعيداري لدو )ٖالبالغ )

االبدددددداع كددددان عنددددد بدعددددد امددددا بالمرتبددددة الثانيددددة  ،ىددددذا البعددددد بالمسددددتوى االول مددددن حيددددث االىميددددة النسددددبية
( اذ ٕٓ٘.ٓ( ومعامل اختالف )ٕٜ.ٓ( وانحراف معياري )ٛٙ.ٖ، اذ بمغ المتوسط الحسابي )االستكشافي

ىذا يشير الى ان التوجو االستثماري ىو التوجو االكثدر  من حيث االىمية. الثانيجاء ىذا البعد بالمستوى 
 اىمية وبروزًا لدى شركة بغداد المشروبات الغازية.

 اختبار فرضيات االرتباط: المبحث الثالث                                
( الختبار فرضيات االرتباط بين أبعاد Pearsonالدراسة معامل االرتباط البسيط بيرسون )اعتمدت 

إذ يشير االرتباط االيجابي  ،(البراعة التنظيمية)التابع( وأبعاد المتغير التوجو نحو السوقالمتغير المستقل)
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أما االرتباط السمبي  ،بين متغيرين إلى أن الزيادة في أحدى المتغيرات يقابميا زيادة في المتغير اآلخر
 ،(Pallant, 2011:103فيشير إلى إن الزيادة في أحد المتغيرات يقابميا انخفاض في المتغير اآلخر )

( بالجدول أدناه بناءا عمى وجية نظر 1-و 1ن )+بي ةويمكن إظيار مستويات االرتباط والمحصور 
(Saunders  et  al., 2009:459:) ( 0.7+إلى  0.3+إذ يكون االرتباط ايجابيًا قويًا عندما يكون .)

-إلى0.3- (، فيحين يكون االرتباط سمبيا قويا عندما يكون)0.3+إلى  0وايجابيا ضعيفا عندما يكون )
( فيذا يشير إلى 1+(.أما إذا كان معامل االرتباط)ٓإلى  0.3-)وسمبيا ضعيفا عندما يكون  ،(0.7

 ..( يشير إلى عدم وجود ارتباط0و) ،( يشير إلى ارتباط سمبي تام1-و) ،ارتباط ايجابي تام
 التوجه نحو السوقتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التي تنص عمى ) :الفرضية االولى. 

التوجو ( واظيرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة عالية وذات داللة معنوية فيما بين التنظيميةوالبراعة 
(. ٔٓ.ٓ( وذات دالة معنوية عند المستوى )0.804بمغت قيمة االرتباط )البراعة التنظيمية و نحو السوق 

 .البراعة التنظيميةفي تحسين التوجو نحو السوق وىذه النتيجة تدل عمى اىمية 
 :  الفرعية االولىالفرضية  .ٔ

 (. توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين التوجه نحو الزبون والبراعة التنظيميةوتشير الى )
( البراعة التنظيمية( والمتغيرالتابع )الزبونالتوجه نحو اظيرت النتائج وجودعالقةارتباط ايجابية قوية بين)

وىذا يدل عمى قبول الفرضية الفرعية االولى من (. ٔٓ.ٓ( وذات داللة معنوية قيمتيا)0.726بمغت )
سوف ينعكس ايجابًا عمى  الزبون(، اي ان زيادة مستوى التوجو نحو H1aالفرضية الرئيسة االولى )

 مستوى البراعة التنظيمية في عينة الدراسة. 
 :الفرضية الفرعية الثانية .ٕ

 (.المنافس والبراعة التنظيميةه نحو توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين التوجوتشير الى )
( والمتغيرالتابع المنافسالتوجه نحو ارتباط ايجابية قوية بين البعد االول ) اشارت النتائج وجودعالقة

(، وىذا يشير الى قبول الفرضية ٔٓ.ٓ) قيمتيا ( وذات داللة معنوية0.700( بمغت )االبداع االستثماري)
 المنافس( من الفرضية الرئيسة االولى. حيث توضح ان زيادة مستوى التوجو نحو H1bالفرعية الثانية )

ب عالقة االرتباط القوية سوف تؤدي الى حدوث زيادة طردية كبيرة عمى مستوى البراعة التنظيمية بسب
 بينيما.

 ( مصفوفة معامالت االرتباط بين التوجو نحو السوق والبراعة التنظيمية.ٛ) جدول

المتغيرات 
 وابعادىا

التوجو 
نحو 
 السوق

التوجو 
نحو 
 الزبون

التوجو 
نحو 
 المنافس

التنسيق 
بين 

 الوظائف

البراعة 
 التنظيمية

االبداع 
االستثما
 ري

االبداع 
االستكشاف

 ي
       1التوجو نحو 
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 السوق
التوجو نحو 

 الزبون
.907*

* 
1      

التوجو نحو 
 المنافس

.802*
* 

.614*
* 

1     

التنسيق بين 
 الوظائف

.832*
* 

.627*
* 

.503*
* 1    

البراعة 
 التنظيمية

.804** 
.726*

* 
.700*

* 
.625** 1   

االبداع 
 االستثماري

.795** .720*
* 

.658*
* 

.645** .917*
* 

1  

االبداع 
 **685. االستكشافي

.616*
* 

.630*
* .506** 

.922*
* .691** 1 

 AMOS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  : اعداد الباحثين المصدر
 اختبار فرضيات التأثير

  :(ٓٔكما يظير الجدول )
، إذ ان قيمة البراعة التنظيميةفي  التوجه نحو السوقتوجد عالقة تاثير ذات داللة معنوية ما بين أ. 

( ٙٗٙ.ٓ)فسر حوالي التوجو نحو السوق ي( الذي يشير إلى أن R2=0.646ان قيمة معامل التحديد )
( وىو ذات داللة معنوية الن قيمة البراعة التنظيميةمن التباين الحاصل في المتغير التابع )

(F=273.47( و )p< 0.05 ) ،( وقيمةβ1=0.879( و )a=0.492.) 
إذ قيمة معامل ، البراعة التنظيميةفي  التوجه نحو الزبونتوجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين ب. 

( من التباين ٕٙ٘.ٓفسر حوالي )التوجو نحو الزبون ي( الذي يشير إلى أن R2=0.526التحديد )
( و F=166.73( وىو ذات داللة معنوية الن قيمة )البراعة التنظيميةالحاصل في المتغير التابع )

(p< 0.05( وقيمة ،)β1=0.667( و )a=1.197.) 
إذ قيمة ، المنافس في البراعة التنظيميةالتوجه نحو توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين  .ج

( من ٜٓٗ.ٓتفسر حوالي )التوجو نحو المنافس ( الذي يشير إلى أن R2=0.490معامل التحديد )
( وىو ذات داللة معنوية الن قيمة البراعة التنظيميةالتباين الحاصل في المتغير التابع )

(F=144.07( و )p< 0.05( وقيمة ،)β1=0.630( و )a=1.560.) 
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إذ قيمة ، البراعة التنظيميةفي التنسيق بين الوظائف . توجد عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين د
( من ٜٖٓ.ٓتفسر حوالي )التنسيق بين الوظائف ( الذي يشير إلى أن R2=0.390معامل التحديد )

( F=96.03قيمة )( وىو ذات داللة معنوية الن البراعة التنظيميةالتباين الحاصل في المتغير التابع )
 (.a=1.592( و )β1=0.614( ، وقيمة )p< 0.05و )

 SPSS V.23باالعتماد عمى مخرجات برنامج  : اعداد الباحثين المصدر
 االستنتاجات والتوصيات.

استندت النتائج التي توصل الييا الباحثان لإلجابة عن اىداف وفرضيات البحث والتي ِصيغت من خالل 
لمتعمقة بيذا الموضوع، ومن خالل ما تم جمعة من بيانات من خالل استخدام كل من مراجعة االدبيات ا

، فضال عن جمع البيانات شركة بغداد لممشروبات الغازيةالمقابالت الخاصة مع عدد من المديرين في 
من خالل استمارة االستبيان.

 :تاجات التي توصمت الييا الدراسدةوفي أدنداه أىدم االستن
شركة بغداد لممشروبات الغازية التوجو نحو السوق كطابع مميز لتوجييا االستراتيجي مقارنة  تتبنى.ٔ 

يات االستراتيجية األخرى )التوجو الريادي والتوجو نحو التكنموجيا( والقائمة بشكل اساسي بالتوج
 عمى التوجو نحو الزبون والمنافس والوظائف التي تؤدييا المنظمة.

 البراعة التنظيميةفي  التوجو نحو السوق( تحميل ابعاد ٜجدول )

التوجو  إبعاد
 نحو السوق

المتغير 
 المعتمد

قيمة الحد 
الثابت 

(a) 

قيمة 
معامل 
الميل 
الحدي 

(β) 

معامل 
 التحديد
(R2) 

 (F)قيمة 
 المحسوبة

قيمة 
(F) 

 الجدولية
Sig الداللة 

التوجو نحو 
 الزبون

Y 
البراعة 
 التنظيمية

ٔ.ٜٔٚ 0.667 0.526 166.73 

ٙ.ٜٓ 

 معنوي ٓٓٓ.ٓ

التوجو نحو 
 المنافس

 معنوي ٓٓٓ.ٓ ٚٓ.ٗٗٔ 0.490 0.630 ٓٙ٘.ٔ

التنسيق بين 
 الوظائف

 معنوي ٓٓٓ.ٓ ٖٓ.ٜٙ 0.390 0.614 ٕٜ٘.ٔ

التوجو نحو 
 السوق

 معنوي ٓٓٓ.ٓ 273.47 0.646 0.879 0.492
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ىناك توجو نحو حاجات ورغبات الزبائن من قبل شركة بغداد لممشروبات الغازيةمن خالل جعل .ٕ 
منتظم وتقديم اليدف األساسي لعمل المصارف ىو تحقيق حاجات الزبون وقياس رضاىم بشكل 

 ، فضال عن تقييم الخدمة المقدمة.خدمات مابعد الخدمة
تولي شركة بغداد لممشروبات الغازية اىتمام بالمنافسين من خالل جمع المعمومات الوافية عن .ٖ 

واألستجابة السريعة بناءا عمى تمك المعمومات المتعمقة بالميزات  ،المنافسين الحاليين والمستقبميين
 التنافسية التي يتمتعون بيا واألستراتيجيات التنافسية التي يعتمدون عمييا في المنافسة.

تعتمد شركة بغداد لممشروبات الغازية عمى الوظائف التي تقوم بيا بشكل اساسي في تقديم الخدمة .ٗ 
والذي يمثل ثمرة جيود حقيقة تبدا  ،لدئوب عن الخدمات الجديدةالمتميزة لمزبون فضال عن البحث ا

اجات الزبون ومن ثم التشارك بالمعمومات المستخمصة من مرحمة جمع وتحميل البيانات الخاصة بح
 ألجل تحقيق التكامل بين الوظائف المختمفة.

 ،قة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين أبعاد التوجو نحو السوق)التوجية نحو الزبونوجود عال.٘ 
وىذا يشير إلى األىتمام الكبير  ،والتنسيق بين الوظائف( والبراعة التنظيمية ،نافسوالتوجو نحو الم

بمحاولة أرضاء الزبائن من خالل فيم حاجاتيم عن طريق ةشركة بغداد لممشروبات الغازيمن قبل 
جمع معمومات وافية عنيم وتوظيفيا وخمق التكامل بين وظائفيم إليجاد خدمات متميزة قادرة عمى 

والذي يساىم بدرجة كبيرة عمى اجراء تحسينات في مجال كفاءة العمميات  ،تمبية متطمبات الزبائن
فضال عن استثمار الفرص المتاحة وتمبية حاجاتيا من خدماتيا  ،المصرفية والخدمات المقدمة

 المتميزة.
وجود عالقة تأثير ذات داللة معنوية بين التوجة نحو السوق والبراعة التنظيمية وىذا يشير الى قيام .ٙ 

وتحميل المعمومات  ،بتحديد حاجات الزبائن وتقييم الخدمات المقدمةشركة بغداد لممشروبات الغازية
فضال عن التنسيق بين الوظائف والسعي نحو  ،المتعمقة بالميزة التنافسية واستراتيجيات المنافسين

ألبتكار تكامميا ذات تأثير ايجابي عمى استخدام تقنيات جديدة ونتائج البحث والتطوير في عمميات ا
 واألبداع لتحسين الخدمات المصرفية الحالية، فضال عن تقديم خدمات جديدة. 

نحو أرضاء الزبائن وجمع معمومات شاممة عن المنافسين شركة بغداد لممشروبات الغازيةأن توجو .ٚ 
متاز بو المصارف بخصائص مميزة ولنتائج عن التكامل بين ومحاولة األستجابة ليم وبما ت

الوظائف المختمفة كان لو تأثير أيجابي عمى أستكشاف فرص جديدة ومحاولة تقديم خدمات أضافية 
 تمتاز بالشمول والتجدد.

الفيم الدقيق والواضح لحاجات الزبائن ومحاولة تقديم شركة بغداد لممشروبات الغازيةأن تبني .ٛ 
خدمات أضافية بعد تقديم الخدمة المصرفية لو تأثير أيجابي عمى تحسينات بسيطة وشاممة عمى 
الخدمات المصرفية الحالية فضال عن زيادة كفاءة العمميات المصرفية اليادفة إلى توليد توسيع 

 .الخدمات المصرفية
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بناءا عمى ما تقدم من استنتاجات واستكماالد لمتطمبات الدراسة ندرج أدناه بعض التوصيات التي تم        
 الجة ما توصمت إليو دراستنا من استنتاجات:وضعيا لمع

من االىمية وجود قسم التسويق ضمن الييكل التنظيمي لممصرف تقع عمى عاتقة ميمة اجراء  .ٔ
المسوحات وتحميل البيانات الخاصة بالزبائن واجراء البحوث والدراسات لتحديد حاجات ورغبات 

لزبائن ومدى والءىم والبحث عن المنافذ الزبائن الحاليين والمستقبميين، فضال عن تقييم رضا ا
 ىذا ما يساعد الشركة عمى تبني التوجو السوقي المناسب لمشركة.، التسويقية الجديدة

اعتماد التخطيط االستراتيجي كآلية معتمدة في وضع االىداف بعيدة المدى والمتوسطة والمعمدة  .ٕ
 لتيديدات.بشكل كبير عمى نتائج التحميل نقاط القوة والضعف والفرص وا

تعزيز التوجة االستراتيجي لمشركة عبر تعبئة وتكامل القدرات واإلمكانات المادية والموارد عبر كل  .ٖ
وىذا يتضمن االستغالل األمثل لمموارد  ،مستويات الشركة الستغالل الفرص البيئية المتاحة

 والتجييزات المادية الموجودة بالشركة. 
لمبيئة العراقية لتحديد الفرص المتاحة الستثمارىا والتيديدات الخارجية القيام بعممية التحميل البيئي  .ٗ

 لوضع استراتيجية لمتقميل من مدى تأثيرىا.
يعتقد الباحثان اىتمام الشركات االنتاجية بتحقيق الكفاءة والفاعمية في اداء اعماليا يفرض عمييا  .٘

فاعمة االخرى لمستفادة من مميزات اجراء حزمة من االصالحات الداخمية او التنسيق مع الجيات ال
 زيادة المساحة السوقية.من خالل اقتصاديات الحجم ، وبالتالي تقميل الكمف 

المتابعة الجادة لمتقنيات الحديثة ونتائج البحوث والدراسات لزيادة كفاءة استخدام الموارد االنتاجية  .ٙ
 عن تحسين الخدمات التسويقية وتقميص وتحسين العمميات او االجراءات االنتاجية الحالية، فضال

من حيث وقت وكمفة تقديم الخدمة والتسييالت الواسعة وتقميل المتطمبات التي تقع عمى عاتق الزبون 
 لمحصول عمى المنتج.

 المصادر:
 ،الشارقه ،" مكتبة الجامعة amos( " التحميل االحصائي باستخدام برناج 2013البراق، عباس ) -

 .38 – 81ص  ،2013 ،الطبعة االولى
القاهرة  ،spss( "التحميل االحصائي لممتغيرات المتعددة باستخدام برنامج 2008اسامة، ربيع ) -
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