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فضالً عن العولمة  ،يتميز عالم االعمال اليوم بالتعقد البيئي والتطور السريع للتكنولوجيا  

التي جعلت العالم قرية صغيرة تتنافس فيها الشركات من أجل اكتساب حصة سوقية تمكنها من 

مما أدى الى زيادة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات والتهديدات التي  ،البقاء في السوق

ينبغي  ،واحتدام المنافسة بين الشركات وتزايدها واشتدادها ،وفي ظل هذه التحديات الكبيرة ،توجهها

وال يمكن تحقيق ذلك  ،على الشركات التفكير في كيفية تحقيق التفوق والتقدم خطوة عن المنافسين

لما له من أثر كبير  ،ومن أهمها نظام التصنيع الفعال ،اال من خالل االهتمام بنظم التصنيع الحديثة

دافها بكفاءة وفعالية في قيادة الشركة الى مركز تنافسي أفضل وزيادة فرصها في النجاح وتحقيق أه

من خالل التكيف مع التغيرات والتغلب على التحديات وتحويلها الى فرص تمهيداً الستغاللها 

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتفوق على المنافسين.

الفكري والفلسفي للدراسة وهما  اإلطارتتكون الدراسة الحالية من متغيرين يشكالن   

وان مشكلة  ،)الفرص التسويقية( المتغير التابع و ،ل( المتغير المستقل)متطلبات التصنيع الفعا

ما طبيعة عالقة االرتباط والتأثير بين متطلبات  الدراسة يمكن صياغتها من خالل التساؤل اآلتي

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من  ،؟رص التسويقية في الشركة المبحوثةالتصنيع الفعال والف

تحقق وجود عالقات ارتباط وتأثير معنوية بين متطلبات التصنيع الفعال  :ستنتاجات من أهمهااال

قدم  ،واستناداً الى االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة والفرص التسويقية في الشركة المبحوثة.

مجموعة من التوصيات التي تنسجم مع هذه االستنتاجات وأهمها: ضرورة زيادة اهتمام  انالباحث

حوثة بالتصنيع الفعال بوصفه استراتيجية تصنيع تساعد الشركة على التكيف مع الشركة المب

 التغيرات التي تحدث في البيئة ومواجهة التحديات واستغالل الفرص الناشئة عن هذه التغيرات.

 .الفرص التسويقية الفعال،التصنيع  المفتاحية:الكلمات 

Management Marketing Opportunities Within the Framework of the 

Adoption of the Requirement of the Agile Manufacturing for 

Products Pharmaceutical  

Empirical Study in the Public Company for Drugs & Medical Supplies in the Samarra 
 

Researcher Omar Abed Al-Majeed Rashad Prof. Dr. Kassem Ahmed Handal 

College of Administration & Economics College of Administration & Economics 

Tikrit University Tikrit University 

Abstract 

  Today's Business world is characterized by the environmental complexity and 

rapid development of technology. As well as the Globalization that has made the world 
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a small village in which companies compete in order to gain market share that enables it 

to stay in the market. This has led to increased competition between companies and to 

increase challenges and the threats that they face. In light of these great challenges and 

the intensification of competition between companies and their increasing and 

intensifying companies should think about how to achieve excellence and progress a 

step away from competitors, and this can only be achieved through attention to modern 

manufacturing systems. The most important of which is the Agile Manufacturing 

System. Which has a great impact in leading the company to a better competitive 

position and increasing its chances of success and achieving its objectives efficiently 

and effectively by adapting to changes and overcoming the challenges and turning them 

into opportunities for further development, and the use of modem technology to 

outperform competitor. 

  The current study consists of two variables which constitute the intellectual and 

philosophical framework of the study, namely: (Agile Manufacturing Requirements) the 

independent variable, and (Marketing Opportunities) the dependent variable. The 

problem of the study can be formulated through the following  question : What is the 

nature of the correlation between the agile manufacturing requirements and the 

marketing opportunities in the company the research sample?. The study reached a 

number of conclusions most important of which are; the existence of significant 

correlation and influence between the requirements of agile manufacturing and 

marketing opportunities in the company. Based on the findings of the study. The 

researcher presented a set recommendations that are consistent with these conclusions: 

the most important of these is the need to increase the company's interest in agile 

manufacturing as a  manufacturing strategy that helps the company adapt to the changes 

in the environment and to meet the challenges and exploit the opportunities arising from 

these changes. 

Keywords: Agile Manufacturing, Marketing Opportunities. 
 

 المقدمة

المتطلبات االساسية والمهمة لنجاح الشركات في الوقت الحاضر هي امتالكها مقومات   

التفوق والمنافسة والحصول على حصة كبيرة في السوق الحالي الذي يتسم بالتغير المفاجئ 

اتجهت الشركات الى  ،ع زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التغيرات في البيئةوم ،والمستمر

ومن هذه السياسات المهمة هو تبني  ،رسم سياسات جديدة تكفل لها التفوق والتميز عن المنافسين

نظام التصنيع الفعال الذي يجعل الشركة قادرة على مواجهة التغيرات والتحديات من خالل اكتساب 

واقتناص واستغالل الفرص  ،رونة والفعالية و القدرة على مواجهة المنافسين والتفوق عليهمالم

التسويقية وادارتها بالشكل الذي يضمن للشركة البقاء واالستمرار في عملها وتحقيق اهدافها 

 وبالتالي التفوق في عالم االعمال.

تقييم دور وإسهام  باتجاهالضوء  وبناًء على ما تقدم جاءت فكرة الدراسة الحالية في تسليط  

وذلك من خالل دراسة ميدانية في  ،متطلبات التصنيع الفعال في ادارة الفرص التسويقية للشركة

باالعتماد على إطار فكري يستند  ،سامراءاعة االدوية والمستلزمات الطبية/الشركة العامة لصن
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 التوصياتلى االستنتاجات وتقديم ا الصولو ،على رسائل وأطاريح الباحثين في هذه المتغيرات

 المفيدة للشركة المبحوثة.

 ،المحور االول منهجية البحث ،واتساقاً لما تقدم فأن البحث الحالي يتكون من ثالثة محاور  

 والمحور الثالث الجانب العملي واالستنتاجات والتوصيات. ،والمحور الثاني الجانب النظري
 

 منهجية البحث األول:المحور 

أدى الى ظهور  ،ان التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا :مشكلة الدراسة .أوالا 

وان هذا التطور أدى  ،مفاهيم تصنيع جديدة تستخدمها الشركات من أجل المنافسة في سوق االعمال

ح الى زيادة شدة المنافسة بين الشركات من أجل اكتساب حصة سوقية تمكنها من تحقيق االربا

االمر الذي  ،كما ان بيئة االعمال أصبحت اليوم تتسم بالتغير المستمر والمفاجئ ،والبقاء في السوق

لذلك فأن التحدي االكبر الذي تواجهه  ،أثقل كاهل الشركات وجعلها غير قادرة على التنافس

راتها الشركات هو مدى قدرتها على تبني آلية عمل مناسبة على وفق أطر ونظم علمية لتنمية قد

لذلك ظهر التصنيع الفعال  ،وتمكنها من أثبات وجودها في السوق الذي تعمل فيه ،على التنافس

تقليل  ،ويعمل على زيادة المرونة واالنتاجية ،كنظام تصنيع يركز على مجاالت التصنيع المختلفة

ات الزبائن وهدفه االساسي هو تلبية حاج ،وكذلك االستخدام الكفوء للطاقة االنتاجية ،التكاليف

ومن جهة اخرى فأن تحديد الفرص التسويقية  م بشكل أفضل وأسرع من المنافسين.ورغباته

وتفوق  ،وتحليلها وتقييمها ومن ثم استغاللها بالشكل االمثل يعد طريقاً مهماً لنجاح الشركة

نية وكذلك امكا ،استراتيجيتها التسويقية التنافسية من خالل ادارة هذه الفرص بطريقة علمية

السيطرة على التهديدات وتحويلها الى فرص في ضوء التحليل االستراتيجي الجيد لعناصر البيئة 

فأن المشكلة  انومن خالل الدراسة الميدانية التي أجراها الباحث ،وتأسيساً على ما تقدم التسويقية.

تكيف والتعديل االساسية للدراسة تتمحور حول ضعف القدرات واالمكانيات الصناعية في العراق لل

حاجات الزبون وهذا يفسر ضعف قدراتها التنافسية  ةً وخاص ،للمتغيرات والعوامل السوقية المختلفة

ومما تقدم يمكن طرح التساؤالت االتية للتعبير عن مضمون مشكلة  ،في االسواق المحلية والعالمية

 يأتي:الدراسة وكما 

فعال وما هي نسبة االلتزام بكل متطلب من تحديد متطلبات إقامة التصنيع الالتساؤل االول: 

 متطلبات هذا المفهوم في الشركة المبحوثة؟

ماهي أبعاد الفرص التسويقية وما هي نسبة تحقيق كل بعد من هذه األبعاد في التساؤل الثاني: 

 الشركة المبحوثة؟

الفعال وأبعاد هل توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطلبات التصنيع التساؤل الثالث: 

 الفرص التسويقية في الشركة المبحوثة؟

هل يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين متطلبات التصنيع الفعال وأبعاد الفرص التساؤل الرابع: 

 التسويقية في الشركة المبحوثة؟

 اآلتية:تتجلى أهمية الدراسة في الجوانب  :أهمية الدراسة .ثانياا 

في القطاع الصناعي بوصفه نظام تصنيع حديث يعمل على أساس  أهمية نظام التصنيع الفعال. 5

مجموعة من أنظمة التصنيع المختلفة للوصول الى المرونة واالبداع المطلوبين لتغطية الطلبات 

وبالتالي تحقيق الجودة العالية والكلفة  ،إذ يؤدي الى تكوين فلسفة انتاج وجودة شاملة ،السوقية

 لحاجة الزبائن.المناسبة وسرعة االستجابة 
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اهمية استغالل الفرص بشكل عام والفرص التسويقية بشكل خاص  تبرز اهمية الدراسة أيضا من. 2

 لدورها المهم في نجاح الشركة وتفوقها وتميزها. االستغالل األمثل والمناسب وفي الوقت المناسب

كتسابها القدرة على تسليط الضوء على الدور الذي يؤديه التصنيع الفعال في دعم الشركة وا. 1

 المنافسة والقدرة على استغالل وادارة الفرص التسويقية.

تشخيص استعدادات الشركة المبحوثة على تبني التصنيع الفعال وأجراء التعديالت الالزمة تمهيداً . 6

 لتبنيه بشكل كفوء الستغالل الفرص التسويقية وإدارتها.

ثة لتحقيق اهدافها في بيئة مفتوحة وتنافسية من خالل مساهمة الدراسة في إرشاد الشركة المبحو. 1

االستفادة من نتائج الدراسة الميدانية التي ستبصر إدارة الشركة المبحوثة بجوانب اإليجاب أو 

وتمكين الشركة من توطين العالقة بين المتغيرات لتعزيز  ،القصور في تطبيق متغيرات الدراسة

 أداء الشركة وتحسينه.

 :ف الدراسةأهدا ثالثاا.

وما مدى  ،تهدف الدراسة الى تعريف الشركة المبحوثة بمتطلبات التصنيع الفعال وما هي أهميته. 5

 أمكانية تطبيقه.

ووضع االساسيات الالزمة لتحديد وتحليل وتقييم  ،تحديد الفرص التسويقية المتاحة للشركة المبحوثة. 2

 هذه الفرص في البيئة السوقية.

رة اهتمام المدراء في الشركة المبحوثة بأهمية الدور الذي يؤديه التصنيع الفعال في نشر الوعي وأثا. 1

 استغالل الفرص التسويقية.

تقديم مجموعة من التوصيات وفقاً للتحاليل والنتائج التي توصلت اليها الدراسة للقيادة االدارية في . 6

 نتائج تحليل الجانب الميداني للدراسة.وذلك في ضوء  ،الشركة المبحوثة بما يساهم في تحسين ادائها

تحديد وتحليل طبيعة ونوع عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة الحالية )التصنيع . 1

 الفرص التسويقية( للتأكد من صحة العالقات السببية والمنطقية بين هذه المتغيرات. ،الفعال

 :مخطط البحث .رابعاا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث مخطط: (5الشكل )

 يمثل عالقة ارتباط                                

 يمثل عالقة تأثير                                

 ان.المصدر: من إعداد الباحث

 

 تقانة المعلومات.. 1

 شركاء الشركة. .2

 عاملين ذوي مهارة معرفية.. 3

 

 التصنيع الفعال

 االبتكار التسويقي. .1

 الكفاءة التسويقية. .2

 بناء الميزة التنافسية. .3

 التركيز على خدمة الزبون. .4

 

 الفرص التسويقية
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تماشياً مع مضامين مشكلة البحث المطروحة وأهدافه ومخططه تم  :الدراسةفرضيات  .خامساا 

 اآلتية:وضع الفرضيات 

 تزم الشركة المبحوثة بمستوى مناسب من متطلبات التصنيع الفعال.تل :االولىالفرضية 

 تستغل الشركة المبحوثة الفرص التسويقية المتاحة لها. :الثانيةالفرضية 

توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات التصنيع الفعال والفرص  :الثالثةالفرضية 

 التسويقية في الشركة المبحوثة.

يوجد تأثير معنوي موجب لمتطلبات التصنيع الفعال في الفرص التسويقية في  :الرابعةالفرضية 

 الشركة المبحوثة.

اختيرت عينة قصدية من األفراد المبحوثين من  :الدراسة(وصف األفراد المبحوثين )عينة  سادساا.

في أقسام أصحاب الخبرة والدراية من القيادات اإلدارية واإلنتاجية في المستويين العليا والوسطى 

الشركة لضمان اإلفادة من المعلومات الدقيقة والمفيدة، فضالً عن الصالحيات التي يتمتعون بها 

وعلى هذا األساس قام  ،وإمكانية الحصول على األفكار والمقترحات التي تعزز من أهمية الدراسة

شركة المبحوثة في ( استمارة استبانة على عينة من األفراد المبحوثين في ال01بتوزيع ) انالباحث

أي بنسبة استجابة  ،( استمارة استبانة صالحة للتحليل71مواقع عملهم وتّم الحصول على )

 ( تفاصيل توزيع االستمارات.4ويوضح الجدول ) ،(00%)

وفيما يأتي توضيح ألهم الخصائص المميزة لألفراد المبحوثين )البيانات العامة( من حيث   

 ومدة الخدمة بالشركة(. ،والعمر ،)الجنس، والتحصيل الدراسي

 االفراد المبحوثينوصف  :(5الجدول )

 سالجن

 المجموع أنثى ذكر 

 70 15 55 التكرار

 100% 21% 79% النسبة

 ييل الدراسالتحص

 المجموع دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم فني إعدادية 

 70 2 11 1 40 16 0 التكرار

 %100 %3 %16 %1 57% 23% 0 النسبة

 ةالفئات العمرية/سن

 المجموع فأكثر 60 50-59 40-49 30-39 20-29 

 70 3 16 40 11 0 التكرار

 %100 %4 %23 %57 %16 0 النسبة

 ةمدة الخدمة/سن

 المجموع فأكثر 31 26-30 21-25 16-20 11-15 6-10 

 70 3 4 23 30 10 0 التكرار

 %100 %4 %6 %33 43% %14 0 النسبة

 اد على نتائج استمارة االستبيان.باالعتم انمن إعداد الباحث المصدر:
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 الجانب النظري :المحور الثاني

 التصنيع الفعال أ. 

التصنيع الفعال سرعة الدخول إلى السوق وبأقل كلفة وبأعظم يقصد ب :مفهوم التصنيع الفعال .أوال

وان المقياس النهائي للتصنيع هو  ،متجددةقدرة على تلبية متطلبات ورغبات الزبائن المتنوعة وال

 (.Koh & Wang, 2010 :157القدرة على إسعاد الزبائن )

التصنيع الفعال بأنه قدرة الشركة على إقامة  (Dischler & Hug, 2011: 27وعرف )  

وزيادة  ،التصنيع االفتراضي مع نظام تطوير المنتجات بكفاءة ليتم تلبية متطلبات السوق المتغيرة

والقدرة على المنافسة في االسواق العالمية التي تعتبر من  ،ستوى خدمة الزبائن وتقليل كلف السلعم

أهم األهداف لتبني التصنيع الفعال وكذلك إمكانية تحقيق األرباح وزيادة فرصة البقاء على المدى 

في  بأن التصنيع الفعال هو أسلوب يتم تنفيذه (Kumar & Dev, 2015: 1)وأوضح  الطويل.

الشركة لكي تكون لديها القدرة على االستجابة السريعة الحتياجات ورغبات الزبائن عن طريق 

 األدوات واألنشطة والعمليات والتدريب وتتم هذه جميعها بالكلفة والجودة نفسها.

 :متطلبات التصنيع الفعال .ثانياا 

 ،تطبيق جميع عمليات التصنيع الفعالتقانة المعلومات بمثابة القلب النابض ل تعد :تقانة المعلومات .1

هم في توفير البيانات والمعلومات وجميع التسهيالت الضرورية لمختلف مواقع ومجاالت إذ تس

 .(111: 2110 ،اإلنتاج والعمليات في الشركة )الالمي

تكنولوجيا المعلومات تتكون من ان  (Krajewski & Ritzman, 2005: 513) وذكر  

 .شبكات االتصاالت والبرمجيات وقاعدة البياناتاألجهزة والمعدات و

( على أهمية وضرورة تطبيق تقانة المعلومات ألنها Slack et al., 2010: 500كما أكد )  

تحقق أفضل اتصال بين المجهزين والزبائن وبالتالي تمكن الشركة من تحقيق نتائج جيدة في 

بأن تقانة المعلومات تتمثل  (11: 2151 ،وأضاف )علي المجاالت التنظيمية واالستراتيجية.

بمجموعة من القدرات والقابليات التي تزود الشركة بأنظمة العمل التي تتكون من قاعدة مادية تشمل 

األجهزة والبرمجيات والبيانات وتقانة االتصال والتطبيقات األساسية فضالً عن العنصر البشري 

 ارات وااللتزام والقيم وقواعد المعرفة.معبراً عنه بمجموعة من الخبرات والكفاءات والمه

شركاء الشركة أو يمكن تسميتهم بــ )الشركاء المتحدين( يقصد به الشراكة او  :شركاء الشركة .2

وهذا ما  ،كذلك التحالفات والشراكات المؤقتة والدائمة مع الشركات األخرى ،التعاون مع المجهزين

اما شركاء الشركة الداخليين )داخل الشركة(  ،(يشمل شركاء الشركة الخارجيين )خارج الشركة

فيشمل مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات وذلك عن طريق منحهم الصالحيات. وذكر 

(Daft, 2010: 206 بأن مشاركة العاملين بشكل فاعل )يتطلب تشكيل فرق العمل بأنواعها  وكفء

لية اتخاذ القرارات والتوجه االستراتيجي ألداء ومهامها المختلفة ليتم التأثير بشكل ايجابي في عم

ومنها فرق العمل متعددة المهام وفرق العمل الذاتية وحلقات الجودة ويتم منح هذه الفرق  ،الشركة

صالحيات اتخاذ القرارات والمراقبة على أداء إعمال الشركة وكذلك إعطائهم القوة للتأثير والتغيير 

 يكل التنظيمي ونظام الحوافز والمكافآت.مثل اله ،في بعض مجاالت الشركة

( بأن الشركة التي تتبنى التصنيع الفعال يتطلب منها Slack et al., 2004: 4)وأشار   

الدخول في اتفاقيات شراكة مع المجهزين حتى يتم تجهيزها بالمواد الالزمة في إطار تحقيق 

 األهداف المشتركة.
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تصنيع الفعال يتكون من العاملين األذكياء ذوي المهارات إن ال :العاملين ذوي مهارة المعرفية. 3

وأن هؤالء العاملين  ،(Knowledge Workersالمعرفية و كذلك يمكن تسميتهم بصناع المعرفة )

وكذلك يمتلكون الفهم والمعرفة الواضحة  ،يضيفون قيمة الى منتجات شركاتهم بتطبيق معارفهم

مهارات المختلفة ومنها مهارة التفكير االستراتيجي ومهارة فضالً عن امتالكهم ال ،بمتطلبات عملهم

التعلم المستمر والتحسين المستمر وروح اإلبداع واالبتكار التي تدفعهم إلى توسيع رؤيتهم وأهدافهم 

وعادتاً يتصف هؤالء العاملون األذكياء بأنهم واثقين من  ،وتقديم منتجات وخدمات أفضل للشركة

( إن اإلبداع Asare, 2014: 19ويرى ) (.Durbin, 2012: 387هم )أنفسهم ومبدعين في عمل

وذلك من خالل رأس المال الفكري  ،واالبتكار يُّعدان نقطة االنطالق والمحرك األساسي للشركات

ومن خصائص العاملين في ظل التصنيع الفعال أن يكونوا من  ،الذي تمتلكه والمستندة على المعرفة

وقوى العمل  ،وقوى العمل المتعددة الوظائف ،المعرفة لفرق العمل ،وماتذوي مهارات بتقانة المعل

 والتفويض واستراتيجيات التصنيع المتقدمة. ،متعددة اللغات وفريق التوجيه الذاتي

 استراتيجيات التصنيع الفعال .ثالثاا 

 ،دارة العلياان عملية التخطيط االستراتيجي تعد من المهام االساسية لإل :التخطيط االستراتيجي. 1

وعلى المديرين االستراتيجيين ان يتولوا القيام بعملية التخطيط االستراتيجي ووضع االهداف 

م ـن ثـركة ومـة للشــواالستراتيجيات بما يتناسب ويتالءم مع ظروف البيئة الداخلية والخارجي

ق ــة وتحقيــلموضوعطط اــذ الخــة لتنفيــراءات الالزمــات واالجـياسـيب والســد االسالـتحدي

( و Nylund & Shankar, 2012: 46كما ذكر كل من ) .(12: 2111 ،داف )الداووديــااله

(Bhekithemba & Lemohang, 2015: 38 ان التخطيط االستراتيجي له اهمية كبيرة )

بالنسبة لتحسين االداء في جميع انشطة ومجاالت التصنيع والسبب بذلك يعود الى ان التخطيط 

ستراتيجي يأخذ بالحسبان مصلحة الشركة على المدى البعيد في تحديد االعمال المناسبة والبرامج اال

 والسياسات العملياتية لتحقيق التصنيع الفعال.

( ان هناك مجموعة من اساليب تصميم Nylund & Shankar, 2012: 46ذكر ) :تصميم المنتج. 2

 ،(CAMوالتصنيع بمساعدة الحاسوب ) ،(CADالمنتج منها التصميم بمساعدة الحاسوب )

 (.CAEوالهندسة بمساعدة الحاسوب )

( بأن أساليب تصميم Krajewski & Ritzman, 1999: 158وفي السياق ذاته أوضح )  

 ،( هنالك الهندسة المتزامنةCAD, CAM, CAE) فضالً عن الـ ،المنتجات تعددت وتنوعت

ر وظيفة الجودة وكذلك التصميم إلمكانية التصنيع ونش ،واسلوب تحليل القيمة )القيمة الهندسية(

( هو عبارة عن نظام CADوأن التصميم بمساعدة الحاسوب ) ،والتصنيع للبيئة ،و/أو التجميع

حاسوبي يستخدم المخططات الحاسوبية لتصميم المنتجات الجديدة أو إلجراء التعديالت والتحسينات 

 على المنتجات القائمة )الحالية(.

هو تشابك الشركات التي تتميز بالتشتت الجغرافي ويتم دعمها ومساندتها و :وع االفتراضيالمشر. 3

وفي  (.Ewilson et al., 2002: 686من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )

/أو الزبائن والشركات االفتراضية يتقاسم الشركاء معارفهم وخبراتهم لكي يقوموا بتلبية طلبات 

ت غير متوفر ضمن المنطقة /أو خدمة معينة يستلزم انتاجها توفر المعارف والخبرالعةتطوير س

/أو السوق ويكون اهتمام الشركة االفتراضية منصباً بشكل كبير على التجارة االلكترونية التشارك

 .(22: 2112 ،كفضاء سوقي )الديوه جي
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تقانة المعلومات بأنها المجموع  (57: 2111 ،عرف )السندي :االتمتة وتكنولوجيا المعلومات .4

الكلي للمعرفة والخبرة المكتسبة والتي تستخدم في انتاج السلع والخدمات ضمن نطاق اجتماعي 

واقتصادي معين وذلك بقصد اشباع حاجات ومتطلبات المجتمع من المنتجات كماً ونوعاً. كما اعتبر 

(Peter, 2001: 17تقانة المعلومات تطوراً جديداً للتعا )إذ تخترق الحواجز  ،مل مع المعلومات

 الزمانية والمكانية للشركة.

 الفرص التسويقيةب. 

( الفرص التسويقية بأنها استراتيجية 61 :2152عرف )شيت،  :مفهوم الفرص التسويقية .اوالا 

تهتم بأتباع وسائل إلشباع حاجات ورغبات الزبائن سواء كانت حاجة مرتبطة بسلعة او خدمة معينة 

 قدرة الشركة على النمو والنجاح. هة المخاطر التي تحد منومواج

( انها حاجة ورغبة الزبون التي تجد فيهما Kotler & Armstrong, 2007: 99ويرى )  

الشركة احتماالً كبيراً تستطيع بموجبه ان تحقق ارباح عن طريق اشباعها لتلك الحاجات. وذكر 

يقية مفضله والتي يمكن ان تستغلها الشركة وهي ( أنها اوضاع وحلول تسو21 :2156)القوطجي، 

ذات تأثيرات ايجابية على االغلب، وترتبط بوجود حاجة غير مشبعة داخل السوق وتنتج لوجود 

عوامل ومتغيرات تسويقية في البيئة، وتسعى الشركة الستغاللها وتحقيق اهدافها وبناء ميزة 

 تنافسية.

فرصة التسويقية تساعد الشركة في الوصول الى النتائج ان ال :أهمية الفرص التسويقية .ثانياا 

المرجوة والتي تم التخطيط لها مسبقاً وذلك من خالل اغتنام تلك الفرص، وليس من خالل مواجهة 

ان التعرف على الفرص التسويقية لها اهمية كبيرة فهي  ،(Drucker, 1990: 23التحديات فقط )

يقية، واختيار االستراتيجية المالئمة لطبيعة الفرصة المتاحة تساعد في عملية اتخاذ القرارات التسو

 (.21 :2156في البيئة التي تتسم بالتغير السريع )القوطجي، 

هناك مصدرين رئيسين للشركة للبحث عن الفرص التسويقية  :مصادر الفرص التسويقية .ثالثاا 

 كاالتي:وهي 

 ا فأن المصادر الداخلية للشركة ولهذ ،اعال تزال الحاجة هي ام االختر :الداخلية المصادر. 1

ين ـــن المنافســعركة ـيز الشــي تمــالفكار والفرص التإلنشاء وتكوين ا تشكل مصدراً اساسياً 

( الى Crawford & Benedetto, 2003: 11من ) . كما اشار كل(6 :5226 اكميالن،)بلوك وم

العاملين في الشركة، او وحداتها االدارية  ان المصادر الداخلية المتوفرة في الشركة قد تنشأ من

 وزعين،موالوخدمات الزبائن  البيع،ورجال  والمبيعات، الجديدة،المتمثلة بوحدات تطوير المنتجات 

والفنيين والبحث والتطوير، كما ان اي مصدر داخل الشركة يمكن ان يقدم فكرة  والمهندسين،

 تسويقية.لفرصة 

لمصادر الخارجية كافة المصادر في البيئة الخارجية المحيطة بعمل تشمل ا الخارجية: المصادر. 2

وكذلك البيئة االقتصادية والتغيرات  الحكومية،الشركة والمتمثلة بالبيئة السياسية واالنظمة والقوانين 

وكذلك اي مصادر اخرى خارج الشركة  والديموغرافية،فضالً عن البيئة االجتماعية  التكنولوجية،

 .(64 :2116عكروش وعكروش، م في اكتشاف الفرص التسويقية )سهممكن ان ت

 أنواع الفرص التسويقية .رابعاا 
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ان مفهوم االبتكار التسويقي واسع، وهو يعني االبتكار في جميع اوجه النشاط  :االبتكار التسويقي. 1

طة التسويقي، وبالتالي فهو ال يقتصر على مجال معين في التسويق، وانما يشمل كافة االنش

 (.Lambain, 1993: 281المرتبطة بتوجيه المنتج من الشركة الى الزبائن )

( االبتكار التسويقي بأنه عملية توليد االفكار وتطويرها وتنفيذها 42 :2157وعرف )منال،          

بشكل كفوء وفعال يشمل جميع الممارسات التسويقية في الشركة. ويهدف االبتكار التسويقي الى 

من المنافسين من خالل البراعة في تحديد وتلبية رغباتهم وحاجاتهم  أفضلبائن بشكل ارضاء الز

 (.22 :2152بشكل دقيق وسريع، والموائمة بينها وبين قدرات وامكانيات الشركة )طاوس، 

و تحقيق مخرجات تسويقية بكلف أقل، أتحقيق نفس المخرجات التسويقية  هيو :الكفاءة التسويقية. 2

( الكفاءة 21: 2115. ووصف )الراوي والسند،(514 :2115)أبو فاره،  لكلفبنفس ا أكثر

التسويقية بأنها تحسين المخرجات التسويقية عن طريق تحسين المدخالت التسويقية. ويرى 

(Arnold et al., 2002: 10)  ان الكفاءة التسويقية هي زيادة الوحدات المنتجة للمخرجات

 التسويقية مع ثبات الكلفة.

تعد الميزة التنافسية عنصراً اساسيا ً وجوهريا ً لنجاح الشركة في بناء قيمة  :بناء ميزة التنافسية. 3

للزبون في ظل بيئة االعمال الحديثة، ويرتبط مفهوم الميزة التنافسية بقدرة الشركة على استخدام 

وقها على مواردها وامكانياتها بشكل يضمن لها التميز والخصوصية، وهذا يزيد من فرصة تف

( ان الميزة التنافسية هي Porter, 2003: 174(. واوضح )55: 2110 بودحوش،المنافسين )

المستخدمة  الطرائقق جديدة تكون أكثر فاعلية من تلك ائقدرة الشركة في الوصول الى اكتشاف طر

 لى تجسيد هذا االكتشاف ميدانياً.من قبل المنافسين، حيث تكون الشركة قادرة ع

( ان الميزة التنافسية تعني قدرة الشركة على فعل شيء 11 :2156عبدالرزاق، ويرى )  

افضل من المنافسين ويعطيها تفوق تنافسي في السوق واعطاء قيمة اكبر للزبائن، وهذا يعني قدرة 

 وتقديمها الى الزبائن بشكل مميز عما يقدمه المنافسون. وخدمات( )سلعالشركة على انتاج منتجات 

لذا على  ،فهم الثروة الحقيقية لها ،يعد الزبائن شريان الحياة ألي شركة :ز على الزبونالتركي. 4

وكسب رضاهم ووالئهم  ،الشركة االهتمام بالزبائن والتركيز عليهم وبناء عالقات ترابط قوية معهم

( ان Farris et al., 2010: 1(. ويرى )52: 2114 ،من خالل إيجاد قيمة لهم )البكري وسليمان

ضا الزبائن يمكن ان يتحقق من خالل تقديم الشركة لسلع أو خدمات تشبع حاجات ورغبات ر

( على ان التركيز على الزبون هي عملية 547: 2155 ،ويؤكد )مطر وآخرون الزبائن المتوقعة.

وعلى العاملين في الشركة  ،السعي نحو الزبون لدرجة تدخل الزبون في تحديد اهداف الشركة

 ضمن سلسلة متكاملة لتلبية حاجاته والحصول على رضاه.العمل الدؤوب 

( ان الهدف االساسي من التركيز على الزبون هو Nazari et al., 2016 :917ويرى )  

 جمع المعلومات الالزمة عن احتياجات الزبائن ورغباتهم المختلفة من اجل تلبيتها بشكل سليم.
 

 الجانب العملي :المحور الثالث

 اهات إجابات األفراد المبحوثين تجاه التصنيع الفعالعرض اتج .أوالا 

( أن نسبة االلتزام 2يتبين من معطيات الجدول ) :نسبة االستجابة لمتطلب تقانة المعلومات. 1

( وهذا يدل على أن مستوى المبحوثين قد بلغ المستوى الرابع %71لمتطلب تقانة المعلومات هي )

لة المدركة( التي تؤشر الى أهمية االلتزام بمتطلب تقانة من آلية المقياس )ارتفاع مستوى الحا
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 ،(%25ومعامل اختالف ) ،(0.91وانحراف معياري ) ،(3.72المعلومات، وبوسط حسابي )

أعلى نسبة التزام بهذا المتطلب في الشركة  ( في االتجاه اإليجابي، كما أن66.4%وباتفاق )

ترنت في االنشطة التسويقية للمنتج النهائي في ( "تستخدم الشركة االن2Xالمبحوثة هي الفقرة )

( وبأعلى وسط %78الشركة ولالتصال بالمعني للحصول على المعلومات المطلوبة" بنسبة التزام )

( وهو أقل من المعدل %21( وأقل معامل اختالف )0.80( وأقل انحراف معياري )3.90حسابي )

( من المبحوثين وهذا يعني حسب رأي األفراد المبحوثين أن إدارة الشركة %74.3العام وباتفاق )

المبحوثة تستخدم االنترنت في االنشطة التسويقية للمنتج النهائي وكذلك لالتصال بالمعنيين 

( "تعد تقانة 3Xللحصول على المعلومات المطلوبة في حين كانت أقل الفقرات التزاماً في هذا البعد )

(، %69ن االولويات التي تضعها الشركة في برامج تحسين األداء العملياتي" بنسبة )المعلومات م

مما يعني حسب رأي األفراد المبحوثين في الشركة المبحوثة ان إدارة الشركة ال تضع تقانة 

المعلومات ضمن المستوى المطلوب من االولويات في برامج تحسين األداء العملياتي، وهذا ما 

( 15( ومعامل االختالف البالغة )1.09( واالنحراف المعياري )3.47وسط الحسابي )أشرته قيمة ال

 التي هي أكبر من المعدل العام.

 المعلومات( )تقانةاإلحصائي لفقرات بُعد  الوصف :(2الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انمن إعداد الباحث المصدر:

( أن 1توضح النتائج الواردة في الجدول ) :ة لبُعد عاملين ذوي مهارة معرفينسبة االستجاب. 2

( وبنسبة %66.8إجابات المبحوثين في الشركة المبحوثة تميل باتجاه االتفاق، وبنسبة عامة بلغت )

( من تلك اإلجابات، وهذا يعني أن مستوى إدراك المبحوثين قد بلغ %75التزام بهذا البعد )

من آلية المقياس وهي )ارتفاع مستوى الحالة المدركة( التي تؤشر الى أهمية  المستوى الرابع

( 3.75االلتزام بمتطلب عاملين ذوي مهارة معرفية، وتعزز تلك اإلجابات قيمة الوسط الحسابي )

( ومعامل اختالف 0.86( وانحراف معياري )3وهو أعلى من الوسط االفتراضي للمقياس البالغ )

على اتفاق األفراد المبحوثين بدرجة واضحة على فقرات هذا المتغير، وتعد (، وهذا يؤكد 23)

فنيين( مهرة في العمليات التصنيعية" من أكثر  ،( "تمتلك الشركة افراد )مهندسين 12Xالفقرة )

( وبأعلى وسط %80الفقرات تجانساً وانسجاماً لحصولها على أعلى نسبة استجابة في هذا المتغير )

( وهو أقل من المعدل العام 20( ومعامل اختالف )0.79وبانحراف معياري )( 3.99حسابي )

( من المبحوثين، مما يدل على أن الشركة المبحوثة تمتلك افراد مهندسين %82وبمجموع اتفاق )

وفنيين ذوي مهارة عالية في العمليات التصنيعية. في حين كانت هناك فقرتين تقاسمتا أقل نسبة 
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( "يمتلك العاملين في 10Xحيث كانت الفقرة االولى هي ) ،(%72ب وهي )التزام بهذا المتطل

( وبانحراف 3.59الشركة القدرة على تحمل مسؤوليات العمل بكفاءة" وبأقل وسط حسابي )

( من %57.2( وهو أكبر من المعدل العام، واتفاق )25( ومعامل اختالف )0.91معياري )

المبحوثين ان العاملين في الشركة المبحوثة ال يمتلكون المبحوثين، مما يعني وحسب رأي األفراد 

القدرات ضمن المستوى المطلوب والتي تمكنهم من تحمل مسؤوليات العمل بكفاءة. وكانت الفقرة 

( "يمتلك العاملين في الشركة مهارات متعددة تجعلهم قادرين على أداء أكثر من 13Xالثانية هي )

( وهو أكبر 25( ومعامل اختالف )0.89بانحراف معياري )( و3.59وظيفة" وبأقل وسط حسابي )

( من المبحوثين، مما يعني وحسب رأي األفراد المبحوثين ان %58.6من المعدل العام، واتفاق )

العاملين في الشركة المبحوثة ال يمتلكون المستوى المطلوب من المهارات المتعددة والتي تمكنهم 

 من وظيفة. أكثرمن أداء 

 ( الوصف اإلحصائي لفقرات بُعد )عاملين ذوي مهارة معرفية(1الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثمن إعداد  المصدر:

( إن نسبة االلتزام بمتطلب 6تؤشر معطيات الجدول ) :نسبة االستجابة لمتطلب شركاء الشركة. 3

ن مستوى المبحوثين قد بلغ المستوى الرابع من آلية ( وهذا يدل على أ%74شركاء الشركة هي )

المقياس )ارتفاع مستوى الحالة المدركة( التي تؤشر الى أهمية االلتزام بمتطلب شركاء الشركة، 

( وباتفاق ما نسبته 24( ومعامل اختالف )0.89( وبانحراف معياري )3.71وبوسط حسابي )

لتي أسهمت في إغناء هذا المتغير التي كانت أعلى ( في االتجاه اإليجابي، ومن الفقرات ا63.9%)

( %78( "تتبنى إدارة الشركة أسلوب العمل الجماعي" بنسبة استجابة )18Xنسبة التزام فيها الفقرة )

( وهو 19( وبأقل معامل اختالف )0.74( وبأقل انحراف معياري )3.91وبأعلى وسط حسابي )

من المبحوثين، مما يعني أن إدارة الشركة المبحوثة  (%74.3أقل من المعدل العام وبنسبة أتفاق )

وفق آراء المبحوثين تتبنى أسلوب العمل الجماعي في الشركة، وهذا مؤشر إيجابي يسجل لصالح 

الشركة المبحوثة الن فرق العمل تعد من أهم المؤشرات لتطور الشركة وتكامل وتناسق انشطتها 

عتمد ادارة الشركة التحالفات االستراتيجية مع ( "ت22Xوعملياتها، في حين حصلت الفقرة )

( %51.4(  وأقل نسبة اتفاق للمبحوثين في هذا البُعد )%70المجهزين" على أقل نسبة التزام )

( وهو 29( وأعلى معامل اختالف )1.02( وعلى انحراف معياري )3.50وبأقل وسط حسابي )

وثة لديها ضعف في تكوين التحالفات أعلى من المعدل العام، مما يؤشر على أن الشركة المبح

 االستراتيجية مع المجهزين.
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 اإلحصائي لفقرات بُعد )شركاء الشركة( الوصف :(6الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثمن إعداد  المصدر:

نص علنى: " تلتـنـزم ، التني تنج التحلينل، تتحقنق الفرضنية األولنىواستناداً لما سبق منن نتنائ

 ".الشركة المبحوثة بمستوى مناسب من متطلبات التصنيع الفعال

 عرض اتجاهات إجابات األفراد المبحوثين تجاه الفرص التسويقية .ثانياا 

( نتائج استجابة المبحوثين في الشركة 1يظهر الجدول ) :نسبة استجابة لبُعد االبتكار التسويقي. 1

( وبانحراف معياري 3.31التسويقي، ويتبين أن معدل الوسط الحسابي )المبحوثة لبُعد االبتكار 

(، وهذا يدل على أن مستوى المبحوثين قد %66( وبنسبة استجابة )27( ومعامل اختالف )0.90)

( من %42.1بلغ المستوى الثالث من آلية المقياس )المستوى المتوسط للحالة المدركة(، إذ أكد )

المبحوثة لها القدرة على االبتكار التسويقي سواء كان في المنتج أو المبحوثين على أن الشركة 

"تعد شركتنا  (25X)السعر أو الترويج أو التوزيع، والفقرة التي أسهمت في إغناء هذا البعد هي 

( وهذا %75تقديم كل ما هو جديد فرصة تسويقية مهمة ينبغي إدارتها"، إذ كانت نسبة االستجابة )

لمبحوثة تهتم بكل ما هو جديد وتعتبره فرصة تسويقية مهمه للشركة وينبغي يعني أن الشركة ا

( ومعامل 0.84( وبانحراف معياري قدره )3.76وبأعلى وسط حسابي ) ،إدارتها لتحقيق اهدافها

( مما يبرهن على االنسجام والتوافق بين المبحوثين %67.1( وبأعلى نسبة اتفاق )22اختالف )

 حول هذه الفقرة.

 اإلحصائي لفقرات بُعد )االبتكار التسويقي( ( الوصف1ول )الجد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثالمصدر: من إعداد 
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( أن نسبة استجابة المبحوثين في 4يتضح من الجدول ) :نسبة استجابة لبُعد الكفاءة التسويقية. 2

المبحوثين قد بلغ المستوى الرابع من آلية المقياس  (، وهذا يدل على أن مستوى%70الشركة )

( ومعامل 0.86( وبانحراف معياري )3.49)ارتفاع مستوى الحالة المدركة(، وبمتوسط حسابي )

( من المبحوثين، مما يدل على انسجام وتجانس إجابات %54.6( ونسبة اتفاق )25اختالف )

تلك ادارة ( "تم42Xهمت في إغناء هذه المرحلة )المبحوثين على فقرات هذا البعد. والفقرة التي أس

( وبأعلى وسط %02هم في تعزيز قدراتها التنافسية" بنسبة استجابة )الشركة فرص تسويقية تس

( وبأعلى نسبة اتفاق 15( وأقل معامل اختالف )0.62( وبأقل انحراف معياري )4.10حسابي )

وثة تمتلك فرص تسويقية تساهم بشكل كبير (، وهذا دليل على أن الشركة المبح%88.6للمبحوثين )

( "تتبع 34Xفي تعزيز قدراتها التنافسية. وكانت أقل الفقرات انسجاماً وتوافقاً آلراء المبحوثين )

( وبأقل بمتوسط حسابي %63الشركة وسائل تجعل اداؤها بتكاليف أقل" وبأقل نسبة تحقق )

(، مما يعني %30، وبأقل نسبة اتفاق )(28( ومعامل اختالف )0.88( وانحراف معياري )3.17)

أن الشركة المبحوثة حسب رأي األفراد المبحوثين ال تتبع المستوى المطلوب من الوسائل التي تزيد 

 كفاءتها وتقلل من تكاليفها.

 الوصف اإلحصائي لفقرات بُعد )الكفاءة التسويقي( :(4الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.SPSS var.22على مخرجات برنامج )باالعتماد  انالباحثالمصدر: من إعداد 

( أن نسبة استجابة المبحوثين في الشركة 7يؤشر الجدول ) :نسبة استجابة لبُعد بناء ميزة تنافسية. 3

( وهذا يدل على أن مستوى المبحوثين قد بلغ المستوى الرابع من آلية المقياس %72المبحوثة )

تحقيق بعد بناء ميزة تنافسية، بمتوسط حسابي  )ارتفاع مستوى الحالة المدركة( التي تؤشر أهمية

( من المبحوثين، %61.7( وبنسبة اتفاق )24( ومعامل اختالف )0.88( وانحراف معياري )3.62)

( 47Xوهذا ما يؤشر على تجانس وانسجام آراء المبحوثين تجاه فقرات هذا البعد. وكانت الفقرة )

رنة بالمنافسين" من أكثر الفقرات التي أسهمت في "تبتكر ادارة الشركة قيمة فعلية لزبائنها مقا

( 0.78( وبانحراف معياري )3.94( وبأعلى وسط حسابي )%79إغناء هذا البُعد بنسبة تحقيق )

( من المبحوثين، وهذا مؤشر الهتمام الشركة بتلبية %81( وبنسبة اتفاق )20ومعامل اختالف )

دم الشركة منتجاتها الى السوق في وقت أسرع ( "تق50Xمتطلبات السوق المستهدف. وإن الفقرة )

من المنافسين" من الفقرات األقل انسجاماً وتجانساً بحسب آراء المبحوثين في الشركة المبحوثة، 

( ومعامل اختالف 0.98( وبانحراف معياري )3.34( وأقل وسط حسابي )%67بأقل نسبة اتفاق )

شركة المبحوثة وبحسب رأي أفراد المبحوثين (، مما يعني أن إدارة ال%50( وبنسبة اتفاق )29)

 غير ملتزمة بتقديم منتجاتها الى السوق بوقت أسرع من المنافسين.
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 اإلحصائي لفقرات بُعد )بناء ميزة تنافسية( (: الوصف7الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثالمصدر: من إعداد 

( أن نسبة استجابة المبحوثين في 0يثبت الجدول ) :بُعد التركيز على خدمة الزبوننسبة استجابة ل. 4

( وهذا يدل على أن مستوى المبحوثين قد بلغ المستوى الثالث من آلية %66الشركة المبحوثة )

( 1.59( وانحراف معياري )3.28المقياس )المستوى المتوسط للحالة المدركة(، وبمتوسط حسابي )

( من المبحوثين، وهذا يؤشر تجانس وانسجام آراء %44.1( وبنسبة اتفاق )29ف )ومعامل اختال

( "تحرص ادارة الشركة على تحقيق عالقة 60Xالمبحوثين تجاه فقرات هذا البعد. وكانت الفقرة )

( %75وطيدة مع الزبائن" من أكثر الفقرات التي أسهمت في إغناء هذه المرحلة بنسبة تحقيق )

( وبأعلى بنسبة 26( ومعامل اختالف )0.98( وبانحراف معياري )3.77ي )وبأعلى وسط حساب

( من المبحوثين، وهذا يؤشر أن الشركة المبحوثة تحقق عالقة وطيدة مع الزبائن. وأن %60اتفاق )

( "تخصص ادارة الشركة المبالغ الكافية لتكثيف دراسات البحوث والتطوير لمعرفة 57Xالفقرة )

ن الفقرات األقل انسجاماً وتجانساً بحسب آراء المبحوثين في الشركة احتياجات الزبائن" م

( 1.00( وبانحراف معياري )3.01( وأقل وسط حسابي )%60المبحوثة، بنسبة اتفاق قليلة )

(، وهذا يعني أن الشركة المبحوثة ال %32.9( وأقل نسبة تحقيق لهذا البعد )33ومعامل اختالف )

مبالغ االزمة لدراسات البحوث والتطوير االزمة لمعرفة تخصص المستوى المطلوب من ال

 احتياجات ومتطلبات الزبائن.

 الوصف اإلحصائي لفقرات بُعد )التركيز على خدمة الزبون(: (0الجدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثالمصدر: من إعداد 
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فرضية الثانية والتي اليل الخاص بالفرص التسويقية تقبل واستناداً لما سبق من نتائج التحل  

 ".نصها: "تستغـــل الشــركة المبحوثة الفــرص التســويقية المتاحـة لهـا

 :الفرص التسويقية باط بين متطلبات التصنيع الفعالتحليل نتائج عالقات االرت .ثالثاا 

( 2تشير النتائج الواردة بالجدول )يركز هذا المحور على اختبار صحة الفرضية الثالثة، إذ   

، إذ بلغت والفرص التسويقيةإلى وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات التصنيع الفعال 

( وهذا دليل على قوة العالقة بين المتغيرين، وتشير هذه 0.01( عند مستوى معنوية )**0.82)

التصنيع الفعال كلما أسهم ذلك في تعزيز إدارة النتيجة إلى أنه كلما ازداد اهتمام الشركة المبحوثة ب

 الفرص التسويقية والتي بدورها تزيد من قدرة الشركة على المنافسة.

 نتائج عالقات االرتباط بين متطلبات التصنيع الفعال والفرص التسويقية :(2الجدول )

 المتغير التفسيري                             

 المتغير المستجيب
 التصنيع الفعالمتطلبات 

 **0.82 الفرص التسويقية

n =70                                                 0.01   ≥P** 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثالمصدر: من إعداد 

ن وبذلك يتم قبول الفرضية الثالثة التي تنص على: "توجد عالقة ارتباط معنوية موجبة بي  

 متطلبات التصنيع الفعال والفرص التسويقية في الشركة المبحوثة".

 تحليل نتائج التأثير بين متطلبات التصنيع الفعال والفرص التسويقية .رابعاا 

( الخاص بتحليل االنحدار وجود تأثير معنوي موجب لمتطلبات 51يتبين من الجدول )  

في الفرص التسويقية بوصفه متغيراً مستجيباً، إذ  التصنيع الفعال مجتمعةً بوصفها متغيرات تفسيرية

(. وبلغ 0.01( وبمستوى معنوية )1.68( عند درجتي حرية )53.609( المحسوبة )Fبلغت قيمة )

( من االختالفات المفسرة في تحقيق الفرص %71( وهذا يعني أنَّ )2R( )0.71معامل التحديد )

فعال مجتمعةً ويعود الباقي إلى متغيرات عشوائية ال التسويقية تعود إلى تأثير متطلبات التصنيع ال

يمكن السيطرة عليها أو أنها غير داخلة في األنموذج المعتمد في اختبار االنحدار أصالً. ومن متابعة 

( يتبين أن زيادة االهتمام بمتطلبات التصنيع الفعال بوحدة واحدة يؤدي إلى حدوث تغيير 1Bمعامل )

( فهي تعني أن الشركة المبحوثة تحقق 0Bص التسويقية، وأما معامل )في الفر (1.035)مقداره 

( Tالفرص التسويقية بغض النظر عن فاعلية متطلبات التصنيع الفعال، ومن متابعة اختبار )

( عند 2.66( نجد أنها قيمة معنوية وأكبر من قيمتها الجدولية )11.694**المحسوبة البالغة )

 (.1.68رية )( ودرجة ح0.01مستوى معنوية )

 تأثير متطلبات التصنيع الفعال في الفرص التسويقية في الشركة المبحوثة :(51الجدول )

 التفسيري المتغير     
 

 المستجيب المتغير

 متطلبات التصنيع الفعال
2R 

T F 

0β 1β الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

 4 53.609 2.660 **11.694 0.71 1.035 0.817 الفرص التسويقية

n= 70                                 d.f= (1, 68)        0.01 >P ** 

 (.SPSS var.22باالعتماد على مخرجات برنامج ) انالباحثمن إعداد  المصدر:

وبذلك تقبل الفرضية الرابعة على مستوى الشركة المبحوثة، التي تنص على "يوجد تأثير   

 الفعال في الفرص التسويقية في الشركة المبحوثة". معنوي موجب لمتطلبات التصنيع
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 االستنتاجات والتوصيات

 :االستنتاجات

كشفت نتائج عرض إجابات االفراد المبحوثين توجهاً إيجابياً أتجاه االلتزام بمتطلبات التصنيع الفعال . 5

سبة توجه بشكل عام في الشركة المبحوثة. وحصل متطلب عاملين ذوي مهارة معرفية على أعلى ن

لة إيجابي وبداللة وسطه الحسابي األعلى وكانت إجابات االفراد المبحوثين نحوه أكثر تجانساً بدال

وهذا يدل على التزام الشركة بمتطلب عاملين ذوي  ،ببقية المتطلبات معامل االختالف االقل مقارنةً 

ذلك الن إدارة هذه و ،مهرة معرفية وهي خطوة مهمة وأساسية من أجل إدارة الفرص التسويقية

 الفرص يحتاج الى عاملين لديهم معرفة عالية تساعدهم في اكتشاف الفرص التسويقية واستغاللها.

شركاء الشركة(  ،كما أظهرت النتائج التزام الشركة أيضاً بالمتطلبات االخرى )تقانة المعلومات. 2

كما  ،ت بداللة أوساطها الحسابيةوكان هناك توجه إيجابي جيد لهذه المتطلبا ،وبنسب جيدة ومتقاربة

وهذا يدل على التزام  ،ان إجابات االفراد نحوها متجانسة وبنسب جيدة بداللة معامل االختالف

 الشركة بهذه المتطلبات بنسب جيدة.

أظهرت نتائج عرض إجابات االفراد المبحوثين توجهاً إيجابياً بشكل عام حول أبعاد الفرص . 1

وحصل بعد بناء ميزة تنافسية على أعلى توجه إيجابي وبداللة أعلى  ،لمبحوثةالتسويقية في الشركة ا

قل وكانت إجابات االفراد المبحوثين نحوه االكثر تجانساً بداللة معامل االختالف اال ،وسط حسابي

وهذا يدل على التزام الشركة ببعد بناء ميزة تنافسية أكثر من األبعاد  ،باألبعاد االخرى مقارنةً 

 ى.االخر

أما األبعاد  ،أظهرت النتائج التزام الشركة المبحوثة أيضاً ببعد الكفاءة التسويقية بنسب جيدة. 6

التركيز على الزبون( فأن نسب االلتزام بها في الشركة المبحوثة كانت أقل  ،)االبتكار التسويقي

طها الحسابي إذ حصلت على توجه إيجابي مقبول نسبياً بداللة وس ،مقارنتاً باألبعاد االخرى

المنخفض نسبياً ومعامل اختالف مرتفع مقارنتاً باألبعاد االخرى. وهذا يدل على ان الشركة ال تلتزم 

 بهاذين البعدين بالقدر الكافي.

وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين متطلبات التصنيع الفعال والفرص التسويقية على مستوى . 1

زيادة اهتمام الشركة المبحوثة بالتصنيع الفعال سيسهم في الشركة المبحوثة. مما يشير الى ان 

 وبالتالي قدرة الشركة على المنافسة والنمو في عالم االعمال. ،تعزيز إدارة الفرص التسويقية

استنتجت الدراسة الحالية من خالل نتائج تحليل االنحدار البسيط وجود عالقة تأثير معنوي موجب . 4

مما يشير الى ان التصنيع  ،في الفرص التسويقية في الشركة المبحوثةلمتطلبات التصنيع الفعال 

الفعال )المتغير المستقل( فعال بشكل مباشر في تعزيز إدارة الفرص التسويقية )المتغير التابع( في 

 الشركة المبحوثة.

 :التوصيات

االعمال الذي يتسم ينبغي على الشركة المبحوثة تطوير قدراتها باستمرار من أجل التكيف مع عالم . 5

 وخصوصاً في مجال التكنولوجيا وأنظمة التصنيع. ،بتطور السريع

ضرورة زيادة اهتمام الشركة المبحوثة بالتصنيع الفعال بوصفه استراتيجية تصنيع تساعد الشركة . 2

على التكيف مع التغيرات التي تحدث في البيئة ومواجهة التحديات واستغالل الفرص الناشئة عن 

 التغيرات.هذه 
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عاملين ذوي  ،ضرورة زيادة اهتمام الشركة المبحوثة بمتطلبات التصنيع الفعال )تقانة المعلومات. 1

إذ أنها تساعد الشركة على  ،شركاء الشركة( باعتبارها الدعامة االساسية لتطبيقه ،مهارة معرفية

 تحسين مركزها التنافسي في السوق.

وثة بالفرص التسويقية بوصفها السبيل الوحيد لنمو الشركة زيادة اهتمام الشركة المبحضرورة . 6

 وتفوقها على المنافسين.

التركيز على الزبون( كونها  ،زيادة تركيز الشركة المبحوثة على بعدي )االبتكار التسويقيضرورة . 1

 تساعد الشركة على فهم احتياجات الزبون وتطوير المزيج التسويقي.

راسة وتحليل عالقة االرتباط والتأثير بين متطلبات التصنيع الفعال قيام الشركة المبحوثة بد. 4

والفرص التسويقية من أجل تعزيز قدرة الشركة على استغالل الفرص التسويقية وتعزيز المركز 

 التنافسي للشركة.

لكفاءة ا لة على فقزيادة تركيز الشركة المبحوثة على استقطاب الموارد البشرية المؤهضرورة . 7

وكذلك إجراء  ،في مجال الصيدلة كون الشركة بحاجة الى هذه التخصصات مية وخصوصاً العل

دورات تدريبية بشكل مستمر لزيادة مهارات العاملين قدراتهم مما يساعد الشركة على تحقيق نتائج 

 أفضل والذي يؤدي الى تطور الشركة ونموها.

 المصادر

 :المصادر العربيةأوالا. 

 االدبية للطباعة والنشر. ،التدقيق التسويقي ،(2115) ،يوسف ،ابو فارة. 5

رسالة ماجستير  ،تخفيض التكاليف كمدخل لدعم الميزة التنافسية ،(2110) ،عثمان ،بودحوش. 2

 الجزائر. ،كلية التسيير والعلوم االقتصادية ،سكيكدة 5211اوت  21جامعة  ،غير منشورة

ت اقامة نظام الصيانة المنتجة الشاملة وابعاد متطلبا ،(2111) ،رياض جميل جمعة ،الداوودي. 1

دراسة ميدانية على عينة من المنظمات الصناعية في  ،محتوى استراتيجية العمليات العالقة واالثر

 ،الموصل ،جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير غير منشورة ،محافظة نينوى

 العراق.

المجلة  ،مصداقية توجهات التجارة االلكترونية في البيئة العربية ،(2112) ،أبي سعيد ،الديوه جي. 6

 .6العدد:  ،5المجلد:  ،العراقية للعلوم االدارية

دار المسيرة  ،الطبعة االولى ،مبادئ التسويق الحديث ،(2115) ،حمود ،والسند ،خالد ،الراوي. 1

 االردن. ،عمان ،للنشر والتوزيع والطباعة

عرض تحليلي  ،التطور التكنولوجي وأثره على العاملين ،(2111) ،عبدالعزيز طلعت بن ،السندي. 4

 (.02العدد ) ،(22المجلد ) ،مجلة اإلداري ،لإلسهامات العالمية

دراسة تحليلية آلراء عينة  ،الفرص التسويقية في تطوير المنتج أثر ،(2152) ،نضال بدر ،شيت. 7

 مركز الدراسات المستقبلية. ،جامعةكلية الحدباء ال ،من معامل االلبان الخاصة

دراسة حالة مركب  ،االبتكار التسويقي على تحسين اداء المؤسسة أثر ،(2152) ،زان ،طاوس. 0

 الجزائر. ،معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،(ENAD-SIDETالمنظفات )

 ه على المزايا التنافسيةاختيار موقع المشروع الصناعي وتأثير ،علي فاروق ،عبدالرزاق. 2

 ،دراسة استطالعية في الشركة العربية لكيمياويات المنظفات في محافظة صالح الدين ،للشركة

 جامعة تكريت. ،كلية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير غير منشورة
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تطوير المنتجات الجديدة مدخل  ،(2116) ،سهير نديم ،وعكروش ،مأمون نديم ،عكروش. 51

 االردن. ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،جي متكامل وعصرياستراتي

دور مرونة البنية التحتية لتقانة المعلومات في تعزيز  ،(2151) ،حسين الرحيم عبد هدى علي،. 55
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دراسة مقارنة بين شركات االتصاالت الخلوية في  ،الختيار االستراتيجيات التسويقية التنافسية

 جامعة الموصل. ،كلية االدارة واالقتصاد ،ير منشورةاطروحة دكتوراه غ ،مدينة الموصل

إثراء  ،الطبعة االولى ،تقنيات ونظم معاصرة في إدارة العمليات ،(2110) ،قاسم غسان الالمي،. 51

 االردن. ،عمان ،للنشر والتوزيع
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