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يستيدؼ البحث التعرؼ عمى دور االبعاد الييكمية والمتمثمة بػ ( التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية) في
تعزيز االداء التسويقي لشركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوؾ.
واستند البحث عمى فرضيتف رئيستيف سعت الى معرفة دور االبعاد الييكمية االربعة في االداء التسويقي .ولغرض
جمع وتحميؿ البيانات تـ اعتماد االستبانة كمصدر رئيس لتزويد البحث بالبيانات البلزمة ،ووفقا ليذا صممت استبانة
تتفؽ مع ىذا الغرض ،وزعت عمى ( )80فرد مف العامميف في الشركة المبحوثة ،استردت بالكامؿ وكانت الصالحة منيا
لمتحميؿ االحصائي( )77استبانة فقط ،وبعد تحميؿ البيانات تـ التوصؿ الى مجموعة مف النتائج  ،واىميا:
 -1اظيرت نتائج التحميؿ االحصائي وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف االبعاد الييكمية واالداء التسويقي عمى
المستوييف الكمي والجزئي والذي يبيف ارتباط االداء التسويقي لمشركة المبحوثة وتحديدا فيما يخص عنصر التوزيع
واالبعاد الييكمية المعتمدة في تصميـ وصياغة ىيكميا التنظيمي.
 -2بينت النتائج وجود تأثيرات معنوية موجبة وعمى المستوييف الكمي والجزئي لؤلبعاد الييكمية في االداء التسويقي
لمشركة المبحوثة ،والذي يشير وبوضوح الى التأثيرات االيجابية لؤلبعاد الييكمية التي تنعكس في االداء التسويقي وتعمؿ
عمى تيسير تحقيؽ االىداؼ والمرامي التي تروـ الشركة تحقيقيا وبأفضؿ ما يمكف.
وقد اعتمدت ىذه النتائج كأساس لتقديـ مجموعة مف المقترحات والتي نأمؿ اف تكوف ذات اثر ايجابي في الشركة
المبحوثة يحفزىا نحو المزيد مف التميز في ادائيا التسويقي ،وكاف مف اىـ ىذه المقترحات:
 -1االستفادة مف عبلقة االرتباط بيف االبعاد الييكمية وبيف االداء التسويقي عمى المستوييف الكمي والجزئي والعمؿ عمى
تعزيز ىذه العبلقة بالشكؿ الذي يعود لمشركة المبحوثة بأعمى العوائد المادية والمعنوية.
 -2استثمار التاثيرات االيجابية لبلبعاد الييكمية وانعكاساتيا في االداء التسويقي لمشركة المبحوثة بالشكؿ الذي يعطي
افضؿ صورة يمكف اف تغرس في ذىف الزبوف المستفيد مف انشطتيا وعممياتيا التسويقية.
 -3اعتماد المنظمة التقنية الحديثة واالستفادة منيا في التواصؿ مع جميع االطراؼ ذات العبلقة بعممياتيا وانشطتيا
التسويقية.
 -4ضرورة اىتماـ الشركة بزبائنيا عمى اختبلؼ انواعيـ ومتطمباتيـ ،كونيـ سبب وجودىا ،ومصدر ايراداتيا.

Abstract
The research aimed to identify the role of structural dimensions (complexity,
specialization, central, official) in enhancing the marketing performance of the oil products
distribution company in Kirkuk governorate.
The research was based on two hypotheses that sought to understand the role of the
four structural dimensions in marketing performance. In order to collect and analyze the
data, the questionnaire was adopted as a main source to provide the research with the
necessary data. Accordingly, a questionnaire tailored to this purpose was designed and
distributed to (80) of the employees of the surveyed company, which were fully recovered
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and valid for statistical analysis (77) The data was reached with a set of results, the most
important of which are:
1- The results of the statistical analysis showed a significant correlation between the
structural dimensions and the marketing performance at the macro and micro level, which
shows the correlation between the marketing performance of the surveyed company and
specifically the distribution component and the structural dimensions adopted in the design
and formulation of its organizational structure.
2- Invest the positive effects of the structural dimensions and their implications in the
marketing performance of the company investigated in a way that gives the best picture can
be planted in the mind of the customer benefiting from its activities and marketing
operations.
3- Adopting the modern technical by the Organization and benefiting from it in
communicating with all parties related to its operations and marketing activities.
4- It is necessary that the company cares about its customers of different types and
requirements, because they are the reason for their existence and the source of their
revenues.
المقدمة
يعد االداء التسويقي احد اىـ محددات نجاح منظمات االعماؿ التي تسعى وبشدة لمبقاء في سوؽ تنافسية تتطمب
منيا اذا ما ارادت االستمرار والنمو تقديـ الجديد والمتميز الذي يخطؼ بصر الزبوف ،ويتقوقع في ذىنو ويبيره بما يقدـ
لو .ولتحقيؽ ىذا ينبغي اف يسند االداء التسويقي بييكمية تنظيمية تيسر العمميات واألنشطة التي تسيؿ بموغ ىذه
الغايات ،وانجاز ىذه االىداؼ ،وتوفر كؿ المتطمبات التي ترتقي بيذا االداء نحو الدرجات العبل.
ومف ىذا المنطمؽ جاء البحث ليبيف دور االبعاد الييكمية والمتمثمة بػ ( التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية)
في تعزيز االداء التسويقي لشركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوؾ ،ولبموغ مراميو جرى تقسيمو الى اربعة
مباحث رئيسة ووفقا لبلتي:
المبحث الثاني :االطار النظري.
المبحث االوؿ :منيجية البحث.
المبحث الرابع :االستنتاجات والمقترحات.
المبحث الثالث :االطار الميداني.

المبحث االول :منيجية البحث

 -1مشكمة البحث
تتمحور مشكمة البحث حوؿ مدى اسياـ االبعاد الييكمية لممنظمة في تعزيزىا لؤلداء التسويقي .ولئلجابة عمى ىذه
المشكمة تـ صياغة عدد مف التساؤالت والتي نامؿ مف خبلليا الوصوؿ الى تفسيرات مناسبة ،وىذه التساؤالت كاالتي:
أ -ما المقصود بكؿ مف االداء التسويقي ،واالبعاد الييكمية؟
ب -ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطية ،تاثيرية بيف االداء التسويقي واالبعاد الييكمية؟
 -2اىمية البحث
تتجسد اىمية البحث في محاولة التعرؼ عمى االبعاد الييكمية ،ومدى اىميتيا ،ودورىا الفاعؿ في تحقيؽ األىداؼ
وتعزيز االداء التسويقي الذي نستيدفو ىو االخر بالبحث والتحميؿ ،فضبل عف االتي:
أ -تحميؿ واختبار عبلقة االبعاد الييكمية باألداء التسويقي ارتباطاً ،وتاثي اًر.
ب -تقديـ المعمومات لمشركة المبحوثة بالشكؿ الذي يمكنيا مف فيـ دور األبعاد الييكمية في مدى تعزيزىا لجميع
االنشطة والعمميات التسويقية والذي ينعكس بالتالي في ادائيا التسويقي ضمف السوؽ النفطية عمى النطاؽ المحمي ضمف
محافظة كركوؾ.
ت -لموضوع االبعاد الييكمية اىمية بالغة في االداء بعامة والتسويقي منو بخاصة وتحديدا لؤلداء التسويقي لممنظمات
النفطية التي لـ تجد الباحثة – عمى حد عمميا -بحث او دراسة سابقة ربطت متغيرات البحث الحالي بعضيا ببعض
عمى االقؿ في الشركة المبحوثة عمى مستوى العراؽ ،وعمى مستوى محافظة كركوؾ.
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 -3اىداف البحث
يمكف ايجازىا باالتي:
أ -اغناء الجانب المعرفي فيما يتعمؽ بنشأة ومقاصد شركة توزيع المنتجات النفطية في كركوؾ.
ب -اختبار إلمكانية تعزيز االداء التسويقي في اطار ابعاد الييكؿ التنظيمي لمشركة المبحوثة.
ت -الكشؼ عف االوجو السمبية وااليجابية في العمؿ مف خبلؿ تحميؿ متغيرات البحث الييكمية وأثرىا في االداء
التسويقي لتسيؿ مف عممية وضع الحموؿ الممكنة.
 -4مخطط البحث
تتطمب المعالجة المنيجية لمشكمة البحث تصميـ مخطط فرضي يبيف العبلقة المنطقية بيف متغيريو ،ويقدـ
اجابات منطقية لؤلسئمة البحثية المثارة لمشكمة البحث ،وينبغي االشارة الى اف تصميـ ىذا المخطط تـ باالعتماد عمى
كؿ بعد مف متغيري البحث ،فضبل عف شموليتو وامكانية اختباره .واعتمد ىذا المخطط المتغيرات المفسرة والمتغيرات
المستجيبة ،اذ عدت االبعاد الييكمية لمييكؿ التنظيمي متمثمة بعناصرىا ( التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية) بعدا
مفس ار يسيـ في تعزيز االداء التسويقي كونو بعدا مستجيبا ،الشكؿ (.)1

التعقيد

التخصصانهيكهية نههيكم انتنظيمي
االبعاد
المركزية

الرسمية

االداء التسويقي

شكل ()1
المصدر :من اعداد الباحثة

مخطط البحث

يمثم عالقة انتاثير
يمثم عالقة االرتباط

واعتمادا عمى ىذا األنموذج تـ صياغة فرضيتا البحث الرئيستاف والمتاف تنصاف عمى االتي:
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الفرضية االولى :ىناك عالق ة ارتباط معنوي بين الييكل التنظيمي ممثال بأبعاده" التعقيد ،التخصص ،المركزية،
الرسمية" ،عمى المستويين الكمي والجزئي ،واألداء التسويقي.
الفرضية الثانية :ىناك عالقة اثر معنوي بين الييكل التنظيمي ممثال بأبعاده" التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية"،
عمى المستويين الكمي والجزئي ،واألداء التسويقي.
 -5اسموب جمع البيانات والمعمومات
بغية الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات البلزمة لتحقيؽ االىداؼ واختبار مخططو واثبات فرضيتيو ،فقد اعتمدت
الباحثة في تغطية الجانب النظري عمى العديد مف المصادر والتي تمثمت بالمراجع العممية مف كتب ودوريات ورسائؿ
واطاريح ،فضبلً عف األبحاث المنشورة في مواقع االنترنت المختمفة .اما في اإلطار الميداني وألجؿ تعزيز البحث
بالمشاىدات الميدانية الخاصة بمتغيريو صممت استبانة خاصة بيذا الغرض ،وتـ االسترشاد باألبحاث والدراسات التي
اجريت مف قبؿ ((،(Zhao 2016الشيخمي (،)2002حسيف  ،)2007فيما يخص متغيري البحث ( االداء التسويقي
واألبعاد الييكمية) .وجرى ليذا الغرض تصميـ استبانة تتفؽ وىدؼ البحث وتتبلءـ مع متطمباتو في توفير القدر المناسب
مف البيانات التي تـ اعتمادىا عند التحميؿ والخروج بنتائج نأمؿ اف تكوف مفيدة وقيمة.
 -6منيج البحث
اعتمد البحث المنيج الوصفي التحميمي ،اذ تـ في التأطير النظري االستناد الى التحميؿ المنطقي الذي يؤسس
عميو في الطروحات النظرية ،وبيدؼ بموغ البحث مؤشرات تمكنو مف تشخيص وتحديد العبلقات بيف متغيريو كاف
لمتحميؿ واالستدالؿ االحصائي الدور االساس في ىذا الجانب ،اذ تـ االستعانة بعدد مف االساليب االحصائية التي
تمكنت مف اختبار فرضية البحث ،وقياس وتحديد نوع العبلقات بيف متغيريو.
 -7مجتمع وعينة البحث
تمثؿ شركة المنتجات النفطية في محافظة كركوؾ مجتمع البحث ،أما عينة البحث فقد اعتماد عينة عمدية
قصدية شممت مدراء الوحدات واألقساـ والشعب في الشركة المبحوثة ،وقد جاء اختيار شركة المنتجات النفطية كونيا
احد الشركات الوطنية ذات االثر الكبير والواضح في حياة االفراد والمجتمع بعامة ،فضبل عف دورىا التنموي وذلؾ
لمعوائد المالية التي تحققيا والتي يتـ توظيفيا لخدمة المجتمع اذ يعد النفط المصدر الرئيس لبلقتصاد العراقي الذي يعتمد
بصورة رئيسو عميو في ظؿ الظروؼ التي يمر بيا العراؽ وتحديدا بعد العاـ ( )2003وتوقؼ معظـ المنظمات
والشركات والمؤسسات االنتاجية ،وتخمؼ القطاع الزراعي الواضح في العراؽ جعؿ النفط المصدر الرئيس وشبو الوحيد
لبلقتصاد ،وبيذا يعد القطاع النفطي الدعامة االساسية التي تقؼ عمييا جميع تشكيبلت دولة العراؽ ،ونظ ار ليذه االىمية
والدور الذي يمارس القطاع النفطي في المجتمع العراقي جاء ىذا البحث ،وفيما يأتي بعض المعمومات عف الشركة
المبحوثة:
شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوؾ احدى الفروع التابعة لييئة التوزيع الشمالية والمنضوية تحت
لواء شركة توزيع المنتجات النفطية احدى التشكيبلت العائدة الى و ازرة النفط ،مقرىا الرئيس في بغداد العاصمة ،وىي
المسؤولة عف جميع االنشطة المتعمقة بتوزيع المنتجات النفطية في محافظة كركوؾ ،فضبل عف كونيا احدى الحمقات
االستراتيجية في الصناعة النفطية ،وتأتي ىذه االىمية مف ارتباطيا المباشر بديمومة الحياة في المجتمع سواء كاف
ضمف االستيبلؾ المباشر لمنتجاتيا ،او لؤلغراض الصناعية والتجارية والزراعية ،اذ تتولى الشركة تأميف المنتجات
النفطية لممواطنيف ولجميع المؤسسات والمنظمات بمختمؼ قطاعاتيا ،وتزويد محطات توليد الطاقة الكيربائية والمولدات
األىمية والحكومية في عموـ المحافظة بوقود زيت الغاز ،واإلشراؼ عمى منافذ بيع المنتجات النفطية التي تدار مف قبؿ
القطاع الخاص ،فضبل عف قياميا بإدارة وتنفيذ جميع االعماؿ الفنية والخدمية التي تدعـ أنشطتيا وتسند عممياتيا ،كما
تضـ الشركة العديد مف الييئات واألقساـ الفنية المتنوعة والمتخصصة في مجاالت متعددة منيا ما يتعمؽ بالموارد
البشرية ،والتخطيط ،والمتابعة ،والحسابات ،واالدامة ،والنقؿ ،والتوزيع الذي يختص بتنفيذ المياـ والعمميات التسويقية
لمشركة.
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وقد بمغ عدد أفراد مجتمع البحث ( )80فرد مف العامميف ممف يحمموف عنواف وظيفي بدرجة مدير صعودا ضمف
السمـ الوظيفي المعتمد في الشركة المبحوثة ،وىـ يمثموف افراد العينة المعتمدة لمبحث والتحميؿ ،وقد تـ اعتمد العامميف
ضمف ىذا العنواف الوظيفي حص ار لدورىـ في رسـ خطط الشركة ،ومشاركتيـ في صياغة الق اررات واتخاذىا ،فضبل عف
دورىـ في توجيو العامميف وارشادىـ وتحفيزىـ لتقديـ افضؿ اداء ممكف والذي ينبغي اف يرتقي بالشركة ألعمى درجات
التفوؽ والتميز ،اذ تسنـ اغمبيـ مياـ ادارية مختمفة بدء مف االدارة العميا لمشركة المبحوثة وصوال الى رئاسة االقساـ
والشعب والفروع والمجاف الرئيسة الدائمة وغير الدائمة ضمف الييكؿ التنظيمي ،فضبل عف ميمات ادارية اخرى تتوافؽ
وحاجة الشركة ومتطمبات العمؿ فييا ،وبناء عمى ىذا تـ توزيع ( )80استبانة ،استرجعت بالكامؿ وكانت االستبانات
الصالحة والتي اعتمدت في التحميؿ االحصائي ( )77استبانة حص ار.

المبحث الثاني :االطار النظري

المحور االول :االداء التسويقي
اوال :االداء التسويقي ،المفيوم واألىمية
يعد االداء التسويقي اطار لقياس االثر الفعمي لؤلنشطة والعمميات التسويقية ،التي تستيدؼ بيا المنظمة البقاء في
بيئة متغيرة ومتجددة ،تفرض عمييا تقديـ المزيد اذا ما ارادت االستمرار في سوؽ ال والء لو إال لمف يمتمؾ مفاتيح التميز
واإلبداع واالبتكار التي بمجموعيا تمكف المنظمة ليس فقط مف مواجية التحديات وكسب الفرص ،بؿ ايجاد وتوليد ىذه
الفرص وتوج يييا بالمسار والوجية التي تبتغييا المنظمة ،والتي بموجبيا تتمكف ليس فقط مف االحتفاظ بحصتيا مف
الزبائف ،بؿ اكتساب المزيد منيـ.
وعميو يمكف تعريؼ االداء التسويقي عمى انو "االثر الذي يتركو سموؾ العامميف تجاه موقؼ معيف ،يمكف اف يحسف مف
وضع المنظمة في السوؽ" (  ،)Barhama & Chitemib,2009, 54فيما يرى (رؤوف )312 ،2010 ،اف االداء
التسويقي "يعكس درجة نجاح المنظمة أو فشميا ،وذلؾ يبرز قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ المرسومة عبر قياس األداء
التسويقي" ،ويعرفيا( )da Gama, 2011, 646عمى انيا "مخرجات العمميات التسويقية خبلؿ فترة زمنية معينة" ،ويشير
اليو( )Leonidas, et al, 2013, 94بانو "مقياس يبيف قدرة المنظمة في مدى وكيفية استخداميا لمواردىا المادية
والمالية والمعنوية وبالشكؿ الذي يضمف تحقيؽ االىداؼ المشتركة لكؿ مف المنظمة وزبائنيا" ،فيما يعرفو كؿ مف
( )Beukes & Van Wyk, 2016, 131بكونو "معيا ار يصؼ مدى كفاءة ادارة التسويؽ في تحقيؽ االىداؼ بأعمى
كفاءة وفاعمية ممكنة ،مع تحقيؽ افضؿ العوائد واعبلىا ،فضبل عف ضماف نجاح المنظمة في بيئة االعماؿ".
وتبرز اىمية االداء التسويقي مف كونو يمثؿ ىوية المنظمة التعريفية التي تميزىا عف نظيراتيا مف المنظمات
المنافسة ليا في بيئة االعماؿ ،فاألنشطة والعمميات التسويقية التي تؤدييا المنظمة ،والتي تسعى مف خبلليا الى تمبية
حاجات الزبوف ونيؿ رضاه تتطمب تمي از وتعريفا يمكف االخير (الزبوف) مف تشخيص المنظمة ومنتجاتيا بأدائيا التسويقي
في سوؽ تتواجد فيو العديد مف المنظمات التي تتسابؽ لتقديـ ما يرضي ىذا الزبوف ،وبالتالي استقطاب اىتمامو ونيؿ
الحظوة لديو .فضبل عف ىذا يبيف االداء التسويقي مدى مصداقية المنظمة في توجيو انشطتيا وعممياتيا نحو الزبوف
( ، )Bacali, Laura & Sava, 2013, 237محققة بيذا ليس فقط اىداؼ الزبوف ،بؿ وأىدافيا المتمثمة بالبقاء في
بيئة ذات مستويات عالية مف التحديات مع تحقيؽ افضؿ واعمى العوائد التي تضمف ليا النمو والتطور واالستم اررية مف
خبلؿ تقديـ الجديد والمتميز مف المنتجات ،وبيذا تشترؾ ادارة التسويؽ في تحمؿ عبئ مسؤولية تحديد مصير المنظمة
ومستقبميا مع باقي االدارات االخرى فييا ،بؿ وتأتي في مقدمة ىذه االدارات ،اذ تتحمؿ ادارة التسويؽ العبئ االكبر في
تحديد مبلمح ىذا المستقبؿ وصورتو بناء عمى معطيات تستقييا المنظمة مف البيئة التي تعمؿ فييا ،والسوؽ الذي تقدـ
فيو منتجاتيا ،والزبوف الذي توجو اليو عممياتيا وانشطتيا ،فضبل عف المنافسيف الذيف يشكموف تحديا قائما مادامت
المنظمة قائمة وباقية في السوؽ .فوظيفة التسويؽ واحدة مف الوظائؼ ذات التأثير االستراتيجي التي ينعكس عمميا
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ونشاطيا مف خبلؿ ادائيا الذي سينعكس بشكؿ مباشر في االداء الكمي لممنظمة محددة بذلؾ موقعيا في السوؽ ،وحجـ
عممياتيا ،وحصتيا مف الزبائف.
ثانيا :عناصر االداء التسويقي ومحدداتو
تيتـ ادارة المنظمة ومنيا ادارة التسويؽ عمى وجو التحديد برفع مستوى كفاءة االنشطة والعمميات التسويقية،
وبالتالي تعزيز وتحسيف االداء التسويقي ،ولتحقيؽ ىذا ينبغي اف تتوافر مجموعة مف العناصر التي بتواجدىا تمكف
وظيفة التسويؽ مف تحقيؽ افضؿ اداء ممكف ،ومف ىذه العناصر)Harich, 2010, 160( :
 -1تشخيص المتطمبات الوظيفة إلدارة التسويق ،وتتضمف مجموعة متكاممة ومتداخمة مف العوامؿ التي بتفاعميا مع
بعضيا البعض تنتج تركيبة متجانسة تمكف وظيفة التسويؽ مف اداء ميمتيا عمى الوجو االكمؿ وتشمؿ ىذه المتطمبات
المعارؼ والمعمومات ،فضبل عف الميارات والخبرات االدارية والفنية ذات العبلقة باألنشطة والعمميات التسويقية وجميع
االنشطة والعمميات االدارية والفنية االخرى ذات العبلقة والتأثير في االنشطة التسويقية.
 -2الموارد البشرية الكفؤة والمتدربة  ،ذات الميارات والخبرات الفنية واالدارية العالية ،التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ
افضؿ النتائج.
 -3تحديد الميام ،وىنا يتـ تحديد المياـ واالنشطة البلزمة لتحقيؽ االىداؼ التي ترغب ادارة التسويؽ بموغيا ،فضبل عف
تحديد الميارات البلزمة إلنجاز ىذه المياـ عمى الوجو االكمؿ واألفضؿ.
 -4تحديد التوقيتات الالزمة إلنجاز الميام واالنشطة ،التي تمكف مف بموغ النيايات المطموبة والتي تـ تحديدىا مسبقا
ضمف خطة المنظمة ،وىنا ينبغي االخذ بنظر االعتبار كـ ،ونوع العمؿ الذي يمكف انجازه في ظؿ الظروؼ والمتغيرات
الطبيعية ،وماىية الخطط البديمة التي يمكف اعتمادىا في ظؿ الظروؼ الطارئة التي يمكف اف تمقي بظبلليا عمى
المنظمة ومدى تأثيرىا في األداء التسويقي.
 -5التدريب والتمكين التسويقي لمعاممين ،بغية اكسابيـ المزيد مف الميارات والمعارؼ التي تتوافؽ مع المتطمبات
البلزمة إلنجاز المياـ وبالتالي التحقيؽ الكفوء لؤلىداؼ التسويقية.
 -6المصداقية والموثوقية واالمانة والمثابرة والتفاني واالخالص ،التي ينبغي اف يتحمى بيا جميع العامميف في ادارة
التسويؽ والذيف يعكسوف صورة ايجابية عف االداء التسويقي لؤلخريف.
اما عف التحديات التي يمكف اف تواجييا منظمات االعماؿ والتي تؤثر في االداء بعامة والتسويقي منو بخاصة،
فنرى انيا قد تعددت وتباينت وذلؾ نتيجة لتنوع ما يمكف اف يط أر مف متغيرات وعوامؿ في كؿ مف بيئة المنظمة الداخمية
والخارجية ،والتي يمكف اف تنعكس تأثيرات اي واحدة منيا سمبا في االداء التسويقي ،فضبل عف صعوبة تحديد درجة
تأثير كؿ واحدة مف ىذه المتغيرات والعوامؿ في االداء التسويقي ،ويعود ىذا التبايف الى االختبلؼ في طبيعة االنشطة
والعمميات التسويقية بيف منظمة واخرى ،اذ اف لكؿ منظمة انشطتيا وعممياتيا التسويقية التي تتفؽ مع اىدافيا التي
ترغب بتحقيقيا ،وبالت الي سيختمؼ االداء التسويقي لكؿ واحدة منيا ،فضبل عف عدـ وجود نمط ثابت لممحددات التي
يمكف اف تظير وتؤثر في االداء التسويقي ،اذ ال يوجد نمط قياسي ليذه المحددات مف حيث الكـ ،والنوع ،والتوقيتات،
والتأثيرات ،واالنعكاسات ،والكيفية التي يمكف اف يترؾ فييا كؿ عامؿ ومتغير مف ىذه العوامؿ والمتغيرات بصمتو في
االداء التسويقي ،وبناء عمى ىذا ال توجد معالجات جاىزة لمواجية اي واحدة مف ىذه المحددات ،اذ قد تتطمب مواجيتيا
معالجات معينة تتفؽ وطبيعة الحالة ومتطمباتيا ،وىذه المعالجات قد ال تتفؽ مع منظمة اخرى يمكف اف تواجو ذات
المح ددات وذلؾ الختبلؼ وتبايف االىداؼ واالنشطة والعمميات التسويقية البلزمة لتحقيقيا ،ويبيف الشكؿ ( )1العوامؿ
والمتغيرات التي يمكف اف تؤثر في االداء التسويقي.
وىنا وأي كانت ىذه العوامؿ والمتغيرات ،واي كانت مدى قوتيا ودرجة تأثيرىا في االداء ينبغي اف ال ننسى اف

المتبقي في ذىف الزبوف ىو اداء المنظمة التسويقي فقط ،فيو االثر الذي ستتركو المنظمة مف خبلؿ انشطتيا وعممياتيا
التسويقية ،والذي ينبغي اف يكوف ايجابيا ميما كانت الظروؼ والتحديدات والمعوقات اذا ما ارادت المنظمة الحفاظ عمى
حصتيا السوقية ،وعدـ فقدىا لزبائنيا الحالييف عمى اقؿ تقدير.
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شكؿ ()1
العوامؿ والمتغيرات المؤثرة في االداء التسويقي

المصدر :مف اعداد الباحثة.

ثالثا :أبعاد األداء التسويقي
لؤلداء التسويقي ابعاد تعبر عنو وتفسره وتمكف مف قياسو ،وترى (كشمولة )172 ،2014 ،اف ىناؾ مجموعة مف
االبعاد التي اتفقت عمييا اراء الباحثيف والتي يمكف اف تعد ابعادا لئلداء التسويقي ،وىي ( الكفاءة التسويقية ،ادارة العبلقة
مع الزبوف ،التناسؽ الداخمي ،سبلسؿ التجييز ،راس الماؿ الثقافي وادارة موجودات اساسيا المعرفة).
الكفاءة التسويقية :التحويؿ االمثؿ لممدخبلت التسويقية لمحصوؿ عمى افضؿ المخرجات التسويقية( Grewal, et al.
.,)2016. 511
ادارة العبلقة مع الزبوف :منيجية ادارية تعتمدىا منظمات االعماؿ كأداة في مواجية المنافسة ،وتمثؿ ىذه المنيجية
اسموب التفاعؿ المعتمد مف قبؿ المنظمة مع زبائنيا الحالييف والمرتقبيف ،اذ تسعى ادارة المنظمة وباعتماد ىذه المنيجية
عمى ايجاد وتأسيس افضؿ الروابط والعبلقات مع زبائنيا ،وذلؾ باالستناد الى نتائج تحميؿ البيانات التاريخية التي تبيف
نوع ىذه العبلقات مع الطرفيف (المنظمة – الزبوف) ،واستشراؽ نوع ىذه العبلقة وشكميا المستقبمي مع التركيز عمى
ضرورة احتفاظ الزبائف الحالييف بصورة ايجابية عف المنظمة ومنتجاتيا ،فضبل عف الطموح بكسب المزيد مف الزبائف
المستقبميف (.)Bedarkar, Deepika, 2016, 47
التناسؽ الداخمي :يمثؿ قدرة المنظمة عمى رص استراتيجياتيا الوظيفية ضمف نسؽ متناغـ ،ومترابط يتوافؽ
واإلستراتيجية التسويقية ،والتي تشكؿ بمجموعيا االستراتيجية الرئيسة لممنظمة.
 -1سالسل التجييز :شبكة متسمسمة مف المنظمات ذات االىتمامات المشتركة بتاميف االحتياجات الضرورية والبلزمة
الخاصة بإنتاج ،وتوزيع ،وتقديـ نوع او اكثر مف المنتجات ،تبدا ىذا النوع مف الشبكات عادتا بالمجيزيف والمورديف
لممواد والخامات األساسية في عمميات االنتاج وتنتيي بالزبوف.
 -2راس المال الثقافي وادارة موجودات اساسيا المعرفة :وىو ثروة المنظمة الحقيقية ،ومنبع االبداع ،واالداة التي
تمكف المنظمة مف التفرد وبالتالي ارتقاء اعمى م ارتب التميز بالمقارنة مع المنافسيف ،وتتكوف ىذه الثروة مف مجموعة مف
العوامؿ التي ال يتـ ادراجيا ضمف فقرات الموازنة العامة لممنظمة ،اال انيا تسيـ بمجموعيا في توليد قيمة جديدة ،او
اضافة قيمة اعمى لممنظمة ككؿ ىدفيا الرئيس ارضاء الزبوف.
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المحور الثاني :االبعاد الييكمية
أوال :الييكل التنظيمي ،المفيوم واألىمية
تمثؿ البنية التنظيمية الخارطة الرسمية الذي تحتوي تقسيمات التنظيـ الداخمية ،واليات العمؿ المعتمدة في
المنظمة والتي تسعى مف خبلليا الى تحقيؽ اعمى درجات التنسيؽ والترابط الفعاؿ اليادؼ الى ضماف التعاوف والعمؿ
المشترؾ بيف كؿ وحدات المنظمة االدارية والعامميف فييا.
لقد نالت البنية التنظيمية حظيا مف اىتماـ الباحثيف والميتميف بنظرية المنظمة وتحديدا في الفترات الزمنية التي
واكبت المراحؿ االولى لتأسيس ونشوء عمـ االدارة ،إال اف ىذا االىتماـ بدء باالنحسار نتيجة التغيرات التي فرضت نفسيا
عمى المنظمات وتحديدا تمؾ التي اسيمت بتغيير شكؿ البناء التنظيمي واليات عممو ،اال اف ىذه التغييرات لـ تمحي دوره
وأثره في المنظمة ،اذ ما تزاؿ اليياكؿ التنظيمية التي تبيف شكؿ وخارطة البناء التنظيمي اداة رئيسة تعتمدىا منظمات
االعم اؿ في تحقيؽ اىدافيا ،وتحديد نوع العبلقات التنظيمية ،وخطوط االتصاؿ السائدة فييا ،كما انيا وسيمة المنظمة في
تشخص االفراد وتحدد ما يوكؿ الييـ مف ادوار ومياـ ومسؤوليات ،وبالتالي مقدار ونوع الصبلحيات التي تمنح ليـ والتي
ينبغي اف تتوافؽ وطبيعة عمميـ ،ومركزىـ الوظيفي ،فضبل عف الدور الواضح في تشخيص العبلقات التي توثؽ
الصبلت والروابط بيف المنظمة وبيئتيا الخارجية الحاضنة ليا ،ونوع ومدى التأثير المتبادؿ بينيما.
عرؼ ( )Joseph, 2016, 1070الييكؿ التنظيمي عمى انو "االطار الذي يضـ ترتيبا متناسقا لؤلعماؿ،
والوظائؼ ،والسمطات ،والصبلحيات ،واالفراد الذيف بمجموعيـ يتـ تحقيؽ االىداؼ"  ،كما عرفو ( Justinm et al,
المحكمة لعمؿ االفراد المكمفيف بالمياـ،
 ) 2016, 7عمى انو "الترتيب المنظـ لمجموع االسس ،واالجراءات ،والضوابط ُ
والمسؤوليات ،والمخوليف بالصبلحيات البلزمة والكافية لتحقيؽ االىداؼ"  ،وعرفو كؿ مف ( William & Nevena,
 )2016, 294عمى انو "صورة تبيف التركيب الداخمي لممنظمة وما تحويو مف ادارات واقساـ رئيسة وفرعية ،مترابطة
بنسؽ منظـ يبيف نوع وطبيعة العبلقات الرابطة بينيا ،تعمؿ جميعيا بروحية الفريؽ الواحد لغاية او غايات محددة" ،
وعرؼ ايضا عمى انو "التجميع المنظـ لمعامميف ،والقوانيف ،واالجراءات ،والضوابط ،والعمميات ،والنشاطات البلزمة
والداعمة لعمؿ المنظمة الذي يؤدي الى بموغ غاياتيا ومرامييا التي انشئت مف اجميا" (.)Eric, et, al, 2016, 11
وتأسيسا عمى ما تقدـ يمكف تعريؼ الييكؿ التنظيمي عمى انو "الخارطة التنظيمية التي تبيف البناء التنظيمي
لممنظمة وفقا ألنشطتيا وعممياتيا االساسية والفرعية ،وتحدد مواقع العامميف ،ووظائفيـ ،ومياميـ ،ومسؤولياتيـ،
وسمطاتيـ ،وصبلحياتيـ ،فضبل عف تحديد العبلقات الرسمية السائدة في المنظمة والبلزمة لتيسير وانجاز االعماؿ
وتحقيؽ االىداؼ".
ولمييكؿ التنظيمي دو ار حيويا في منظمات االعماؿ ،وقد تعاظـ ىذا الدور واصبح اكثر اىمية نتيجة مخرجات
الثورتيف التقنية والمعموماتية ،االمر الذي فرض عمى منظمات االعماؿ الراغبة بمواكبة ىذا التطور اعتماد ىياكؿ
تنظيمية مرنة ق ادرة عمى االستجابة السريعة والمناسبة لممنافسة ،تتقبؿ وتحتوي المؤثرات وتستجيب لمتغيرات وذلؾ لتحقيؽ
افضؿ العوائد التي تضمف لممنظمة ليس فقط البقاء واالستمرار ،بؿ النمو والتوسع ضمف بيئة عمؿ مفتوحة يمكف اف تـ
ادارتيا بحكمة اقتناص المزيد مف الفرص التسويقية التي تحقؽ لممنظمة المزيد مف التميز المدر لمعوائد واالرباح .ومف
ىنا تتجمى اىمية الييكؿ التنظيمي في تأثيراتو المباشرة عمى اداء المنظمة بعامة ومنو عمى وجو الخصوص االداء
التسويقي ،اذ يعد الييكؿ التنظيمي المسؤوؿ عف بمورة شكؿ المنظمة ،وتنظيميا ،وىو ىوية المنظمة الرسمية التي تعرؼ
بو المنظمة وتميز عف غيرىا مف المنظمات اذ اف لكؿ منظمة ىيكبل تنظيميا خاصا بيا يميزىا عف المنظمات االخرى،
فضبل عف العيد مف التأثيرات االيجابية االخرى التي تبيف مدى اىميتو لممنظمة والتي يمكف ادراج البعض منيا وفقا
لبلتي ( الرسوؿ:)25 ،2015،
 -1يسيـ ال تصميـ المناسب لمييكؿ التنظيمي بتوفير المعمومات والبيانات البلزمة لصنع واتخاذ الق اررات ،اذ يمكف مف
خبلؿ التصميـ المبلئـ ترشيد استغبلؿ الجيد والزمف في عممية جمع وتحميؿ البيانات وتوصيميا بانسيابية متناسقة الى
متخذي القرار في الزماف والمكاف المناسبيف.
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 -2اداة رب ط وتنسيؽ لكؿ مكونات المنظمة ومستمزماتيا البشرية والمادية والتي يتـ بيا ومف خبلليا تحقيؽ االىداؼ
بأعمى كفاءة ممكنة.
 -3تساعد اليياكؿ التنظيمية المرنة ،القادرة عمى االستجابة السريعة المنظمة عمى التكيؼ مع التغيرات البيئية المفاجئة،
واتخاذ افضؿ الق اررات في ظؿ ظروؼ االتاكد عمى المستوييف الداخمي والخارجي لمبيئة.
 -4تيسير العمؿ االداري ،وانجاز االنشطة والعمميات ،واالستخداـ االمثؿ لموارد المنظمة ،وتحقيؽ االىداؼ بأكفأ
الطرؽ ،واقميا كمفة.
 -5ضبط السموؾ العاـ لمعامميف في المنظمة ضمف القواعد واالجراءات المنصوص عمييا ،مع تحديد طبيعة ونوع
ومقدار العبلقات الرسمية الرابطة بينيـ.
 -6تييئة قاعدة لبلنطبلؽ نحو االبداع واالبتكار ،وتقديـ الجديد والمتميز مف المنتجات.
ثانيا :ابعاد تصميم الييكل التنظيمي االساسية
الييكؿ التنظيمي بناء يحدد شكؿ التنظيـ الداخمي لممنظمة ،واسموب عمميا ،ويستند تصميـ ىذا البناء عمى
مجموعة مف االبعاد التي تحدد معالمو وسماتو ،والتي يمكف تحسسيا مف خبلؿ فيـ وتتبع بعض الممارسات الوظيفية
المعنية بأدوار األفراد وادارات المنظمة واقساميا.
لقد حظيت ىذه االبعاد باىتماـ الباحثيف في الشأف االداري ،اذ اقترح الميتميف بتصميـ وبناء اليياكؿ التنظيمية
العديد مف االبعاد التي يراىا كؿ واحدا منيـ اسس يمكف اف يستند عمييا ىذا التصميـ والبناء ،وقد توافقت مقترحاتيـ مع
وجيات نظرىـ ،وآرائيـ ،وتوجياتيـ في دراسة نظرية المنظمة بعامة ،وبناء وتصميـ اليياكؿ التنظيمية بخاصة،
وألغراض ىذه البحث سيتـ اعتماد تصنيؼ (العبد الكريـ) ،والذي يرى فيو امكانية اعتماد االبعاد المتمثمة بػ (التعقيد،
والرسمية ،والمركزية ،التخصص) كأسس لتصميـ وبناء وقياس الييكؿ التنظيمي في منظمات االعماؿ(العبد الكريـ،
.)47 ،2015
 -1التعقيد :ويقصد بو عدد ،وحجـ ،ودرجة تخصص ،وتمايز االنشطة واالعماؿ والوحدات واالدارات المتخصصة
الرئيسة والفرعية والمحددة وفقا لمتقسيـ العمودي واالفقي ،وموقع كؿ واحدة منيا ضمف المستويات االدارية في المنظمة،
وينبغي االشارة الى انو كمما كانت ىذه المؤشرات اكثر دقة ،كمما زادت درجة التعقيد في الييكؿ التنظيمي ،االمر الذي
يترتب عميو زيادة حاجة المنظمة الى االتصاالت ،والتنسيؽ والرقابة لضماف انجاز االعماؿ وفقا لما تـ التخطيط لو.
 -2الرسمية :وتشير الى المعيارية التي يمكف استنباطيا مف خبلؿ قياس مدى اعتماد المنظمة في عمميا عمى القوانيف،
والقواعد ،والموائح ،واالنظمة ،والتعميمات ،واالجراءات التي تحدد السموؾ المرغوب اتباعو مف قبؿ العامميف في العمؿ
والذي ينبغي اف يتـ مف خبللو تحقيؽ االىداؼ ،اذ كمما كاف ىذا السموؾ محدد بخطوات ثابتة ال يمكف تجاوزىا او
تبلفييا كمما كانت درجة الرسمية عالية ،االمر الذي يقمؿ مف درجة المرونة التي توفر فسحة مف الحرية لمعامميف مف
اجؿ االبداع واالبتكار وتقديـ الجديد الذي يمكف اف يضيؼ قيمة جديدة لممنظمة وانشطتيا وعممياتيا ومنتجاتيا ،وبالتالي
يعزز مف مكانتيا في السوؽ.
 -3المركزية :وتشير الى المصادر والمواقع التي يتـ فييا صنع الق اررات واتخاذىا ،والتي غالبا ما تكوف في المستويات
االدارية العميا في المنظمة ،اذ يتـ صنع القرار مف قبؿ فرد او مجموعة مف االفراد الذيف يتموضعوف في قمة اليرـ
التنظيمي ،ويمتمكوف القوة االدارية البلزمة والكافية لصياغة واتخاذ الق اررات دوف الرجوع الى االفراد االخريف العامميف في
المنظمة والمتواجديف ضمف مستويات تنظيمية ادنى ضمف الييكؿ التنظيمي لممنظمة .وبيذا تعبر المركزية عف درجة
تركز السمطات والصبلحيات في مستويات االدارة العميا ،دوف تفويضيا او تخويميا الى العامميف ضمف المستويات االدنى
 -4التخصص :ويشير الى اسموب المنظمة المعتمد في تقسيـ وتوزيع االعماؿ الى العامميف في المنظمة ،اذ بموجب
التخصص يتـ اسناد مياـ محددة الى العامميف تتوافؽ مع كؿ مف التوصيؼ الدقيؽ لوظائفيـ في المنظمة ،ومياراتيـ
وقدراتيـ وقابمياتيـ .كما ويشير التخصص ايضا الى ما تمتمكو المنظمة مف موارد بشرية متخصصة ،ذات تعميـ
وتدريب حرفي عالي ينسجـ ومتطمبات انجاز االعماؿ التي توصؿ المنظمة الى الغايات المطموبة.
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ثالثا :اليياكل التنظيمية لممنظمات النفطية
يعد الفرد اساس بناء المجتمعات ونشوء الحضارات ،فيو العنصر االساس الذي بإدراكو يمكف تشخيص وتحديد
العوامؿ والمتغيرات البيئية التي تحيط بو وبالتالي يتـ تصنيؼ وفرز تمؾ العوامؿ والمتغيرات التي يمكف اعتمادىا في بناء
ونشوء مجتمع يسعى الى توفير حاجات افراده وتمبية رغباتيـ ،ولما كانت الحاجات متنوعة والرغبات متباينة وكثيرة
اصبحت عممية توفيرىا بالشكؿ الذي يرضي الجميع عممية صعبة ال يمكف اف يؤدييا فرد واحد عمى الوجو االكمؿ مما
استوجب التوجو نحو العمؿ الجماعي مف خبلؿ المنظمات التي انشئت كؿ واحدة منيا لتحقيؽ اىداؼ محددة تخدـ
المجتمع وتنميو وتطوره .فمف خبلؿ المنظمات تتكوف المفاىيـ ،واآلراء ،والتوجيات المختمفة والمتناظرة ،والمستويات
والتدرجات ،واالتصاالت ،ومصادر صنع الق اررات ،وفي المنظمات تتمحور وتتمركز الموارد والجيود واإلمكانيات عمى
ىدؼ او اىداؼ محددة ،فضبل عف الدور الرئيس ليذه المنظمات في احداث التغيير والتطوير الذي يسيـ في تنمية
وتطوير المجتمع ،فالمنظمات كيانات اجتماعية تتشكؿ مف مجموعة مف االفراد الذيف يعطوف المنظمة ىويتيا،
وشخصيتيا ،وثقافتيا ،وخصائصيا التي تميزىا وتتميز بيـ ،فيي نمط لسموؾ جماعي يبتعد عف الفردية ويحفز التعاوف
والمشاركة الجماعية عمى وضع االىداؼ وصياغة الخطط الكفيمة بتحقيقيا ،فضبل عف التنفيذ الفعمي لمعمميات واألنشطة
البلزمة لبموغيا .ولغرض التعرؼ عمى المنظمات بعامة والنفطية منيا بخاصة ينبغي التطرؽ الى مفيوـ التنظيـ
والمنظمة ،فالتنظيـ يمثؿ مجموعة متناسقة ومتعاونة مف االفراد الذيف تسند الييـ ميمة تحقيؽ ىدؼ مشترؾ ،وبناء عمى
ىذا يعد التنظيـ االطار الذي يحوي ويجمع الجيود ،والسياسات ،واالجراءات ،والموارد الموجيو لتحقيؽ االىداؼ ،فضبل
عف كونو المصدر الذي يحدد ىيكمية المنظمة والذي تتولد منو المسؤوليات والصبلحيات ،وتنشا مف خبللو العبلقات
التي تحدد المستويات التنظيمية والية التعامبلت اليادفة نحو االنجاز المرغوب لمغايات المطموبة ( Nick & Mark,
 . )2016, 9وعميو يمثؿ التنظيـ جميع االنشطة التي تقودنا الى وجود المنظمة ،فالمنظمة وفقا ليذا كياف منبثؽ عف
التنظيـ يتـ فييا توحيد الجيود وتوجيييا بمنيجية عممية مدروسة نحو االىداؼ ،مع ضرورة االخذ بنظر االعتبار كوف
المنظمة كياف اجتماعي يؤثر ويتأثر بالبيئة التي تعد المصدر الرئيس لمدخبلتيا ،والميداف االساس الذي يستقبؿ
مخرجاتيا االمر الذي يستوجب ضرورة التأكد المستمر مف سير جميع االنشطة والعمميات ضمف الخطط المحددة ليا
مع االخذ بنظر االعتبار التطورات والتغيرات التي تفرضيا متغيرات البيئة عمى االفراد والمنظمات عمى حد سواء.
اف تنوع ىذه المنظمات عمبل ،وىدفا ،وموقعا ،جعؿ امر التعرؼ عمييا ام اًر حيويا وخاصة عندما تكثؼ الجيود
وتركز عمى عمؿ منظمة ميمة كالمنظمات النفطية ذات التأثير ليس فقط عمى المستوى المحمي واإلقميمي ،بؿ وعمى
المستوى الدولي ،فيي مف المنظمات التي وجدت لتعمؿ مف اجؿ ىدؼ واضح ومحدد يرتبط بشكؿ مباشر بمصير
وأماؿ المجتمع بأكممو ،فأىدافيا ورسالتيا سبب ومبرر وجودىا اذ عرفت بأنيا "منظومة متكاممة اجتمعت وتفاعمت فييا
الموارد البشرية والمادية المدعومة بنظـ ،واجراءات ،وسياسات ،وضوابط تنظـ المياـ والعمميات المختمفة والبلزمة لئلنتاج
ضمف شروط معينة تتوافؽ مع خصائص الصناعة النفطية ومتطمباتيا" ( ، )Yussuf, et al, 2016 , 41كما عرفت
عمى انيا "كيانات انتاجية ،اقتصادية ،تجارية مستقمة تعمؿ في مجاؿ التنقيب ،واإلنتاج ،والتكرير ،والتسويؽ ،وتوزيع
المنتجات النفطية" ( .)Rakesh, et al, 2017, 40وىنا ينبغي االشارة الى ىيكمية المنظمات االنتاجية بعامة والنفطية
منيا بخاصة ،فالمنظمات النفطية كما اشرنا انفا منظمات استراتيجية ذات اىمية عالية ليس فقط عمى مستوى الدولة
التي تنتمي الييا ،وتعمؿ فييا ،بؿ وعمى المستوييف االقميمي والعالمي ،فيي منظمات انتاجية تيدؼ مف خبلؿ عممياتيا
وأنشطتيا تحقيؽ اعمى مردود ممكف مف انتاج وتسويؽ البتروؿ ومشتقاتو ،وينبغي اف ترتقي مف خبلؿ ىذا اليدؼ نحو
تحقيؽ اعمى مستوى مف الرفاىية لمدولة التي تعمؿ فييا ،ويكوف ذلؾ مف خبلؿ المردود والعائد الذي تحققو مخرجات ىذه
المنظمات ،وترى الباحثة باف اىداؼ المنظمات النفطية تسمو فوؽ الماديات ،اذ مف خبلؿ تحقيؽ مستويات اقتصادية
مرتفعة لمعامميف فييا ،ومف خبلؿ ما تدره مف عوائد ومنافع لمدولة ،فيي تسيـ ايضا في تحقيؽ نوع مف االمف واالستقرار
في السوؽ وذلؾ الرتباط سعر النفط بالبورصة العالمية ،وارتباط الدولة بعقود لبيع منتجات ىذه المنظمات عمى مدى مف
السنوات القادمة والتي تضمف اف صح التعبير في ظؿ ظروؼ اقتصادية مستقرة عوائد مالية لمدولة يفترض اف تستغميا
االخيرة في تنمية وتطوير الوضع العاـ لمدولة والمجتمع والمواطف عمى حد سواء .وىنا ينبغي اف تكوف الدولة اكثر حذ ار
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في عمميا ضمف القطاع النفطي وذلؾ لتماسو المباشر بالمجتمع ككؿ ،ومف ىنا نرى اف عمميات المنظمات النفطية
وأنشطتيا تكوف اكثر واضحا في اليياكؿ التنظيمية ليذه المنظمات ،اذ يبلحظ انسجاـ االىداؼ مع اليياكؿ التي تعتمدىا
ىذه المنظمات ،فكثير مف الدراسات قد اشارات الى تأثير اليياكؿ التنظيمية في دافعية االفراد نحو تحقيؽ االىداؼ ،اذ
يعد وجودىا توفي ار لؤلداة الفعالة التي تحوؿ الطاقات والقدرات الى نتائج ممموسة ،فضبل عف كوف اليياكؿ التنظيمية
لممنظمات النفطية وسيمة المنظمة لتحديد االنشطة والعمميات والية االتصاالت الداخمية والخارجية التي تعزز العمؿ
وتنجز المياـ التي تتوافؽ وطبيعة عمؿ المنظمات النفطية التي تطمبت وجود وظائؼ ادارية تتوافؽ مع كؿ انشطتيا
وعممياتيا التخصصية التي تبلئـ طبيعة الصناعة النفطية ،وتختمؼ عف المنظمات االخرى وذلؾ تبعا لخصوصية كؿ
منظمة مف حيث عمميا ،وأىدافيا ،وأنشطتيا ،والقطاعات التي تنتمي الييا ،والمنتجات التي تقدميا ،وموقعيا في
المجتمع ،كما وتتوافؽ ىذه الوظائؼ االدارية مع التكاليؼ العالية المتعمقة بالعديد مف العمميات التخصصية ضمف
صناعة وتسويؽ النفط والتي قسمت فييا الوظائؼ االدارية الى فئات تتناسب وتنوع ىذه العمميات وىي التنقيب،
واالنتاج ،والتدفؽ ،والتكرير ،والتسويؽ(.)Stian, 2017, 237
رابعا :الرابط الفمسفي لألداء التسويقي واألبعاد الييكمية لممنظمات النفطية
تنشأ المنظمات النفطية وتنمو في المجتمع نتيجة لوجود مصادر النفط فييا ،ولحاجة المجتمعات الى منتجات
ىذه الصناعة التي اصبحت االساس التي يستند عميو اقتصاد البمداف التي تعتمد النفط مصد ار اساسيا إليراداتيا
وعوائدىا ،فضبل عف التغييرات االقتصادية واالجتماعية والقانونية التي انعكست اثارىا في المجتمع والتي استوجبت
وجود مثؿ ىذه المنظمات التي تسيـ بتقدـ منتجات ذات خصوصية وذلؾ تبعا الختبلؼ اساليب انتاجيا ،وتسويقيا،
وكيفية استخداميا االمر الذي فرض عمى ىذه المنظمات اداءا معينا يتناسب ونوع ىذه المنتجات ويتوافؽ وطبيعة
الوظائؼ والعمميات واألنشطة البلزمة لو بدا مف التنقيب ،وانتياء بالتسويؽ ،اداءا يضمف لممنظمة تحقيؽ جميع اىدافيا
العامة والتسويقية منيا بخاصة ،اذ يعبر األداء التسويقي عف قدرة وقابمية ىذه المنظمات عمى تحقيؽ نتائج ترضي
األطراؼ الميتمة بيا ،فضبل عف كونو معيار لمفاعمية التي تعكس مدى نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا التسويقية بتفوؽ،
فاألداء التسويقي نتاج تفاعؿ مجموعة عمميات وأنشطة تستيدؼ المنظمة منيا ابياج الزبوف وذلؾ مف خبلؿ تجاوز
توقعاتو عف ما كاف يمكف اف تقدمو المنظمة لو مف منتجات ،فيو بذلؾ مرآة العمؿ التسويقي لممنظمة.
وينطوي االداء التسويقي لممنظمات بعامة والنفطية منيا بخاصة عمى العديد مف المفاىيـ التي تؤشر مدى نجاح
المنظمة او فشميا تسويقيا ،ومقدار كفائتيا وفاعميتيا ،وماىية خططيا التسويقية؟ ،وما المتحقؽ الفعمي مف ىذه الخطط؟،
وىؿ بمغت المنظمة مقاصدىا التسويقية كماً ونوعاً وفقا لما تـ صياغتو في خططيا؟ .وفي ىذا الصدد تركز ادارة
المنظمة النفطية عمى الفاعمية ال تسويقية التي تحدد االداء المطموب الذي يمكنيا مف تحقيؽ اىدافيا عمى المدى البعيد،
وىنا سيكوف األداء التسويقي األداة التي تساعد ادارة ىذه المنظمة عمى تقييـ منجزاتيا التسويقية التي تحققت وفقا
لمتطمبات البيئة حاض اًر ومستقببلً مع ضرورة االخذ بنظر االعتبار الفجوات التي ظيرت والتي يمكف اف تظير ،وماىية
المعالجات التي تٌمكف المنظمة مف تجاوز ىذه الفجوات ومعالجتيا وتبلفييا بحكمة.
اف تقييـ المنجزات التسويقية ىو في واقع االمر تقييـ لؤلداء التسويقي والذي يعني تقييـ االستراتيجيات التسويقية،
وبياف مدى النجاح المتحق ؽ في االداء التسويقي ليس فقط لدى كؿ مستوى اداري ،بؿ ولدى كؿ وظيفة ادارية تمارس في
المنظمة يكوف مف ضمف مياميا تسييؿ انجاز العمميات التسويقية وبالتالي تحقيقيا وفقا لما خطط لو ،ولضماف ىذا
اقتضى االمر تشكيؿ ىياكؿ تنظيمية تتناسب وحجـ الميمة ،وتنسجـ مع عظمة اليدؼ المنشود ،تتضمف ادارات
ومستويات تتوافؽ وطبيعة عمؿ المنظمة ،وعامميف ذوي كفاءات وميارات واختصاصات تتبلءـ وحاجة المنظمة
التخصصية سعياً إلى تحقيؽ أىدافيا ،فضبل عف ضرورة االخذ بنظر االعتبار الجيات المستفيدة مف منتجاتيا والتي
تمتمؾ كؿ واحدة منيا مقاييس خاصة تحقؽ مف خبلليا مصالحيا التي تختمؼ وتتبايف وفقا لحاجات كؿ طرؼ مف ىذه
االطراؼ .وعميو فنجاح المنظمات بعامة والنفطية منيا بخاصة في تحقيؽ افضؿ اداء تسويقي يعتمد عمى عمؽ
استراتجيتيا التسويقية ومدى انعكاس ىذه االستراتيجية في صورة واضحة لممنظمة النفطية تتوضح مف خبلؿ الييكؿ
التنظيمي الذي يسيـ ليس فقط في قياس االداء التسويقي بؿ في تعزيزه ،واسناده ،ومدى فاعمية ىذا االداء ودوره في
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ارتقاء المنظمة وبموغيا المراتب التي تروـ بموغيا ،فالمنظمات النفطية تدرؾ إنيا بتمبية احتياجات المستفيديف مف
منتجاتيا وتنفيذ رغباتيـ تحقؽ المكانة المرموؽ التي تطمح في الوصوؿ إلييا ،وذلؾ مف خبلؿ التخصيص المناسب
لمموارد المالية والبشرية والمعموماتية والمادية والتي تمثؿ جوىر األعماؿ ،فضبلً عف استثمار الطاقات الفكرية لتتمكف مف
الوصوؿ إلى األداء التسويقي المتفوؽ الذي يستمزـ بموغو ادارة فاعمة لمعمميات واالنشطة ،مع المرونة والقابمية عمى
التكييؼ مع المتغيرات التي تفرض عمى المنظمة النفطية تغيير عممياتيا وفقا لممتطمبات المستقبمية الغير مستقرة والتي
تتقمب وتتغير تبعا لمتغيرات والتقمبات المصاحبة لمسوؽ النفطية.
ومف ىنا برزت الحاجة الممحة الى بناء ىياكؿ تنظيمية تمكف ادارة المنظمة مف التركيز عمى العوامؿ ذات
التأثير االيجابي في انشطتيا وعممياتيا البلزمة لبلنجاز االمثؿ ،ىياكؿ تدعـ االدارة في تقييـ ،وتصحيح ،وتوجيو االداء
وفقا لرؤية المنظمة ورسالتيا ،ىياكؿ تمكف ادارة المنظمة مف تطوير االىداؼ وتحقيقيا بالشكؿ االفضؿ ،ىياكؿ تجعؿ
المنظمة تظير بأفضؿ صورة اماـ المستفيديف مف منتجاتيا ،ىياكؿ تُيسر وتعكس االداء التسويقي الذي يعد الحقيقة
الوحيدة لممنظمة كونو يمثؿ مقياس التعرؼ عمى مدى جدارتيا وتفوقيا .فيو المؤشر الذي يحدد الموقع الحالي لممنظمة
بالمقارنة مع كؿ مف الخطط الموضوعة ،والمنظمات المنافسة ليا في السوؽ ،وىو المنبو الذي يشعر المنظمة بمدى
قربيا او ابتعادىا عف النيايات األخيرة التي تسعى الى بموغيا ،وىؿ تتطابؽ ىذه النيايات مع الخطط الموضوعة مف
قبؿ المنظمة؟ ،وىؿ تحتاج المنظمة الى اجراءات تغييرات معينة؟ وفي حاؿ الحاجة الى التغيير ما ىي المنيجية التي
ستعتمدىا ادارة المنظمة لمتغيير والذي ينبغي اف تسيـ ىي االخر في تمكيف المنظمة مف تقديـ اداء تسويقي متفوؽ
بالقياس مع االخريف.

المبحث الثالث :االطار الميداني

ييتـ ىذا المبحث بوصؼ وتشخيص متغيرات البحث وعرض النتائج الميدانية وتحميميا بعد إجراء المعالجات
اإلحصائية واستخبلص ألنتائج لمتغيري البحث ،وعميو تـ تقسيـ ىذا المبحث وفقا لبلتي:
اوال :وصف وتشخيص متغيرات البحث
 -1وصف متغيرات االبعاد الييكمية
البعد المستقؿ (االبعاد الييكمية) مرتفعاً بشكؿ طفيؼ بالمقارنة مع الوسط الفرضي
جاء الوسط الحسابي إلجمالي ُ
لذات المتغير ،إذ بمغ مستوى الوسط الحسابي العاـ ( ،)3.863فيما بمغ االنحراؼ المعياري ( ،)0.883جدوؿ (.)1
كما ويتضمف ىذا المتغير المتغيرات الفرعية االتية:
جدول ( )0الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام لممتغير المستقل (االبعاد الييكمية)
ت
1
2
3
4

التفاصيل
التعقيد
التخصص
المركزية
الرسمية
المعدل العام لألبعاد الييكمية

الوسط الحسابي
4,10
3.766
3.492
4.096
3.863

االنحراف المعياري
0.832
0.925
1.002
0.774
0.883

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.

لمبعػػد
أ  -التعقيدد :يبػيف الجػدوؿ ( )2الوصػؼ االحصػائي لمسػتوى المتغيػػر التفسػيري ( التعقيػد) كأحػد المتغيػرات المكونػة ُ
التفسيري ،وتشير المعطيات الى اف الوسط العػاـ ليػذا المتغيػر جػاء مرتفعػاً مقارنػة بالوسػط الفرضػي لممتغيػر نفسػو والبػالغ
( ،)3.00إذ بمغ مستوى الوسط الحسابي ( ،)4,10فيما كاف االنحػراؼ المعيػاري ليػذا المتغيػر ( ،)0.832وتيػر النتػائج
اف ابرز الفقرات التي دعمت ايجابية ىذا المؤشر ىي ( يتناسب عدد الوحدات االداريدة وطبيعدة العمدل فدي الشدركة) ،اذ
جاءت بوسط حسابي يمثؿ نسبة اتفاؽ عالية بيف المبحوثيف بمػغ مقػداره ( )4.40وبػانحراؼ عيػاري ( .)0.65وتشػير ىػذه
النتائج الى موائمة البنية التنظيميػة التػي تعتمػدىا الشػركة المبحوثػة كػأداة لتقسػيـ ،وتوزيػع الميػاـ ،واالعمػاؿ ،والمسػؤوليات
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عمػػى العػػامميف فػػي مختمػػؼ الوحػػدات والمسػػتويات االداريػػة مػػع طبيعػػة وظػػائفيـ واعمػػاليـ التػػي ينبغػػي اف يؤدوىػػا ،وبالتػػالي
تػػنعكس ىػػذه الموائمػػة والتوافػػؽ ايجابػػا فػػي االداء العػػاـ لمشػػركة المبحوثػػة ،واألداء الخػػاص تحديػػدا بالنشػػاطات والميمػػات
والعمميات التسويقية فييا.
جدول ( )2الوصف االحصائي لمتغير (التعقيد)
ت

المعيرة لمتغير التعقيد
الفقرات ُ

1
2

يتناسب عدد الوحدات االدارية وطبيعة العمؿ في الشركة.
يتكامؿ اداء وظيفتؾ مع اداء الوظائؼ االدارية االخرى ضمف حدود عمؿ
الشركة.
بإمكانؾ االتصاؿ بمستويات ادارية اعمى مف مستوى وظيفتؾ االداري في
الشركة.
يمتد نطاؽ االشراؼ لديؾ ليشمؿ كؿ االنشطة والعمميات التي تؤدى في
(وحدتؾ ،قسمؾ ،شعبتؾ ،لجنتؾ) االدارية.
يتبلئـ نطاؽ االشراؼ مع المناخ التنظيمي لمشركة
المجموع

3
4
5

المصدر :مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.

الوسط
الحسابي
4.40
4.14

االنحراف
المعياري
0.65
0.83

ترتيب
االىمية
1
3

4.03

0.90

4

4.17

0.77

2

3.79
4,10

1.01
0.832

5

N =77

ب -التخصددص :تبػػيف معطيػػات الجػػدوؿ ( )3اف الوسػػط الحسػػابي العػػاـ لفق ػرة التخصػػص قػػد بمغػػت ( ،)26655بػػانحراؼ

معيػػاري قػػدره ( ،)0.925تعػػزز ىػػذه النتيجػػة تركػػز آراء أف ػراد العينػػة فػػي الشػػركة المبحوثػػة حػػوؿ اإلجابػػة باالتفػػاؽ ،وقػػد
جػػاءت الفق ػرة المعي ػرة (لكددل (قسددم ،وحدددة ،شددعبة ،ادارة) فددي الشددركة ميددام وادوار يددتم تنفيددمىا مددن قبددل مجموعددة مددن
العاممين المين تتفق تخصصاتيم مع متطمبات الموقع الدمي يعممدون فيدو) فػي مقدمػة الفقػرات التػي اتفقػت عمييػا االراء،

اذ بمغ وسطيا الحسابي ( )5..4وبانحراؼ معياري( ،)4..5مما يعطي ذلؾ مؤشر إيجػابي لتغطيػة ىػذا البعػد فػي العمػؿ،

والذي يبيف اف التخصػص بالعمػؿ يسػيـ فػي االرتقػاء بػاألداء والػذي يػنعكس ايجابػا فػي تطػوير العمميػات بعامػة والتسػويقية

منيػػا عمػػى وجػػو الخصػػوص ،مػػع االخػػذ بنظػػر االعتبػػار نمطيػػة العمػػؿ فػػي القطػػاع النفطػػي واعتمػػاده اسػػاليب معروفػػة فػػي
اغمػػب الػػدوؿ النفطيػػة مػػع التبػػايف بػػيف ىػػذه الػػدوؿ مػػف حيػػث البيئػػة السياسػػية واالقتصػػادية والديمغرافيػػة وطبيعػػة التوزيػػع

الجغرافي ليا.

جدول ( )3الوصف االحصائي لمتغير (التخصص)

ت

المعيرة لمتغير التخصص
الفقرات ُ

6

تسعى ادارة الشركة الى ايجاد نوع مف التوافؽ بيف كؿ مف اختصاصات،
وميارات ،وقدرات العامميف ووظائفيـ في الشركة.

7
8
9

تعمؿ ادارة الشركة عمى تطوير وتمكيف العامميف وذلؾ مف خبلؿ اشراكيـ
في دورات وبرامج تدريبية تؤثر ايجابا في تطوير العمؿ فييا.
تعتمد ادارة الشركة التقسيـ الوظيفي في تحديد المياـ والواجبات المطموب
ادائيا وبالشكؿ الذي يتوافؽ مع االختصاصات الوظيفية لمعامميف.
لكؿ (قسـ ،وحدة ،شعبة ،ادارة) في الشركة مياـ وادوار يتـ تنفيذىا مف قبؿ
مجموعة مف العامميف الذيف تتفؽ تخصصاتيـ مع متطمبات الموقع الذي
يعمموف فيو.

001

الوسط
الحسابي
3.25

االنحراف
المعياري
1.09

ترتيب
االىمية
5

3.7

0.86

3

3.64

1.07

4

4.25

0.64

1

اجمللد  01العـدد 23

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

 10تستقطب الشركة اختصاصات وميارات عممية وفنية عالية الكفاءة تتوافؽ
ونوع العمميات واالنشطة التي يتـ ادائيا في العمؿ.
المجموع
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3.99

0.89

3.766

0.925

2

N =77

ت -المركزيدددة :تش ػػير معطي ػػات الج ػػدوؿ ( )5ب ػػاف اجاب ػػات المبح ػػوثيف ق ػػد ج ػػاءت بوس ػػط حس ػػابي ع ػػاـ ق ػػدره ()3.492

وبانحراؼ معياري بمػغ ( ،)1.002وعػززت اجابػات المبحػوثيف باالتفػاؽ االيجػابي حػوؿ الفقػرات المعيػرة ليػذا العامػؿ ،وقػد
جاءت اعمى نسبة اتفاؽ لممبحوثيف عمى الفقرة (يطمب منك رئيسك المباشر اطالعو عمى ما تنجزه من ميام ميما كاندت

صددغيرة) اذ بمػػغ الوسػػط الحسػػابي ليػػذه الفق ػرة ( )5.44مػػدعوما بػػانحراؼ معيػػاري مقػػدارة ( ،)4..4ممػػا يعطػػي ذلػػؾ تفسػػي اًر
لتأثير طبيعة العمؿ الذي يمارسو العامموف داخؿ الشركة المبحوثة ،والذي يبيف مركزية العمؿ االداري في القطػاع النفطػي
الػػذي يتميػػز بنمطيػػة عاليػػة فػػي االداء ،اذ تشػػير الػػدالئؿ االحصػػائية الػػى المركزيػػة العاليػػة لمعمػػؿ والػػذي تفرضػػو حساسػػية

القطاع النفطػي بعامػة ومػدى حساسػية عمػؿ الشػركة المبحوثػة عمػى وجػو الخصػوص وذلػؾ لتػداخؿ عمميػا وبشػكؿ مباشػر
مػػع حيػػاة الم ػواطنيف ،وجميػػع المنظمػػات والمؤسسػػات الحكوميػػة ،اذ تقػػوـ ميمػػة الشػػركة االساسػػية عمػػى ايصػػاؿ المنتجػػات
النفطيػػة عمػػى اخػػتبلؼ انواعيػػا الػػى جميػػع الجيػػات التػػي تطمبيػػا ضػػمف جػػداوؿ وتوقيتػػات زمنيػػة محػػددة ،وعميػػو جػػاءت
المركزية االدارية لضماف السيطرة عمى جميع مفاصؿ العمؿ ،والتاكد مف اف ما تـ انجازه مف ميماـ وواجبػات كانػت وفقػا

لما تـ التخطيط لو مسبقا.
ت

جدول ( )4الوصف االحصائي لمتغير (المركزية)

المعيرة لمتغير المركزية
الفقرات ُ

 11يطمب منؾ رئيسؾ المباشر اطبلعو عمى ما تنجزه مف مياـ ميما كانت
صغيرة.
 12يمتمؾ كافة العامميف في الصبلحيات الكافية الداء مياميـ وواجباتيـ عمى
الوجو االكمؿ في الشركة.

 13تخوؿ االدارة العامميف في الشركة الصبلحيات الكافية لمتعاوف فيما بينيـ
اثناء العمؿ دوف مراجعتيا لمحصوؿ عمى الموافقات البلزمة في كؿ مرة.

 14يتمتع العامميف بصبلحيات تكفييـ التخاذ الق اررات البلزمة النجاز المياـ
الوظيفية دوف الرجوع الى مرائيـ في المستويات االدارية العميا.
 15تحدد صبلحيات العامميف كما ونوعا بموجب اوامر ادارية صادرة مف
االدارة العميا.
المجموع

المصدر :مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ترتيب
االىمية

3.5

1.14

3

3.00

1.1

4

2.96

1.17

5

3.91

0.91

2

3.492

1.002

4.09

0.69

1

N =77

ث -الرسمية :تشير معطيات الجدوؿ ( )5الى اف الوسط الحسابي العاـ لفقرة الرسمية قد بمغ ( )4.096بانحراؼ
معياري مقداره ( ،)0.774وقد ايدت اجابات االفراد المبحوثيف ىذا التوجو ،وجاءت الفقرة (يحد االلتزاـ الكامؿ بالقواعد
والتعميمات مف حرية العامميف في االبداع واالبتكار الذي يمكف اف يسيـ في تطوير عمؿ شركة) في مقدمة الفقرات المعيرة ليذا
لمقياس اذ جاءت ىذه الفقرة بوسط حسابي مقداره ( )4.19وبانحراؼ معياري مقداره ( .)0.71اذ اف خصوصية القطاع
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النفطي وتأثيراتو المباشرة في رسـ السياسة االقتصادية لمبمد والمعيشية لجميع فئات المجتمع  ،وتأثر ىذا القطاع
بالسياسة العامة لمدولة وبالق اررات االقميمية والدولية حتمت وجود درجة عالية مف الرسمية في العمؿ التنظيمي ضمف
القطاع النفطي بعامة وقطاع عمؿ الشركة المبحوثة بخاصة ،اذ ال يمكف فصؿ عمؿ ىذه الشركة وتاثيراتيا العالية عف
كؿ مف الحياة العامة لممواطنيف في المجتمع العراقي ،وعمؿ المنظمات الحكومية االخرى ،فضبل عف تاثيرات عمؿ ىذه
الشركة عمى نفقات الدولة وايراتيا ،فيي مف الشركات ذات الحساسية العالية والتي فرضت عمى الدولة اف تاخذ بنظر
االعتبار التوازف بيف المتطمبات المعيشية لممواطف والتي تعتمد في جزء كبير منيا عمى انشطة وعمميات ىذه الشركة
والتي تتمثؿ بإيصاؿ المنتجات النفطية المختمفة الييـ ضمف ضوابط محددة ،فضبل عف توقؼ عمؿ المنظمات في جميع
القطاعات في الدولة واعتمادىا بشكؿ اساس عمى ىذه الشركة ايضا.
جدول ( )5الوصف االحصائي لمتغير (الرسمية)

ت

المعيرة لمتغير الرسمية
الفقرات ُ

16

تستند ادارة الشركة في تنفيذ عممياتيا وانشطتيا الى حزمة مف (التعميمات،
واالجراءات ،والقواعد ،والقوانيف ،واالنظمة ،والسياسات)الصادرة مف قبؿ
المستويات االدارية العميا في الدولة.
تمزـ حزمة (التعميمات ،واالجراءات ،والقواعد ،والقوانيف ،واالنظمة،
والسياسات) العامميف في الشركة باتباع سموؾ معيف ضمف العمؿ.
يحد االلتزاـ الكامؿ بالقواعد والتعميمات مف حرية العامميف في االبداع
واالبتكار الذي يمكف اف يسيـ في تطوير عمؿ شركة.
تحدد ادارة الشركة مياـ وواجبات العامميف بناء عمى وصفيـ الوظيفي.

4.05

المجموع

4.096

17
18
19

 20تنفيذ المياـ والواجبات يتوافؽ والوصؼ الوظيفي المحدد لكؿ وظيفة في
الشركة.
المصدر :مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.

 -2وصف بعد االداء التسويقي

الوسط
الحسابي
4.15

االنحراف
المعياري
0.79

ترتيب
االىمية
2

4.11

0.77

3

4.19

0.71

1

0.75

4

0.774

3.98

0.85

5

N =77

تشير معطيات الجدوؿ ( )6الى اتفاؽ االفراد المبحوثيف حوؿ ضرورة وأىمية االداء التسويقي لمشركة المبحوثة

كوف اف صميـ عمميا يستند عمى ىذا األداء ،وكيفية االرتقاء بو نحو المستويات المثمى التي يمكف اف ترضي جميع
االطراؼ ذات العبلقة بالشركة الداخمية والمتمثمة بالعامميف ،والخارجية منيا والمتمثمة بكؿ مف المورديف والمجيزيف الذيف

تعمؿ الشركة عمى تسويؽ منتجاتيـ النفطية ،فضبل عف المستخدميف ،والمستفيديف مف ىذه المنتجات التي تسعى الشركة
الى تسويقيا الى ايصاليا الييـ ضمف السوؽ المحمية لممحافظة ،وقد جاء الوسط الحسابي العاـ ليذا المتغير بمقدار

( ،)3.79وبانحراؼ معياري مقداره (.)0.99

والفقرات التي حققت ابرز اسيامات ايجابية ضمف ىذا المتغير ودعمت وأسندت نتائجو كانت ابرزىا والتي جاءت

في المقدمة فقرة (يمثل االداء التسويقي جزءا اساسيا من االداء الكمي لمشركة) اذ بمغ وسطيا الحسابي ( )4.60وبانحراؼ

معياري مقداره ( ،)0.57وتمتيا في المرتبة الثانية الفقرة (ألداء الشركة التسويقي دور ايجابي في تعزيز االداء الكمي لمشركة)

بوسط حسابي وانحراؼ معياري مقدارىما عمى التوالي ( )4.43و ( ،)0.65ولحقتيا في المرتبة الثالثة الفقرة (يوفر االداء

التسويقي مؤشرات تمكن ادارة الشركة من تحديد مدى قدرتيا عمى النمو والتوسع) ،والرابعة (يسيم اداء الشركة التسويقي في

تعزيز موقعيا في السوق النفطية المحمية عمى مستوى القطر) ،والخامسة (يؤثر االداء التسويقي في تحقيق االىداف العامة

لمشركة) بوسط حسابي مقداره ( )4.18و( )4.14و( )4.10وانحراؼ معياري مقداره ( )0.78و( )0.72و( )0.92عمى
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التوالي ،والذي يؤكد اليوية الحقيقية لمشركة المبحوثة والتي تقوـ عمى كونيا منظمة تسويقية تيتـ بتسويؽ المنتجات
النفطية لفئات متنوعة مف الزبائف ضمف توقيتات زمنية مبرمجة وفقا لمتغيرات وعوامؿ تحدد االستفادة القصوى مف ىذه

المنتجات وبحسب الجية المستفيدة منيا سواء اكانت ىذه الجيات المستفيدة افراد  ،اـ منظمات ،حكومية او غير

حكومية.

فيما جاءت الفقرة (تعتمد ادارة الشركة تقانات االتصال الحديثة في الترويج عن خدماتيا) في المرتبة االخيرة مخيبة

لآلماؿ ،اذ وعمى الرغـ مف توفر اليات وتقنيات االتصاؿ الحديث لـ تتمكف الشركة المبحوثة مف اعتماد وتوظيؼ التقانات الحديثة

في ايصاؿ رسائؿ تمكف المستفيديف كافة مف الحصوؿ عؿ ىالمعمومات التي تشبع حاجتيـ المعرفية ورغبتيـ في االطبلع عمى
اليات العمؿ والتسويؽ واستبلـ المنتجات النفطية مف الشركة المبحوثة ،وقد اكدت ىذا نتيجة الوسط الحسابي والبالغ مقدراه

( ،)2.11وبانحراؼ معياري مقداره ( ،)1.098والتي عند مقارنتيا مع الوسط العاـ المعتمد في البحث والبالغ ( )3.00كانت متدنية

وال تمبي حاجة الشركة في ظؿ عصر التقنيات العالية وتحديدا مع شركة تنتمي الى اغنى و ازرة عراقية يتوقؼ ويستند عمييا تمويؿ

الدولة العراقية بعامة.

جدول ( )6الوصف االحصائي لمتغير (االداء التسويقي)

المعيرة لمتغير االداء التسويقي
الفقرات ُ

ت

الوسط

4.43

0.65

1
3

يسيـ اداء الشركة التسويقي في تعزيز موقعيا في السوؽ النفطية المحمية

4.14

2

عمى مستوى القطر.

0.57

1

الحسابي

المعياري

يمثؿ االداء التسويقي جزءا اساسيا مف االداء الكمي لمشركة.

ألداء الشركة التسويقي دور ايجابي في تعزيز االداء الكمي لمشركة.

االنحراف

ترتيب

4.60

0.72

االىمية
2
4

4

يوفر االداء التسويقي مؤشرات تمكف ادارة الشركة مف تحديد مدى قدرتيا

4.18

0.78

3

5

يؤثر االداء التسويقي في تحقيؽ االىداؼ العامة لمشركة.

4.10

0.92

5

6

عمى النمو والتوسع.

يعكس االداء التسويقي قدرة ادارة الشركة في توظيؼ مواردىا بالشكؿ

3.92

االمثؿ.

1.00

10

7

تسعى ادارة الشركة الى توظيؼ افضؿ الكفاءات التي يمكف اف تؤثر ايجابا

3.40

0.93

17

8

تعمؿ ادارة الشركة عمى استخداـ وتوظيؼ افضؿ التقانات التي تمكنيا مف

3.23

1.11

19

9

تنسؽ ادارة الشركة بيف مختمؼ االنشطة والعمميات ذات التأثير في ادائيا

3.84

0.91

11

 10تعتمد ادارة الشركة سياسة الباب المفتوح في تقبؿ النقد البناء والمقترحات

2.84

1.21

20

في ادائيا الكمي بعامة والتسويقي منو بخاصة.
تعزيز ادائيا التسويقي.
التسويقي.

التطويرية مف قبؿ العامميف والتي يمكف اف تحسف مف االداء الكمي

والتسويقي لمشركة.

 11تتخذ الق اررات التسويقية بالمشاركة والمشاورة مع بقية الوظائؼ االدارية

3.61

1.01

14

 12تيتـ ادارة الشركة بنشاطات البحث والتطوير التي يمكف مف خبلليا تحسيف

3.31

1.22

18

االخرى في الشركة.
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 13تقييـ ادارة الشركة ادائيا التسويقي وباستمرار.
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ُ 14يقييـ اداء العامميف في ادارة التسويؽ ويكافؤف عمى جيودىـ المتميزة.
 15تناقش ادارة الشركة نتائج تقييـ االداء التسويقي مع جميع االطراؼ االخرى

4.04

0.69

7

4.09

0.65

6

ذات العبلقة بو.

2.10

1.99

 16تتخذ الشركة بناء عمى نتائج تقييـ االداء التسويقي الق اررات المناسبة التي

3.97

0.84

8

 17تجتيد ادارة الشركة في ايجاد افضؿ السبؿ التي يمكف مف خبلليا ارضاء

3.40

0.91

 17ـ

 18تعتمد ادارة الشركة تقانات االتصاؿ الحديثة في الترويج عف خدماتيا.

2.11

1.98

21

 20تنوع الشركة وباستمرار الخدمات المرافقة لممنتجات النفطية التي تقوـ

3.46

1.05

15

 21تحرص الشركة عمى تمبية حاجات الزبوف وذلؾ مف خبلؿ حصولو عمى

3.75

يمكف مف خبلليا تحسيف وتطوير االداء.

زبائنيا.

 19تقدـ الشركة خدمات ترتقي الى مستوى تطمعات الزبوف مف حيث الجودة.
بتسويقيا وبالشكؿ الذي يمبي متطمبات زبائنيا ورغباتيـ.

المنتجات النفطية التي تقوـ بتسويقيا وفقا لمتوقيتات المناسبة لمطرفيف (

الشركة – الزبوف).

 22تعتبر ادارة الشركة الزبوف حكما في تقييـ ادائيا.

3.94

3.44

 23تنصت الشركة الى االراء والمقترحات المقدمة مف قبؿ زبائنيا والتي يمكف

3.71

اف تنعكس ايجابا في ادائيا التسويقي.

0.85

0.74

1.16
0.98

9

12

16
13

 24الزبوف ىو المقياس الذي يحدد مدى نجاح الشركة في اداء انشطتيا

3.61

1.01

 14ـ

 25تقدـ الشركة مصمحة الزبوف المستفيد مف انشطتيا وعممياتيا التسويقية عمى

3.75

0.87

 12ـ

3.79

0.99

وعممياتيا التسويقية.

مصمحتيا الخاصة كشركة.

المجموع

N =77

المصدر :مف إعداد الباحثة باالعتماد عمى مخرجات الحاسبة االلكترونية.

ثانيا :اختبار مخطط البحث وفرضيتيو

أ -تحميل عالقة االرتباط بين الييكل التنظيمي واألداء التسويقي

 -1تحميل عالقة االرتباط بين االبعاد الييكمية واالداء التسويقي عمى المستوى الكمي ،ويبيف الجدوؿ ( )7نوع وكـ
العبلقة الرابطة بيف متغيري البحث ،اذ تشير النتائج الظاىرة في ذات الجدوؿ الى الرابط المعنوي الموجب الذي يربط كؿ

مف االبعاد الييكمية الممثمة لمييكؿ التنظيمي مجتمعة باعتبارىا بعدا مستقبل مفس اًر ،مع بعد االداء التسويقي باعتباره بعدا

مستجيبا يعتمد في نتائجو عمى االبعاد الييكمية لمشركة المبحوثة ،وقد بمغت قيمة معامؿ ( ،)0.78عند مستوى المعنوية

(.)0.05
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جذول ()6
عالقة االرتباط بين االبعاد انهيكهية مجتمعة مع االداء انتسىيقي
انمتغير انمستقم

االبعاد انهيكهية

انمتغير انمستجيب

0.78

االداء انتسىيقي

N=77
انمعنىية عنذ مستىي ()1614
انمصذر 9من إعذاد انباحثة باالعتماد عهً نتائج انبرنامج اإلحصائي 6SPSS

والذي يؤكد االعتمادية التامة لؤلداء الكمي بعامة والتسويقي منو بخاصة عمى نوع الييكؿ التنظيمي وطبيعة

تركيبة وتكوينو والتي تعد االساس الذي يتـ عميو تنفيذ االنشطة والعمميات كافة وبالتالي تحقيؽ االىداؼ والمرامي
المرجوة مف الشركة ،وبيذا تقبؿ الفرضية الرئيسة االولى عمى مستوى الشركة المبحوثة.

تحميل عالقة االرتباط بين االبعاد الييكمية " التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية" واألداء التسويقي عمى الجزئي،

ويبيف الجدوؿ ( )8وجود عبلق ة ارتباط معنوية موجبة بيف كؿ بعد مف االبعاد الييكمية المعتمدة لقياس الييكؿ التنظيمي

بعدىا بعد مفس ار يستجيب لو االداء التسويقي في الشركة المبحوثة ،وقد كانت قيـ معامؿ االرتباط ليذه االبعاد كما تبيف
مؤشرات الجدول ( )8وفقا لالتي:
جذول ()7
عالقة االرتباط بين االبعاد انهيكهية واالداء انتسىيقي عهً انمستىي انجزئي
انمتغير انمستقم
االبعاد انهيكهية
انمتغير انمستجيب

انتعقيذ

انتخصص

انمركزية

االداء انتسىيقي

1660

1648

1655

المعنوية عند مستوى ()4.44
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد علي نتائج البرنامج اإلحصائي .SPSS

انرسمية
1653

N=77

أ -عالقة االرتباط بين التعقيد واالداء التسويقي :اذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط الكمي اعتمادا عمى المؤشرات

االحصائية الواردة في الجدوؿ ( )0.71( )8عند مستوى المعنوية المعتمد لمبحث والبالغ مقداره ( ،)0.05وتؤكد ىذه

النتيجة العبلقة الموجبة وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف التعقيد واالداء التسويقي عمى مستوى الشركة المبحوثة.

ب -عالقة االرتباط بين التخصص واألداء التسويقي ،ويبيف الجدوؿ ( )8وجود عبلقة ارتباط معنوية موجبة بيف كؿ

مف التخصص كأحد االبعاد الييكمية المعتمدة في قياس الييكؿ التنظيمي ،واالداء التسويقي بعده بعدا مستجيبا في

الشركة المبحوثة ،اذ بمغت قيمة معامؿ االرتباط ( )0.59عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وتؤشر ىذه النتيجة اىمية

التخصص في العمؿ ،اذ اف تخصص الشركة المبحوثة بركف ميـ مف اركاف وظيفة التسويؽ أال وىو التوزيع ،فرض
عمييا اعتماد ىيكؿ تنظيمي يتوافؽ واالنشطة والعمميات البلزمة لتحقيؽ االىداؼ العامة لمشركة المبحوثة والتي تتمثؿ

بتوصيؿ المنتجات النفطية الى مستخدمييا والمستفيديف منيا ضمف الرقعة الجغرافية لممحافظة مرفقة بكافة االنشطة

التسويقية البلزمة لتعزيز ىذا الركف الميـ مف اركاف وظيفة التسويؽ.

ت -عالقة االرتباط بين المركزية واألداء التسويقي ،اذ بمغت قيمة مؤشر االرتباط بيف ىذيف المتغيريف وفقا لمجدوؿ

( ،)0.66( )8عند مستوى المعنوية ( ،)0.05وتؤشر ىذه النتيجة اعتماد المركزية بدرجة تكفي لمسيطرة عمى االنشطة
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والعمميات التي تضمف تحقيؽ اىداؼ الشركة ،فضبل عف ضماف بقاء ىذه االنشطة والعمميات ضمف الحدود المحددة

ليا.

ث -عالقة االرتباط بين الرسمية واألداء التسويقي ،يبيف مؤشرات الجدوؿ ( )8وجود عبلقة معنوية موجبة تربط كؿ
مف الرسمية واالداء التسويقي وبداللة قيمة معامؿ االرتباط البالغة ( ،)0.64عند مستوى المعنوية ( ،)0.05مما يؤشر
وجود عبلقة معنوية موجبة بينيما عمى مستوى الشركة المبحوثة.

وتأسيسا عمى ما تقدـ تقبؿ الفرضية الرئيسة االولى والتي تنص عمى (ىناؾ عبلقة ارتباط معنوي بيف الييكؿ

ا لتنظيمي ممثبل بأبعاده" التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية" واألداء التسويقي عمى المستوييف الكمي والجزئي).
ب -تحميل عالقة االثر بين الييكل التنظيمي واألداء التسويقي

 -1تحميل عالقة االثر بين االبعاد الييكمية واالداء التسويقي عمى المستوى الكمي ،اذ تبيف النتائج االحصائية المنبثقة
مف معادلة تحميؿ االنحدار والواردة في الجدوؿ ( )9وجود تأثيرات معنوية لؤلبعاد الييكمية المعتمدة لتمثيؿ وقياس الييكؿ
التنظيمي عمى المستوى الكمي في االداء التسويقي.

انمستقم

جذول ()9

عالقة االثر بين االبعاد انهيكهية مجتمعة مع االداء انتسىيقي
االبعاد انهيكهية
انمتغير
β0

β1

T

R2

016613

16515

انمتغير انمستجيب
االداء انتسىيقي

16668

16718

انمعنىية عنذ مستىي ()1614
انمصذر 9من إعذاد انباحثة باالعتماد عهً نتائج انبرنامج اإلحصائي SPSS

F
انمحسىبة
0046122

N=77

ام بمغت قيمة معامؿ التحديد ( ،)0.606( )R2اي اف االبعاد الييكمية تفسر ما قيمتو ( )0.606مف العوامؿ

والمحددات التي تؤثر في االداء التسويقي فضبل عف وجود متغيرات عشوائية اخرى يمكف اف تؤثر فيو ايضا ،ومف خبلؿ

المتابعة لقيـ كؿ مف ( )Tالمحسوبة ( ،)β1تبيف اف قيمة االولى كانت ( )10.725وىي اكبر مف قيمتيا المعنوية عند

مستوى المعنوية المعتمد والبالغ ( ،)0.05فيما بمغت قيمة ( )0.829( )β1والذي يعني اف التغير بوحدة واحدة فيما

يتعمؽ االبعاد الييكمية يؤثر بذات المقدار في االداء التسويقي ،ويدعـ ىذا التأثير قيمة " Fالمحسوبة" والبالغة
( ،)115.033وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية عند مستوى المعنوية (.)0.05

 -2تحميل عالقة االثر بين االبعاد الييكمية " التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية" واألداء التسويقي عمى
الجزئي ،ام تبين معطيات الجداول ( )13 ،12 ،11 ،10وجود عبلقة تأثير معنوية لبلبعاد الييكمة والمتمثمة بػ
(التعقيد،التخصص،المركزية،الرسمية) في االداء التسويقي ،اذ بمغت قيمة معامؿ ( )R2لبلبعاد االربعة

( )0.413(،)0.772(،)0.339(،)0.522عمى التوالي ،اي اف االبعاد الييكؿ التنظيمي والمتمثمة بػ(التعقيد،
التخصص ،المركزية ،الرسمية) تفسر ما قيمتو ()0.413(،)0.772(،)0.339(،)0.522عمى التوالي مف العوامؿ

والمحددات التي يمكف اف تؤثر في االداء التسويقي ،فضبل عف وجود متغيرات عشوائية اخرى ال يمكف السيطرة عمييا،

كما بمغت قيمة( )β1ليذه االبعاد( )0.201(،)0.118(،)0.216(،)0.971عمى التوالي والذي يعني اف التغيير بمقدار
وحدة واحدة فيما يتعمؽ باألبعاد الييكمية والمتمثمة بػ (التعقيد،التخصص،المركزية،الرسمية) يؤثر بذات المقدار في االداء

التشغيمي .ويدعـ ىذا التأثير قيـ ( )Fالمحسوبة والبالغة ( )51.189(،)60.101(،)38.118(،)82.099عمى التوالي

وىي أكبر مف قيمتيا الجدولية عند ذات المستوى ،وعميو يتـ قبوؿ الفرضية الرئيسة الثانية والتي تنص عمى ( ىناؾ
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عبلقة اثر معنوي بيف الييكؿ التنظيمي ممثبل بأبعاده" التعقيد ،التخصص ،المركزية ،الرسمية" واألداء التسويقي عمى

المستوييف الكمي والجزئي).

جدول ()10

عالقة االثر بين التعقيد مع االداء التسويقي
انتعقيذ

انمتغير انمستقم
انمتغير انمستجيب
االداء انتسىيقي

β0

β1

T

R2

16620

16860

86810

16411

انمعنىية عنذ مستىي ()1614
انمصذر 9من إعذاد انباحثة باالعتماد عهً نتائج انبرنامج اإلحصائي .SPSS

F
انمحسىبة
716188

N=77

جدول ()11
عالقة االثر بين التخصص مع االداء التسويقي

انتخصص

انمتغير انمستقم
انمتغير انمستجيب
االداء انتسىيقي

β0

β1

T

R2

16456

16105

56024

16228

انمعنىية عنذ مستىي ()1614
انمصذر 9من إعذاد انباحثة باالعتماد عهً نتائج انبرنامج اإلحصائي SPSS

F
انمحسىبة
276007

N=77

جدول ()12
عالقة االثر بين المركزية مع االداء التسويقي

انمركزية

انمتغير انمستقم
انمتغير انمستجيب
االداء انتسىيقي

β0

β1

T

R2

16557

16007

66700

16387

F
انمحسىبة
516010

N=77
المعنوية عند مستوى ()4.44
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد علي نتائج البرنامج اإلحصائي SPSS
جذول ()31

عالقة االثر بين انرسمية مع االداء انتسىيقي
انرسمية

انمتغير انمستقم
انمتغير انمستجيب
االداء انتسىيقي

β0

β1

T

R2

16530

16110

66107

16302

المعنوية عند مستوى ()4.44
المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد علي نتائج البرنامج اإلحصائي SPSS

006

N=77

F
انمحسىبة
406078
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المبحث الرابع

اوال :االستنتاجات
أ-

االستنتاجات والمقترحات

توصؿ البحث إلى جممة مف االستنتاجات ومف أىميا ما يأتي:
االستنتاجات النظرية

 -1تناوؿ العديد مف الباحثيف كؿ مف االبعاد الييكمية ،واالداء التسويقي بالدراسة والبحث ،اال اف ىذيف المتغيريف لـ
يدرسا او يبحثا عمى مستوى المنظمات النفطية ضمف السوؽ العراقية.

-2

االداء التسويقي جزء اساسي ومكوف ميـ مف االداء الكمي لممنظمة ،اذ لو انعكاسات وتأثيرات مباشرة في االداء

الكمي لممنظمة ،ويمكف مبلحظة ىذه االنعكاسات والتأثيرات بدالالت موقع المنظمة ،وحصتيا ،وعممياتيا في السوؽ.

 -3لؤلداء التسويقي عناصر وأبعاد ،فالعناصر تمكف وظيفة التسويؽ مف تقديـ افضؿ اداء تسويقي ممكف لممنظمة ،اما
فيما يخص االبعاد فيي مقاييس تمكف ادارة المنظمة مف قياس ادائيا التسويقي.

 -4تواجو منظمات االعماؿ تحديدات عديدة ينبغي عمييا ادارتيا بحكمة كي تتمكف مف تقديـ افضؿ اداء تسويقي،
يغرس في ذىف الزبوف صورة ايجابية عف المنظمة وانشطتيا ،وعممياتيا ،وبالتالي يضمف ليس فقط الحفاظ عمى حصتيا

وزبائنيا ،وانما زيادة ىذه الحصة وجذب المزيد مف الزبائف ليا.

 -5اليياكؿ التنظيمية خرائط تنظيمية تبيف البنية التنظيمية لممنظمة وفقا الدارتيا ،وانشطتيا ،وعممياتيا ،فضبل عف

المواقع الوظيفية لمعامم يف وفقا لمستوياتيـ االدارية .وتتحدد مبلمح الييكؿ التنظيمي وسماتو بمجموعة مف االبعاد التي
تعد اسس يستند عمييا عند تصميـ وبناء الييكؿ التنظيمي الي منظمة.

 -6اثرت التغييرات العديدة التي رافقت التطور التقني بمختمؼ اشكالو في بناء وتصميـ اليياكؿ التنظيمية ،اذ اصبحت
اليياكؿ التنظيمية لمنظمات االعماؿ اكثر مرونة ،وأكثر استجابة لممتغيرات التي يمكف اف تواجييا منظمات االعماؿ.

 -7ال توجد ىياكؿ تنظيمية ثابتة يمكف اف تعتمد في جميع منظمات األعماؿ وانما لكؿ منظمة ىيكؿ تنظيمي يتفؽ
وأىداؼ المنظمة ،وغاياتيا ،ومرامييا ،وطبيعة نشاطيا ،والبيئة التي تعمؿ فييا ومف خبلليا ،فضبل عف العديد مف

المتغيرات االخرى التي تفرض نفسيا عمى كؿ منظمة وتضع ليا خصوصية وتفرد تميزىا عف غيرىا مف المنظمات

االخرى.

 -8تتفؽ اليياكؿ التنظيمية لممنظمات النفطية مع طبيعة عمؿ ىذه المنظمات وخصوصية القطاع النفطي ،اذ يتـ

اعتماد ىياكؿ تمكف ىذه المنظمات مف تحقيؽ اىدافيا وبافضؿ ما يمكف.
ب -االستنتاجات الميدانية

 -1بينت نتائج التحميؿ الوصفي ألبعاد البحث عف توجو اجابات االفراد المبحوثيف نحو االيجابية والتوافؽ لكؿ فقرة مف
الفقرات المعيرة لمبحث ،االمر الذي يثبت اف االداء التسويقي في المنظمة المبحوثة يعتمد عمى االبعاد الييكمية التي

تحدد بناء وتصميـ وشكؿ الييكؿ التنظيمي المعتمد في الشركة المبحوثة.

 -2اظيرت نتائج التحميؿ االحصائي وجود عبلقة ارتباط معنوية بيف االبعاد الييكمية واالداء التسويقي عمى المستوييف
الكمي والجزئي والذي يبيف ارتباط ا الداء التسويقي لمشركة المبحوثة وتحديدا فيما يخص عنصر التوزيع واالبعاد الييكمية
المعتمدة في تصميـ وصياغة ىيكميا التنظيمي.

 -3بينت النتائج وجود تأثيرات معنوية موجبة وعمى المستوييف الكمي والجزئي لؤلبعاد الييكمية في االداء التسويقي
لمشركة المبحوثة ،والذي يشير وبوضوح الى التأثيرات االيجابية لؤلبعاد الييكمية التي تنعكس في االداء التسويقي وتعمؿ
عمى تيسير تحقيؽ االىداؼ والمرامي التي تروـ الشركة تحقيقيا وبأفضؿ ما يمكف.
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ثانيا :المقترحات

 -1اىتماـ ادارة الشركة المبحوثة بضرورة دراسة المفاىيـ االدارية بعامة والتسويقية منيا بخاصة لمعامميف فييا وذلؾ
لتعزيز قدراتيـ المعرفية ،وتمكينيـ مف المفاتيح العممية لمعموـ االدارية والتسويقية بخاصة التي يمكف اف تـ استخداميا

بحكمة مف تحقيؽ االداء التسويقي االفضؿ لمشركة ضمف الحدود االدارية لمحافظة كركوؾ.

 -2مراعاة االدارة لبلداء التسويقي بعامة ،ومنو التوزيع بخاصة كونو احد مكونات االداء التسويقي والذي يحدد صورة
المنظمة وموقعيا لدى الزبوف ،وبالتالي رضاه عف ادائيا.

 -3تثقيؼ العامميف في الشركة المبحوثة بالدور الميـ والحيوي الذي تؤديو الشركة في المجتمع ،واليات العمؿ التسويقي
بعامة ،واركاف وظيفة التسويؽ بخاصة ومدى اىمية ىذه المعمومات في التعامؿ مع جميع االطراؼ المستفيدة مف
المنتجات النفطية.

 -4تبادر الشركة المبحوثة الى االستفادة مف تفردىا في السوؽ العراقية بعامة ،وسوؽ محافظة كركوؾ بخاصة الى
االستفادة مف التوجو نحو المستفيديف مف خدماتيا وأنشطتيا التسويقية ،واالنفتاح نحوىـ وبناء عبلقات وروابط تخدـ

الشركة المبحوثة في التعرؼ عمى ردود افعاليـ وأرائيـ عف اداء الشركة التسويقي.

 -5االستفادة مف عبلقة االرتباط بيف االبعاد الييكمية وبيف االداء التسويقي عمى المستوييف الكمي والجزئي والعمؿ عمى
تعزيز ىذه العبلقة بالشكؿ الذي يعود لمشركة المبحوثة بأعمى العوائد المادية والمعنوية.

 -6استثمار التاثيرات االيجابية لبلبعاد الييكمية وانعكاساتيا في االداء التسويقي لمشركة المبحوثة بالشكؿ الذي يعطي
افضؿ صورة يمكف اف تغرس في ذىف الزبوف المستفيد مف انشطتيا وعممياتيا التسويقية.

 -7اعتماد المنظمة التقنية الحديثة واالستفادة منيا في التواصؿ مع جميع االطراؼ ذات العبلقة بعممياتيا وانشطتيا
التسويقية.

 -8ضرورة اىتماـ الشركة بزبائنيا عمى اختبلؼ انواعيـ ومتطمباتيـ ،كونيـ سبب وجودىا ،ومصدر ايراداتيا.

 -9اعتماد وسائؿ التواصؿ االجتماعي وتفعيميا لمتواصؿ مع المستفيديف مف انشطة الشركة المبحوثة وخدماتيا،
ومحاولة التعرؼ عمى ارائيـ ،ومقترحاتيـ ،وشكاواىـ والتي يمكف اف تكوف مفيدة لمشركة المبحوثة في تحسيف وتطوير

ادائيا التسويقي واالرتقاء بو ليبمغ طموح المستفيديف الذيف يمثموف زبائف الشركة.
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