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المستخمص

سعت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع متطمبات إدارة األزمات التسويقية وعالقتيا بمتغيرات
األداء المتميز لمربي النحؿ ومنتجي العسؿ في قضاء الدبس  /محافظة كركوؾ.

واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وقد تـ تصميـ استبانة أعدت ليذا الغرض،

اعتمدت مقياس ليكرت الثالثي وتـ استخداميا كأداة لجمع البيانات الالزمة ،ويتكوف مجتمع

الدراسة مف النحاليف ومنتجي العسؿ في محافظة كركوؾ /قضاء الدبس ،والبالغ عددىـ ()24

نحاال ومنتجا لمعسؿ وفقا إلحصاءات غير رسمية ،وقد تـ اعتمادىـ بالكامؿ كعينة لمدراسة.

ووزعت عمييـ استمارات االستبانة واسترجعت بالكامؿ أي بنسبة ( ،)%100واستخدمت

االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ إلى دالالت ذات قيمة معنوية ومؤشرات تدعـ

اليدؼ األساس مف الدراسة.

وفي ضوء االستنتاجات التي توصؿ الييا الباحثاف .فقد اختتمت الدراسة ببعض

المقترحات المنسجمة مع ىذه االستنتاجات.

الكممات المفتاحية :إدارة األزمات التسويقية ،متطمبات إدارة األزمات التسويقية ،تربية النحؿ،
األداء المتميز.

The Requirements Role of Marketing Crisis Management in
Promoting the Outstanding Performance of Beekeepers and
Honey Producers
A Prospective Study of the Opinions of a Sample of
Beekeepers and Honey Producers in Al Debs / province of
Kirkuk
Abstract
This study sought to find out the reality of crisis marketing
management requirements and their relationship variables outstanding
performance for beekeepers and honey producers in the Conservative of
Kirkuk / Al Debs.
The study was descriptive and analytical approach, it has been a
questionnaire prepared for this purpose design, Likert triple measure
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adopted and used as a tool to collect the necessary data, and consists of
the study population of beekeepers and producers of honey in Kirkuk
Conservative / Al Debs, totaling (24) Beekeeper and producer of honey,
according to statistics official, has been fully accredited as a sample for
the study. And distributed them questionnaire forms and fully recovered
at a rate of (100%), and used appropriate statistical tests in order to reach
the connotations of moral value and indicators support the main objective
of the study.
In the light of the conclusions reached by the researchers. The study
concluded with some proposals are consistent with these findings.
Key words: crisis management, marketing, marketing management
requirements crises, beekeeping, outstanding performance.
المقدمة
نظ ار لتنامي االىتماـ العالمي والمحمي بالوعي الصحي وأىمية الطب البديؿ وتحديدا

النحؿ ومنتجاتو ،بدأ العالـ باالتجاه نحو تربية النحؿ وانتاج العسؿ ،إذ أظيرت الدراسات الميتمة
بيذا الميداف أىمية العسؿ ودوره عالجيا ودوائيا وغذائيا ،فضال عف دور النحؿ في الميداف

الزراعي ،كما أسيمت المناحؿ في إيجاد فرص عمؿ بديمة ،إذ ظيرت تجارة النحؿ ومستمزماتو
ومنتجاتو ،والتي أسيمت في معالجة الكثير مف المشكالت االجتماعية واالقتصادية لممجتمع.

إال أف ىذه المينة لـ تحظى بالدعـ الالزـ واإلسناد الكافي مف المنظمات الحكومية ذات

العالقة وتحديدا في مواجية األزمات التسويقية التي القت بظالليا عمييا والتي تتطمب جيودا
استثنائية إلدارة ىذه األزمات بحكمة والخروج منيا بنتائج إيجابية تخدـ ىذه المينة ،إذ واجيت

ىذه المينة منافسة شرسة مف المنتجات المستوردة ،والتي الزمت النحاليف ومنتجي العسؿ مف

ضرورة المواجية لمحفاظ عمى مشاريعيـ وبقائيـ في السوؽ والحفاظ عمى حصتيـ السوقية وذلؾ

مف خالؿ األداء المتميز والذي يمكنيـ مف الحفاظ عمى وجودىـ وبقائيـ وبالتالي استمرارىـ في

السوؽ ،وىنا كاف البد مف دراسة إدارة األزمات التسويقية التي تواجو النحاليف ومنتجي العسؿ
وتحديديا متطمبات إدارة األزمات ومدى تأثيرىا في األداء المتميز لمنحاليف ،عميو وألجؿ بموغ ىذه

الدراسة مرامييا جرى تقسيميا إلى أربعة مباحث وكاالتي :
المبحث األوؿ :منيجية الدراسة

المبحث الثاني :اإلطار النظري

المبحث الثالث :وصؼ واختبار العالقات الواردة بيف بعدي الدراسة وتشخيصيما

المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات
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أوال :مشكمة الدراسة

المبحث األول :منهجية الدراسة

تعد مينة تربية النحؿ وانتاج العسؿ مف الميف ذات األىمية االقتصادية لما تجود بو مف

مخرجات تعد ثروة اقتصادية تضيؼ قيمة لممربيف أنفسيـ ولمجتمعيـ ،فيي مينة صناعية زراعية
ذات قيمة ومردود مادي ومعنوي ،وذلؾ نتيجة لمدور الذي يمعبو النحؿ في عممية التمقيح الزراعي

لمكثير مف المحاصيؿ الزراعية ،فضال عف ما يقدمو النحؿ مف منتجات ضرورية لإلنساف
والمجتمع .اال اف ىذه المينة ليست بأفضؿ حاالتيا ،اذ لوحظ اف ىناؾ اىماال واضحا ليا وفي

الكثير مف النواحي ،فمـ تسند بق اررات ادارية وبقوانيف تنظـ العمؿ فييا تحفظ حقوؽ العامميف
والزبائف المستفيديف مف منتجاتيا ،وتحديدا فيما يتعمؽ بالجانب التسويقي في زمف وجد فيو المنتج
المستورد وبأسعار تنافسية مع المنتج العراقي والذي يعد بالمقاييس أعمى جودة مف المستورد

األجنبي .كما أف األمر ال يتوقؼ عند ىذا الحد ،إذ لوحظ مف خالؿ زيارتنا إلى العديد مف

المناحؿ في قضاء الدبس فقداف االىتماـ بالمشاكؿ التي تواجو ىذه المينة وتحديدا التسويقية منيا
والتي تطورت إلى مستوى األزمات ،وبالتالي كيفية إدارة ىذه األزمات وبموغ نتائج إيجابية تسيـ

في دعميا وتمكينيا.

لذا ارتأى الباحثاف القياـ بدراسة متطمبات إدارة األزمات التسويقية التي تواجو مربي النحؿ

ومنتجي العسؿ والتي تشكؿ عائقا في طريؽ تطوير وتنمية ىذه الصناعة في المحافظة وبموغيا

التميز في األداء .واتساقاً مع ما تقدـ فاف عرض التساؤالت اآلتية يمكف أف يسيـ في توضيح
مشكمة الدراسة:
-1

ما ىي المتطمبات التي يمكف االستناد الييا في إدارة األزمات التسويقية التي تواجو مربي

-2

كيؼ يبمغ مربي النحؿ ومنتجي العسؿ في محافظة كركوؾ إلى مستوى األداء المتميز

النحؿ ومنتجي العسؿ في محافظة كركوؾ؟

والذي يسيـ بخروجيـ مف ىذه األزمات بنتائج إيجابية تنعكس إيجابيا؟

ثانيا :أهمية الدراسة

تنبع أىمية الدراسة مف أىمية كؿ مف متطمبات إدارة األزمات التسويقية واألداء المتميز
لتربية النحؿ وانتاج العسؿ ،فضال عف االتي:

 -1تشخيص المشكالت التي تعاني منيا مينة تربية النحؿ وانتاج العسؿ.
 -2تشخيص المشكالت التي تواجو تسويؽ منتجات المناحؿ الوطنية في ضوء المنافسة الحادة
لممنتجات االجنبية المستوردة.
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 -3محاولة الى توجيو االنظار نحو ىذه المينة والتي يمكف اف تعد مجاال جديدا يسيـ في

امتصاص جزء مف البطالة وتحديدا لخريجي الكميات والمعاىد ذات االىتمامات الزراعية

والحيوانية.

 -4توجيو اىتماـ النحاليف لمبحث عف حموؿ بديمة تضمف ليـ البقاء في السوؽ ،وىنا كاف البد
ليـ مف اإلدارة الرشيدة ليذه األزمات في محاولة لبموغ السبؿ الكفيمة التي تمكنيـ مف إدارتيا
بحكمة واالرتقاء بيا نحو التميز.

ثالثا :أهداف الدراسة

في ضوء تحديد مشكمة الدراسة وأىميتيا ،فاف ىدؼ الدراسة األساس ينصب عمى

تشخيص وتحديد عالقة االرتباط بيف متطمبات إدارة األزمات التسويقية واألداء المتميز في تربية
النحؿ وانتاج العسؿ ،فضالً عف تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

-1

تحديد متطمبات إدارة األزمات التسويقية التي تواجو مربي النحؿ ومنتجي العسؿ في

محافظة كركوؾ.

-2
-3

محاولة أولية لتشخيص األداء المتميز في تربية النحؿ ونتاج العسؿ.

تقديـ مجموعة مف المقترحات التي نأمؿ مف خالليا دعـ ىذا القطاع.

رابعا :فرضية الدراسة

تختبر الدراسة فرضية رئيسة مفادىا:

"ال توجد عالقة تأثير معنوية بيف متطمبات إدارة األزمات التسويقية واالداء المتميز عمى
المستوى الكمي".

ويتفرع عنيا الفرضيات الفرعية االتية:

 -1ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بالموارد والمتطمبات
المعموماتية مع االداء المتميز.

 -2ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بالتخطيط
االستراتيجي مع االداء المتميز.

 -3ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بقنوات االتصاؿ
مع االداء المتميز.

 -4ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بالقيادة مع االداء
المتميز.

 -5ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بتطبيؽ المنيج
المتكامؿ إلدارة التسويؽ مع االداء المتميز.
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خامسا :أساليب جمع البيانات والمعمومات
وظفت الدراسة في تغطية بياناتيا المطموبة لتنفيذ الجانب النظري والميداني أساليب بحثية

عديدة ،فقد استعاف الباحثاف في الجانب النظري بما تيسر مف مرجعيات عممية عربية وأجنبية

ذات الصمة بموضوع الدراسة ،وفي الجانب الميداني اعتمد الباحثاف استمارة اإلستبانة بوصفيا
أداة رئيسة في جمع البيانات ،إذ روعي في صياغتيا شموليا عمى متغيرات الدراسة المعتمدة ،
وتمت صياغتيا بما يخدـ أىداؼ الدراسة وفرضياتيا باالستناد إلى الجانب النظري ،وتـ توزيع

( )24استمارة عمى مجموعة مف النحاليف في قضاء الدبس  /محافظة كركوؾ .وقد اشتممت
االستبانة ثالثة أجزاء ،وخصص الجزء األوؿ منيا لجمع البيانات والمعمومات التعريفية الخاصة
باألفراد المبحوثيف ،واشتممت عمى (الجنس ،والعمر ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة) .وركز

الجزء الثاني منيا عمى المقاييس الخاصة بمتطمبات إدارة األزمات التسويقية ،وركز الجزء الثالث
عمى المقاييس الخاصة باألداء المتميز في تربية النحؿ وانتاج العسؿ .وتـ استخداـ مقياس

( )Likertالثالثي في استمارة االستبانة والمرتبة بالتدرج مف عبارة اتفؽ التي أخذت الوزف ()3
وصوال إلى عبارة ال اتفؽ التي أخذت الوزف ( )1وبمدى استجابة ( )3-1وبوسط حسابي قدره

(.)2

سادسا :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،اذ تـ االستناد الى التحميؿ المنطقي كأساس

لمجانب النظري فييا ،في حيف كاف التحميؿ واالستدالؿ االحصائي اساس الجانب الميداني منيا،
وبيدؼ التوصؿ إلى مؤشرات توضح نتائج العالقات بيف بعدي الدراسة ،ولغرض تحقيؽ أىدافيا
واختبار فرضياتيا ثـ االستعانة بعدد مف األساليب اإلحصائية التي اسيمت بقياس عالقة

االرتباط بيف المتغيرات الرئيسة والفرعية لمدراسة.

سابعا :حدود الدراسة

-1الحدود المكانية :تنحصر الدراسة في الحدود البمدية لمركز قضاء الدبس وىو أحد األقضية
الرئيسة التابعة لمحافظة كركوؾ.

-2الحدود البشرية :تتركز الحدود البشرية لمدراسة عمى األفراد المبحوثيف ،وىـ مربي النحؿ
ومنتجي العسؿ ضمف الرقعة الجغرافية المدروسة ،إذ بمغ مجموع األفراد المبحوثيف( )24فردا.

ثامنا :وصف مجتمع الدراسة

يشكؿ تحديد مجتمع الدراسة أحد المرتكزات التي يتوقؼ عمييا نجاح أو فشؿ أية دراسة
ميدانية ،إذ عمى أساسو تشكؿ متغيراتيا وتتضح أىدافيا مما يتطمب اعتماد الدقة في تحديده ،وقد
تـ اختيار قضاء الدبس في محافظة كركوؾ مجتمعاً لمدراسة ،وقد تـ تحديد مربي النحؿ ومنتجي
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العسؿ ضمف القضاء عينة لمدراسة لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات الالزمة لموصوؿ إلى
األىداؼ المحددة.

تاسعا :عينة الدراسة
أجريت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة مف مربي نحؿ العسؿ ومنتجيو في مركز

قضاء الدبس في محافظة كركوؾ ،وشممت الدراسة مربي نحؿ ومنتج عسؿ والبالغ عددىـ وفؽ
اإلحصائيات غير الرسمية والتي تـ استحصاليا مف مركز القضاء ( )24مربي في مركز قضاء

الدبس ،وقد تـ اعتماد كامؿ مجتمع الدراسة لمبحث والتحميؿ .وقد كاف الدافع الختيار قضاء
الدبس والمربيف والمنتجيف المتواجديف فيو ،باعتباره مف افضؿ المواقع الجغرافية والتي تتوفر فيو
بيئة عمؿ تتالءـ ومتطمبات تربية النحؿ وانتاج العسؿ ،إذ تسيـ الغابات ومصادر المياه بتوفير

المستمزمات األساسية إلنشاء المناحؿ وتربية النحؿ وانتاج العسؿ ،كما أف األراضي الواسعة
وسيولة التنقؿ أسيمت بشكؿ ممحوظ تسييؿ عممية انتقاؿ ونقؿ المربيف والموارد والمستمزمات

المطموبة ليذه الصناعة وتوفير االحتياجات الضرورية واألساسية إلنشاء المناحؿ ،و كونيا مف

المناطؽ األمنة والتي تسيؿ في عممية االنتقاؿ بيف المناحؿ لغرض التعرؼ عمى العينة وتوزيع
االستبانة واعادة استالميا  ،والحصوؿ عمى المعمومات التي أغنت البحث في االرتقاء وبموغ

اىدافو ،وقد تـ توزيع ( )24استمارة استبانة تحوي عدد مف األسئمة ذات العالقة بميداف العمؿ
الحرفي لمنحاليف والمنتجيف  ،فضال عف األسئمة التي تتعمؽ باألزمات التسويقية التي يعانوف منيا

ومقترحات لحميا .وتـ استعادتيا بالكامؿ وبمعدؿ استجابة  %100ويوضح الجداوؿ ()1

خصائص األفراد المبحوثيف مف خالؿ تأشير االتي:
-1

تشير معطيات الجدوؿ ( )1إلى توزيع األفراد المبحوثيف وفقا لمجنس إلى غمبة نسبة

الذكور إلى اإلناث وبواقع  % 83ويعود السبب إلى تخوؼ اإلناث مف التعرض إلى لدغات
النحؿ ،كما أف اغمب المناحؿ في الغابات مما يزيد مف تخوؼ اإلناث مف التعرض إلى
الحيوانات السائبة كالكالب وغيرىا ،وجاءت اإلناث بنسبة .%17
-2

فيما يخص الفئات العمرية ظير أف الفئة العمرية ( )45-36قد حققت أعمى نسبة والتي

بمغت ( ،)%63فيما حققت الفئة ( 56فأكثر) نسبة ( ،)%21وجاءت الفئة ( )55-46في

المرتبة األخيرة إذ حققت (.)%4

-3

فيما يتعمؽ بالمؤىؿ العممي جاءت الفئات مف الدراسة المتوسطة واإلعدادية متساوية

وبنسبة ( )%42لكؿ منيما ويعود السبب في ذلؾ إلى عدـ وجود وظائؼ حكومية تتناسب وىذه

الشيادات ،فضال عف عدـ حمميـ شيادات عميا وجامعية تؤىميـ لممنافسة عمى وظائؼ أعمى،
ومف ىذا المنطمؽ يمكف عد تربية النحؿ وانتاج العسؿ حرفة ومصدر أساسي لمدخؿ ليـ.
( ) 04
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جدول ( )1خصائص األفراد المبحوثين
توزٌع األفراد المبحوثٌن وفقا ً للجنس
ذكور

المجموع

إناث

العدد

%

العدد

%

العدد

%

02

83

4

77

04

722

توزٌع األفراد المبحوثٌن وفقا ً للعمر
24-15

 14فاقل

44-35

34-25

المجموع

 45فأكثر

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

0

8

7

4

75

63

7

4

5

07

04

722

توزٌع األفراد المبحوثٌن وفقا ً للمؤهل العلمً
ٌقرأ وٌكتب

إعدادٌة

متوسطة

المجموع

شهادة جامعٌة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

0

8

72

40

72

40

0

8

04

722

توزٌع األفراد وفقا لسنوات الخبرة
 4فما دون

04-00

01-5

المجموع

 05فما فوق

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

0

8

8

33

9

38

5

07

04

722

المصدر :مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة.
-4

فيما يتعمؽ بسنوات الخبرة ظير أف الفئة ( )15-11قد حققت أعمى نسبة والتي بمغت

( ،)%38وجاءت الفئة ( )10-6بالثانية وقد حققت ( ،)%33وجاءت الفئة ( 5سنوات فما دوف)
بالمرتبة األخيرة وبنسبة (.)%2

المبحث الثاني :اإلطار النظري

المحور األول :إدارة األ زمات التسويقية

يعد مفيوـ األزمة التسويقية مف المفاىيـ الواسعة االنتشار في المجتمع المعاصر ،إذ

أصبحت تمس بشكؿ أو بآخر كؿ جوانب الحياة بد ًء مف األزمات التي تواجو الفرد مرو ار
باألزمات التي تمر بيا الحكومات والمنظمات وانتياء باألزمات التسويقية عمى المستويات

الدولية .واألزمات التسويقية عالـ حي ومتفاعؿ ،أطواره ،ولو خصائصو ،وأساليبو ،تتأثر بو الدولة
( ) 05
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أو الحكومة فيتأثر بو أصغر كائف موجود في المجتمع البشري .ولما لالزمات التسويقية

ومواجياتيا مف أىمية كبيرة تتطمب إدارتيا بحكمة وتوظيفيا لصالح المجتمع ومنظماتو وأفراده

وبما يتفؽ وأىداؼ الجميع ومصالحيـ ،وعميو سيتـ في ىذا المبحث التطرؽ إلى العديد مف
الفقرات والتي تسيـ في بناء أطا ار نظريا عنو ووفقا لمتالي:
أوال :مفهوم إدارة األزمات التسويقية

يعد مفيوـ إدارة األزمات التسويقية مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة والتي مازالت بحاجة إلى
المزيد مف التأطير النظري لما ليا مف اثأر بالغة األىمية عمى بقاء منظمات األعماؿ واستمرارىا
ونموىا في السوؽ .إذ أف نجاح المنظمات وبمختمؼ أنواعيا يعتمد عمى قدرتيا عمى مواجية تمؾ

األزمات األمر الذي يتطمب منيا العمؿ عمى إثبات قدراتيا ومالءمتيا لمتغيرات البيئية المتغيرة
باستمرار والتي تشكؿ تحديا كبي ار ليا (محمد ،صالح.)18-17 ،2007 ،

أف مفيوـ إدارة األزمات التسويقية مف المفاىيـ الحيوية ذات البعد االستراتيجي في

المنظمة ،إذ يعتمد كياف المنظمة ومستقبميا عمى كيفية إدارتيا لما تواجيو مف أزمات بعامة
والتسويقية منيا بخاصة ،لذا تعددت الكتابات التي تناولت مفيوـ إدارة األزمات التسويقية وذلؾ

بحسب وجيات نظر الباحثيف فييا ،إال أف جيود صياغة مفيوـ موحد متكامؿ ليا لـ تؤتي ثمارىا
المطموبة لحد اآلف ،وذلؾ المتدادات ىذه األزمات وتأثيراتيا وتداخالتيا في مجاالت تسويقية
مختمفة أدت إلى اختالؼ كيفية إدارتيا والتي جعمت مف الصعوبة صياغة مفيوـ واضح ومباشر
إلدارة األزمة التسويقية ،وبالتالي فرضت عمى مف يريد تحديد مفيوـ ليا أف يستنبطو مف خالؿ
االستنتاجات المترابطة والمتعاقبة والمجاالت واألنشطة التسويقية التي تمتد الييا .وفي ضوء ذلؾ

بدأت العديد مف الجيود البحثية بالظيور والتي حاولت أف تقدـ مفيوما واضحا مف وجية نظرىا

إلدارة األزمات التسويقية كؿ بحسب دراستو ليا .الجدوؿ ()2

( ) 06
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الجدول ( )2تعريف إدارة األزمات التسويقية عمى وفق أراء العديد من الباحثين
السنة

الصفحة

الكاتب

2002

17

Dean

2004

121

Coombs

2004

265

2006

125

2008

53

2008

445

النوري

2011

114

أبو غنيـ و جواد

2011

149

التعريف
تشخيص التيديدات التي تواجو المنظمة وأصحاب المصالح فييا وتحديد
األساليب التي تعتمدىا اإلدارة لمتعامؿ الرشيد مع ىذه التيديدات والتي قد تتطمب

& Omar
Gregory

أجراء تغيرات جذرية في الطريقة التي تدير بيا المنظمة أعماليا التجارية في
السوؽ.

استخداـ ما تمتمكو المنظمة مف معرفة في كشؼ وتشخيص المشكالت واعتماد

ذات المعرفة إليجاد الحموؿ والمعالجات الكفيمة بتجاوز ىذه المشكالت وتسخيرىا
لخدمة المنظمة.
عممية تيدؼ إلى منع أو تقميؿ الضرر الناجـ عف األزمات التسويقية المتوقع
حدوثيا ،والتعامؿ معيا بكفاءة باعتماد األدوات اإلدارية الممكنة وتحجيـ أثارىا
السمبية عمى كؿ مف الزبوف والمنظمة وأصحاب المصالح.

& Coombs
Holladay
Lamb et. al.
& Pride
Ferrell

اتخاذ اإلجراءات الوقائية الكفيمة بالحد مف المشكالت التسويقية المتوقع حدوثيا
والتي تؤثر سمبا في سمعة المنظمة ومنتجاتيا ،وبالتالي عمى كيانيا في السوؽ.
تنسيؽ الجيود لمعالجة اثأر الدعاية السمبية وضماف التوصؿ السريع والدقيؽ
لممعمومات في األوقات واألحداث الطارئة.
االستعداد الحتماؿ مواجية األحداث غير المتوقعة والتي يمكف اف تيدد بقاء
المنظمة وسمعتيا ،أو ربحيتيا.
تفكير إبداعي وا ٍع يتفيـ طبيعة األزمة التسويقية واف ارزاتيا ،ويتعرؼ عمى
استراتيجيات التعامؿ معيا وكيفية رسـ سيناريوىاتيا ،فضالً عف أنيا معالجة

لألزمة عمى نحو يمكف معيا تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف األىداؼ التسويقية

المنشودة والنتائج الجيدة.
االستعداد لمواجية األزمات مف خالؿ تخطيط وتنفيذ عدد مف االستراتيجيات التي
يمكنيا مف منع عدد مف اآلثار السمبية عمى المنظمة.

المصدر :الجدوؿ مف إعداد الباحثاف باالعتماد عمى األدبيات اإلدارية.

وتأسيسا عمى ما تقدـ يمكف تحديد مفيومنا إلدارة األزمات التسويقية عمى أنيا " تقنية
إدارية تستند عمى أسس عممية  ،تمكف المنظمة مف التشخيص المبكر لممشكالت التي يمكف أف
تواجييا وتضع أنشطتيا التسويقية في حالة غير مستقرة ال تتفؽ ووضعيا الطبيعي ،مما يترتب
( ) 07
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عمييا نتائج تؤثر سمبا في المنظمة وعالمتيا التجارية تعكس انطباعا غير مقبوؿ لدى الزبوف ال

يتفؽ مع المكانة الذىنية اإليجابية التي يحمميا ليا ،وتؤدي إلى توقؼ أو انخفاض أنشطة

المنظمة التسويقية إلى الحدود التي تشكؿ تيديدا لبقاء المنظمة واستمرارىا في السوؽ ،وال تكتفي
بيذا القدر بؿ تعمؿ عمى تحديد الحموؿ والمعالجات لتالفي ىذه المشكالت وتجاوزىا بنجاح ،مع

التحديد الدقيؽ لمسبباتيا ومعالجتيا لمنع تكرارىا مستقبال تحت أي ظرؼ كاف".
ثانيا :أهمية إدارة األزمات التسويقية وأهدافها

تعد األزمة التسويقية عطؿ وظيفي يجعؿ المنظمة عاجزة عف تنفيذ عممياتيا وأنشطتيا

التسويقية بشكؿ صحيح ،إذ يترتب عف األزمة فشال واضحا لدى متخذي الق اررات التسويقية في
صياغة واتخاذ الق اررات الرشيدة ،وجاء ىذا الفشؿ نتيجة لحدوث خمؿ أداري معيف ،نتج عف

ضعؼ في الخبرة أو المعرفة التسويقية .وعميو ينبغي عمى المنظمة التي تدور في فمؾ األزمة

التسويقية والتي وجدت ليا بيئة خصبة في ظؿ تحديات المنافسة وتأثيراتيا المباشرة ،االستناد إلى
إدارة عممية رشيدة تقوـ عمى البحث والتطوير ،تسعى المتالؾ العمـ والمعرفة ،مؤمنة بأىمية

وضرورة إدارة األزمات والتعامؿ معيا بالتفكير العممي االستراتيجي ،وبالمنظور التكاممي الشامؿ

الذي يحوي جميع اطراؼ األزمة ،تسعى إلى إيجاد الحموؿ والمعالجات ،وتوفير البدائؿ ،واستقاء

الدروس مف التجربة ،وتعظيـ قيمة النتائج واالستفادة منيا ميما كانت طبيعة ىذه النتائج ( Ha,

 .)& Ferguson,2015, 4ويرى ( )Coombsأف اإلدارة الناجحة لالزمات التسويقية ىي التي

تتمكف مف صياغة الحموؿ المناسبة لالزمات أياً كاف نوعيا ،وميما كاف حجميا أو مدى تأثيرىا،

فضال عف قدرة ىذه اإلدارة عمى بموغ نتائج إيجابية ميما كانت المخرجات النيائية ليذه األزمة،

إال أف اإلدارة الفاعمة لالزمات التسويقية تتطمب توافر مجموعة مف المقومات تستند الييا كي

تضمف النجاح وبالتالي تحقيؽ اعمى منفعة مف األزمة ،وتتمثؿ المقومات باآلتيCoombs, ( :

)2012, 31

 –1تبسيط اإلجراءات وتسييميا لتسريع وتبسيط التعامؿ مع الحدث المسبب لالزمة وبالتالي
معالجتو.

 – 2إخضاع التعامؿ مع األزمة لممنيجية اإلدارية العممية المستندة عمى الوظائؼ األساسية

األربعة (التخطيط ،التنظيـ ،التحفيز ،الرقابة).

 – 3تحميؿ أسباب األزمة ،والعوامؿ المؤثرة فييا ،ومراحؿ تطورىا ،ومقارنة اإلمكانات المتاحة

في المنظمة لمواجية ىذه األزمة.
 – 4تحديد األولويات.
 – 5تفويض السمطة.

( ) 08
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 – 6فتح قنوات االتصاؿ واإلبقاء عمييا مع جميع األطراؼ ذات العالقة باألزمة لمحصوؿ عمى

البيانات والمعمومات الكافية عف مسببات األزمة وسموكيا وبالتالي أسموب معالجتيا.

 – 7الدعـ اإلعالمي الساند لممنظمة في أزمتيا التسويقية والذي ينبغي أف يوظؼ لكسب التأييد
واإلسناد لممنظمة ومنتجاتيا ومكانتيا في السوؽ.

 -8توفير اإلمكانات المادية والمعنوية الساندة لخطة المنظمة في مواجية ما تعانيو مف أزمة
تسويقية ،مع تحديد كيفية توظيؼ ىذه اإلمكانات ومدى االستفادة المتوقعة منيا.

إف اليدؼ العاـ إلدارة األزمات التسويقية ىو تحقيؽ درجة اسػتجابة سػريعة وفعالػة لظروؼ

المتغيرات المتسارعة لالزمة التسويقية بيدؼ درء أو تخفيؼ إخطارىا عف طريػؽ االستعدادات
الالزمة وتحديدا لالزمات التسويقية المتنبئ بيا وبحدوثيا وتوفير الدعـ الػالزـ إلعػادة التوازف إلى

حالتو الطبيعية .وتتمخص أىداؼ إدارة األزمات التسويقية في اآلتي (:الحدراوي ،الخفاجي،
)200 ،2011

 -1توفير القدرة العممية عمى استقراء وتنبؤ مصادر التيديد الواقعة والمحتممة واالستغالؿ
األمثؿ لمموارد واإلمكانيات المتاحة لمحد مف آثار األزمة.

 -2تحديد دور كؿ مف األفراد والعمميات واألنشطة اإلدارية بعامة والتسويقية منيا بخاصة
لتنظيـ وادارة األزمة وانشاء مركز لقيادة العمميات الالزمة إلدارة األزمة.

 -3توفير القدرات العممية واإلمكانيات والموارد البشرية والمادية لالستعداد لالزمة التسويقية
والمواجية.

 -4العمؿ عمى تقميؿ التأثير السمبي والضار لالزمات التسويقية عمى منتجات المنظمة،
وسمعتيا ،ومكانتيا ،وحصتيا مف الزبائف.

 -5وقاية المنظمة وممتمكاتيا ونشاطاتيا وعممياتيا واألفراد العامميف فييا مف تأثيرات األزمة
وسمبياتيا والتخفيؼ مف المعاناة الواقعة عمى كاىميـ عنيـ قدر اإلمكاف عند حدوث األزمة.

 -6العمؿ بجد واالجتياد في العودة إلى الحالة الطبيعية لألنشطة والعمميات التسويقية مف

خالؿ مجموعة خطوات واجراءات تضمف عودة المنظمة واستعادتيا لمكانتيا الصحيحة في

السوؽ.

ثالثا :متطمبات إدارة األزمات التسويقية
تختمؼ األزمات التسويقية الواحدة عف األخرى في جوانب متعددة ،إذ لكؿ ازمة مسببات،
وخصائص ،وحجـ ،وتأثيرات مختمفة ،تفرض عمى المنظمة اعتماد أساليب إدارية مختمفة

لمواجيتيا ومعالجتيا ،واي كاف نوع األسموب اإلداري المعتمد ينبغي أف يستند عمى مجموعة مف

المتطمبات التي يضفي تواجدىا الضماف الكافي لنجاح األسموب اإلداري المعتمد في إدارة األزمة
( ) 11
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التسويقية التي تمر بيا المنظمة ،إذ يرى كؿ مف ( محمد ،صالح )20 ،2007 ،أف ىذه

المتطمبات عنصر قوة ودعـ إلدارة األزمة التسويقية في المنظمة ،ووفقا لكؿ مف ( المنظمة

العربية لمتنمية االدارية و النوري) بػ (الموارد والمتطمبات المعموماتية ،والتخطيط االستراتيجي،

وقنوات االتصاؿ ،والقيادة ،وتطبيؽ المنيج المتكامؿ إلدارة األزمة التسويقية) اذ تعد ىذه
المتطمبات اداة يعتمدىا متخذ القرار التسويقي في المنظمة لمتعامؿ مع االزمات التسويقية بوعي
واقتدار ،ففي ضوء ما تقدمو مف معمومات ،وما تقوـ بو مف دور توفر وسيمة فاعمة لمتعامؿ

الرشيد مع االزمات التسويقي ،وفما يأتي توضيحا ليذه المتطمبات(المنظمة العربية لمتنمية

اإلدارية ( ، )70 ،2006 ،النوري)134-126 ،2011 ،
 -1الموارد والمتطمبات المعموماتية

لممعمومات أىميتيا وتحديدا لفريؽ إدارة األزمة ،إذ يبادر أفراد إدارة األزمة التسويقية

بناء عمى معموماتيـ عف الموقؼ األزموي ،فالمعرفة المتراكمة التي
بالعمؿ واتخاذ المواقؼ ً
يمتمكونيا تمكنيـ انتقاء البيانات الدقيقة التفصيمية ،والتحميؿ الدقيؽ ليذه البيانات يعود بالفائدة

مف خالؿ التغذية العكسية عمى تراكـ المعرفة التي تساعد ىي األخرى في جعؿ أفراد إدارة

األزمة التسويقية أكثر قدرة عمى عممية معالجة البيانات وتحويميا إلى معمومات وبالتالي إعطاء
قدرة أكبر عمى استخداـ ىذه المعمومات بكفاءة وفاعمية في إدارة األزمة بعامة والتسويقية منيا

بخاصة في المستقبؿ (.)Gottschalk, 2002, 71

 -2التخطيط االستراتيجي

ويعد بمثابة اإلطار العاـ الذي يتـ في نطاقو التعامؿ مع األزمات ،عامة والتسويقية

خاصة فضالً عن التحديد المسبؽ لما ينبغي عممو وكيفية القياـ بو ،ومتى ،ومف الذي سيقوـ

بو ،وبالتالي يكوف التخطيط مرتبطاً بحقائؽ األزمة وبتصورات األوضاع المستقبمية ليا ،وتوقع
األحداث واإلعداد لمطوارئ ورسـ سيناريو بتتابعات األنشطة الكفيمة بمعالجة األزمات بأكبر

فاعمية ممكنة ،بالشكؿ الذي يسيـ في منع حدوث األزمات التسويقية أو التخفيؼ مف آثارىا
وتالفي عنصر المفاجآت المصاحب ليا ،فالمنظمات المستعدة لمواجية األزمات البد مف أف
تقوـ بإيجاد تكامؿ في عممية التخطيط االستراتيجي فيي تنظر إلى إدارة األزمات عمى أنيا ذات

طبيعة استراتيجية (اليدمي ،ومحمد.)148 ،2008 ،

 -3قنوات االتصال

يعد توفر نظاـ اتصاؿ فاعؿ في المنظمة ،أحد العناصر األساسية لمنجاح في إدارة
األزمات ،إذ يحظى االتصاؿ بأىمية كبيرة كونو الوسيمة التي يتـ بيا تبادؿ المعمومات التي
تتعمؽ بالظروؼ المحيطة ،في أثناء األزمة وقبميا وبعدىا ،ففي مرحمة ما قبؿ األزمة يتـ اإلعداد
( ) 10
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لمواجية األزمة ،واذا كاف فريؽ إدارة األزمة يمتمؾ ميارات اتصاؿ فاعمة فاف دوره سيكوف أكثر
فاعمية في مواجية األزمة مف خالؿ إعالـ األطراؼ ذات العالقة بالتوقعات المتعمقة باألزمة،

ونشر ثقافة التعامؿ مع األزمات بصورة إيجابية بعيداً عف السمبية(النوري.)128 ،2011 ،

 -4القيادة

تمثؿ القيادة أىـ المقومات الرئيسة التي يتحدد بتطورىا وتقدميا مستوى أداء أية منظمة،

وعمى قدر كفاءاتيا وخبراتيا وابداعاتيا ،والماميا بكافة جوانب األزمة التسويقية ،يقدر نجاحيا
في إدارة األزمة .اف إدراؾ القيادة لممسؤوليات االجتماعية واألخالقية الممقاة عمى عاتؽ المنظمة

تمثؿ البنية األساسية ألية خطة أو برنامج خاص بإدارة األزمات التسويقية ،فضالً عف أف

االىتماـ والتركيز عمى الممارسات والجوانب األخالقية ،والتعمـ واستخالص الدروس لمنع وقوع
عد أحد المكونات الرئيسة لمقيادة االستراتيجية في
األزمات أو تكرار نفس األزمات مرة أخرى تَ ّ
األزمة التسويقية(الحمالوي  ،عفيفي.)83 ،2000 ،
 -5تطبيق المنهج المتكامل إلدارة األزمة التسويقية

يتسـ ىذا المنيج بأنو األكثر فاعمية في إدارة األزمات التسويقية إدارة رشيدة تخرج عف

النطاؽ العادي ،وتتجو اتجاىاً كامالً إلى اإلدارة العممية التي تقوـ عمى التخطيط الواعي
والتوجيو الفعاؿ الذي يقوـ عمى سرعة االتصاؿ بمواقع األحداث .ويقوـ ىذا المنيج عمى

توصيؼ شامؿ وكامؿ وعاـ لألزمة التسويقية بكؿ عوامميا ومتغيراتيا ومف ثـ يقدـ البيانات

والمعمومات والمعرفة إلى متخذ الق اررات التسويقية لتمكينو مف تشخيص األزمة تشخيصاً صحيحاً

ودقيقاً ومف ثـ الوصوؿ إلى القرار اإلداري الرشيد(المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،2006 ،
.)73

ويحقؽ المنيج المتكامؿ إلدارة االزمات التسويقية مزايا عدة لممنظمات ،اذ يتـ وفقا ليذا

المنيج دراسة االزمة بصورة شمولية مع تحميؿ وتشخيص كافة مسبباتيا باالعتماد عمى اكبر

قدر ممكف مف المعمومات التي يمكف اف تسيـ في تحديد مسببات ىذه االزمة  ،فضال عف اف

ىذا المنيج يتيح لممنظمات عمى اختالؼ احجاميا ،وطبيعة عمميا الحصوؿ عمى البيانات

والمعمومات عف االزمة بغض النظر عف حجـ ىذه االزمة ومدى شدتيا ،ودرجة تعمقيا
وباالعتماد عمى االساليب العممية المناسبة لكؿ منظمة ،ولكؿ فرد يروـ دراسة وفيـ وتحديد
ماىية االزمة ومسبباتيا ،مع اعطاء صورة توضيحية تبيف التطور التاريخي الذي مرت بو ىذه
االزمة الى اف وصمت ليذه المرحمة ،وماىي العوامؿ التي اثرت فييا سمبا او ايجابا وفقا لكؿ

مرحمة تاريخية مرت بيا (النوري.)133 ،2011 ،

( ) 11
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وتأسيسا عمى ما تقدـ نرى أف إلدارة األزمات التسويقية متطمبات عدة ،ينبغي تواجدىا

بيدؼ النجاح في إدارة األزمة إدارة رشيدة ،تعود بالفائدة عمى المنظمة ،وتضيؼ قيمة ليا

ولمنتجاتيا ،وتعد ىذه المتطمبات اسس تعتمدىا المنظمات عمى اختالؼ انواعيا واحجاميا في
تحديد مسببات االزمات وطرؽ معالجتيا ،فالمناحؿ واحدة مف المنظمات الصغيرة الحجـ ويمكف

عدىا مشروعا صغي ار وتواجو حاليا في المقارنة مع المنظمات االخرى ازمات تسويقية تؤثر سمبا
في ادائيا بعامة  ،وتشخيص المتطمبات التي يمكف اف تسيـ في تعزيز ادائيا وجعمو متمي از يسيؿ
عمة متخذي الق اررات فييا مف بناء صورة عف طبيعة االزمة التي يمكف اف يواجيونيا والتي تؤثر

سمبا في اداء مناحميـ ،مع تشخيص مسببات ىذه االزمة والعوامؿ والمتغيرات التي يمكف اف تؤثر
فييا ،وماىية النتائج التي يمكف اف تفرز عنيا ،وكيفية ادارتيا بحكمة لمخروج منيا بنتائج ايجابية

تضيؼ قيمة عمى المشروع بعامميو ومنتجاتو ،وتزيد مف فعمية ادائو.

المحور الثاني :األداء المتميز

أوال :األداء المتميز ،المفهوم واألهمية

تعرؼ المنظمة ذاتيا لألخريف بأدائيا المتميز والذي يمثؿ انعكاس ألداء االفراد العامميف

فييا  ،والذي تعده لغة تخاطب بو وتتحدث بو عف نفسيا ،ومنتجاتيا وانجازاتيا ،فاألداء المتميز
ضرورة فرضتيا التحديات التي القت بظالليا عمى جميع منظمات األعماؿ طوعا أو كرىا،

وأصبح بموجبيا ضرورة حتمية عمى جميع المنظمات إذا ما ارادات البقاء في بيئة تحكميا العديد

مف العوامؿ ذات القوى والتأثير في منظمات األعماؿ والتي يصعب عمى المنظمات تجاىميا،

وانما يتطمب تطويعيا مف خالؿ أداء متميز يمكنيا مف تجاوز مؤثراتيا والخروج بنتائج إيجابية

تصب في خدمة المنظمة ومصمحتيا.

عرؼ األداء المتميز عمى انو "األعماؿ المستندة عمى المعرفة المتميزة لموارد المنظمة

البشرية" (  ،)Drucker, 1998, 212وقدـ (  )Kotlerمفيومو لألداء المتميز وأشار اليو عمى

انو "مدى تمكف المنظمة مف بموغ المكانة المرموقة التي تسعى لبموغيا وذلؾ مف خالؿ تحقيؽ

أىدافيا الخاصة وارضاء أصحاب الصالح واشباع رغباتيـ باالستناد عمى قدرتيا في إدارة
عمميات األعماؿ األساسية" ( ،)Kotler, 2000, 40 – 42وعرفو ( زايد )10 ،2006 ،عمى

انو "األداء الذي يساعد المنظمة عمي تحقيؽ أىدافيا االستراتيجية" ،ويرى كؿ مف ( الغالبي
وادريس )477، 2007 ،أف األداء المتميز "محصمة قدرة المنظمة في استغالؿ مواردىا وتوجيييا
نحو تحقيؽ األىداؼ المنشودة ،فاألداء انعكاس لكيفية استخداـ المنظمة ،لمواردىا المادية

والبشرية واستغالليا بالصورة التي تجعميا قادرة عمى تحقيؽ أىدافيا" ،فيما يشير( القنيعي،
 )102،2008إلى األداء المتميز عمى انو "دالة لكافة أنشطة المنظمة وىو المرآة التي تعكس
( ) 12
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وضع المنظمة مف مختمؼ جوانبيا وىو الفعؿ الذي يسعى كافة األطراؼ في المنظمة لتعزيزه

ضمف عوامؿ ومحددات مختمفة) ،ويعرفو ( فرج )60 ،2009 ،بانو" مجموعة مف سموكيات
وقدرات وميارات فكرية ومعرفية عالية يتمتع بيا األفراد العامموف في المنظمات مف اجؿ توظيفيا

في مجاؿ عمميـ وتخصصيـ بما يجعميـ ينجزوف أعماال تتجاوز حدود المعايير المنظمية
وتتفوؽ عمى ما يقدمو اآلخروف كماً ونوعاً ،ويقدموف أفكا ار ومنتجات تتسـ بالحداثة واألصالة
اداء متمي از لممنظمة".
واإلبداع والتميز بما يعزز تحقيؽ أىداؼ عالية المستوى و ً
واستنادا إلى ما تـ استعراضو مف آراء بعض الباحثيف لتعريؼ األداء المتميز ،يمكف

صياغة تعريؼ إجرائي ليذا المصطمح ،إذ يمكف تعريفو عمى انو "اعمى مستوى يمكف لموارد

المنظمة البشرية بموغو في إنجاز ما يترتب عمييـ مف أعماؿ وميمات تخدـ المنظمة في تحقيؽ

أىدافيا االستراتيجية ،بالشكؿ الذي يحقؽ اعمى قبوؿ ورضى عنيا لدى جميع األطراؼ ذات
العالقة والذيف ترتبط وتؤثر وتتأثر بيـ المنظمة بشكؿ مباشر أو غير مباشر".

وت ػأتي أىميػػة األداء المتميػػز مػػف كونػػو مؤشػػر يقػػيس مػػدى فاعميػػة المنظمػػة وقػػدرتيا عمػػى تحقيػػؽ
أىػػدافيا ،في ػػو المقي ػػاس الوحي ػػد ال ػػذي يعك ػػس الصػػورة الواقعي ػػة لممنظم ػػة ،ويع ػػرؼ اآلخػػريف بم ػػدى
جدارتيا وتفوقيا (عبد اليادي ،)9 ،7997 ،فضال عف إسيامو في توفير اإلجابة المناسػبة لمعديػد
مف التساؤالت ،والكشؼ عف العديد مف األنشطة والعمميات وكيفية إنجازىػا فػي المنظمػة ،إذ أشػار

( )Tuggle,1998,4إف لألداء المتميز أىمية بالغة ،كونػو أداة لمتحقػؽ والتأكػد مػف مػدى مطابقػة
ومالئمة االتي:

 -7مالئمة خطة المنظمة لما يمكف أف تواجيو مف محددات بيئية.
 -2مالئمة اإلجراءات االستراتيجية ألىداؼ المنظمة ومواردىا.

 -3اطالع المكمفيف بتنفيذ خطة العمؿ عمى كافة المعمومات الكفيمة بالتنفيذ الصحيح لمخطة.
 -4مستوى التنسيؽ بيف وحدات المنظمة واداراتيا وسياسات واجراءات العمؿ فييا.
 -5مالئمة بناء الييكؿ التنظيمي وتقسيماتو لتحقيؽ أىداؼ المنظمة.

 -6مدى مالئمة الدوافع الشخصية لمعامميف في المنظمة مع اسػتراتيجيات العمػؿ اليادفػة لتحقيػؽ
أىداؼ المنظمة وبموغ غاياتيا.
ثانيا :مؤشرات األداء المتميز

تباينت آراء الباحثيف في تحديد المؤشرات التي يمكف اعتمادىا لتمييز المنظمات ذات

األداء المتميز ،وجاء ىذا التبايف مف اختالؼ نظرة كؿ باحث إلى مفيوـ األداء المتميز بذاتو،

فضال عف االختالؼ بيف منظمات األعماؿ في النوع ،وطبيعة النشاط ،واألىداؼ ،والحجـ،
والذي فرض اعتماد مؤشرات تتفؽ وخصوصية كؿ منظمة.
( ) 13
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ويرى (حريـ )312 ،2003 ،أف لممنظمات المتميزة في األداء مؤش ارت تمكف اآلخريف

مف التعرؼ الييا والى تميزىا ،وتتمثؿ ىذه المؤشرات باآلتي:
 – 1االتجاه والميؿ نحو الفعؿ واإلنجاز والتجربة المستمرة.

 – 2الصمة الوثيقة بالقرب مف المستيمكيف لمعرفة حاجاتيـ.

 – 3إعطاء العامميف درجة عالية مف االستقاللية وتعزيز روح الريادة واإلبداع.
 – 4السعي لتحسيف اإلنتاجية خالؿ مشاركة العامميف واسياميـ الفاعؿ.
 – 5بساطة الييكؿ التنظيمي مف عدد المستويات والوحدات التنظيمية.

 – 6تطوير قيـ ومثاليات وافتراضات في العمؿ يدركيا الجميع ويتمسكوف باحتراميا وتطبيقيا.
 – 7الجمع بيف الحزـ والميف في التعامؿ مع موارد المنظمة البشرية.

فيما يرى (زايد )18 ،2006 ،أف مؤشرات التميز تستند عمى محوريف أساسييف مف وجية

نظرة ،إذ يرى أف ىذيف المحوريف مركز يدور حولو األداء ويرتقي نحو التميز ،وىما:

أ -مسببات التميز :وتتضمف القدرات التنظيمية التي تستطيع أف تحقؽ التميز مثؿ القيادة
والموارد البشرية واإلدارة االستراتيجية.

ب -نواتج التميز :وتتضمف النتائج التي يمكف أف تحققيا المنظمة مف التميز مثؿ رضا الزبوف،
وقيادة السوؽ ،ونتائج األعماؿ.

وتشير (الحمداني )6 ،2011 ،إلى المنظمات ذات األداء المتميز بتمؾ المنظمات التي

توجو جيودىا ،وتركز عمى كؿ مف الجودة في اإلنتاج ،واالىتماـ العالي بتحقيؽ حاجات ورغبات
الزبائف المستفيديف مف منتجاتيا ،فضالً عف تحقيؽ حاجات العامميف لدييا.

وتأسيسا عمى ما تقدـ نرى أف لمتميز مؤشرات ودالالت تشير بوضوح إلى أف ىذه

المنظمة أو ىذه المنظمات ذات أداء متميز عف غيرىا مف المنظمات المنافسة ليا والتي تعمؿ
في ذات الميداف ،تأتي في مقدمتيا التركيز نحو تقديـ األجود واألفضؿ في المنتجات مع األخذ

بنظر االعتبار كمؼ الجودة والتي نرى أنيا ميمة وتحديدا فيما يخص جودة المنتجات التي يسعى

البحث لدراستيا ،فضال عف االىتماـ العالي بطمبات الزبوف والعمؿ عمى تمبيتيا ،ونشير ىنا إلى
أف منتجات الدراسة ذات تأثيرات غذائية وصحية ،كما ينبغي اإلشارة إلى اإلدارة المتميزة والتنظيـ
العالي والذي يمكف أف نجمعو ضمف محور القيادة المتميزة التي تقود المنظمة إلى التميز،
ويكمميا الموارد البشرية المتميزة ذات األداء العالي المتميز والذي يصب في خدمة المنظمة

ويسعى إلى تحقيؽ أىدافيا والتي تعد بالمقابؿ أىدافيـ الخاصة.
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ثالثا :العالقة النظرية بين متطمبات األزمات التسويقية واألداء المتميز لتربية النحل وانتاج

العسل

النحؿ عالـ مف المعجزات الباىرة التي تدؿ عمى قدرة الخالؽ العظيـ الذي ابدع ىذا الكائف

الصغير العجيب وصوره وجعمو مثالً يحتذى بو في النظاـ والترتيب والتعاوف والدقة والبراعة
واإلتقاف .والنحؿ مف الكائنات االجتماعية التي تتقاسـ فيما بينيا الوظائؼ واألعماؿ بشكؿ واضح

ومحدد ،إذ تظـ مستوطنات النحؿ ذكور النحؿ واآلالؼ مف العامالت( الشغاالت) ولكنيا تظـ

ممكة واحدة فقط )ُ .)Brad, 2009,102ينتج "العسؿ" عادة بكميات كبيرة تفيض عف حاجة
النحؿ الغذائية ولذلؾ يقوـ اإلنساف بجمع الفائض مف العسؿ واالستفادة منو كغذاء ودواء ،كما
يمكف عد النحؿ احد أعمدة االقتصاد الزراعي ،فيذه الحشرة الصغيرة تسيـ في تعزيز اقتصاد

البمد كما أنيا تسيـ في الحد مف البطالة وتحويميا إلى أيدي منتجة مف خالؿ عمميات اإلنتاج
لمنحاؿ بمختمؼ مراحميا سواء أكانت تربية ،أو إنتاج عسؿ وغذاء ممكي ،أو تعبئة وتغميؼ ،أو
تسويؽ ( ،)Khanbash, 2011, 12ونحؿ العسؿ الحشرة الوحيدة في الوجود التي تمكف

اإلنساف مف تربيتيا ونقميا مف مكاف إلى آخر متى شاء ،إذ استطاع اإلنساف أف يستأنس النحؿ
كونو نموذجا رائعا لمنظر ولدوره في تمقيح النباتات ،فضال عف المنتجات التي يقدميا ،تُعد ىذه
المخموقة العجيبة عامال مساعدا لإلنساف في معالجة الكثير مف األمراض وتحديدا بعد اكتشاؼ
الفوائد الدوائية الموجودة في سميا ،اذ تـ استخداـ لدغاتيا في عالج العديد مف األمراض التي

اثبت العمـ الحديث دور سـ النحؿ في شفائيا (.) Nicholas, 2010, 54

لقد كاف لمنحؿ دو ار في االقتصاد العراقي وما يزاؿ وذلؾ نظ ار ألىمية ىذه الحرفة وتأثيرات

االيجابية التي اضافتيا في المجتمع وتحديدا في المستويات الصحية واالقتصادية واالجتماعية،
وىنا ينبغي االشارة الى أف األىمية االقتصادية واالجتماعية لتربية النحؿ متداخمة ،فالمناحؿ

بعامة تسيـ في حؿ العديد مف المشكالت االقتصادية والتي تعد مصد ار لتوليد العديد مف

المشكالت االجتماعية ،ويرى كؿ مف ( رضواف )35 ،2010 ،و(كريـ الناجي )61 ،2010 ،

أف لتربية النحؿ دو ار كبي ار في زيادة الدخؿ العاـ ليس فقط لمنحاليف وانما لممزارعيف أيضا ،وتتمثؿ
ىذه األىمية في:

 -1تاميف الزيادة في اإلنتاج لمختمؼ المحاصيؿ الزراعية ،البستانية منيا والحقمية ،وذلؾ مف
خالؿ الزيادة في نسبة العقد الناتجة عف تمقيح النحؿ لألزىار في المزرعة.

 -2التحسيف في نوعية الثمار الناتجة سواء مف حيث شكؿ الثمرة أو مف حيث زيادة قابمية
التخزيف ليذه الثمار.
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 -3المساىمة في حفظ وصيانة التنوع الحيوي الزراعي مف خالؿ تاميف عمميات التمقيح الخمطي
لمنباتات البرية والمزروعة وما لذلؾ مف اثر في الحفاظ عمى مختمؼ األنواع النباتية وحمايتيا مف
التدىور واالنقراض.

 -4تاميف دخؿ إضافي لممزارع عف طريؽ بيع منتجات النحؿ المختمفة( عسؿ ،طمع  ،طرود).

 -5إف رأس الماؿ المبدئي الموظؼ في نواة مشروع منحؿ مؤلؼ مف بضعة خاليا ىو بسيط إذ
ما قورف بغيره مف المشاريع الزراعية مما يجعؿ منو مشروعا سيال وال يشكؿ عبئا عمى المزارع .

وفي ضوء ما تقدـ نرى اف اإلنساف قد ارتبط بيذه المخموقة البديعة منذ القدـ ،لما ليا مف

أىمية وفوائد في حياتو سواء أكاف بشكؿ مباشر اـ غير مباشر  ،اذ اف لمنتجاتيا دور مباشر في
القائمة الغذائية والدوائية لإلنساف ،فضال عف دورىا غير المباشر وتحديدا في لميداف الزراعي

الذي يستمد العديد مف الفوائد مف وجود ىذه الحشرة فيو .كما اف لتربية النحؿ وانتاج العسؿ
تأثيرات اقتصاد ية واجتماعية كبيرة ليس عمى النحاليف ومنتجي العسؿ فحسب ،بؿ وعمى المجتمع

برمتو .اذ تعد تربية النحؿ جزء ال يتج أز مف عممية اإلنتاج الزراعي وتحتؿ موقعا وسطا بيف

اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني ،فالنحؿ مف حيث تصنيفو العممي يتبع المممكة الحيوانية ،بينما
يتداخؿ إنتاج العسؿ بشكؿ حتمي مع المممكة النباتية ،وأغراض تربية النحؿ متعددة وكثيرة  ،ال
تقتصر عمى إنتاج العسؿ والشمع وطوائؼ النحؿ والممكات فحسب ،بؿ أصبحت مف أىـ العوامؿ

االقتصادية الميمة في تغذية البشرية وتطويرىا ،كما أف التمقيح الخمطي الذي يقوـ بو نحؿ العسؿ
يضيؼ قيمة اقتصادية عالية والذي بدوره يوفر مردود اقتصادي اكبر بكثير مف المردود

االقتصادي لمعسؿ والشمع والمنتجات األخرى.

وبالرغـ مف ىذه التأثيرات االيجابية الكبيرة ،والدور الواضح لتربية النحؿ وانتاج العسؿ

يواجو النحاليف العديد مف األزمات التي تعد معوقات تحد مف كفاءة النحاليف ،وتنعكس في أدائيـ
وبالتالي في إنتاجية المربيف مف حيث الكـ والنوع ،والتي تؤثر بشكؿ مباشر في العائد المالي

الذي يتوقعو مربي النحؿ ومنتجي العسؿ (.)Vania & Ekaterina, 2014,20

ويرى العديد مف الباحثيف أف األزمات بعامة والتسويقية منيا بخاصة التي تواجو النحميف

تتميز بالتداخؿ في مسبباتيا وفي تأثيراتيا وفي مصدرىا وىي كاآلتي،) Nicholas,2010,69(:

(مصمح.)10-5،2011،

 -1طبيعة العامموف في ىذا النشاط ،إذ يمتاز العامموف في مشاريع تربية النحؿ وانتاج العسؿ
بكوف اغمبيـ مف العامميف المؤقتيف أو مف أفراد األسرة المزاولة ليذا النشاط وعميو نرى أف اغمبيـ
يمتمؾ معمومات غير كافية في مجاؿ إدارة المناحؿ مف حيث التخطيط والتنظيـ والمتابعة والتقييـ
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وبالتالي تنعكس ىذه في المردود والذي يتأثر بالمعرفة الطفيفة أو المعدومة عند البعض في كيفية

التسويؽ لمثؿ ىذه المنتجات وايجاد أسواؽ جديدة وكسب زبائف دائميف ليـ.

 -2انعداـ الدعـ ألسعار مستمزمات ولوازـ تربية النحؿ التي تساعد النحاليف عمى التوجو نحو
استخداـ طرؽ التربية الحديثة.

 -3عدـ فاعمية المناحؿ اإلرشادية في توعية وتثقيؼ مربي النحؿ واطالعيـ عمى الطرؽ
اإلنتاجية الحديثة في تربية النحؿ.

 -4عدـ وجود مراكز بحثية متخصصة بتطوير مشاريع تربية النحؿ وتحسيف سالالتو.

 -5قمة اىتماـ اإلدارة الصحية في مجاؿ مكافحة آفات وأمراض النحؿ وتحديدا تمؾ اآلفات التي
تؤدي إلى ضعؼ شديد لمخاليا وأحيانا تؤدي إلى تدمير كامؿ المنحؿ.

 -6ضعؼ تعامؿ اإلدارة الزراعية وتحديدا مع المبيدات الزراعية وعدـ استخداميا بالطرؽ
الصحيحة والتي تضمف تحقيؽ الغاية المرجوة منيا دوف تعريض الثروة الحيوانية إلى المخاطر.

 -7ضعؼ األداء التسويقي وعدـ إمكانية تحقيؽ أىداؼ مربي النحؿ ومنتجي العسؿ وتحديدا في
مجاالت التصميـ والتصنيؼ والفرز والتدريج والتعبئة والتغميؼ والتقسيـ ونخص منيا التعبئة

الجيدة لمنتجات المناحؿ مف العسؿ الطبيعي واتاحتو لمزبوف بأحجاـ وكميات مختمفة تمبي الرغبة
والقدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع العراقي.

 -8انعداـ النشاط اإلعالمي وعدـ إعطائو األىمية الكافية ،كونو وسيمة فاعمة في الترويج
لممنتجات وايصاؿ فكرة جيدة عف مزاياىا المتعددة لمزبوف مما يرفع مستوى الطمب عمييا في

السوؽ ومف ثـ يزاد حجـ مبيعاتيا.

 -9اصرار النحاليف عمى اعتماد الطرؽ القديمة في التربية واالعتماد عمى عمالة غير مدربة في
اإلشراؼ والمتابعة والعناية بو وعدـ الحرص في الحصوؿ عمى المعمومات األساسية التي
تساعدىـ في المحافظة عمى نحميـ وتنويع منتجاتيـ فضال عف قمة المعرفة بالسالالت والتعامؿ

الصحيح مع اآلفات واألمراض.

 -10ضعؼ دور الجمعيات األىمية ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بالنحاليف والميتمة
بتربية النحؿ وانتاج العسؿ ،وعدـ التنسيؽ فيما بينيا وبيف المنظمات الحكومية ذات العالقة

فضال عف ضعؼ العالقات مع المنظمات المناظرة ليا في دوؿ العالـ التي تمتمؾ تجارب
وقصص نجاح يمكف االستفادة منيا في تطوير تربية النحؿ وانتاج العسؿ وتسويقيو.

 -11تركز التخطيط في التوجو نحو الربح فقط نتيجة قمة الوعي الذي دفع البعض مف النحاليف
ومنتجي العسؿ إلى استخداـ العقاقير الطبية مف ىرمونات ومنشطات ومضادات حيوية بيدؼ
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زيادة اإلنتاج فضال عف إطعاـ النحؿ بغذاء غير طبيعي والذي يؤثر في طبيعة العسؿ الذي سيتـ
إنتاجو مف الخمية.

 -12قصور األداء اإلداري لممنظمات الزراعية ذات العالقة بتربية النحؿ وتحديدا فيما يخص
تشريع القوانيف ووضع السياسات والتعميمات اإلدارية التي تنظـ عمؿ مربي النحؿ.

 -13األداء اليزيؿ المنظمات الزراعية الحكومية وتحديدا في مجاؿ مكافحة التصحر والذي
ينعكس عمى النحؿ والنحاليف إذ أف انحسار الغطاء الخضري ييدد مشاريع تربية النحؿ كوف

النباتات المصدر الرئيس لغذاء النحؿ وانتاج العسؿ.

 -14ضعؼ التفاعؿ اإلدارية والتنسيؽ بيف المنظمات ذات العالقة والتي تيتـ بمعالجة ارتفاع
درجات الح اررة وتأثيراتيا في المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.

وتأسيسا عمى ما تقدـ يرى الباحثاف أف ىناؾ العديد مف المشكالت التي تواجو مربي

النحؿ ومنتجي العسؿ وىذه المشكالت أف لـ يتـ إدارتيا بعناية كافية تتحوؿ إلى أزمات تمقي
بظالليا الثقيمة عمى ىذه المينة وتكوف عثرة كبيرة وقوية تواجو المربيف والمنتجيف تحوؿ دوف
تميزىـ في األداء وبالتالي عدـ تمكينيـ مف المنافسة لممنتجات األجنبية الوافدة إلى السوؽ والتي
ىزت بقوة عرش المنتج العراقي وزعزعت مكانتو ،ولغرض تجاوز ىذه األزمات ينبغي أف تكوف

طريقة التعامؿ والتفاعؿ معيا أكثر ذكاء وفطنة لتالفي التأثيرات السمبية والتي تكوف ىي األخرى
أزمات نتجت عف أزمات سابقة  ،وعميو ينبغي التعرؼ عمى مسببات األزمة لغرض وضع الحموؿ
المناسبة والفاعمة التي تعالجيا وتمنع تكرارىا  ،وىنا ينبغي التنويو إلى أف ىذه األزمات التسويقية
تتسـ بالتداخؿ والتأثير عمى مربي النحؿ ومنتجي العسؿ ،إذ تتداخؿ األزمات التسويقية التي

تواجو ىذه المشاريع مف حيث مصدرىما وتأثيراتيا وبالتالي طريقة التعامؿ والتفاعؿ ،وإلدارة ىذه

األزمات ينبغي أف تأخذ بنظر االعتبار ىذه الخصوصية لوضع الحموؿ الناجحة التي يمكف أف
تكوف أكثر كفاءة وأعمى فاعمية في تجاوز مثؿ ىذه األزمات ومنع تكرارىا مستقبال .

المبحث الثالث :وصف واختبار العالقات الواردة بين بعدي الدراسة وتشخيصهما

ييتـ ىذا المبحث بعرض النتائج الميدانية وتحميميا بعد إجراء المعالجات اإلحصائية

واستخالص النتائج ،إذ يتـ تشخيص األزمات التسويقية وفقا ألراء النحاليف ومنتجي العسؿ عينة

البحث ،ولتحقيؽ ذلؾ تمت معالجة البيانات باستخداـ البرنامج الحاسوبي ()SPSS Var–19
الحتساب التك اررات والنسب المئوية وذلؾ لتحديد العالقة البينية ألبعاد المتغير الواحد واختبار

فرضيات البحث ولتحديد إمكانية قبوؿ أو رفض ىذه الفرضيات .وسيتناوؿ المحاور اآلتية:
المحور األوؿ :وصؼ بعدي الدراسة وتشخيصيما
المحور الثاني :اختبار فرضيات الدراسة
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المحور األول :وصف بعدي الدراسة وتشخيصهما
يتناوؿ ىذا المحور وصؼ وتشخيص بعدي الدراسة وتحقيقاً لذلؾ فقد تـ استخداـ

التحميالت اإلحصائية الوصفية (التوزيعات التك اررية والنسب المئوية واألوساط الحسابية
واالنحرافات المعيارية).

أوال  :متطمبات ادارة االزمات التسويقية
يبيف الجدوؿ ( )3نتائج الوصؼ اإلحصائي (التوزيع التكراري ،والوسط الحسابي الموزوف،

واالنحراؼ المعياري ،وترتيب االىمية) لبعد متطمبات ادارة االزمات التسويقية مف خالؿ إجابات

األفراد المبحوثيف عمى المؤشرات الخاصة بمتغيراتو.
-1

الموارد والمتطمبات والمعموماتية

تـ اعتماد الموارد والمتطمبات والمعموماتية بوصفيا احد متغيرات بعد متطمبات ادارة األزمات

التسويقية ،وتشير المعطيات الى اف الوسط العاـ ليذا المتغير بمغ ( ،)2.23بانحراؼ معياري

بمغ ( ،)0.756والذي عكس وجود تجانس مقبوؿ بيف أراء المبحوثيف حوؿ عوامؿ ىذا المتغير،

وتظير النتائج إف ابرز العوامؿ التي دعمت ايجابية ىذا المتغير ىو (نمتمؾ المعمومات الكافية
عف النحاليف ومنتجي العسؿ ضمف الرقعة الجغرافية لقضاء الدبس) وبنسبة اتفاؽ عالية بمغت

( ،)2.708بانحراؼ معياري بمغ (.)0.59
-2

التخطيط االستراتيجي

بمغ الوسط الحسابي الموزوف العاـ ليذا المتغير( ،)2.04وبانحراؼ معياري (،)1.01
وجاء العامؿ (نيتـ بدراسة كافة العوامؿ ذات التأثير المباشر في نجاح مناحمنا وتطورىا) بأعمى
وسط حسابي والذي بمغ ( ،)2.25وبانحراؼ معياري ( ،)0.981وبما يتفؽ وتوجيات ىذا

المتغير.

جدول ( )3ترتيب الفقرات المتعمقة بمقاييس متطمبات ادارة األزمات التسويقية

ت

اتفق

المقاييس

اتفق

إلى حد
ما

أوال

الموارد والمتطمبات والمعموماتية

ال

اتفق

الوسط

الحسابي
الموزون

االنحراف
المعياري

ترتيب

األهمية

7

نمتلك الخبرة الكافٌة إلدارة أعمال مناحلنا التسوٌقٌة

18

5

1

2.708

0.59

1

0

نمتلك المعلومات الكافٌة عن النحالٌن ومنتجً العسل ضمن
الرقعة الجغرافٌة لقضاء الدبس
نسعى باستمرار للحصول على أحدث المعلومات عن المنتجات
المنافسة على المستوٌٌن المحلً والدولً

13

3

8

2.208

0.789

3

10

2

12

1.916

0.914

4

3
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4

تسهم المعلومات التً نمتلكها عن المنتجات المنافسة على
المستوٌٌن المحلً والدولً فً اتخاذ القرارات المناسبة فً ظل
أي أزمة تسوٌقٌة ٌمكن أن تطرأ على عمل مناحلنا.
لمنتجات مناحلنا سمعتها التً تعزز مٌزتها التنافسٌة ومكانتها لدى
الزبون.
المعدل العام

ثانٌا
6
7

التخطٌط االستراتٌجً
نسعى دائما لصٌاغة خطط بعٌدة المدى عن عمل مناحلنا.
نسعى للتطوٌر وباستمرار وذلك من خالل صٌاغة أهداف جدٌدة
تخدم الواقع التسوٌقً لمناحلنا فً األسواق العراقٌة.
نهتم بدراسة كافة العوامل ذات التأثٌر المباشر فً نجاح مناحلنا
وتطورها.
نأخذ بنظر االعتبار األزمات التسوٌقٌة التً تمر باألسوق العراقٌة
أي كانت نوعها ،وأسبابها.
نسعى للتنبؤ بواقع سوق المنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة وذلك
لوضع الخطط الكفٌلة بمواجهة ما ٌمكن أن ٌطرأ من أزمات قد
تؤثر فً هذا السوق.
المعدل العام
قنوات االتصال
نسعى للتواصل مع جمٌع األطراف ذات العالقة باألزمات
التسوٌقٌة التً ٌمكن أن تؤثر فً عمل مناحلنا.
نتبادل المعلومات مع النحالٌن األخرٌن العاملٌن ضمن الرقعة
الجغرافٌة لقضاء الدبس.
ٌمكن أن نتوصل إلى المعلومات الدقٌقة عن األزمات التسوٌقٌة
ومتطلباتها ،وكٌفٌة مواجهتها.
نسعى لتكوٌن عالقات طوٌلة األمد مع زبائننا.
تتسم عالقتنا مع اآلخرٌن (الموردٌن ،المجهزٌن ،الزبائن)
بانسٌابٌة تامة تسهل عملٌات تبادل الموارد والمعلومات.
المعدل العام

رابعا
76

القٌادة
نسعى باستمرار لصٌاغة أكثر من خطة تمكننا من مواجهة
األزمات التسوٌقٌة.
نمتلك اإلمكانات الكافٌة التخاذ القرار المناسب وفً الوقت
المناسب لمعالجة كل وضع أو حالة ٌمكن أن تواجه وتؤثر فً
عمل مناحلنا.
لدٌنا اإلمكانات المعرفٌة والمادٌة الكفٌلة بمواجهة األزمات
التسوٌقٌة والوصول إلى الحلول الرشٌدة لها.
نعمل على تعزٌز روح العمل ضمن الفرٌق الواحد وذلك لضمان
تحقٌق أهداف مناحلنا التسوٌقٌة بكفاءة وفاعلٌة.
هناك ضوابط ومحددات أخالقٌة تحدد كٌفٌة عمل مناحلنا،
وأسلوب تعاملنا مع زبائننا.

5

8
9
72

ثالثا
77
70
73
74
75

77
78
79
02

خامسا

07
00
03

المعدل العام
تطبٌق المنهج المتكامل إلدارة األزمة التسوٌقٌة
نضع الخطط الكفٌلة باستباق األزمات التسوٌقٌة التً ٌمكن أن
تواجه مناحلنا بهدف تالفٌها والتقلٌل من آثارها السلبٌة.
ٌتمكن العاملٌن فً مناحلنا من مواجهة األزمات التسوٌقٌة
وأدارتها بحكمة.
نعمل على دراسة األزمات التسوٌقٌة التً تواجه سوق المنتجات
الزراعٌة الحٌوانٌة بكافة أنواعها لمعرفة أسبابها والحلول التً تم
اعتمادها لمواجهتها.
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5
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5

5

06375
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0
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6
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4

74

3

7
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2670

3

75

4

5

06476

26758

7

10038
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0
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4

---

02

7633

76270

4

0

8

74

765

26663

3

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 11 -العدد – 5112 / 33

04
25

نسعى الحتواء األزمات التسوٌقٌة التً ٌمكن أن تواجه مناحلنا مع
األخذ بنظر االعتبار مسبباتها.
نجتهد فً توظٌف كافة اإلمكانات والسبل المٌسرة لنا لدراسة
وتفسٌر األزمات التسوٌقٌة وتحلٌلها بغٌة احتوائها والخروج منها
بنتائج إٌجابٌة تصب فً خدمة مناحلنا.

5

8

11

1.75

0.64

1

5

4

15

1.58

1.049

2

76456

26832

المعدل العام

المصدر :من إعداد الباحثان فً ضوء نتائج الحاسبة.

-3

قنوات االتصال

تظير نتائج تحميؿ عوامؿ متغير قنوات االتصاؿ اف المعدؿ العاـ لموسط الحسابي
الموزوف قد بمغ ( ،)2.190وبانحراؼ معياري( ،)0.896وقد جاء المتغير(نسعى لتكويف
عالقات طويمة األمد مع زبائننا) في مقدمة العوامؿ المكونة ليذا المتغير ،اذ بمغ الوسط

الحسابي ( ،)2.625وبانحراؼ معياري (.)0.61
 -4القيادة

تظير نتائج ىذا المتغير الى اف الوسط العاـ قد بمغ ( ،)2.149وبانحراؼ معياري عاـ

( ،)0.807وجاء المتغير(ىناؾ ضوابط ومحددات أخالقية تحدد كيفية عمؿ مناحمنا ،وأسموب
تعاممنا مع زبائننا) في مقدمة المتغيرات المكونة ليذا العامؿ  ،بوسط حسابي مقداره (،)2.416
وبانحراؼ معياري (.)0.758

-5

تطبيق المنهج المتكامل إلدارة األزمة التسويقية

يعد ىذا المتغير مف اضعؼ المتغيرات ُبعد متطمبات ادارة االزمات التسويقية ،اذ بمغ الوسط
العاـ ( ،)1.456وبانحراؼ معياري ( ،)0.830وقد جاء المتغير(نسعى الحتواء األزمات
التسويقية التي يمكف أف تواجو مناحمنا مع األخذ بنظر االعتبار مسبباتيا) في مقدمة المتغيرات

المكونة ليذا العامؿ بوسط حسابي مقداره ( ،)1.75وبانحراؼ معياري (.)0.64
ثانيا  :وصف بعد االداء المتميز

يبيف الجدوؿ ( )4نتائج الوصؼ اإلحصائي (التوزيع التكراري ،والوسط الحسابي

الموزوف ،واالنحراؼ المعياري ،وترتيب االىمية) لبعد االداء المتميز مف خالؿ إجابات األفراد
المبحوثيف عمى المؤشرات الخاصة بو .ووفقاً لتمؾ النتائج يتبيف اف الوسط الحسابي الموزوف

العاـ قد بمغ ( ،)2.254وبانحراؼ معياري عاـ ( ،)0.575وتظير النتائج بموغ عدد مف
متغيرات ىذا البعد المرتبة االولى بيف متغيراتو والبالغ عددىا ( )22متغير .اذ جاءت ىذه

المتغيرات (نمتمؾ قدرة عالية عمى الفعؿ واإلنجاز الصحيح لعممنا) (،نتابع ما تـ إنجازه مف
أىداؼ ونعمؿ عمى أجراء المقارنات بيف ما خطط لو وبيف ما انجز فعال منيا) (،نمارس رقابة

فاعمة عمى كافة العمميات واألنشطة في مناحمنا) (،لدينا سمـ لألسعار يتفؽ ونوع منتجات
مناحمنا المقدمة لمزبوف)(،نصوغ قيـ عميا ونعمؿ عمى أف يقتدي بيا جميع العامميف في المنحؿ
( ) 21
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بيدؼ الرقي في التعامؿ مع الزبوف) ،بوسط حسابي موزوف مقداره ( ،)3وبانحراؼ معياري

( ،)0.236وتشير ىذه النتائج الى اىتماـ االفراد المبحوثيف بتحقيؽ اىدافيـ اي كانت ىذه
االىداؼ بأعمى معدالت الكفاءة الممكنة لدييـ ،فضال عف امتالكيـ لنظـ رقابية تتفؽ وطبيعة
االعماؿ واالنشطة المطموب ادائيا في مناحميـ والتي اسست وفقا لقيـ اخالقية عميا يقتدي بيا

العامموف في المناحؿ في تعامميـ مع زبائنيـ اي كاف ىذا الزبوف ،واشارت ىذه النتائج الى
اعتماد الجودة معيا ار لتسعير المنتجات التي تقدميا ىذه المناحؿ.

وجاء المتغير (نمتمؾ برامج ترويجية تعرؼ الزبوف بمنتجات مناحمنا(بمنشورات ،نشرات،

بطاقات تعريفية) بأدنى المؤشرات  ،اذ بمغ وسطو الحسابي الموزوف ( ،)1.16وبانحراؼ معياري
( ،) 0.97والذي يشير بوضوح الى عدـ اىتماـ االفراد المبحوثيف بعنصر الترويج ومدى اسيامو
بتقديـ المعمومات التعريفية الكافية عف المنتج العراقي وجودتو ،واعتمادىـ عمى المعمومات

المتداولة والمتناقمة بيف الزبائف ،فضال عف عدـ رغبتيـ في ولوج عالـ التسويؽ نتيجة لعدـ

امتالكيـ المعرفة والخبرة الكافية بيذا العمـ ومتطمباتو واسسو ،ولمخوؼ والقمؽ المستمر الذي

يستشعرونو دائما والمتولد مف عدـ توازف السوؽ العراقية والتي ترتبط دائما بمتغيرات الوضع

االمني بشكؿ عاـ.
جدول ( )4ترتيب الفقرات المتعمقة بـمقاييس األداء المتميز
الوسط
الحسابً
الموزون
3
0666
3

االنحراف
المعٌاري

ترتٌب
األهمٌة

26036
26695
26036

7
4
7

26849

9
6

ت

المقاٌٌس

اتفق

اتفق إلى
حد ما

ال اتفق

7
0
3

نمتلك قدرة عالٌة على الفعل واإلنجاز الصحٌح لعملنا.
نسعى باستمرار لتحقٌق أهدافنا بأعلى فاعلٌة ممكنة
نتابع ما تم إنجازه من أهداف ونعمل على أجراء المقارنات بٌن
ما خطط له وبٌن ما انجز فعال منها.
نمتلك كافة اإلمكانات الالزمة لتطوٌر عملنا وبما ٌتوافق مع
متطلبات السوق.
نجري باستمرار التحسٌنات الالزمة على مناحلنا ومنتجاتنا
استجابة للمستجدات البٌئٌة
نجتهد فً سبٌل نٌل رضا الزبون وذلك باالستجابة السرٌعة
لمتطلباته غً الروتٌنٌة (غذاء ملكً ،تركٌبات دوائٌة ،عسل
مطعم بإضافات معٌنة وفقا للطلب)
نقدم كافة الخدمات الكفٌلة بإرضاء الزبون عن منتجاتنا
(معلومات ،إرشادات ،نقل ،شحن).
نصوغ الخطط الكفٌلة بتحقٌق أهدافنا.
عند التخطٌط نأخذ بنظر االعتبار وضع أهداف تحقق إٌرادات
جٌدة لمناحلنا.
تمكن اإلٌرادات المتحققة من مناحلنا من مواجهة األزمات
التسوٌقٌة التً ٌمكن أن تواجهها.
نمارس رقابة فاعلة على كافة العملٌات واألنشطة فً مناحلنا.
توفر الرقابة الضمانات الكافٌة عن كٌفٌة سٌر العمل وكٌفٌة
تحقٌق أهداف مناحلنا.
توفر الرقابة على األسواق معلومات كافٌة عن وضع منتجات
المناحل المنافسة لنا محلٌا ودولٌا.
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74
75
76
77
78
79
02
07
00

ٌتم اتخاذ القرارات الخاصة بمناحلنا بناء على المتطلبات
والمتغٌرات البٌئٌة.
ٌتم تسعٌر منتجات مناحلنا بناء على استراتٌجٌة تسعٌر تستند
على أساس الجودة.
لدٌنا سلم لألسعار ٌتفق ونوع منتجات مناحلنا المقدمة للزبون.
نصوغ قٌم علٌا ونعمل على أن ٌقتدي بها جمٌع العاملٌن فً
المنحل بهدف الرقً فً التعامل مع الزبون.
نسعى الستقطاب أفضل العاملٌن من ذوي الخبرات والمهارات
العالٌة فً مجال تربٌة النحل وإنتاج العسل.
نعمل على توفٌر فرص التدرٌب للعاملٌن فً مناحلنا بهدف
التطوٌر والتمكٌن وامتالك مهارات أفضل.
ٌوفر منحلنا برامج تعرٌفٌة حول كٌفٌة تربٌة النحل وإنتاج
العسل للراغبٌن فً تعلم هذه المهنة.
نمتلك برامج تروٌجٌة تعرف الزبون بمنتجات
مناحلنا(بمنشورات ،نشرات ،بطاقات تعرٌفٌة).
ٌتم تقٌٌم أداء مناحلنا من قبل دائرة الزراعة فً المحافظة
المعدل العام
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المصدر :مف إعداد الباحثاف في ضوء نتائج الحاسبة

المحور الثاني :اختبار فرضيات الدراسة
يركز ىذا المحور عمى التأكد مف مدى صحة فرضيات الدراسة وباستخداـ بيانات العينة

المبحوثة ،ولتحقؽ ذلؾ سوؼ نستعيف ببعض األساليب اإلحصائية وحسب الحاجة واليدؼ والتي
يمكف عرضيا كما يأتي :

أ – اثبات صحة الفرضية الرئيسة
تبيف معطيات الجدوؿ ( )5نتائج عالقة التأثير بيف كؿ مف "متطمبات ادارة االزمات

التسويقية" و"االداء المتميز" .اذ تشير النتائج الى وجود عالقة تأثير سمبية بيف كؿ مف بعد
متطمبات ادارة االزمات التسويقية بوصفو البعد المفسر ،واالداء المتميز بوصفو البعد المستجيب،

وقد بمغ معامؿ التأثير بيف كؿ منيما( .)-0.43مدعوما بقيمة ( )tالمحسوبة ليذه العالقة بيف
البعديف والتي بمغت ( )-2.23ىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة (، )-2.07عند مستوى

معنوية ( .)%5مما يشير إلى وجود عالقة تأثير معنوية بيف كؿ مف متطمبات ادارة االزمات
التسويقية واالداء المتميز ،وعميو ترفض فرضية العدـ التي تنص عمى "ال توجد عالقة تاثير

معنوية بيف متطمبات إدارة األزمات التسويقية واالداء المتميز عمى المستوى الكمي" ،وبالتالي تقبؿ

الفرضية البديمة ليا والتي تؤكد وجود ىذه العالقة بينيما.

الجدول ( )5نتائج اختبار عالقة االرتباط لمفرضية الرئيسة
المستجٌب
المفسر
متطلبات ادارة االزمات التسوٌقٌة
قٌمة ( )tالمحسوبة

االداء المتمٌز

قٌمة ( )tالجدولٌة

-2643
-0603

-0627
اكتسب درجة الثقة

المصدر :مف إعداد الباحثاف في ضوء نتائج الحاسبة
( ) 23
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ب -اثبات صحة الفرضيات الفرعية
توفر معطيات الجداوؿ ( )6و ( )7و ( )8و ( )9و ( )10نتائج التحميؿ اإلحصائي المتعمقة
بأثبات صحة الفرضيات الفرعية .

اذ تبيف نتائج الجدوؿ( )6طبيعة عالقة التأثير بيف ُبعد متطمبات ادارة االزمات التسويقية
والمتمثمة ممثال بمتغير "الموارد والمتطمبات المعموماتية" بوصفو البعد المفسر ُوبعد "االداء

المتميز" بوصفو البعد المستجيب ،وتشير النتائج الى عالقة معنوية موجبة التأثير بمعامؿ قيمتو
( .)0.64مدعوما بقيمة ( )tالمحسوبة ليذه العالقة والبالغة ( ،)3.9وىي اكبر مف قيمتيا
الجدولية والبالغة (  ،) 2.82عند مستوى معنوية ( .)%1وبناء عمى ىذه النتيجة ترفض فرضية

العدـ التي تنص عمى "ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة

بالموارد والمتطمبات المعموماتية مع االداء المتميز" ،وتقبؿ الفرضية البديمة التي تثبت وجود
عالقة معنوية الداللة فيما بينيما.

الجدول ( )6نتائج اختبار عالقة االرتباط لمفرضية الفرعية األولى
المستجٌب
المفسر
الموارد والمتطلبات المعلوماتٌة

االداء المتمٌز

قٌمة ( )tالجدولٌة

4.64

2.82

قٌمة ( )tالمحسوبة

3.9

اكتسب درجة الثقة

المصدر :مف إعداد الباحثاف في ضوء نتائج الحاسبة

البعػػد المفسػػر متطمبػػات ادارة
وتشػػير معطيػػات الجػػدوؿ ( )7الػػى وجػػود عالقػػة سػػالبة بػػيف ُ
البعػػد المسػػتجيب الممثػػؿ بػ ػ "االداء
االزمػػات التسػػويقية والمتمثػػؿ بمتغيػػر "التخطػػيط االسػػتراتيجي" و ُ

المتميز" ،إذ بمغ معامؿ التأثير بيف كؿ منيما ( ،)-0.566مدعوما بقيمة ( )tالمحسوبة والبالغػة

( )- 3.22وىػػي اقػػؿ مػػف قيمتيػػا الجدوليػػة البالغػػة (  ، ) - 2.82عنػػد مسػػتوى معنويػػة (.)%1
وعمي ػػو تػ ػرفض فرض ػػية الع ػػدـ الت ػػي ت ػػنص عم ػػى " ال توج ػػد عالق ػػة ت ػػأثير معنوي ػػة لمتطمب ػػات ادارة

االزمات التسويقية والمتمثمة بػالتخطيط االسػتراتيجي مػع االداء المتميػز"  ،وتقبػؿ الفرضػية البديمػة

والتػػي تؤكػػد وجػػود عالقػػة معنويػػة التػػأثير لمتطمبػػات ادارة االزمػػات التسػػويقية والمتمثمػػة بػػالتخطيط

االستراتيجي مع االداء

المتميز.

الجدول ( )7نتائج اختبار عالقة االرتباط لمفرضية الفرعية الثانية
المستجٌب
المفسر
التخطٌط االستراتٌجً
قٌمة ( )tالمحسوبة

االداء المتمٌز

قٌمة ( )tالجدولٌة

-0.566
-3.22

-0680
اكتسب درجة الثقة

المصدر :مف إعداد الباحثاف في ضوء نتائج الحاسبة

كما تشير نتائج الجدوؿ ( )8الى طبيعة عالقة التأثير بيف ُبعد متطمبات ادارة االزمات
البعد المفسر و"االداء المتميز" بوصفو
التسويقية والمتمثمة بمتغير "قنوات االتصاؿ" بوصفيا ُ
( ) 24

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 11 -العدد – 5112 / 33

البعد المستجيب ،وتشير النتائج الى وجود عالقة معنوية موجبة التأثير مدعومة بقيمة المعامؿ
ُ
( .)0.57مدعوما بقيمة ( )tالمحسوبة ليذه العالقة والبالغة ( ،)3.4وىي اكبر مف قيمتيا
الجدولية والبالغة (  ،) 2.82عند مستوى معنوية ( .)%1وبناء عمى ىذه النتيجة ترفض فرضية

العدـ التي تنص عمى "ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة
بقنوات االتصاؿ مع االداء المتميز" ،وتقبؿ الفرضية البديمة التي تثبت وجود عالقة معنوية

الداللة فيما بينيما.
الجدول ( )8نتائج اختبار عالقة االرتباط لمفرضية الفرعية الثالثة
المستجٌب

االداء المتمٌز

قٌمة ( )tالجدولٌة

قنوات االتصال

4.57

2.82

قٌمة ( )tالمحسوبة

3.4

اكتسب درجة الثقة

المفسر

المصدر :مف إعداد الباحثاف في ضوء نتائج الحاسبة

وتؤشر نتائج الجدوؿ ( )9وجود عالقة تأثير معنوية موجبة بيف ُبعد متطمبات ادارة
االزمات التسويقية والمتمثمة بمتغير "القيادة" بوصفو ُبعدا مفسرا ،مع "االداء المتميز" بوصفو ُبعدا

مستجيبا ليذه العالقة .إذ بمغ معامؿ العالقة التأثيرية بينيما( ،)0.61مدعوما بقيمة ()t
المحسوبة والبالغة ( )3.61ىي اكبر مف قيمتيا الجدولية البالغة ( ،) 2.82عند مستوى معنوية

( .)% 1والذي يستدؿ مف فحواه عمى وجوب رفض الفرضية التي تنص عمى "ال توجد عالقة
تأثير معنوية لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية والمتمثمة بالقيادة مع االداء المتميز" ،وقبوؿ
الفرضية البديمة والتي تدؿ بوضوح الى وجود عالقة معنوية موجبة تربطيما.

الجدول ( )8نتائج اختبار عالقة االرتباط للفرضٌة الفرعٌة الرابعة
المستجٌب
قٌمة ( )tالجدولٌة
االداء المتمٌز

المفسر
2667
القٌادة
3667
قٌمة ( )tالمحسوبة
المصدر :من إعداد الباحثان فً ضوء نتائج الحاسبة

0680
اكتسب درجة الثقة

وتبيف نتائج الجدوؿ( )10الى طبيعة عالقة التأثير السالبة بيف ُبعد متطمبات ادارة
االزمات التسويقية والمتمثمة بمتغير "تطبيؽ المنيج المتكامؿ إلدارة التسويؽ" بوصفو ُبعدا مفسرا،

مع "االداء المتميز" بوصفو ُبعدا مستجيبا ليو العالقة .إذ بمغ معامؿ العالقة التأثيرية بينيما
( ،)-0.91مدعوما بقيمة ( )tالمحسوبة لعالقتيما والبالغة ( ،)-10.29وىي اقؿ مف قيمتيا
الجدولية البالغة (  ،)-2.82عند مستوى معنوية ( .)%1وتمكف ىذه النتيجة قرار رفض

الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص عمى "ال توجد عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة
االزمات التسويقية والمتمثمة بتطبيؽ المنيج المتكامؿ إلدارة التسويؽ مع االداء المتميز" ،وبناء

( ) 25
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عمى ذات النتيجة تقبؿ الفرضية البديمة التي تشير إلى وجود عالقة تأثير معنوية لمتطمبات ادارة

االزمات التسويقية والمتمثمة بتطبيؽ المنيج المتكامؿ إلدارة التسويؽ مع االداء المتميز.
الجدول ( )01نتائج اختبار عالقة االرتباط للفرضٌة الفرعٌة الخامسة
المستجٌب
قٌمة ( )tالجدولٌة
االداء المتمٌز

المفسر
تطبٌق المنهج المتكامل إلدارة
-0.91
التسوٌق
7260947قٌمة ( )tالمحسوبة
المصدر :من إعداد الباحثان فً ضوء نتائج الحاسبة

أوال :االستنتاجات

-0680
اكتسب درجة الثقة

المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات

توصمت الدراسة في جانبييا النظري والميداني إلى جممة مف االستنتاجات ومف أىميا ما يأتي:

أ -االستنتاجات النظرية

 -1لـ يتفؽ الباحثيف اإلدارييف عمى مفيوـ موحد لالزمات التسويقية ،وذلؾ المتداد وتداخؿ
تأثيرات االزمات التسويقية في مختمؼ االنشطة والعمميات التسويقية.

 -2ال توجد فمسفة ،او طريقة عمؿ ،او سياسات  ،او اجراءات ادارية نموذجية إلدارة كافة
االزمات التسويقية ،وذلؾ الختالؼ المسببات والعوامؿ المحفزة لنشوئيا.

 -3تمثؿ االزمات بعامة والتسويقية منيا بخاصة خمال اداريا لممنظمة ،يترتب عميو فشال
واضحا في اتخاذ الق اررات بعامة والتسويقية منيا بخاصة.

 -4اذا ما ارادت المنظمة الخروج بنتائج ايجابية مف االزمات التسويقية التي تواجييا ،ينبغي
عمييا االستناد الى متطمبات محددة تعد االساس في ادارة االزمات التسويقية بنجاح.

 -5االداء المتميز مؤشر يبيف لممنظمة مدى قدرتيا في بموغ اىدافيا ،ويحدد درجة جدارتيا في
مجاراة المنظمات المناظرة ليا ،وقابمييا في التفوؽ عمييا.

 -6لمتميز مؤشرات يمكف بواسطتيا بياف مدى تفوؽ المنظمة عمى منافساتيا مف المنظمات
االخرى في السوؽ.

 -7تتميز حرفة تربية النحؿ وانتاج العسؿ بالتداخؿ في التأثير ،واالىمية عمى النواحي
االقتصادية واالجتماعية لممجتمع ،فضال عف تأثيراتيا في مجاالت الثروة الحيوانية والنباتية.

 -8التأثيرات السمبية لالستيراد المفتوح وغير المحدد ولجميع المنتجات وتحديدا منتجات النحؿ
عمى اختالؼ أنواعيا ،أثر سمباً في توجيو الزبوف نحو المستورد منو ،والذي اثر بدوره في حصة

المنتج الوطني السوقية.

( ) 26
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 -9االنعداـ التاـ لمبرامج الترويجية ألغمب المنتجات الوطنية بعامة ومنتجات المناحؿ بخاصة،
األمر الذي أعطى صورة ضبابية عف المنتج الوطني قياسا بالمنتج المستورد منو والذي يتميز

بأسعار مخفضة ،وتعبئة وتغميؼ جذابة ،فضال عف طرؽ العرض التي تعمؿ عمى جذب الزبوف
وتثير لديو الرغبة في الشراء.

 -10انعداـ اىتماـ مربي النحؿ ومنتجي العسؿ بتنظيـ حمالت ترويجية ذاتية لمنتجاتيـ
واكتفائيـ بالحمقة المصغرة مف المعارؼ الذيف يمتمكوف معمومات محددة عف ىذه الحرفة

ومنتجاتيا ،األمر الذي انعكس سمباً عمى الحصة السوقية لممنتج المحمي بالقياس مع المنتج

المستورد.

 -11انعداـ االىتماـ والدعـ مف المنظمات الحكومية ذات العالقة بيذه الحرفة وىي كؿ مف
(دائرة الزراعة ،البيئة ،البيطرة ،نقابة الميندسيف الزراعييف) في محافظة كركوؾ بتقديـ اإلرشاد
والدعـ الموجستي والمادي لمنحاليف ومنتجي العسؿ.

 -12ال توجد منظمة أو نقابة أو جمعية مينية تمثؿ النحاليف ومنتجي العسؿ وتعمؿ عمى

دراسة وتطوير ىذه المينة وتفعيميا ،ودراسة ومواجية األزمات التي يمكف أف تواجييا ومنيا

التسويقية بالتحديد.

ب -االستنتاجات الميدانية
توصؿ الباحثاف مف التحميؿ االحصائي إلجابات العينة المبحوثة الى جممة مف االستنتاجات،
وىي ما يأتي :

 -1لمتطمبات ادارة االزمات التسويقية تأثي ار واضحا في االداء المتميز ،اذ اكد المبحوثيف عمى
التأثيرات الواضحة لالزمات التسويقية بعامة في عمميـ ،واف وجود ىذه المتطمبات يمكنيـ مف

ادارة االزمات التسويقية والخروج بنتائج تنعكس ايجابا في مستوى اداء مناحميـ.

 -2تشير النتائج الى اىمية الموارد والمتطمبات المعموماتية ودورىا الواضح في اتخاذ الق اررات
التسويقية ،اذ ُيمكف توافر ىذه الموارد والمعمومات النحاليف ومنتجي العسؿ مف تحديد المسببات
التي يمكف اف تتولد منيا االزمات التسويقية كخطوة استباقية ،تسيـ في اتخاذ كافة التدابير
الوقائية الالزمة وضمف الحدود الدنيا لمواجية ىذه االزمات ومعالجتيا والخروج منيا بنتائج

ايجابية تصب في صالح النحاليف ومنتجي العسؿ.

 -3اظيرت النتائج وجود عالقة تأثير معنوية بيف التخطيط االستراتيجي واالداء المتميز ،اذ
عمى الرغـ مف التخوؼ الواضح لمنحاليف ومنتجي العسؿ مف عدـ استقرار السوؽ العراقية والذي

يتأثر بدوره بالظروؼ والمتغيرات السياسية واالقتصادية لمبمد بعامة  ،اال انيـ يجتيدوف في
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وضع خطط بعيدة المدى تبيف رؤيتيـ عف العمؿ المطموب انجاز واالىداؼ المرغوب بموغيا

والنتائج المراد تحقيقيا.

 -4بينت النتائج وجود عالقة تأثير معنوية بيف كؿ مف قنوات االتصاؿ واالداء المتميز ،ويعود
السبب فييا الى ضيؽ الرقعة الجغرافية التي يعمؿ فييا النحاليف ومنتجي العسؿ ،فضال عف

الطبيعة العشائرية والقروية لممنطقة المبحوثة اذ يرتبط اغمبيـ بعالقات قرابة او صداقة ،كما اف
لالستقرار االمني في المنطقة المبحوثة تأثيراتو االيجابية والتي سيمت وبسطت عممية االنتقاؿ

بيف المناحؿ وبالتالي تبادؿ الخبرات والمعارؼ التي انعكست ايجابا في ادائيـ.

 -5تتميز جميع الناحؿ بكونيا حرفة عائمية ،اذ يكوف اغمب العامميف فييا مف العائمة الواحدة،
ولكوف المجتمع قروي وعشائري انعكس في طبيعة التعامؿ بيف مالكي المنحؿ والعامميف فيو ،اذ
يرى اغمب العامميف انيـ اصحاب المنحؿ كونو ممؾ لمعائمة ،والمردود أي كاف نوعو سينعكس

بالتالي عمى العائمة ايضا ،فضال عف االلتزاـ الشديد بتوجييات العائمة وتحديداً رب االسرة
بكيفية اداء العمؿ وانجاز الوظائؼ المطموبة لبموغ اليدؼ ،كميا اظيرت وجود عالقة ارتباط

معنوية واضحة بيف القيادة واالداء المتميز ،فالقيادة لرب االسرة وىي ذاتيا لرب العمؿ في
المنحؿ انعكست بشكؿ ممحوظ في ادائيـ في العمؿ.

 -6اظيرت النتائج وجود عالقة تأثير معنوية بيف كؿ مف تطبيؽ المنيج المتكامؿ إلدارة
التسويؽ واالداء المتميز ،فعمى الرغـ مف محدودية المعمومات عف التسويؽ كعمـ متكامؿ لدى
العينة المبحوثة اال انيا شخصت التأثير الواضح لمتسويؽ في اداء مناحميـ ،واالرتقاء بو الى

مستويات المنافسة التسويقية مع نظرائيـ مف المنتجيف عمى المستوى االقميمي والدولي.

ثانيا :المقترحات

في ضوء ما توصمت اليو الدراسة مف استنتاجات نقدـ عدد مف المقترحات والتي نأمؿ أف

تمقى صداىا لدى الجيات ذات العالقة وتحديدا مربي النحؿ ومنتجي العسؿ.

 -1إصدار القوانيف المنظمة لحرفة تربية النحؿ وانتاج العسؿ والزاـ جميع العامميف بيذه الحرفة

وكافة الدوائر المعنية ببنود ىذه القوانيف التي ينبغي أف تراعي وتنظـ وتقدر ىذه الحرفة وتعطييا

مكانتيا الحقيقة ودورىا في المجتمع.

 -2إنشاء مراكز بحثية متطورة يقع عمى عاتقيا دراسة وتطوير ىذه الحرفة واجراء كافة
التحسينات الالزمة عمييا.

 -3العمؿ عمى الحد مف التموث البيئي الذي يؤثر سمبا في ىذه الحرفة والذي ال يتـ إال بالتعاوف
والدعـ واإلسناد مف قبؿ دائرة بيئة كركوؾ والمواطنيف.
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 -4تفعيؿ الجياز اإلرشادي في دائرة زراعة كركوؾ مف خالؿ زيادة المرشديف كما ونوعا
وتحديدا المختصيف في ىذا المجاؿ وعمى مستوى محافظة كركوؾ.

 -5تفعيؿ وتنشيط أجيزة التفتيش والسيطرة النوعية لغرض فحص العسؿ المستورد أسوة
بالمنتجات الغذائية األخرى لبياف صالحيتو وخموه مف الغش.

 -6التنسيؽ بيف المنظمات ذات العالقة بيذا الميداف (الزراعة ،البيئة ،البيطرة) ومربي النحؿ
ومنتجي العسؿ وتحديدا فيما يخص مكافحة الحشرات الضارة وذلؾ إلعطاء مربي النحؿ
ومنتجي العسؿ الوقت الكافي في اخذ االحتياطات الوقائية الالزمة لمخاليا قبؿ الرش وبما

يضمف سالمتيا ،وبالتالي عدـ تعرضيـ الزمة يمكف اف تنعكس في اداء مناحميـ .

 -7تحفيز مربي النحؿ ومنتجي العسؿ نحو المشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات المحمية
والقطرية سواء المقامة في محافظة كركوؾ أو المحافظات األخرى ،وتخصيص جوائز ومكافئات

لممبدعيف منيـ في ىذه الحرفة.

 -8تنظيـ حمالت ترويجية تدعـ النحاليف ومنتجي العسؿ ،وتبيف مدى جودة المنتج المحمي

مقارنة بالمستورد منو ،ومدى كفاءة النحاؿ العراقي في اداء عممو وبأعمى درجات الكفاءة
والفاعمية.

 -9بناء ثقافة التعمـ واكتساب المعرفة بعامة والتسويقية منيا بخاصة ،لما ليا مف تأثيرات ايجابية
تنعكس في اداء النحاليف لعمؿ والذي يبدئ مف التخطيط لمعمؿ وينتيي بالرقابة الفاعمية عميو.

 -10بناء ثقافة التعمـ مف خالؿ التدريب ،وتحفيز النحاليف عمى البدء بأجراء برامج ودورات
تدريبية يشترؾ فييا اغمب النحاليف في الرقعة الجغرافية المبحوثة ،مع ضرورة االنفتاح الى

اماكف اخرى ،واالستفادة مف تنوع البيئة الطبيعية لمعراؽ والتي تضيؼ ىي االخرى خبرات
وميارات جديدة عف كيفية تربية النحؿ وانتاج العسؿ بحسب الرقعة الجغرافية لممنحؿ.

 -11اجراء المقارنات المستمرة بيف ما تـ التخطيط لو وما تـ تنفيذه عمى ارض الواقع،
ومعالجة نقاط الخمؿ اف وجدت لغرض تالفييا وعدـ تكرارىا مستقبال.

أ -العربية

المصادر

اوال :الرسائل واالطاريح
 -1رضواف ،ىشاـ ،) 2010 ( ،تطوير التسويؽ الزراعي الفمسطيني ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية الدراسات العميا ،األكاديمية العربية في الدنمارؾ ،غزة ،فمسطيف.
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 -2فرج ،وليد عالء ،)2009( ،عالقػػة تقانػػة المعمومػػات بإعادة ىندسػػة األعماؿ وأثرىما في
األداء المتميػػز :دراسة حالة في شركة بغداد لممشروبات الغازية/المساىمة المختمطة ،رسالػ ػػة
ماجستير غير منشورة ،الكمية التقني ػػة اإلدارية  /بغػ ػػداد ،ىيئة التعميـ التقني.

 -3القنيعي ،عبد الحؽ ،)2008( ،أثر البيئة التسويقية عمى أداء المؤسسة ،رسالػ ػػة ماجستير
غير منشورة  ،جامعة المدية.

 -4النوري ،والء جماؿ الديف نوري ،)2011( ،المعرفة التسويقية ودورىا في إدارة األزمات
التسويقية دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة األدوية والمستمزمات الطبية في نينوى،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصؿ ،الموصؿ.

ثانيا :الدوريات

 -1أبو غنيـ ،أزىار نعمة ،جواد ،رحاب حسيف ،)2011( ،تمكيف العامميف وأثره في إدارة
األزمة التسويقية :دراسة تطبيقية في معمؿ السجاد اليدوي في الحمة ،مجمة الغري لمعموـ
االقتصادية واإلدارية ،السنة الثامنة ،العدد الثاني والعشروف.

 -2الحدراوي ،حامد ،الخفاجي ،كرار ،)2011( ،أسباب نشوء األزمات وادارتيا :دراسة
استطالعية ألراء عينة مف أعضاء مجمس النواب العراقي ،مجمة الكوفة ،العدد .5

 -3عبد اليادي ،زيف ،)1997( ،المعايير القياسية المقارنة ،نشرة أخبار اإلدارة ،العدد .18

 -4محمد ،نجمة يونس ،صالح ،بشار ذاكر ،)2007( ،نظـ المعمومات التسويقية ودورىا في
إدارة األزمات التسويقية :دراسة لبعض الظواىر السمبية التسويقية في منظمات إنتاجية مختارة،

مجمة تنمية الرافديف ،العدد .97

 -5المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،2006 ،التحديات المعاصرة لإلدارة العربية (القيادة
اإلبداعية) ،القاىرة – جميورية مصر العربية.
ثالثا :المؤتمرات والندوات

 -1الحمداني ،ناىدة اسماعيؿ عبداهلل ،)2012( ،بناء راس الماؿ الفكري لتحقيؽ االداء
المتميز ،المؤتمر العممي الدولي االوؿ والمؤتمر العممي الرابع لكمية االدارة واالقتصاد ( رؤية
ستراتيجية لمواقع الخدمي في العراؽ وانعكاساتيا عمى االستثمار) جامعة الموصؿ.

 -2الحمالوي ،محمد رشاد ،وعفيفي ،زكريا يحيى ،2000 ،التعمـ ذاكرة المنظمة لممواجية
الفعالة لألزمات المحتممة ،بحث مقدـ في المؤتمر السنوي الخامس إلدارة األزمات والكوارث،

كمية التجارة – وحدة بحوث األزمة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.
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 التحديات والمشاكؿ التي تواجو تسويؽ الفواكو والخضروات في،)2011( ، عطية، مصمح-3
 تحديات: ورقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر الزراعي األوؿ، حموؿ واقتراحات:محافظة قمقيمية
. فمسطيف، قمقيمية،التنمية الزراعية في فمسطيف
 الكتب:رابعا

 دار الحامد لمنشر، الطبعة االولى، منظور كمي:  ادارة المنظمات،)2003( ، حسيف، حريـ-1
. االردف، عماف، و التوزيع

،" الطريؽ إلى منظمة المستقبؿ: "األداء التنظيمي المتميز،)2006( ، عادؿ محمد، زايد-2
. القاىرة – مصر،المنظمة العربية لمعموـ اإلدارية

 دار، اإلدارة االستراتيجية،)2007( ، وائؿ محمد صبحي، إدريس، طاىر منصور، الغالبي-3
. األردف، الطبعة األولى،وائؿ لمنشر

. بيروت، دار الكتب العممية، تربية النحؿ ودودة القز،)2010( ،  لؤي، كريـ الناجي-4
، مبادئ إدارة األزمات االستراتيجية والحموؿ،)2008( ، جاسـ، محمد،  ماجد سالـ، اليدمي-5
. عماف – األردف،دار زىراف لمنشر والتوزيع
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