املعرفت انتسىيقيت واثرها يف اداء انشركت انعامت نتىزيع املنتجاث
اننفطيت دراست استطالعيت ألراء عينه يف انشركت انعامت نتىزيع
املنتجاث اننفطيت  -هيأة تىزيع بغذاد

أ.م.د .سعدون حمود جثير

الباحث /حاتم عمي رمضان

كمية اإلدارة و االقتصاد  /جامعة بغداد

املستخهص

تسعى الدراسة إلى تناول تأثير المعرفة التسويقية بأبعادىا (المنتج  ,السعر ,الترويج  ,التوزيع) عمى االداء

المنظمي عمى وفق عدد من المتغيرات المتمثمة بـ ( الكفاءة  ,الفاعمية  ,الحصة السوقية  ,رضا الزبون)  ,والتي تسعى
الى الكشف عن الدور الذي تمعبو المعرفة التسويقية في مستوى االداء المنظمي .وبيدف تحقيق ىدف الدراسة فقد

تبنت الدراسة مخططاً فرضياً يعبر عن العالقات المنطقية بين متغيرات الدراسة ,ومن أجل الكشف عن طبيعة ىذه
العالقات ,فقد تم طرح فرضيات عدة بوصفيا إجابات أولية تسعى ىذه الدراسة إلى التحقق من مدى صحتيا .

ولغرض تطبيق ىذه الدراسة ميدانياً فقد تم اختيار الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية – ىيأة توزيع بغداد

 ,وتم استخدام استمارة االستبانو أداة رئيسة في جمع البيانات المتعمقة بالجانب الميداني  ,وقد بمغ حجم العينة التي
شممتيا ىذه الدراسة ( )53فرداً من االدارات العميا لمشركة وقد تم استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSSلغرض أجراء
المعالجات اإلحصائية  ,وتوصمت ىذه الدراسة إلى استنتاجات عدة من أىميا -:

 )1انتياج المنظمة المبحوثة لممعرفة التسويقية يسيم في تعزيز فاعمية ق ارراتيا االستراتيجية .

 )2سعي المنظمة عينة الدراسة إلى تحقيق التميز في األداء بما تمتمكو من مالك تقني وتسويقي قادر عمى تحقيق
المستوى المرغوب في األداء .
و كانت ابرز التوصيات-:
 )1إدراك أىمية التخصص في مجال األعمال  ,فمن الخطأ أن نجد كثير من المسؤولين عن النشاط التسويقي يحممون
تخصص اليندسة أو تخصصات أخرى ,الن ىناك فروقا بين التخصص اليندسي والتخصص التسويقي لذا عمى
المسؤولين توظيف من لديو خبرة وشيادة تسويقية أو تعويض من لدية نقص المعرفة التسويقية العممية لممشاركة في
الدورات التدريبية التسويقية لتحسين ادائيم التسويقي .
 )2دعوة الشركة المبحوثة الى نشر مفيوم المعرفة التسويقية بين اصحاب الق اررات وذلك عن طريق عقد المؤتمرات
والندوات وعمل البرامج التدريبية اليادفة الى التوعية بالدور الذي تمعبو ىذه المعرفة في عممية صنع الق اررات
االستراتيجية الفاعمة لممنظمة والتي سوف تنعكس ىذه المعرفة عمى االداء المنظمي .

املصطهحاث انرئيسيت نهبحث/المعرفة التسويقية -المنتج -السعر -الترويج -التوزيع
-االداء المنضمي.

جملة العلوم

االقتصادية واإلدارية
المجمد 20

*بحث مستل من رسالة ماجستير

العدد 88

لسنة 2014

الصفحات 137-184
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

املقذمت

يشــــيد القــــرن الواحــــد والعشــــرون تحــــديات كبيــــرة تواجــــو المنظمــــات ,ومــــن ىــــذه التحــــديات التغيــــرات

المتســــارعة فــــي مجــــال التكنولوجيــــا والمعموماتيــــة التــــي غيــــرت مفــــاىيم الزمــــان والمكــــان  ,وظيــــور مفــــاىيم
جديــــــدة فــــــي إدارة األعمــــــال ,وتبنــــــي مفيــــــوم المعرفــــــة التســــــويقية  ,وتنــــــامي وتعــــــاظم دور المعمومــــــات
والتكنولوجيـــا وغيـــر ذلـــك مـــن األمـــور جعمـــت مـــن المعرفـــة المتكاممـــة والشـــاممة األســـاس لمـــا يحـــدث لـــدى

األفـــــراد والمنظمـــــات  .وفـــــي عـــــالم ســـــريع التغيـــــر تحولـــــت ســـــمات المنظمـــــة المعاصـــــرة الناجحـــــة  ,مـــــن
المنظمــــة المعتمــــده عمــــى األســــموب التقميــــدي فــــي إنجــــاز أعماليــــا  ,إلــــى المنظمــــة المعتمــــدة عمــــى خمــــق

المعرفــــة  ,لــــذا فقــــد احتمــــت المعرفــــة مجــــاالً رحبــــاً وأساســــياً فــــي المجــــال االقتصــــادي لممرحمــــة الراىنــــو ,

فأصـــبحت المعرفـــة التســـويقية اليـــوم أحـــد أىـــم مرتكـــزات نجـــاح وتميـــز المنظمـــات فـــي دنيـــا األعمـــال  ,وذلـــك
بســـبب مـــا تواجيـــو ىـــذه المنظمـــات مـــن تحـــديات متنوعـــة تشـــكل عقبـــة فـــي نموىـــا وتطورىـــا  ,األمـــر الـــذي

يفــــرض عمــــى ىــــذه المنظمــــات معرفــــة حجــــم ىــــذه التحــــديات ونوعيــــا ومــــدى تأثيرىــــا عمــــى مســــيرة عمميــــا,

وىـــذا يتطمـــب امـــتالك ىـــذه المنظمـــات المعرفـــة الكاممـــة الخاصـــة بكـــل مـــن الزبـــائن الـــذين تتعامـــل معيـــم مـــن

خالل أدراك وفيم حاجاتيم وتفضيالتيم.

املبحث األول

منهجيت انذراست وإجراءاتها وأدواتها

يقدم ىذا المبحث عرضا لمنيجيـة الدراسـة التـي تتضـمن مشـكمة الدراسـة ,أىميتيـا ,أىـدافيا ,مخططيـا

وفرضــياتيا والمــنيج الــذي اعتمدت ـو  ,فضــال عــن التعــرف عمــى حــدود الدراســة الزمانيــة والمكانيــة والبشــرية,
واألدوات التي استخدمتيا في جمع البيانات والمعمومات ,واألساليب اإلحصائية لمتحميل واستخراج النتائج.
ً
أوال – مشكهت انذراست:

اما عمى الصعيد العممي فتتمحور المشكمة في معاناة اغمب المنظمات الع ارقية من ضعف في معرفة

اىمية الدور الذي تمعبو المعرفة التسويقية في تعزيز االداء المنظمي نحو منتجات المنظمة  ,إذ تعاني

المنظمات من وجود فجوة بينيا وبين أساليب المعرفة التسويقية  ,اذ يعد موضوع ادارة المعرفة التسويقية من

المواضيع الميمة التي يسعى الباحث الى تسميط الضوء عمى جوانبيا ودراستيا من مختمف الزوايا بيدف اثراء
الموضوع واالستفادة من نتائج الدراسات والبحوث التي يجري التوصل الييا في تطوير تطبيقاتيا في مختمف

منظمات االعمال  ,امام األىمية التي تكتسبيا المعرفة التسويقية سنحاول تسميط الضوء عمى اسئمة عدة ميمة

اذ تعد المنظمة المبحوثة العصب الرئيس لالقتصاد العراقي.

 -1ماالمدى الذي يمكن فيو توظيف المعرفة التسويقية في رفع اداء المنظمة ؟

 – 2ىل تسيم ادوات المزيج التسويقي كأبعاد لممعرفة التسويقية في رفع االداء المظمي؟
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
ً
ثانيا أهميت انذراست :

النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

.1ىناك بعض االستراتيجيات التي يمكن الركون الييا في تسويق المنتج الى السوق المحمية والذي سيعمل
عمى االرتقاء باالداء المنظمي عبر امتالك المعرفة باليات التسويق .

.2عرض بعض االستراتيجيات التي يمكن اتباعيا في عممية تسعير منتجات الشركة والتي ستعمل عمى
االرتقاء باالداء المنظمي عبر امتالك معرفة واسعة باليات التسعير.

.3ان امتالك معرف ة باالليات والوسائل الترويجية والتي ستعمل عمى زيادة قدرة الشركة في تحقيق اىدافيا
واالستخدام االمثل لمواردىا .

.4تتاتى قدرة الشركة عمى تمبية احتياجات الزبائن من منتجاتيا عبر امتالك معرفة كافية بالزمان والمكان

الذين يمكن معيما سد ىذه االحتياجات
ً
ثانثا  :أهذاف انذراست

ترمي ىذه الدراسة إلى تحقيق أىداف عدة منيا -:

 .1معرفــــــــة مــــــــدى تبنــــــــي المنظمــــــــة المبحوثــــــــة لمفيــــــــوم المعرفــــــــة التســــــــويقية بابعادىــــــــا وتوظيفيــــــــا
لتعزيز فاعمية ق ارراتيا االستراتيجية .

.2تحديـــــــد مـــــــدى امكانيـــــــة امـــــــتالك الشـــــــركة لممعرفـــــــة التســـــــويقية الدوات المـــــــزيج التســـــــويقي واثـــــــر
ىذا االمتالك عمى زيادة االداء المنظمي .

.3تقـــــــديم مجموعـــــــة مـــــــن االقتراحـــــــات والتوصـــــــيات لمشـــــــركة عينـــــــة البحـــــــث والتعريـــــــف بمـــــــدى الـــــــدور
الذي تمعبو المعرفة التسويقية وتاثيرىا في ادائيا.
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
رابعا :املخطط انفرضي نهذراست :

الشكل (  ) 1المخطط الفرضي لمدراسة

المعرفة التسويقية

االداء المنظمي

 المنتج

 الكفاءة

 السعر

 التوزيع

 الفاعمية
2

 الترويج

 الحصة السوقية
 رضا الزبون

1

ً
خامسا :فرضياث انذراست

الفرضــــــية الرئيســــــة االولــــــى  :ىنــــــاك عالقــــــة تــــــأثير ذات داللــــــة معنويــــــة البعــــــاد المعرفــــــة التســــــويقية
في االداء المنظمي .وتتفرع منيا الفرضيات اآلتية-:
.1ىناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية لممنتج في االداء المنظمي .
.2ىناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمسعر في االداء المنظمي.
.3ىناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمترويج في االداء المنظمي.
.4ىناك عالقة تأثير ذات داللة معنوية لمتوزيع في االداء المنظمي .
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ً
سادسا :مصادر انبياناث واملعهىماث

النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

اعتمدت الدراسة عمى وسائل عددة لجمع البيانات والمعمومات منيا :

 - 1الجانـــــــب النظـــــــري  :االعتمـــــــاد عمــــــــى العديـــــــد مـــــــن المراجــــــــع و المصـــــــادر والـــــــدوريات العمميــــــــة
العربيــــــة واألجنبيــــــة  ,فضــــــال عــــــن البحــــــوث والمقــــــاالت األجنبيــــــة التــــــي تــــــم الحصــــــول عمــــــى أغمبيــــــا

عــــــــن طريــــــــق االنترنيــــــــت والــــــــبعض اآلخــــــــر مــــــــن مكتبــــــــة الكميــــــــة والمكتبــــــــات المتخصصــــــــة  .مــــــــع
االستعانة بعدد من الرسائل الجامعية ذات العالقة بموضوع الدراسة .

 -2الجانب العممي

أ -االســـــــتبانة :إذ ســـــــوف يقـــــــوم الباحـــــــث بتصـــــــميم االســـــــتبانة الخاصـــــــة بالدراســـــــة لمحصـــــــول عمـــــــى
البيانـــــــــات الخاصـــــــــة بالجانـــــــــب العممـــــــــي لمدراســـــــــة وباالســـــــــتناد إلـــــــــى المقـــــــــاييس المتـــــــــوافرة فـــــــــي

األدبيــــــات حيثمــــــا تســــــنى إيجادىــــــا وبصــــــياغة تــــــتالءم ومفيــــــوم المتغيــــــر المــــــراد قياســــــو فضــــــالً عــــــن
مالءمتيا لبيئة الدراسة لتحقيق متطمباتيا.

وبيـــــــدف اختبـــــــار فرضـــــــيات الدراســـــــة فقـــــــد اُ ِ
ــــــدت اســـــــتمارة االســـــــتبانة كونيـــــــا األنســـــــب واألقـــــــرب
عتمـ َ
النجـــــــاز أىـــــــداف الدراســـــــة وذلـــــــك بأالعتمـــــــاد عمـــــــى مقيـــــــاس ليكـــــــرت الخماســـــــي  ,وبوســـــــط حســـــــابي

افتراضي قدره( ,)3وكما مبين في الجدول (  ) 2أدناه-:
الجدول ( )2درجات مقياس ليكرت
الفقرة

اتفق تماما

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق تماما

الدرجة

5

4

3

2

1

وتضمنت االستبانة المحاور اآلتية -:
 -1المحور األول -:تضمن معمومات شخصية عن أفراد عينة الدراسة وقد اشتممت عمى اآلتي (الجنس ,
العمر ,المؤىـل العممي ,سنوات الخدمة ,العنوان الوظيفي) .

 -2المحور الثاني -:وتضمن اآلتي -:

أ  -المعرفة التسويقية  -:وتمثمت باألبعادـ (المنتج  ,السعر  ,الترويج  ,التوزيع) وقد تم وضع خمسة أسئمة
لكل متغير من ىذه المتغيرات ليصبح مجموع األسئمة ( ) 28سؤاالً .

ب – االداء المنظمي  -:وتمثل بـاألبعاد (الكفاءة  ,الفاعمية  ,الحصة السوقية  ,رضا الزبون) ,وتمت
صياغة خمسة أسئمة لكل ُبعد ليصبح مجموع األسئمة ( ) 28سؤاالً ,وبذلك بمغ إجمالي األسئمة ( )48سؤاالً
 ,وعدد الفقرات الكمي( )45فقرة  ,والجدول ( )1يوضح ىذه المحاور .
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الجدول ( )1محاور االستبانة
المحاور

المتغيرات الرئيســـــة

المحور األول

معمومات عامة عن أفراد
العينة

المتغيرات الفرعيــــة
الجنس  ,العمر ,المؤىـل العممي,

سنوات الخدمة  ,العنوان الوظيفي

5

المحـــــــــــور الثانــــــــــي

 -1المنتج

5

 -2السعر

5

 -3الترويج

5

 -4التوزيع

5

المجمـوع

ثانياً  :أبعـــاد االداء المنظمي

5

.

المجمـوع

أوالً  :المعرفة التسويقية

عدد الفقرات

28
 -1الكفاءة

5

 -2الفاعمية

5

 -3الحصة السوقية

5

 -4رضا الزبون

5

المجمــوع
المجموع
الكمي

28
45

ب -المقابالت الشخصية:

تعد المقابالت الشخصية من األساليب الفاعمة في جمع البيانات والمعمومات ,ألنيا تتيح لمباحث الحصول

عمى المعمومات بصورة مباشرة ,فضالً عن توضيح فقرات االستبانة ,ومضمونيا ,واالستفسارات حول عباراتيا

إذا ما تطمب األمر ذلك.
ً
سابعا :االسانيب اإلحصائيت

استخدم الباحث االساليب االحصائية اآلتية لمتوصل الى النتائج واختبار فرضيات الدراسة :

أ  -التوزيع التكراري والوسيط لوصف اجابات عينة الدراسة.

ب  -اال نحراف المعياري لقياس درجة التشتت المطمق لقيم اإلجابات عن وسطيا الحسابي.
ج  -معامل االختالف لقياس درجة التشتت النسبي لقيم اإلجابات عن وسطيا الحسابي.

د  -معامل ارتباط ) (Spearmanكأداة ال معمميو لقياس نوع ودرجة العالقة بين متغي ارت الدراسة .

ه  -اسموب تحميل االنحدار الخطي البسيط الختبار مدى تأثير عدد من المتغيرات التفسيرية في المتغير المستجيب.
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ثامنا -حذود انذراست :

النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

 الحدود المكانية  :تغطي الدراسة شركة توزيع المنتجات النفطية ىيأة توزيع بغداد.

 الحدود الزمانية  :يتم اجراء عممية توزيع االستبانة وجمعيا والمقابالت الشخصية لممدة

المحصورة من  2812 – 12 –28الى  2813 - 3 - 9يتضمن ذلك الزيارات والمقابالت .
ً
تاسعا -:أختبار صذق مقياس االداء وثباته
 -1الصدق الظاىري

بعد االنتياء من اعداد الصياغة االولية لفقرات االستبانة وبيدف التأكد من صالحية االستبانة في

قياس متغيرات الدراسة فقد خضعت الختبار الصدق الظاىري ليا وذلك من خالل عرضيا عمى مجموعة من

خبيرً في العموم اإلدارية ,فقد تم استطالع آرائيم بشان موضوعية
ا
الخبراء المتخصصين والبالغ عددىم ()12
ووضوح فقرات االستبانة  ,ىذا فضال عن دقتيا من الناحية العممية وقد تم إجراء التعديالت الضرورية التي

اقترحيا الخبراء عمى فقرات االستبانة من حذف واضافة  ,والتي حققت اتفاقاً نسبتو ) ( % 86وتمثل ىذه

النسبة الصدق الظاىري .

 -2الصدق والثبات

والـــذي يحـــدد مـــدى صـــالحية كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات المقيـــاس الـــى اليـــدف الـــذي صـــممت مـــن اجمـــو ,

وبنـــا ًء عمـــى ذلـــك تـــم اختبـــار صـــدق المحتـــوى لممقيـــاس لمتحقـــق مـــن قـــدرة فقـــرات االســـتبانة لمتعبيـــر عـــن
اليـــــدف الـــــذي وضـــــعت مـــــن اجمـــــو  ,اذ ان الصـــــدق والثبـــــات متالزمـــــان وان المقيـــــاس الثابـــــت صـــــادق ,
فـــيمكن اذن اســـتخراج الصـــدق مـــن معامـــل الثبـــات  ,اســـتناداً الـــى ذلـــك يـــتم احتســـاب الصـــدق بالمعادلـــة (

الصـــدق = الثبـــات√) ويقصـــد بالثبـــات ان المقيـــاس لـــو طبـــق عمـــى مجموعـــة االفـــراد نفســـيا بعـــد مـــدة مـــن
الزمن فسوف تعطي النتائج نفسيا  ,وليذا االختبار طرائق عدة منيا -:

ان أختبار عينة عشوائية من المجتمع المراد بحثو يتم بتوزيع المقياس عمييم ومن ثم يعاد المقياس

عمى المجموعة نفسيا بعد مدة من الزمن  ,لكن ىذه الطريقو يواجييا بعض الصعوبات واىميا صعوبة
الوصول الى االفراد انفسيم  ,لذلك يتم االعتماد عمى الطريقة الثانية وىي اعتماد معامل ارتباط ألفا ( معامل

ألفا كرونباخ  , ) Croonback Alfaوعند تطبيق ىذا االسموب وجد ان معامل ألفا بمغ ) .(0.964وىذا

يعني أنيا ذات ثبات عال .وبعد ان وجد الثبات يمكن االن ايجاد الصدق عمى وفق الصيغة المذكورة انفاً وبعد
اجراء العمميات الحسابية تبين ان صدق المقياس يبمغ ) (0.970وىي قيمة عالية تدل عمى صدق المقياس .
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املبحث انثاني  /اجلانب اننظري

ً
اوال  :املعرفت انتسىيقيت

 -1مفيوم المعرفة التسويقية

ان مفيـوم ادارة المعرفـة التسـويقية تناولـو بعـض المـؤلفين مثـل " Rossiterالـذي يشـير الـى حصـول

التــداخل المعرفــي فــي وظيفــة ادارة التســويق واالســتراتيجية العامــة لمنظمــة االعمــال), (Rosster, 2001:81

وىذه النظرة االيجابية فتحت المجال امام العديد من االبداعات الفكرية لمتطوير المعرفـي المتنـاول السـتراتيجيات

االعمال  ,كما اشار ( )Delbeare & Smithان المعرفة التسويقية تعد كاحد مصادر المؤسسة في تحقيق
الميزة التنافسية ويوفر تطبيق المعرفة التركيز عمـى اسـتخدامات المنظمـة باتجـاه تحسـين وتطـوير عمميـة صـنع

واتخاذ القرار االستراتيجي التسويقي المناسب في المنظمة (,شيخ وبوثمجة  )3: 2811,والجدول(  ) 2يوضـح
بعض المفاىيم المختمفة لممعرفة التسويقية من خالل ما اورده بعض الكتاب والباحثين .
الجدول(  ) 2مفيوم المعرفة التسويقية

ت

الكاتب

السنة

الصفحة

1

Baker

2000

246

أحد ميارات المنظمة في االكتساب والخمق واالحتفاظ والتشارك بالمعرفة

6

ىي عبارة عن البيانات والمعمومات التي تم تجميعيا عن السوق من قبل

2

Yeniyur,et al

2004

3

Lorenzo & Baale

2005

المفيوم

المعتمدة عمى نظرة المنظمة لبيئتيا التسويقية .

المنظمة وىذه المعرفة تكون فكرة عامة وخاصة لممنظمة عن السوق
الذي تعمل فيو .
2

المدى الذي يمكن قياسو بواسطة تقويم الوعي بالعوامل البيئية والسيطرة
عمى ىذه العوامل وتطبيق المعرفة في األسواق الجديدة .

المصدر اعداد الباحث اعتمادا عمى المصادر المذكورة

فمــــــــن خــــــــالل المفــــــــاىيم اعــــــــاله يمكــــــــن القــــــــول بــــــــأن المعرفــــــــة التســــــــويقية ىــــــــي المعرفــــــــة

الجماعيــــــة العضــــــاء المنظمــــــة والتــــــي يســــــيل الوصــــــول الييــــــا وتطبيقيــــــا مــــــن قبــــــل جميــــــع العــــــاممين

في المنظمة .

فالمعرفــــــــــــة التســــــــــــويقية ينبغــــــــــــي أن تتضــــــــــــمن المعرفــــــــــــة الكاممــــــــــــة بحاجــــــــــــات الزبــــــــــــائن

وتفضـــــــــــــــــيالتيم فـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــوق وعوامـــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــذب  ,كمـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــدول ( ) 3

(. )Carneiro,2000:95

الجدول (  ) 3عوامل جذب الزبائن
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مكونات المعرفة
الحاجات

تفاصـــيميـــا
 تحقيق منافع محددة التباع احتياجات السوق.
 تكيف الحمول االبداعية وفقا لحاجات السوق.
 توفر صناع معرفة اكثر ميارة (محدثين ).

التفضيالت
الجاذبية

 البحث عن المعرفة القادرة عمى اضافة القيمة .

استعمال نماذج مبرمجة مسبقا لطمب المعمومات مبنية عمى المعرفة التكاممية لممواقف المسبقة .

 االشياء التي يريدىا الزبائن ويدفعون مقابميا .
 ادراك االسواق وجود القيمة .

Source : Carneiro ,Alberto, , (2000) "How Dose knowladge
ManagementInfluence Innovation and competitireness" Journal of knowladge
management ,Vol .4, No. 2, P96 .
 - 2اىمية المعرفة التسويقية
الحــظ عــدد مــن الكتــاب ان اىتمــام ادارة المنظمــة بمعرفــة الســوق الــذي تعمــل بــو تــزداد كممــا تقــدمت

المنظمة في السـوق وذلـك مـن خـالل دورة حيـاة المنظمـة فـي ذلـك السـوق ( ) Finney , 2002 :6اذ يميـل
المدراء في المراحل االولى من دورة حياة المنظمة في السوق الى التركيز عمى التجديد والتطور التقني  ,وكمما

تقدمت المنظمة في دورة حياتيا زاد اىتمام المدراء بجمع وتحميل المعمومات الخاصة بالسوق لتدعيم معـرفتيم
بـو كوسـيمة لممحافظـة عمـى مـوقعيم التنافسـي ويجسـد البـاحثون ومـنيم (Li & ( ,) Probst , 1998 :20
اعباوي
 ( ,) Yaniya,et al , 2004 :6 ( , ) Calantone , 1999 :16ابوغنيم  ( ,)27 : 7002,جوب
, )666-666 : 7000,اىمية المعرفة التسويقية وباالتي -:

 -1ان امتالك المعرفة التسويقية سيؤدي الى زيادة قدرة المنظمة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة .

 -2تعد المعرفة التسويقية اساسا المتالك المنظمة الميزة التنافسية والمحافظو عمييا  ,اذ انيا المصدر الوحيد
المضمون لمميزة التنافسية .

 -3ان المعرفة التسويقية ىي مصدر ميم واساسي لتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لممنظمة.
 -4من خالل المعرفة التسويقية يستطيع قسم البحث والتطوير في المنظمة من تطوير منتجات جديدة ومتميزة
قادرة عمى اشباع حاجات الزبائن ورغباتيم مم يؤدي بالنياية الى تحقيق اىداف المنظمة .

متطهباث تطبيك املعرفت انتسىيقيت
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أن لممعرفـــــة التســـــويقية دو ارً بـــــار ازً فـــــي انجـــــاز اداء المنظمـــــة وتحســـــينو ,وحـــــل المشـــــكالت وصـــــنع

القـــ اررات الرشـــيدة األمـــر الـــذي يســـاعد فـــي تحســـين كفـــاءة اداء المنظمـــة وفاعميتيـــا (ابـــو غنـــيم ,

2887

 , )42 :وكـــل ىـــذا يعكـــس أىميـــة قيـــام المنظمـــة فـــي بنـــاء نظـــام قاعـــدة معمومـــات خـــاص عـــن األســـواق
التــــي تتعامــــل معيــــا لكــــي تــــتمكن المنظمــــة مــــن تفــــادي التوجيــــات العكســــية التــــي يفرضــــيا الســــوق عمــــى

المنظمـــة (Vettel,1995:37

&

 . )Richterوتوجـــد ىنـــاك عـــدة أســـس يتعـــين عمـــى المنظمـــة أخـــذىا

بنظــــر األعتبــــار عنــــد بنــــاء القاعــــدة الخاصــــة بمعرفتيــــا التســــويقية وىــــي  ( -:المســــعودي 42: 2889 ,
) 43-

.1التجربــــة فــــي الســــوق  -:وىــــذه التجربــــة تتجمــــى مــــن خــــالل االختبــــارات التــــي تجرييــــا المنظمــــة فــــي
الســــوق والتــــي يــــتم فييــــا قيــــاس كميــــة الطمــــب  ,وقــــوة المنافســــة  ,وعــــدد الزبــــائن  ,ونوعيــــة المنتجــــات

المعروضة ,ومستوى التقنية المستخدمة  ,وحجم الخزين .

.2التفـــــاوض مـــــع الوســـــيط  -:يقصـــــد بالوســـــيط ىنـــــا مقـــــدم المعمومـــــات  ,وال يشـــــترط أن يكـــــون مقـــــدم
المعمومــــات شخصــــا معينــــا  ,بــــل ىــــو أي شــــخص ســــواء أكــــان طبيعيــــاً او معنويــــاً تســــتطيع مــــن خاللــــو
المنظمة الحصول عمى المعمومات الكافية عن السوق لغرض بناء تصور ٍ
كاف عن ذلك السوق.

 .3المعرفة بالسوق نتيجة الخبرة  -:والتي ىي نتاج المعمومات المجمعة عن السوق وكمما كانت المعرفة

التسويقية أفضل كان بأمكان المنظمة أن تصنع ق ارراتيا بصورة جيدة وكذلك الحصول عمى المقارنات المرجعية

لمسوق  ,لذا فإن زيادة المعرفة التسويقية يؤدي بالنتيجة إلى زيادة الثقة لدى صانع الق ارر األستراتيجي
لممنظمة .

ثانياً  :المزيج التسويقي
اوالً  :المنــــتج
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أ -مفهىو و أهميت املنتج

المنــــتج  :تبــــدو فكــــرة المنتــــوج بســــيطة لموىمــــة االولــــى عنــــدما يســــتعرض الشــــخص االشــــياء التــــي

يســـتخدميا بصــــورة عامـــة فــــي حياتــــو اليوميـــة والمصــــممة اساســـاً الشــــباع حاجــــة او رغبـــة معينــــة بســــبب

كـــون ىـــذا المنـــتج مـــادي يســـيل تميـــزه لكـــن الصـــعوبة تكمـــن فـــي حالـــة كـــون المنـــتج ســـمعة او خدمـــة او

فكــــــرة (البــــــرواري والبرزنجــــــي.)69 :2882 ,اذ يعــــــد المنــــــتج العنصــــــر الحاســــــم بــــــين عناصــــــر المــــــزيج
التســــويقي ,اذ تعتمــــد عميــــة عناصــــر المــــزيج التســــويقي االخــــرى (الســــعر والتــــرويج والتوزيــــع ) وبمــــا ان

نجـــا ح المنـــتج يعتمـــد عمـــى الزبـــون لـــذا فـــان عمـــى المنظمـــة ان تســـعى الـــى تصـــميم المنتجـــات التـــي تضـــمن
تحقيــــق رغبــــات ومتطمبــــات الزبــــائن  ( .العبيــــدي واخــــرون  ) 5 – 4 : 2818 ,وعميــــو فــــان المنــــتج ىــــو
قمــــب المــــزيج التســــويقي ومركــــز العمميــــات التســــويقية وان صــــياغة اي اســــتراتيجية لممنــــتج ال تشــــارك فييــــا

فقــــط العناصـــــر التســــويقية  ,وانمـــــا تشــــارك العناصـــــر االخــــرى غيـــــر التســــويقية مثـــــل االدارة العميـــــا وادارة
البحـــــث والتطـــــوير وادارة االنتـــــاج والعمميـــــات بيـــــدف انتـــــاج منـــــتج قـــــادر عمـــــى تمبيـــــة حاجـــــات الزبـــــون

) , (Rosenberg,1990:261ونظــــرآ الىميـــــة المنـــــتج عمـــــى صـــــعيد المــــزيج التســـــويقي فـــــان العديـــــد مـــــن
الكتاب والباحثين قد اشاروا الى تعاريف عدة ليذا المفيوم كما موضح في الجدول( . )4

الجدول (  ) 4مفيوم المنتج

الكاتب

السنة

الصفحة

1

العالق والطائي

1999

81

2

Ferrell & Pride

2888

258

3

Stanton ,et.al

2004

206

ت

المفيوم
كل شئ مادي ممموس او غير ممموس يتمقاه الفرد من خالل
عممية التبادل ,وفي ىذا االطار فان المنتج قد يكون في صورة

سمعة او خدمة او فكرة او اي تركيبة تجمع بينيم .

اي شئ يمكن الحصول عمية من خالل عممية التبادل.
خميط من الخصائص الممموسة وغير الممموسة والمتضمنة

تشكيمة من الصفات التي تميز المنتج عن غيره وما يقدمو

البائع من خدمات والتي بمجمميا تخمق اإلشباع والرضا لدى

المشتري.

ممــــــا تقــــــدم فــــــي الجــــــدول (  ) 4يتضــــــح أن المنــــــتج إمــــــا أن يكــــــون ســــــمعة ممموســــــة أو ســــــمعة غيــــــر
ممموســـــــــة (خدمـــــــــة) ,يحصـــــــــل عمييـــــــــا المســـــــــتيمك خـــــــــالل عمميـــــــــة التبـــــــــادل مـــــــــع المنظمـــــــــة,ويمثل

المنتج أساس ىذه العممية.
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ويمكــــــــن إن يكــــــــون المنــــــــتج ســــــــمعة أو خدمــــــــة أو فكــــــــرة وبشــــــــكل جــــــــوىري يقــــــــوم الزبــــــــائن
بشـــــــراء اكثـــــــر مـــــــن مجـــــــرد مجموعـــــــة مـــــــن الســـــــمات الماديـــــــة الممموســـــــة عنـــــــدما يقومـــــــون بشـــــــراء

المنــــــــتج اذ انيــــــــم يشــــــــترون إرضــــــــاء الحاجــــــــة واشــــــــباعيا فــــــــي صــــــــورة المزايــــــــا التــــــــي يتوقعــــــــون

الحصول عمييا من المنتج ( . ) Etezel&et.al,2006:215
ً
ثانيا -:انسعر
أ -مفيوم السعر واىميتو

يحتـــل عنصـــر الســـعر المرتبـــة الميمـــة فـــي عناصـــر المـــزيج التســـويقي  ,فمـــن الناحيـــة التأريخيـــة

عـــد الســـعر المحـــدد الـــرئيس فــــي اختيـــار الزبـــائن  ,ومـــازال كمـــا فــــي البمـــدان الفقيـــرة  ,كـــذلك يعـــد الســــعر

وعمـــى وفـــق رأي(  ) Armstong & Kotler , 2000 : 249أكثـــر عناصـــر المـــزيج التســـويقي
مرونـــة  ,إذ انـــو عمـــى عكـــس مـــن عنصـــري المنـــتج والتوزيـــع يمكـــن تغييـــره بســـيولة وبســـرعة  ,فضـــالً عـــن

ذلــــك تعــــد المنافســــة الســــعرية والســــعر المشــــكمة رقــــم واحــــد بالنســــبة إلــــى نشــــاطات المنظمــــة (الزوينــــي

 . )36: 2818,وتبــــرز أىميــــة الســــعر أيضــــاً مــــن كونــــو مصــــدر إيــــرادات المنظمــــة  ,وىــــو عمــــى العكــــس
مــــن النشــــاطات األخــــرى يعــــد مصــــدر ربحيــــة المنظمــــة  ,فيمــــا تعــــد النشــــاطات األخــــرى مصــــد ارً لمكمــــف ,

ولمســــــعر أيضــــــا دور اســــــتراتيجي ميــــــم بســــــبب التشــــــريعات وتزايــــــد المنافســــــة العالميــــــة ونســــــبة النمــــــو
المنخفضـــة فــــي اغمــــب األســـواق  ,ثــــم يمثــــل فرصــــة لممنظمـــة لزيــــادة قــــوة مركزىـــا الســــوقي وفيمــــا يتعمــــق

بمفيــوم الســعر أشــار( ) McCarthy&Perreaut , 1993 : 501إلــى انــو (مــا تتحممــو مــن اجــل
الحصــول عمــى شــيء مــا) ,أمــا (  ) Pride & Ferrell , 2000 : 516فيعرفــان الســعر عمــى انــو
(القيمــــة التبادليــــة عــــن المنتجــــات فــــي التبــــادل الســــوقي )  ,إذ يعــــد الســــعر صــــيغة تبادليــــة بــــين اإلفــــراد

الـــذين يـــدفعون النقـــود  ,وعمـــى وفـــق رأي (& Kotler , 2000 : 289

 ) Armstrongفـــإن

لمســـعر مفيـــومين األول ضـــيق إذ يتضـــمن ( مبمــــغ مـــن المـــال يـــتم دفعــــو لقـــاء ســـمعة أو خدمـــة ) واآلخــــر

واســـــع وىـــــو ( مجمـــــوع القـــــيم كميـــــا التـــــي يســـــتبدليا المســـــتيمكون مقابـــــل فوائـــــد أو امـــــتالك أو اســـــتخدام
الســـــمعة أو الخدمـــــة ) وتبنـــــى ىـــــذا التعريـــــف لمســـــعر ( البكـــــري  . ) 234 :2882 ,ويوضـــــح الجـــــدول

( )5بعض المفاىيم الخاصة بالسعر.
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
الجدول (  ) 5بعض المفاىيم الخاصة بالسعر
ت
1

السنة

الصفحة

الكاتب
الصميدعي

2004

216

& Kotler
Armstrong

2005

المفيوم
التسعير من اصعب الق اررات التسويقية التي تتخذىا الشركة نظ ار
الرتباطيا الوثيق بكينونة السمعة او الخدمة ومكانتو وىو من اول

ما يقيمو الزبون ويستند الية قراره الشرائي .
2
3

البكري

224

يمثل كافة القيم التي يسـتبدليا المسـتيمكون مقابـل فوائـد الحصـول

عمى أو استخدام السمعة أو الخدمة .
2006

-170

عامل ميم في تغطية التكاليف المترتبة عمى قياميا باألنشطة

171

المختمفة سواء كان ما يتعمق باألنشطة غير التسويقية ( عمل إدارة

 ,بحث وتطوير  ,مواد أولية ) أو أنشطة تسويقية ( ترويج  ,بيع ,
توزيع الخ ) لتحقيق إجمالي العائد وبالتالي لمحصول عمى األرباح

المتحققة .

المصدر اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر المذكورة .

مما تقدم يمكن القول إن تحديد مفيوم السعر ليس بالعممية السيمة بل إن األمر يعتمد عمى رؤية

السعر في مكان السوق ذاتو أو من وجية نظر الكمف وكذلك من وجية نظر المشتري أو البائع  .ويمكن

القول بأن السعرىو ذلك المقابل الذي ُيعطى في عممية التبادل لمحصول عمى المنتج .ويكمن استخالص أىمية
السعر في االتي ( -:محسن ( ,) 87: 2888,أبو فارة )48-38 :2818,

.1أىمية السعر في مجال االقتصاد عموماً.

 .2أىمية السعر في العمل التنافسي لممنظمة وفي تحديد مواردىا .
.3أىمية السعر في التأثير عمى سموك المستيمك .
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

ً
ثانثا :انرتويج

 -1مفيوم الترويج

يمثــــل التــــرويج النظــــام االتصــــالي فــــي المنظمــــة اذ تتــــدفق مــــن خاللــــو المعمومــــات بــــين األطــــراف

ذات المصـــــمحة إذ تحتـــــاج المنظمـــــة إلـــــى التعريـــــف بالخـــــدمات المقدمـــــة الحاليـــــة والمحتممـــــة وخصائصـــــيا
ومـــا تتميـــز بـــو ,وىنـــا ينبغـــي االىتمـــام بالتغذيـــة العكســـية الـــواردة مـــن الســـوق وتوظيفيـــا ألغـــراض تكييـــف
وتعــــديل الخطـــــط والبـــــرامج وصـــــوالً إلـــــى اليــــدف الـــــذي تنـــــوي تحقيقـــــو (الزوينـــــي , )51-58 :2889 ,اذ
تعــــد االتصــــاالت الفعالــــة أحــــد ســــمات نظــــام الســــوق الحــــر ,وىــــي تســــتخدم كــــأداة لمتــــأثير عمــــى مشــــاعر
المســتيمكين المــرتقبين ومعتقــداتيم وســموكيم (الجنــابي  , )55 : 2811 ,لــذلك يع ـد التــرو ي ـج وســيمة
اتصــال فعالــة ب ـي ٌن المنظمــة وزبائنيــا وتســتطيع مــن خالليــا تعريـف الزبــائن بــالمنتج واثــارة اىتمامــاتيم

الشخص ـي ٌة واقنــاعيم بمقدرتــو عمــى اشــباع حاجــاتيم ورغبــاتيم مقارنــة بالمنتجــات المنافســة ,ومــن ثــم
دفعيـم الـى اتخـاذ قـ ارراتيم الشـ ارئية وتشـجيعيم عمـى االسـتيالك المتكـرر لـو  ,بمـا يـؤدي الـى كسـب زبـائن
جــدد وتعميـق الـوالء لمزبــابن الحــاليين بالمنظمــة وبالتــالي ترسـيخ صــورة ايجابيـة لممنظمــة فـي اذىــان
الزبـــــون.

(محســـــن  .)46: 2812,ويوضـــــح الجـــــدول ( )6مفيـــــوم التـــــرويج بـــــاختالف وجيـــــات نظـــــر

الباحثين والكتاب .
الجدول (  ) 6مفاىيم الترويج
ت

الكاتب

1

الصميدعي

2

أبو قحف

السنة
2000

الصفحة
256

2001

397

المفيوم
النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جيد تسويقي وينطوي عمى عممية
اتصال إقناعي .

إن التـــرويج ىـــو تنســـيق جميـــع الجيـــود لمبـــائعين لتعيـــين القنـــوات
المعموماتية واإلقناع لغرض بيع البضائع والخدمات وترويج االفكـار

.
3

البكري

2002

205

ذلك النظام المتعدد االشكال والمتفاعل فيما بين اجزاءة واليادف
الى تحقيق التأثير الفاعل بجميور المستيمكين لشرائيم البضائع

او الخدمات .

مـــن خـــالل المفـــاىيم اعـــاله يتضـــح أن التـــرويج نشـــاط تســـويقي يمثـــل فـــي حقيقتـــو عمميـــة اتصـــال
مباشــــر أو غيــــر مباشـــــر مــــن خـــــالل أدوات المــــزيج الترويجــــي لنقـــــل رســــالة المنظمـــــة إلــــى المســـــتيمكين
لحثيم واقناعيم عمى شراء منتجاتيا واستمرار العالقة بينيما.
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النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
وييــــدف التــــرويج إلــــى إحــــداث زيــــادة فــــي المبيعــــات أي تنشــــيط المبيعــــات  .ويتــــدخل ىنــــا اإلعــــالن
إلحـــــداث الشـــــيرة وتغييـــــر الصـــــورة لـــــدى جميـــــور المســـــتيمكين  ,وبـــــالطبع فـــــان تـــــرويج المبيعـــــات يـــــدفع
المنتجــــات نحــــو الزبــــون ( إســــتراتيجية الــــدفع

Strategy

المســـتيمك لطمـــب ىـــذه المنتجـــات (إســـتراتيجية الســـحب

 ) Pushبينمــــا يســــعى اإلعــــالن إلــــى دفــــع

 . ) Pull Strategyويـــؤثر التـــرويج لممبيعـــات

فـــي مســـتويات عـــدة( فريـــق العمـــل  ,وقنـــوات التوزيـــع  ,والمـــوظفين فـــي لجـــان الشـــراء وعمـــى المســـتيمكين
أنفســــيم )  ,كــــذلك يقــــدم التــــرويج منفعــــة اقتصـــــادية إضــــافية وغيــــر اعتياديــــة كــــالتخفيض فــــي الســـــعر
والمكافآت (الزويني .) 44-43 : 2818 ,
 -:2أىمية الترويج

تظيـر أىميـة التــرويج مـن وجيـة نظــر المسـوق فـي ثالثــة أدوار أساسـية ىــي ()Etezel&et.al,2006:479

(,عميان(,)288 :2889,البكري.)298-288 :2811,
أ -اإلعالم -:إن أكثر المنتجـات أو العالمـات التجاريـة المفيـدة تصـبح فاشـم ًة إذا لـم يعـرف النـاس أنيـا متـوفرةً
ومتاحــة إذ أن قن ـوات التوزيــع غالب ـاً مــا تكــون طويمــة  ,لــذا عمــى المنظمــة أن تقــوم بإخبــار واعــالم الوســطاء
والزبائن بشأن المنتج.
ب -اإلقناع -:تؤدي المنافسة بين المنتجات ضغطاً ىائالً عمى البرامج الترويجية لمبائعين ,فحتى المنتج الـذي
يتم تصميمو إلشباع حاجة فسيولوجية أساسية يحتاج أيضاً لمترويج المقنـع القـوي  ,وذلـك لوجـود بـدائل أخـرى
يمكن االختيار فيما بينيا لذا فأن أىمية إقناع المستيمك تصبح أكثر حتمية والحاحاً.
ج -التذكير -:يجب تذكير المستيمكين دائماً بتوفر المنتج واحتماالت إشباعو لحاجاتيم ,ويغرق البائعين
السوق باآلالف من الرسائل كل يوم عمى أمل جذب زبائن جدد وتأسيس أسواق جديدة لممنتجات الجديدة ,
وحتى المنظمات والقوية يجب عمييا التذكير بشكل مستمر بعالمتيا التجارية لالحتفاظ بيا في أذىان
المستيمكين.
ويضيف (محسن  )182: 2888,دو ارً اخر ىو
د -التعزيز  :ويعني تعزيز رضا الزبائن بالمنتج بعد شراءه وتدعيم والءىم لو .
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ً
رابعا :انتىزيع

 -:1مفيوم التوزيع

يعـد التوزيـع أحـد الوظـائف االساسـيو فـي المـز يـج التسـويقي ويضـم جميـع النشـاطات التـي تتخـذىا

االدارة والمتعمقـة بإيصـال السـمعة او الخدمـة الـى الزبـون او المسـتعمل لغـرض اشـباع حاجاتـو ورغباتـو

مـن خـالل منفـذ التوزيـع التـي تتمثـل بسمسـمة مـن الحمقـات المتصـمة  ,فضـال عـن تمكـين المنـتج او المـورد

مـن الحصـول عمـى المعمومـات مـن الزبـون .ويمثـل التوزيـع الحمقـة الرابعـة مـن عناصـر المـزيج التسـو يقـ ٌي
حيـث يـتم مـن خاللـو ايصـال تمـك المنتجـات مـن مصـدرىا الـى نيايتيـا المقصـودة ومـع تعقـد وانتشـار
القطاعـات السـوقي ٌة المسـتيدفة كـان البـد مـن وضـع اسـتراتيجة كفـؤه وفاعمـة إليصـال تمـك المنتجـات فـي

الوقـت والمكـان المناسـبين لطالبييـا ,ويعتمـد نجـاح الشـركات فـي اعماليـا واسـتم اررىا فـي السـوق بالدرجـة

االولــى عمــى نجاحيــا فـي اختيــار منفــذ توزيــع مناســب ) المســاعد  ) 431:1998,اذ ســوف يــتم عــرض
بعض مفاىيم التوزيع  ,كما في الجدول (.)7

الجدول ( )7بعض مفاىيم التوزيع
ت

الكاتب
Armstrong
& Kotler

السنة
2000

الصفحة
330

2

سويدان وحداد

2003

259

3

Etzel & et.al

2004

389

1

المفيوم
مجموعة من المنظمات المستقمة التي تشترك في عممية
توفير المنتوج أو الخدمة ألغراض االستخدام أو االستيالك

بواسطة المستخدمين أو المستيمكين .

العممية التي يتم من خالليا نقل المنتجات والخدمات من مكان
انتاجيا الى مكان أستعماليا  ,وأستيالكيا.
ايصال المنتوج الى السوق المستيدف و نقمو من المنتج الى
المستيمك النيائي .

نستخمص من المفاىيم الواردة في الجدول (  ) 7أن القنوات التوزيعية ىي مجموعة منظمات أو أفراد أو
نشاطات والتي تيدف إلى توفير المنتجات لممستيمك في الزمان والمكان المناسبين .

 -:2أىمية المنافذ التوزيعية

تــــؤدي المنافــــذ التوزيعيــــة دو ار ميمــــا مــــن خــــالل مقارنتيــــا بعناصــــر المــــزيج التســــويقي األخــــرى اذ

ان لمتوزيـــــع دو ار تكميميـــــاً ضـــــمن ســـــتراتيجية المنظمـــــة التســـــويقية حيـــــث ينطـــــوي عميـــــو تزويـــــد المنظمـــــة

بالوســـــيمة التـــــي يمكنيـــــا مـــــن تنفيـــــذ اســـــتراتيجيتيا التســـــويقية مـــــن خـــــالل تحديـــــد كيفيـــــة الوصـــــول الـــــى
االسواق المستيدفة فضال عن انو يربط المنظمة بالزبائن (الصميدعي.)241:2001,
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وينشأ عن أداء قنوات التوزيع استحداث أربعة أنواع من المنفعة لممستيمكين pride & Ferrell , ( .
(, )2000 : 350العسكري و الكنعاني )36 :2888,

-1

المنفعة الزمانية :امتالك المنتجات بالوقت الذي يرغبو المشتري.

 -2المنفعـــــــــــة المكانيـــــــــــة  :عنـــــــــــدما تـــــــــــوفر القنـــــــــــوات المنتجـــــــــــات بأمـــــــــــاكن مناســـــــــــبة وميســـــــــــرة
لممستيمكين أي من مكان يقل الطمب عميو إلى مكان يزداد الطمب عمى المنتجات.

 -3المنفعــــــــة الحيازيــــــــة أو التممــــــــك  :مــــــــن خــــــــالل انتقــــــــال ىــــــــذه المنتجــــــــات مــــــــن المنتجــــــــين إلــــــــى
الوسطاء ومن ثم إلى المشترين.

 -4المنفعــــــــة الشــــــــكمية  :يــــــــتم عــــــــن طريــــــــق تغيــــــــر شــــــــكل الســــــــمعة المــــــــراد تقــــــــديميا  .ويضــــــــيف
(البكري .)189:2006,

 -5منفعــــــــــة المعرفــــــــــة  :ألن المنافــــــــــذ التوزيعيــــــــــة ستســــــــــاعد فــــــــــي تحقيــــــــــق التواصــــــــــل واالمــــــــــداد
بالمعمومــــــات لكــــــل منيمــــــا باتجــــــاه االخــــــر وذلــــــك عــــــن طريــــــق االعــــــالن والعالقــــــات والبيــــــع الشخصــــــي

والبحوث التسويقية .

 -6تقمــــــيص عــــــدد عمميــــــات االتصــــــال او مــــــا تســــــمى اىميــــــة دور الوســــــيط حيــــــث تســــــاىم القنــــــوات
التوزيعيــــــة باســـــــتخدام الوســـــــيط فـــــــي تقمـــــــيص عـــــــدد عمميـــــــات االتصـــــــال التـــــــي تحـــــــدث بـــــــين المنـــــــتج

والمشتري  .ويضيف (عزام واخرون ) 311: 2889,

 -7تسيل القناة التوزيعية العممية التبادلية وتخفض التكاليف بين المنتج والمستيمك
 -:3أىداف التوزيع

يمكن تمخيص أىداف التوزيع باآلتي( -:البراوي والبرزنجـي(, ) 286 : 2884,البـرواري والبرزنجـي:2888 ,

, )286

 -1التوسع في تقديم المنتجات بإيصاليا إلى سوق جديدة.
 -2تحسين المنظمة لسوق منتجاتيا عن طريق زيادة عدد منافذ التوزيع.
 -3رفع كفاءة نظام التوزيع بإمداده باألفكار والمعمومات إلى األمام والى الخمف.
 -4تحقيق االتصال الكفوء والفعال بين المنظمة وأعضاء القناة التوزيعية والمستيمكين.
 -5تنمية البحث والتطوير وزيادة فاعمية المفاوضة من خالل معرفة ما يريده المستيمك.
 -6نقل وخزن المنتج والمشاركة في تحمل المخاطر.
 -7توفير المنتج في الزمان والمكان المناسبين لممستيمك.
 -8توفير الدعم من خالل اإلدارة الجيدة لقناة التوزيع وتأمين وصول المنتجات لممستيمكين والمستفيدين.
 -9نقل الممكية من المنظمة المنتجة إلى المستيمك أو إلى أعضاء قناة التوزيع.
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ً
ثانثا  :األداء املنظمي

 -1مفيوم األداء المنظمي
يعـد األداء المنظمـي القاسـم المشـترك لجميـع الجيـود المبذولـة مـن قبـل اإلدارة والعـاممين فـي إطـار

المنظمات ,لذا يعد األداء مفيوماً ىاماً وجوىرياً بالنسبة لممنظمات بشكل عام ,بل يكاد يكون الظاىرة الشمولية

لكافـة فـروع وحقـول المعرفـة اإلداريـة (الزطمـة  .)64 : 2811 ,و يعكـس األداء قـدرة المنظمـة عمـى تحقيـق

أىدافيا والسيما طويمة األمد منيا التي تتمثل بأىداف الربح والبقاء والنمو والتكيـف باسـتخدام المـوارد الماديـة

والبشرية بالكفاءة والفاعميـة العـاليتين ,وفـي ظـل الظـروف البيئيـة المتغيـرة .فـاألداء مـرآة المنظمـة فـي تحقيـق
اإلنتاجية العالية بشـرط أن يكـون ذلـك مقرونـاً برضـا الزبـائن ,واالسـتئثار بحصـة سـوقية جيـدة تسـتطيع تـوفير

عائد مالي مناسب ,والقيام بالمسـؤوليات األخالقيـة واالجتماعيـة تجـاه البيئـة التـي تعمـل فييـا المنظمـة وتجـاه
المجتمع(.الفارس  ,) 71: 2818 ,الجدول (  ) 8يوضح بعض مفاىيم االداء المنظمي:
الجدول (  ) 8بعض مفاىيم االداء المنظمي
ت

الكاتب

1

القطب
Slack et.al

1998

3

Wright,et al

1999

2

السنة
1996

الصفحة
23
78
259

المفيوم
مدى النجاح الذي تحققو المنظمة في تحقيق أىدافيا.
الدرجة التي تحقق فييا الوحدة اإلقتصادية أىداف األداء.
النتائج التي تسعى الييا المنظمة وتعمل عمى تحقيقيا.

ومـــــــن خـــــــالل المفـــــــاىيم اعـــــــاله يمكـــــــن صـــــــياغة تعريفـــــــا اجرائيـــــــا وىـــــــو انعكـــــــاس لمـــــــدى نجـــــــاح
المنظمــــــة أو فشـــــــميا وبيـــــــذا فـــــــإن مفيــــــوم األداء المنظمـــــــي ىـــــــو بنـــــــاء متعــــــدد األبعـــــــاد عمـــــــى وفـــــــق
معايير معينة تضعيا المنظمة عمى وفق متطمبات و طبيعة عمميا.
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في حين اشار ( )Kotler,2000:40الى مفيوم االداء الفاعل من خالل النموذج الذي قدمو عن سمات
منظمات االعمال التي تتميز باالداء الكفوء والمتفوق والشكل ( )2يوضح ذلك .

الشكل ( )2نموذج االداء المتفوق
Source: Kotler, Philip, (2000) Marketing Management, Prentice Hall, Inc, New
Jersey, P.40.
إذ يوضــــــح الشــــــكل (  ) 2أن أول خطـــــــوة فــــــي تحقيــــــق االداء المتفـــــــوق ىــــــي تحديــــــد أصـــــــحاب
المصــــالح مــــن قبــــل االدارة وتحســــين العمميــــات االساســــية وتخصــــيص مناســــب لممــــوارد البشــــرية والماديــــة

والماليــــة والمعموماتيــــة فضـــــالً عــــن حاجـــــة المنظمــــة الــــى إدارة فاعمـــــة متمكنــــة مـــــن وضــــع إســـــتراتيجيات

واضحة ومفيومة ومعّرفة لمعاممين في المنظمة (. )Kotler,2000:40
 -2أىمية األداء المنظمي

تبرز اىمية االداء المنظمي في كونو خطوة تحقيق الموقع الحالي ومدى اعتقـاده عـن النيايـات االخيـرة

المرغوبة او مدى تطابقو معيا  ,وان معاينة عمميـات المنظمـة والتعـرف عمـى ادائيـا مسـالة فـي غايـة االىميـة

لفيــم كيفيــة عمــل المنظمــات مــن اجــل تصــحيح االنحرافــات فــي المنظمــة ورفــع مســتوى االداء وتصــميم الييكــل

التظيمي بالشـكل الـذي يكـون فيـو فـاعالً وكفـوء  ,فضـالً عـن امكانيـة التعـرف عمـى مـدى الحاجـة الـى التغيـر ,
وكيـف اجـراءه فـي المنظمـة ( الشـيخمي  .)98 :2882,فـي حـين يـرأى كـل مــن ( Tuggle , 1998 : 4),

)( ,(Tapinos, Dyso& Medow, 2005 : 371الــدوري  ) 93: 2818,بــان أىميــة معرفــة األداء
ألمنظمي يمكن أن تستعمل من اجل :

 -1توجيو تخصصات الموارد.
 -2تقييم األداء اإلداري.

 -3مساعدة المدراء في تشخيص األداء الجيد .

 -4يوضح حقيقة المبادالت بين الربح واالستثمار.
 -5ضمان أن إدارة المنظمة تعرف الوقت المناسب لمتدخل في األعمال المتدىورة.
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 -6التأكيد عمى مستوى التنسيق بين أجزء األعمال والسياسات.
 -7مناقشة انسجام تقسيمات الييكل في التنفيذ .

 -8اإلطــــالع عمــــى معرفــــة حــــال المشــــاركين فــــي التنفيــــذ لمالحظــــة الــــدوافع واالتجاىــــات لــــدى األفــــراد.
واضاف ( الخطيب ) 3 : 2003 ,

 -9تسميط الضوء عمى مدى الكفاءة في استغالل المنظمة لمواردىا المتاحة.
ويعد) ( ,( Tuggle , 1998 : 4الزبيدي  ) 86 : 2818 ,ان اىمية االداء المنظمي كاالتي:

 .1مدى مواجية خطر التحديات البيئة.

 .2مالءمة اإلجراءات االستراتيجية في ضوء األىداف والموارد.
 .3التأكد من أن المعنيين بتنفيذ الخطط ىم عمى معرفة جيدة بيا.
 .4التحقق من التنسيق بين أجزاء اإلعمال والسياسات.
 .5مناقشة مدى مالءمة تقسيمات الييكل التنظيمي في تنفيذ األىداف.
 . 6معرفـــــــــــة حـــــــــــال المشـــــــــــاركين فـــــــــــي تنفيـــــــــــذ االســـــــــــتراتيجية ومالحظـــــــــــة الـــــــــــدوافع واالتجاىـــــــــــات لـــــــــــدى

المرؤوســــــــين .فأىميــــــــة االداء المنظمــــــــي تــــــــأتي مــــــــن كونــــــــو يمثــــــــل قــــــــدرة المنظمــــــــة عمــــــــى خمــــــــق النتــــــــائج
المرغوبــــــة فــــــي تحقيــــــق رغبــــــات المســــــتفيدين بوصــــــفو يمثــــــل المــــــدى الــــــذي تســــــتطيع فيــــــو المنظمــــــة ان تنجــــــز
ميمتيا بنجاح اوتحقق ىدفا بتفوق.

 -3أىداف االداء المنظمي

حدد كل من (الكرخي ( , )41: 2881 ,الدوري  )94: 2818 ,اىداف االداء المنظمي وكاالتي.

 -1تمكين اإلدارة العميا في المنظمة من الحصول عمى صورة واضحة إلجراء مراجعة تقويمية شاممة .
 -2االستخدام الرشيد لمموارد المتاحة لتحقيق أعمى العوائد وبأقل الكمف وبنوعية جيدة .
 -3تقويم شامل لالقتصاد الوطني باالعتماد عمى نتائج تقويم كل مشروع .

 -4والدة قاعدة معموماتية كبيرة تستخدم في رسم السياسات والخطط العممية المتوازنة والواقعية.
 -5تحديد مواقع الخمل والضعف في نشاط المنظمة والعمل عمى التخمص منيـا مـن خـالل وضـع الحمـول المناسـبة ليـا
بعد تحميميا ومعرفة مسبباتيا .

واضاف ) , (Robbins&Stebhen, 2003:77تحديد مسؤولية كل جزء مـن أجـزاء المنظمـة وتحديـد انجازاتـو

ســمبا وايجابــا ممــا يولــد المنافســة بــين األقســام ويرفــع مــن مســتوى أدائيــا ,وكــذلك الوقــوف عمــى مــدى اســتخدام الم ـوارد
المتاحة بطريقة رشيدة لتحقق عائداً اكبر بكمف اقل وبجودة وبنوعية جيدة كذالك ان األداء يمكن ان يحـدد مسـألة جـودة

المنظمة في تحقيق توقعيا  ,وليذا السبب فان مسـتوى طمـوح وتحديـد األىـداف مـن قبـل المـدراء سـوف يكـون لـو تـأثي ار
شديدا عمى االداء  .ونتيجة لذلك فان االداء الماضي يمكن ان يؤثر عمى االداء المستقبمي ايضا ويجب النظر اليـو عمـى

انو واحـد مـن أكثـر العوامل التـي تسبب النتائـج المستقبميـة ).)Zhany & McCullough, 2002 : 149

املبحث انثانث  /اجلانب انعمهي
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
ييــــــــدف ىــــــــذا المبحــــــــث التعــــــــرف عمــــــــى طبيعــــــــة األثــــــــر بــــــــين متغيــــــــرات الدراســــــــة الحاليــــــــة
والمتمثمـــــــــة بالمعرفـــــــــة التســـــــــويقية ( ,)xواالداء المنظمـــــــــي ( ,)yعمـــــــــى مســـــــــتوى المنظمـــــــــة مجتمـــــــــع
الدراســــــة ,وذلــــــك مــــــن خــــــالل التحقــــــق مــــــن مــــــدى ســــــريان المخطــــــط االفتراضــــــي لمدراســــــة ,واختبــــــار

الفرضــــــــيات الرئيســــــــة والفرعيــــــــة المنبثقــــــــة عنيــــــــا ,ولتحقيــــــــق ىــــــــذا الغــــــــرض فقــــــــد تــــــــم اســــــــتعمال
البرنامج اإلحصائي الجاىز(. 1)Spss

يوضح الجدول (  ) 9تحميل المعرفة التسـويقية (المتغيـر التفسـيري)من خـالل أبعـاده األربعـة فـي األداء

المنظمي(متغيــر االســتجابة) وذلــك باســتعمال أســموب االنحــدار البســيط ( ,(Simple Regressionوكانــت

النتائج كاألتي:
المتغيرات
المستقمة

المنتج X1
السعر

X2

الترويج X3
التوزيع X4

الجدول (  ) 9تأثير ابعاد المعرفة التسويقية في االداء المنظمي
المتغير التابع
االداء

المنظمي
Y

قيمة معامل

قيمة

المعنوية

قيمة معامل
β

الحد الثابت
a

العالقة

0.398

33.712

0.000

0.562

1.523

معنوية

0.151

9.059

0.004

0.515

1.803

معنوية

0.325

24.547

0.000

0.483

1.895

معنوية

0.323

24.335

0.000

0.747

0.675

معنوية

التحديد

قيمة F

 Fالجدولية بمستوى داللة  F 0.05الجدولية 0.01

n=53

تبين النتائج الواردة في الجدول (  ) 9ان النسب التي يوضحيا معامل التحديد و البالغة عمى التوالي

( )0.323 , 0.325, 0.151 , 0.398و التي تعني ان المعرفة التسويقية متمثمت ًة بالمنتج و السعر و
الترويج و التوزيع مسؤولة بالنسب المذكورة عن التغيرات التي تحدث في االداء المنظمي و الباقي يعود
لمتغيرت عشوائية  ,و تنسجم النسب التي يوضحيا معامل التحديد مع قيم  Fالمحسوبة و البالغة (,33.712
 )24.335 , 24.547 , 9.059و التي تنسجم مع قيمتيا المعنوية البالغة ( ) 0.000لمتغيرات المنتج و
الترويج و التوزيع عند مستوى معنوية ( )0.05و عند مستوى معنوية ( )0.004لمتغير السعر و التي
تعكس تأثي ارً معنوياً عالياً لممعرفة التسويقية باالداء المنظمي  ,و من خالل معاينة قيم معامل  βو البالغة
()0.747 , 0.483 , 0.515, 0.562

يعني ان تغير الحممة الترويجية عمى سبيل المثال وحدة واحدة

سيتبعو تغير في االداء المنظمي بمقدار (. ) 0.483

 1هو مختصز (  )statistical package for social sciencesعبارة عن بزنامج احصائي جاهز يستخدم لغزض تنفيذ العملياث
االحصائيت .
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
واستناداً الى المعطيات اعاله سيتم قبول الفرضية الرئيسية التي تنص عمى وجود تأثير ذو داللة
معنوية لممعرفة التسويقية باالداء المنظمي .اما الفرضيات الفرعية والتي سيرمز ليا بالرمز ( )Xلممعرفة
التسويقية و ( )Yلالداء المنظمي فكانت كالتالي :
أ -تحميل تأثير المنتج ( )x1في األداء المنظمي (:)Y
نصت الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة االولى عمى وجود تأثير ذي داللة معنوية لمبعد األول مـن
المتغير التفسيري المعرفـة التسوسـقية ) (Xوالمتمثـل ببعـد المنـتج الـذي جـرى ترميـزه بـالرمز ) (x1فـي المتغيـر
االستجابي األداء المنظمي ) ,(Yوسيجري اختبار ىذه الفرضية من خالل تحميل االنحـدار البسـيط ( Simple
 ,) Regressionوفي ضوء ىذه الفرضية جرت صياغة عالقة دالية بينيما ,وكانت معادلة االنحدار كاآلتي :

Y = α + βX1
وفيما يأتي قيم معادلة االنحدار:
األداء المنظمي=X1 0.562+1.523
يتضـــــــــــح مـــــــــــن الجـــــــــــدول (  ) 33أن ) (fالمحســـــــــــوبة بمغـــــــــــت قيمتيـــــــــــا( ,)33.712بمســـــــــــتوى

معنويــــــــة ( ,)0.05وبحـــــــــدود ثقــــــــة ( ,)%95وىـــــــــذا يعنــــــــي وجـــــــــود تأثيرلـــــــــ(المنـــــــــتج) فــــــــي المتغيـــــــــر
االســـــــتجابي األداء المنظمـــــــي .وىـــــــذا يـــــــدل عمـــــــى أن منحنـــــــى االنحـــــــدار جيـــــــد لوصـــــــف العالقـــــــة بـــــــين

( )Yو( .)x1ومـــــن خـــــالل الجـــــدول (  ) 9يمكـــــن مالحظــــــة قيمـــــة الثابـــــت )1.523

=α

يعنــــــي أن ىنــــــاك وجــــــوداً لــــــألداء المنظمــــــي مقــــــداره ) (1.523حتــــــى وأن كــــــأن المنــــــتج )1
يساوي صف ارً .

امـــــا قيمـــــة )=0.562

X1

β

( وىــــــذا
(x

( فيـــــي تـــــدل عمـــــى أن تغيـــــ ارً مقـــــداره (  ) 1فـــــي المنـــــتج

سيؤدي إلى تغيير في األداء المنظمي مقداره ).(0.562

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  20العدد  80لسنة 2014
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمعرفةىالتسووقوةىواثرهاىفيىاداءىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتىىىىىىىى

126

النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
أمـــــــا قيمـــــــة معامـــــــل التحديـــــــد ) (R2الـــــــذي ُيعـــــــد مقياســـــــاً وصـــــــفياً يســـــــتخدم فـــــــي تفســـــــير مـــــــدى

فائـــــدة معادلـــــة االنحـــــدار فـــــي تقـــــدير القـــــيم ويمكــــــن حســـــابو مـــــن خـــــالل المعادلـــــة

2

 ,وتمثـــــل نســــــبة

االنخفــــــاض فــــــي األخطــــــاء عنــــــد اســــــتخدام معادلــــــة االنحــــــدار فقــــــد كــــــان مقــــــدارىا ( ,)0.398وىــــــذا

يعنــــــــي أن مــــــــا مقــــــــداره ( )0.398مــــــــن التبــــــــاين الحاصــــــــل فــــــــي األداء المنظمــــــــي ) (Yىــــــــو تبــــــــاين
فســـــــر مـــــــن قبـــــــل
فســـــــر بفعـــــــل المنـــــــتج ) (x1الـــــــذي دخـــــــل األنمـــــــوذج ,وأن ( )0.602ىـــــــو تبـــــــاين ُم ّ
ُم ّ
عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار.

كمـــــــا أشـــــــار الجـــــــدول (  ) 1الـــــــى المعنويـــــــة التـــــــي ظيـــــــر مقـــــــدارىا ( )0.000فـــــــي مخرجـــــــات

النظام اإلحصائي وىو يؤكد وجود تأثير لممنتج في األداء المنظمي.

وىكــــــــذا تؤكــــــــد النتــــــــائج اآلنفــــــــة الــــــــذكر وجــــــــود تــــــــأثير لبعــــــــد المنــــــــتج (  ) x1فــــــــي المتغيــــــــر

االســـــــــتجابي األداء المنظمـــــــــي ) ,(Yوبيـــــــــذه النتيجـــــــــة تتحقـــــــــق الفرضـــــــــية الفرعيـــــــــة االولـــــــــى مـــــــــن

الفرضــــــية الرئيســــــة االولــــــى مــــــن الدراســــــة الحاليـــــــة والتــــــي مفادىــــــا (يــــــؤثر المنــــــتج تــــــأثي ارً ذا داللـــــــة

معنوية في األداء المنظمي).

ب -تحميل تأثير السعر ( )x 2في األداء المنظمي (:)Y
نصـــــت الفرضـــــية الفرعيـــــة الثانيـــــة مـــــن الفرضـــــية الرئيســـــة االولـــــى عمـــــى وجـــــود تـــــأثير ذي داللـــــة
معنويـــة لمبعـــد الثـــاني مـــن المتغيـــر التفســـيري المعرفـــة التسوســـقية ) (Xوالمتمثـــل ببعـــد الســـعر الـــذي جـــرى
ترميـــزه بـــالرمز ) (x2فـــي المتغيـــر االســـتجابي األداء المنظمـــي ) ,(Yوســـيجري اختبـــار ىـــذه الفرضـــية مـــن
خــــالل تحميــــل االنحــــدار البســــيط  ,) ( SimpleRegressionوفــــي ضــــوء ىــــذه الفرضــــية جــــرت صــــياغة
عالقة دالية بينيما ,وكانت معادلة االنحدار كاآلتي :

Y = α + βX2

 (R2( 7يمثل مبيمل اعتحديد نساة اعتايين في قم اعمشيهدات اعتي تفسر بخط االنحدار  ,ييتج من خبل
اعمبي عة االتمة :
مجمغع االنحرافيت – االنحرافيت عيد االنحدار (قممة اعجزء نمر اعمفسر)  /مجمغع االنحرافيت
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
وفيما يأتي قيم معادلة االنحدار:
األداء المنظمي=X2 0.515+1.803
يتضـــــح مـــــن الجـــــدول (  ) 9أن ) (fالمحســـــوبة بمغـــــت قيمتيـــــا( ,)9.059بمســـــتوى معنويـــــة (,)0.05

وبحـــدود ثقـــة ( ,)%95وىـــذا يعنـــي وجـــود تأثيرلــــ(الســـعر) فـــي المتغيـــر االســـتجابي األداء المنظمـــي .وىـــذا
يـــــدل عمـــــى أن منحنـــــى االنحـــــدار جيـــــد لوصـــــف العالقـــــة بـــــين ( )Yو( .)x2ومـــــن خـــــالل الجـــــدول ( ) 1

يمكـــن مالحظـــة قيمـــة الثابـــت )1.803

= ( αوىـــذا يعنـــي أن ىنـــاك وجـــوداً لـــألداء المنظمـــي مقــــداره

) (1.803حتى وأن كأن السعر ) (x2يساوي صف ارً .

امــا قيمــة ) ( β X1 =0.515فيــي تــدل عمــى أن تغي ـ ارً مقــداره (  ) 1فــي الســعر ســيؤدي إلــى

تغيير في األداء المنظمي مقداره ).(0.515

أمــــا قيمــــة معامــــل التحديــــد ) (R2الــــذي ُيعــــد مقياســــاً وصــــفياً يســــتخدم فــــي تفســــير مــــدى فائــــدة

معادلـــة االنحـــدار فـــي تقـــدير القـــيم ويمكـــن حســـابو مـــن خـــالل المعادلـــة

3

 ,وتمثـــل نســـبة االنخفـــاض فـــي

األخطـــــاء عنـــــد اســـــتخدام معادلـــــة االنحـــــدار فقـــــد كـــــان مقـــــدارىا ( ,)0.151وىـــــذا يعنـــــي أن مـــــا مقـــــداره

فســــر بفعــــل الســــعر ) (x2الــــذي
( )0.151مــــن التبــــاين الحاصــــل فــــي األداء المنظمــــي ) (Yىــــو تبــــاين ُم ّ
فسر من قبل عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار.
دخل األنموذج ,وأن ( )0.849ىو تباين ُم ّ
كمـــــا أشـــــار الجـــــدول (  ) 1الـــــى المعنويـــــة التـــــي ظيـــــر مقـــــدارىا ( )0.000فـــــي مخرجـــــات النظـــــام

اإلحصائي وىو يؤكد وجود تأثير لمسعر في األداء المنظمي.

وىكــــذا تؤكــــد النتــــائج اآلنفــــة الــــذكر وجـــــود تــــأثير لبعــــد لمســــعر ( ) x2فــــي المتغيــــر االســـــتجابي

األداء المنظمــــي ) ,(Yوبيــــذه النتيجــــة تتحقــــق الفرضــــية الفرعيــــة الثانيــــة مــــن الفرضــــية الرئيســــة الثالثــــة
من الدراسة الحالية والتي مفادىا (يؤثر السعر تأثي ارً ذا داللة معنوية في األداء المنظمي).

ج -تحميل تأثير الترويج ( )x3في األداء المنظمي (:)Y

نصـــــت الفرضـــــية الفرعيـــــة الثالثـــــة مـــــن الفرضـــــية الرئيســـــة الثالثـــــة عمـــــى وجـــــود تـــــأثير ذي داللـــــة

معنويــــة لمبعــــد الثالــــث مــــن المتغيــــر التفســــيري المعرفــــة التسوســــقية ) (Xوالمتمثــــل ببعــــد التــــرويج الــــذي

جــــــرى ترميــــــزه بــــــالرمز ) (x3فــــــي المتغيــــــر االســــــتجابي األداء المنظمــــــي ) ,(Yوســــــيجري اختبــــــار ىــــــذه
الفرضـــية مـــن خــــالل تحميـــل االنحــــدار البســـيطRegression

 ,) ( Simpleوفـــي ضــــوء ىـــذه الفرضــــية

جرت صياغة عالقة دالية بينيما ,وكانت معادلة االنحدار كاآلتي :

 (R2( 3يمثل مبيمل اعتحديد نساة اعتايين في قم اعمشيهدات اعتي تفسر بخط االنحدار  ,ييتج من خبل
اعمبي عة االتمة :
مجمغع االنحرافيت – االنحرافيت عيد االنحدار (قممة اعجزء نمر اعمفسر)  /مجمغع االنحرافيت
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى

Y = α + βX3
وفيما يأتي قيم معادلة االنحدار:
األداء المنظمي=X3 0.483+1.895
يتضـــح مـــن الجـــدول (  ) 1أن ) (fالمحســـوبة بمغـــت قيمتيـــا( ,)24.547بمســـتوى معنويـــة (,)0.05

وبحدود ثقة ( ,)%95وىذا يعني وجود تأثيرلـ(الترويج) في المتغير االستجابي األداء المنظمي .وىـذا يـدل عمـى
أن منحنــى االنحــدار جيــد لوصــف العالقــة بــين ( )Yو( .)x3ومــن خــالل الجــدول (  ) 9يمكــن مالحظــة قيمــة

الثابت ) ( α= 1.895وىذا يعني أن ىناك وجوداً لألداء المنظمـي مقـداره ) (1.895حتـى وأن كـأن التـرويج

) (X3يساوي صف ارً .

اما قيمة ) ( β X1 =0.483فيي تدل عمى أن تغي ارً مقداره (  ) 1في الترويج سـيؤدي إلـى تغييـر فـي األداء

المنظمي مقداره ).(0.483

أما قيمة معامل التحديد ) (R2الذي ُيعـد مقياسـاً وصـفياً يسـتخدم فـي تفسـير مـدى فائـدة معادلـة االنحـدار فـي
تقدير القيم ويمكن حسابو مـن خـالل المعادلـة  , 4وتمثـل نسـبة االنخفـاض فـي األخطـاء عنـد اسـتخدام معادلـة

االنحــدار فقــد كــان مقــدارىا ( ,)0.325وىــذا يعنــي أن مــا مقــداره ( )0.325مــن التبــاين الحاصــل فــي األداء

فسـر مـن
فسر بفعل الترويج ) )x3الـذي دخـل األنمـوذج ,وأن ( )0.675ىـو تبـاين ُم ّ
المنظمي ) (Yىو تباين ُم ّ
قبل عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار.
د -تحميل تأثير التوزيع ( )x4في األداء المنظمي (:)Y

ن صت الفرضية الفرعية الرابعة من الفرضية الرئيسة الثالثة عمى وجود تأثير ذي داللة معنويـة لمبعـد الرابـع مـن
المتغير التفسيري المعرفة التسوسقية ) (Xوالمتمثل ببعـد التوزيـع الـذي جـرى ترميـزه بـالرمز ) (x4فـي المتغيـر
االستجابي األداء المنظمي ) ,(Yوسيجري اختبار ىذه الفرضية من خالل تحميل االنحـدار البسـيط ( Simple

 ,) Regressionوفي ضوء ىذه الفرضية جرت صياغة عالقة دالية بينيما ,وكانت معادلة االنحدار كاآلتي :

Y = α + βX4
وفيما يأتي قيم معادلة االنحدار:
 (R2( 2يمثل مبيمل اعتحديد نساة اعتايين في قم اعمشيهدات اعتي تفسر بخط االنحدار  ,ييتج من خبل اعمبي عة االتمة :
مجمغع االنحرافيت – االنحرافيت عيد االنحدار (قممة اعجزء نمر اعمفسر)  /مجمغع االنحرافيت
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
األداء المنظمي=X4 0.747+0.675
يتضح من الجدول (  ) 1أن ) (fالمحسوبة بمغت قيمتيا( ,)24.335بمسـتوى معنويـة ( ,)0.05وبحـدود

ثقــة ( ,)%95وىــذا يعنــي وجــود تأثيرلـــ(التوزيــع) فــي المتغيــر االســتجابي األداء المنظمــي .وىــذا يــدل عمــى أن
منحنى االنحدار جيد لوصف العالقة بين ( )Yو( .)x4ومن خالل الجدول (  ) 9يمكن مالحظة قيمة الثابت (

) α= 0.675وىــذا يعنــي أن ىنــاك وجــوداً لـألداء المنظمــي مقــداره ) (0.675حتــى وأن كــأن التوزيــع )(x4
يساوي صف ارً .

اما قيمة ) ( β X1 =0.747فيي تدل عمى أن تغي ارً مقداره (  ) 1في التوزيع سـيؤدي إلـى تغييـر فـي

األداء المنظمي مقداره ).(0.747

أما قيمة معامل التحديد ) (R2الذي ُيعد مقياساً وصفياً يستخدم في تفسير مدى فائـدة معادلـة االنحـدار
في تقدير القيم ويمكن حسابو من خالل المعادلة  , 5وتمثل نسبة االنخفاض في األخطاء عند استخدام معادلة

االنحــدار فقــد كــان مقــدارىا ( ,)0.323وىــذا يعنــي أن مــا مقــداره ( )0.323مــن التبــاين الحاصــل فــي األداء
فسـر مـن
فسر بفعل التوزيـع ) )x4الـذي دخـل األنمـوذج ,وأن ( )0.677ىـو تبـاين ُم ّ
المنظمي ) (Yىو تباين ُم ّ
قبل عوامل لم تدخل أنموذج االنحدار.

 (R2( 5يمثل مبيمل اعتحديد نساة اعتايين في قم اعمشيهدات اعتي تفسر بخط االنحدار  ,ييتج من خبل
اعمبي عة االتمة :
مجمغع االنحرافيت – االنحرافيت عيد االنحدار (قممة اعجزء نمر اعمفسر)  /مجمغع االنحرافيت
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النفطوةىدراسةىاستطالصوةىألراءىصونهىفيىالشركةىالعامةىلتوزوعىالمنتجاتى
النفطوةى-ىهوأةىتوزوعىبغدادى
االستنتاجاث

املبحث انرابع \ االستنتاجاث و انتىصياث

.1يتطمـــــــب تطبيـــــــق المعرفـــــــة التســـــــويقية وجـــــــود الخبـــــــرة والميـــــــارة لـــــــدى التســـــــويقيين باإلضـــــــافة إلـــــــى
المعرفـــــــة فـــــــي التعامـــــــل مـــــــع البيئـــــــات والمعمومـــــــات التـــــــي يحصـــــــل عمييـــــــا التســـــــويقيين مـــــــن بحـــــــوث
السوق وبحوث المنتجات .
 .2ترجمــــــــــة أراء ومقترحــــــــــات المســــــــــتيمكين حــــــــــول المنتجــــــــــات المطروحــــــــــة ومحاولــــــــــة تطويرىــــــــــا ,
والعمل عمى إعادة وتجديد العالمة مع المحافظة عمى المزايا المرتبطة بالمستيمك .
 .3تــــــرتبط المعرفـــــــة التســـــــويقية بعالقـــــــة معنويـــــــة مـــــــع تكنولوجيـــــــا المعمومـــــــات والتـــــــي يعـــــــود ســـــــببيا
إلــــــى اعتمــــــاد المنظمــــــة عينــــــة الدراســــــة عمــــــى تقنيــــــات تكنولوجيــــــا المعمومــــــات فــــــي أنجــــــاز أنشــــــطتيا
التسويقية .
انتىصياث

.1دعــــــوة الشــــــركة المبحوثــــــة الــــــى نشــــــر مفيــــــوم المعرفــــــة التســــــويقية بــــــين اصــــــحاب القــــــ اررات وذلــــــك
عــــــن طريــــــق عقــــــد المــــــؤتمرات والنــــــدوات وعمــــــل البــــــرامج التدريبيــــــة اليادفــــــة الــــــى التوعيــــــة بالــــــدور
الـــــــذي تمعبـــــــو ىـــــــذه المعرفـــــــة فـــــــي عمميـــــــة صـــــــنع القـــــــ اررات االســـــــتراتيجية الفاعمـــــــة لممنظمـــــــة والتـــــــي
سوف تنعكس ىذه المعرفة عمى االداء المنظمي .
 .2خمــــــق الــــــوعي بأىميــــــة تبنــــــي مفيــــــوم المعرفــــــة التســــــويقية المتبعــــــة فــــــي الــــــدول المتقدمــــــة مــــــن
قبـــــــــل إدارات المنظمـــــــــات العراقيـــــــــة  ,مــــــــــن خـــــــــالل بـــــــــرامج تدريبيــــــــــة وتطويريـــــــــة وخمـــــــــق الــــــــــوعي
التســــــــويقي فــــــــي الشــــــــركة المبحوثــــــــة  ,لحداثــــــــة مفيــــــــوم المعرفــــــــة التســــــــويقية وأىميتــــــــو فــــــــي أداء
المنظمات .
 .3زيـــــــادة اىتمـــــــام الشـــــــركة بتنميـــــــة قـــــــدرات وميـــــــارات العـــــــاممين مـــــــن خـــــــالل فـــــــتح دورات تدريبيـــــــة
تتضمن برامج خاصة لتطوير الميارات والقدرات العقمية واالدارية .
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املصادر انعربيت
ً
اوال  :انكتب

 -1أبو فارة  ,يوسف احمد(,) 2818إدارة األسعار -في األسواق التقميدية وااللكترونية وأسواق المياه,
الطبعة األولى ,إثراء لمنشر والتوزيع,عمان.

 -2أبـــــــو قحـــــــف ,عبـــــــد الســـــــالم ( ,) 2881التســـــــويق -وجيـــــــة نظـــــــر معاصـــــــرة ,الطبعـــــــة األولـــــــى,
مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ,اإلسكندرية.
 -3البـــــــــــــرواري  ,نـــــــــــــزار عبـــــــــــــد المجيـــــــــــــد والبرزنجـــــــــــــي  ,احمـــــــــــــد محمـــــــــــــد فيمـــــــــــــي(, ) 2884
اســــــــتراتيجيات التســــــــويق المفــــــــاىيم – األســــــــس – الوظــــــــائف  ,الطبعــــــــة األولــــــــى  ,دار وائــــــــل لمنشــــــــر
والتوزيع ,عمان.
 -4البــــــــرواري  ,نــــــــزار عبــــــــد المجيــــــــد والبرزنجــــــــي ,احمــــــــد محمــــــــد فيمــــــــي( ,) 2888اســــــــتراتيجيات
التسويق-المفاىيم ,االسس,الوظائف,الطبعةالثانية ,دار وائل لمنشر والتوزيع,عمان.
 -5البكــــــــري  ,ثــــــــامر ياســــــــر ( ,) 2882إدارة التســــــــويق  ,الــــــــدار الجامعيــــــــة لمطباعــــــــة والنشــــــــر ,
الموصل .
 -6البكــــــــــري ,ثــــــــــامر ياســــــــــر(,) 2886التســــــــــويق -أســــــــــس ومفــــــــــاىيم معاصــــــــــرة ,دار اليــــــــــازوري
العممية لمنشر والتوزيع  ,عمان.
 -7البكـــــــري ,ثـــــــامر ياســــــــر( ,) 2811إدارة التســـــــويق ,الطبعـــــــة الرابعــــــــة ,إثـــــــراء لمنشـــــــر والتوزيــــــــع,
عمان.
 -8الزعبي,عمـــــــــي فـــــــــالح(,) 2818إدارة التوزيـــــــــع -مـــــــــدخل تطبيقـــــــــي متكامـــــــــل ,الطبعـــــــــة األولـــــــــى,
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,عمان.
 -9جـــــــــالب و العبـــــــــادي احســـــــــان دىـــــــــش  ,ىاشـــــــــم فـــــــــوزي دبـــــــــاس ( , )2818التســـــــــويق وفـــــــــق
منظور فمسفي ومعرفي معاصر ,الطبعة االولى  ,الوراق لمنشر والتوزيع  ,عمان.
 -11سويدان  ,نظام موسى  ,وحداد  ,شفيق إبراىيم ( , ) 2883التسويق  :مفاىيم معاصرة ,دار الحامد
لمنشر والتوزيع  ,عمان.
 -11الصـــــــــــميدعي ,محمـــــــــــود ( ,)2887اســـــــــــتراتيجيات التســـــــــــويق ,مـــــــــــدخل كمـــــــــــي وتحميمـــــــــــي ,دار
الحامد لمنشر والتوزيع ,عمان.
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 -12الصــــــــــميدعي,محمود(  ,)2888مــــــــــداخل التســــــــــويق المتقــــــــــدم ,دار زىــــــــــران لمنشــــــــــر والتوزيــــــــــع,
عمان.

 -13عزام ,زكريا احمد وحسونة  ,عبد الباسط والشيخ ,مصطفى سعيد (,) 2889مبادئ التسويق الحديث-
بين النظرية والتطبيق,الطبعة الثانية  ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع,عمان.

 -14العسكري,احمد شاكر والكنعاني ,خميل إبراىيم( ,) 2888التوزيع -مدخل لوجستي دولي ,الطبعة الثانية,
دار وائل لمنشر والتوزيع,عمان.

 -15عميــــــــــــان ,ربحــــــــــــي مصــــــــــــطفى( ,)2889أســــــــــــس التســــــــــــويق المعاصــــــــــــر ,الطبعــــــــــــةاألولى ,دار
صفاء لمنشر والتوزيع ,عمان.
 -16الكرخـــــــــــي ,مجيـــــــــــد عبـــــــــــد جعفـــــــــــر,)2881(,مـــــــــــدخل الـــــــــــى تقـــــــــــويم االداء فـــــــــــي الوحـــــــــــدات
االقتصادية ,الطبعة االولى ,دار الشؤون الثقافية العامة .
 -17المســــــــــاعد  ,زكــــــــــي خميــــــــــل (  , ) 1998التســـــــــــويق  :فــــــــــي المفيــــــــــــوم الشــــــــــامل ,الطبعـــــــــــة
الثانية  ,المميز لإلنتاج اإلبداعي  ,عمان.
 -18النســـــــــور ,أيـــــــــاد عبـــــــــد الفتـــــــــاح ,) 2818( ,األصـــــــــول العمميـــــــــة لمتســـــــــويق الحـــــــــديث-الحـــــــــرب
المحتممة بين مؤسسات األعمال -الطبعة األولى ,دار صفاء لمنشر والتوزيع,عمان.
 -19القريوتي,محمــــــــــد قاســــــــــم ( ,)2889مبــــــــــادئ التســــــــــويق الحديث,الطبعــــــــــة الثانيــــــــــة ,دار وائــــــــــل
لمنشر والتوزيع,عمان.
 -21العـــــــــالق  ,بشـــــــــير عبـــــــــاس و الطـــــــــائي  ,حميـــــــــد عبـــــــــد النبـــــــــي( , )1999تســـــــــويق الخدماتــــــــــ
مدخل استراتيجي  ,وظيفي  ,تطبيقي  ,الطبعة األولى  ,دائرة المكتبة الوطنية  ,بغداد.
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ً
ثانيا :انرسائم اجلامعيت واملؤمتراث

 )1أبـــــــــو غنــــــــــيم  ,أزىــــــــــار عبــــــــــد الزىـــــــــرة ( )2887المعرفــــــــــة التســــــــــويقية وتكنولوجيــــــــــا المعمومــــــــــات
وأثرىمـــــــــا فـــــــــي األداء التســـــــــويقي  -د ارســـــــــة حالـــــــــة فـــــــــي الشـــــــــركة العامـــــــــة لمســـــــــمنت الجنوبيـــــــــة ,
أطروحـــــــــة دكتـــــــــوراه فمســـــــــفة إدارة اإلعمـــــــــال  ,كميـــــــــة اإلدارة واالقتصـــــــــاد  ,الجامعـــــــــة المستنصـــــــــرية ,
بغداد.
 )2الـــــــــدوري ,ياســـــــــمين خضـــــــــير عبـــــــــاس ( ,)2818دور تمكـــــــــين العـــــــــاممين فـــــــــي األداء المنظمـــــــــي
في إطار عناصر إدارة الجودة الشاممة  ,كمية اإلدارة واالقتصاد  -جامعة بغداد.
 )3الزبيــــــــدي  ,بــــــــالل كامــــــــل عــــــــودة ( ,)2818تــــــــأثير الــــــــذكاء الشــــــــعوري والقيــــــــادة التحويميــــــــة فــــــــي
األداء المنظمـــــــي دراســـــــة اســـــــتطالعية عمـــــــى عينـــــــة مـــــــن المـــــــدراء فـــــــي مصـــــــرف الرافـــــــدين ببغـــــــداد ,
رسالة ماجستير كمية اإلدارة واالقتصاد  ,جامعة بغداد.
 )4الزطمــــــــــة  ,نضــــــــــال محمــــــــــد ( , )2811إدارة المعرفــــــــــة وأثرىــــــــــا عمــــــــــى تميــــــــــز األداء ,الجامعــــــــــة
اإلسالمية  -غزة .
 )5الشــــــــــيخمي  ,زينــــــــــب يوســــــــــف محمــــــــــد ( , )2882االبعــــــــــاد الييكميــــــــــة فــــــــــي عمــــــــــل المنظمــــــــــات
الدوليـــــــة واثرىـــــــا فـــــــي االداء المنظمـــــــي  :دراســـــــة تطبيقيـــــــة فـــــــي منظمـــــــة الصـــــــحة العالميـــــــة  ,رســـــــالة
ماجستير كمية اإلدارة واالقتصاد  ,الجامعة المستنصرية  ,بغداد.
 )6القطــــــــب  ,محــــــــي الــــــــدين) , ) 1996التحميــــــــل االســــــــتراتيجي و أثــــــــره فــــــــي قيــــــــاس األداء المــــــــالي:
دراســــــــة تطبيقيــــــــة فــــــــي عينــــــــة مــــــــن الشــــــــركات الصــــــــناعية األردنيــــــــة  ,رســــــــالة ماجســــــــتير  ,كميــــــــة
اإلدارة واالقتصاد  ,الجامعة المستنصرية  ,بغداد.
 )7البكـــــــــــري وســـــــــــميمان  ,ثـــــــــــامر ياســـــــــــر ,احمـــــــــــد ىاشـــــــــــم ( ,)2886ادارة المعرفـــــــــــة التســـــــــــويقية
وانعكاســــــاتيا عمــــــى العالقــــــة مــــــع الزبــــــون لتحقيــــــق الميــــــزة التنافســــــية  ,بحــــــث مقــــــدم الــــــى المــــــؤتمر
العممي الثاني جامعة العموم التطبيقية االردنية .
 )8شــــــــــيخ وبوثمجــــــــــة ,ىجيــــــــــرة ,عائشــــــــــة ( ,)2811دور ادارة المعرفــــــــــة التســــــــــويقية فــــــــــي تــــــــــدعيم
تميــــــــز منظمــــــــات االعمــــــــال واليــــــــات تطبيقيــــــــا  ,ممتقــــــــى دولــــــــي حــــــــول راس المــــــــال الفكــــــــري فــــــــي
منظمات االعمال العربية في االقتصاديات الحديثة .
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 دور إدارة ا لمعرفـة فـي رفـع كفـاءة أداء المنظمـات دراسـة ميدانيـة عمـى شـركات,)2818( سـميمان,) الفارس9
–  مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية– المجمد والقانونيـة, الصناعات التحويمية الخاصة بدمشق
. العدد الثاني26- المجمد
, دراســة المــزيج التســويقي فــي شــركة التــأمين الوطنيــة فــي الع ـراق,)2818(  اليـــام نعمــة كـــاظم, ) الزوينـــي11
مجمس المعيد العالي لمدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد وىي جزء من متطمبات نيل شـيادة الـدبموم

.  بغداد, العالي

 أثـــر المعرفـــة الســـوقية فـــي تعزيـــز فاعميـــة القـــ اررات,)2889( فاطمـــة عبـــد عمـــي ســـممان,) المســـعودي11

. كربالء,  وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير عموم في إدارة األعمال, االستراتيجية
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Abstract
This study seeks to address the impact of marketing knowledge dimensions
(product, price, promotion, distribution) on the organizational performance in
relation to a number of variables which are (efficiency, effectiveness, market
share, customer satisfaction), and seeks to reveal the role of marketing
knowledge in organizational performance.
In order to achieve the objective of the study the researcher has adopted a
hypothetical model that reflects the logical relationships between the variables of
the study. In order to reveal the nature of these relationships, several hypotheses
have been presented as tentative solutions and this study seeks to verify the
validity of these hypotheses.
For the purpose of application of this study practically on the ground and
in order to test its hypotheses Iraq Oil Products Distribution Company has been
selected as the study sample and Baghdad Distribution Commission has been
used for the questionnaire tool in the collection of data from the field.
The size of the sample included in this study is (53) members of the senior
management of the company and the SPSS statistical program has been used for
the purpose of conducting statistical processing, and the study have arrived at a
number of very important conclusions: 1-The adoption of marketing of knowledge by the surveyed organization
contributes to enhancing the effectiveness of its strategy.
2-The results showed an effective correlation of marketing knowledge in
organizational performance and this confirms that the organization of the study
sample has sought to achieve excellence in the performance by means of its
technical and marketing staff which is able to achieve the desired level of
performance.
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The Most Prominent Recommendations: 1- Recognizing the importance of specialization in the field of business, it would
be wrong to find many of those responsible for marketing activity holding
degrees in such fields as engineering or other disciplines, because there are
differences between the field of engineering and the field of marketing so the
organization officials should employ people with experience and degree in
marketing or make for the lack of marketing knowledge through participating in
marketing training courses to improve their performance.
2- Calling on the surveyed company to spread the concept of marketing
knowledge among decision makers through conferences, seminars and training
programs which aimed at raising awareness of the role played by this knowledge
in the process of making strategic effective decisions by the organization, which
will be reflected in this knowledge on organizational performance.

