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 المستخلص

فعع   وتأثييهمعلالىالقع  بعيا التو عال ارسععتياتي   والتو عال السعوق  توضععي   إلع الحعلل   بحع ال يسعى  
 التو ععال ارسعععتياتي   والتو عععال السعععوق    موضعععو  الميعععدان  إطعععلي ذا تبنععع  البحععع  فعع  لععع ،معع األداء المنظ

التو ععال نحععو ، التو ععال نحععو النبععل ا ،التو ععال التحليلعع  ،التو ععال الىععدا  )ـ بعع امععثالياً م سععياً متغيععي ملبوصعع  
ً  اً متغيعيبوصع ال  واألداء المنظمع  (،المنلفسعيا طبيىع  األثعي  ووضع  مططعط افتياضع  للبحع  يى ع  مسعت يبل

  ونعت  ننعال م مونع ،معا   ع  رطعي   األداء المنظمع ومعا   ع   التو ال ارسعتياتي   والتو عال السعوق  بيا 

للبيلنععلر الم مىعع  مععا  (Spss.11) مععا ال يضععيلر الي يسعع  التعع  تعع  اطتبليهععل بلسععتطدا  البينععلم  ا حصععل  
 رمعا ارسعتنتل ل  إلع  م مونع بحع توصعل الو ،(ىعلملياطالل اسعتملي  ارسعتبيلا نعا ا فعياد المبحعوثيا )ال

دوي اي ععلب  لمتغيععيار التو ععال ارسععتياتي   والتو ععال السععوق  فعع  األداء المنظمعع  مععا طععالل رهم ععله هنععل  
 .نالق  اريتبلط واألثي المىنوي  بيا متغييار البح 

 

  .األداء المنظمي ،التوجه السوقي ،التوجه االستراتيجي :ةالكلمات المفتاحي
 

Abstract 
 

The study sought to explain the relationship between strategic orientation and market 

orientation and their impact on performance Organizational, so adopt search in which field Multi 

strategic orientation and market orientation as a variable explaining representatives (orientation 

aggressive, orientation analytical, orientation customers, orientation competitors), and 

performance Organizational as responsive variable and an outline of default to search reflects the 

nature of the impact between the strategic orientation and market orientation of the Organizational 

performance on the other. And resulted in a total of the main hypotheses were tested using the 

statistical (Spss.11) data collected through the questionnaire for individuals respondents 

(employees). The research found a total of the most important conclusions: There is a positive role 

for strategic orientation variables and market orientation in Organizational performance through 

correlation and effect  relationship is of significance between the variables of research 

 
 Key Words: Strategic Orientation, Market Orientation, Organizational performance. 
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 المقدمة

الىالقعلر يظ ي لنل الواق  را منظم  األنملل ر تىمعل لوحعدهل بعل تيبط عل  عب   واسعى  معا 

غوط  بيعي  فع  محيط عل البي ع ، الداطلي  والطلي ي  م  غييهل ما المنظملر، وتوا ال تحديلر وضع

،  تلع  البي ع  التع  تتميعن بدي عع  نلليع  معا الدينلمي يع  والتغيعي سععواء  لنعر هعذ  التغيعيار اقتصععلدي

ح لم عععل را تملنيععع ، ديموغيافيععع ، سيلسعععي  رو ت نولو يععع ، لعععذا ي عععت نلععع  المنظمعععلر بعععلطتال  

تياتي يلر إداييع  رو تسعويةي  ا تست يت ل ذ  التغيعيار معا طعالل تصعمي  رو صعيلغ  اسعرورن طت ل 

فىلل  نل  مستو  رن ط  المنظم  بحي  ت وا قلدي  نل  التىلمل م  هذ  البي   المتغيي  وموا    

تحعديلر المنلفسع  الةل مع ،  وبسععبت نيعلد  حعد  المنلفسع  بععيا المنظمعلر السعيلحي  ناد ا ديا  لععد  

طعالل ف عع  سلسععل  قيمع  النبععوا، وف عع   المعدياء بأهميعع  وضع  ارسععتياتي يلر المنلسععب  للسعو  مععا

طبيىع  المنلفسعع  فع  هععذا الةطعل ، وف عع  اليع  الت لمععل العداطل  فعع  هعذ  المنظمععلر، وتي مت عل إلعع  

مستو  مم ا، لذا يىد التو عال  رنل  ل إل   م مون  ما األن ط  والتطبيةلر لتم ن ل ما تىظي  ردا
لر ألنععال يع ثي فعع   ي يعع  ت  يععي وإديا  ونمععل ارسعتياتي   م  ومععلً لععال اثععي بعللا نلعع  رداء المنظمعع

وي معع  ب عع ل مسععتمي  ،فوا ععد للمنظمعع  وذلعع  فععلا التو ععال ارسععتياتي   ي ععوا ذ فضعالًناا داي ، 

مىلوملر نا حل لر ال  لر المست دف ، وقديار المنلفسيا ورطييا استطدا  هذ  المىلوملر لتوليد 

التو ععال مثعل ي بل ضعلف  لعذل  ، (Slater & Narver, 1995,68)قيمع  نلليع  ب ع ل دا ع  للمسعت ل يا 

حعد رهعع  رىمليع  انتمعلد وصعيلغ  إسعتياتي ي  تسعويةي  نل حع  معا قبعل المنظمعلر السعيلحي  السعوق  ب

األدوار التع  يم ععا إا تسععلند فع  تحةيعع  األهععدا ، فو ععود اسعتياي ي  تسععويةي  نل حعع  للمنظمععلر 

وموا  ع  المنلفسعع ، وسعين  فع  التن يعذ وتحسععيا السعيلحي  فع  الىعيا  ل عل دوي  بيععي فع  اسعتيىلت 

ممل يم عا تلع  المنظمعلر معا الةعدي  نلع   ،األداء، وتةليل الت للي ، وبنلء نالقلر قوي  م  النبل ا

تةدي  طدملر متمين  للنبل ا وإ بل  حل لت   ويغبلت  ، وهذا بدوي  يم ا المنظملر ما المحلفظ  

ما النبعل ا ال عدد، و عوا التىةيعد والتغيعي المسعتمييا هعو معا ا، و ذت ال ثيي ينل  النبل ا الحللي

بىد تحسيا الوض  ارقتصلدي لل عيد، وايت عل  رسيمل الطصل ص والسملر الي يس  للبي   الىياقي  و

المستو  المىل  ، و  ود استةياي الوض  األمن  ف  الىيا  نونل مل يتطلعت معا معدياء التسعوي  

ار البي يعع  لموا  ع  التحععديلر للحصعول نلع  ميععن  تنلفسعي  تم ععا السعين  فع  الت يعع  مع  المتغيعي

المنظملر السيلحي  ما المنلفس  بةو ، وتأت  هذ  الدياس  رطتيلي الىالقع  بعيا التو عال ارسعتياتي   
التو عال )التو عال بللنبعل ا، ببىديا همعل )التو عال ارسعتياتي   الىعدا  ، والتحليلع ( والتو عال السعوق  

 حعلويمعا طعالل الم بحع  فةعد تع  تنعلول ال،  عل المنظملر السعيلحي  ورثيهعل نلع  رداف   (بللمنلفسيا

 اآلتي  ه

 وم تم  ونين  البحه من  ي  الدياس  حوي األولالم  . 

 نظيي إطليالتو ال ارستياتي   والتو ال السوق  واألداء المنظم  هالثلن ه  حويالم 

 ا طلي الميدان  الثلل ه  حويالم 

 رستنتل لر والتوصيلرالياب ه ا حويالم 

 تهوعين ثالبح ومجتمع منهجية الدراسة

 مشكلة الدراسة -أوال ً

 ،تععدي  وتىععي  وضععى ل الحععلل  راري منظمعع  م مععل  ععلا ح م ععل ون ععلط ل تحتععل  إلعع   إا

الىعيا  فع  السعنوار األطيعي  رد  إلع  دطعول   فلرن تلح نل  الىلل  والنمو ارقتصلدي العذي ي ع د

لسيلحي  إل  سو  الىمل سواء  لا لتحةي  سيلست ل ف  ارنت لي رو للبح  نعا ندد ما المنظملر ا
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ونتي ع  ل عذا الوضع  ا عتدر حعد  المنلفسع  بعيا المنظمعلر السعيلحي  مع   ،فيص ف  تحةي  اليبحيع 

للتو عال  ل  معديابىض ل البىض، إذ ر د بىض المدياء إا ف ل الىديعد معا المنظمعلر يىعود رفتةعلي 

المتواضعع  العذي قععل  بععال  ا سع ل   ععد وي ، عل يعنى   بصععوي  مبل عي  نلعع  ردا ارسعتياتي   الععذي

( لغليع  55/4/2152) معد البلحثلا ما طالل الدياسع  ارسعتطالني  لمدينع  السعيلحي  فع  الحبلنيع  لل

إل  مىيفع  طبيىع  الىالقع   بح سى  اليول ذا للوقو  نل  الواق  ال ىل  للمدين ،  (51/4/2152)

ولتحديععد الم عع ل  بلل عع ل  رداء المنظمعع  فعع  وتأثييهمععلسععتياتي   والتو ععال السععوق  بعيا التو ععال ار

 ندد ما التسل رر اآلتي هت  وض  و ،الدقي 

 ؟هل تدي  المنظم  المبحوث  م  و  التو ال ارستياتي   وربىلد  .5

 ؟وربىلد التو ال السوق   هل تدي  المنظم  المبحوث  م  و  .2

 رداء المنظم ؟ ف رستياتي   والتو ال السوق  ورثيهمل ملطبيى  الىالق  بيا التو ال ا .3

 ً  أهداف البحث -ثانيا
 هاآلتي تحةي  األهدا  إل  يسى  البح  الحلل  

 .المنظم  المبحوث تحديد الىالق  بيا التو ال ارستياتي   والتو ال السوق  ف   .5

 .ربىلدهملتحديد م  و  التو ال ارستياتي   والتو ال السوق  وتحديد  .2

 .المنظم  المبحوث ف  يف  رداء  لبح  لد  ما اارست .3

 تحديد طبيى  الىالق  بيا التو ال ارستياتي   والتو ال السوق  ورثيهمل ف  األداء المنظم . .4

 ً  أهمية البحث -ثالثا

مععا رهميعع  التو ععال ا سععتياتي   والتو ععال السععوق  فعع  قطععل  السععيلح   رهميتععاليسععتمد البحعع  

والعدوي العذي ن سعال ين  بللمنلفسيا ما المنظملر الىلمل  ف  الةطعل  لتحةي  مستويلر رداء نللي  مةل

التو ععال ارسععتياتي   لععد  المنظمعع  المبحوثعع  دوي  بيععي فعع  التىععي  نلعع  حل ععلر النبععل ا   ديععالي

ذل  فلا رهمي  الدياس  الحلليع  تنبع  معا األهميع   فضالًنا، وتحي لر المنلفسيا ف  قطل  األنملل

 ععال ارسعتياتي   )الىععدا  ، والتحليلع ( والتو عال السععوق  )التو عال نحععو المتصعلند  لموضعون  التو

النبععل ا، التو ععال نحععو المنلفسععيا(، إذ إا هععذا التو ععال يىطعع  الةععدي  للمنظمععلر بلقتنععلص ال ععيص 

 .السوقي  ومنلوي  المنلفسيا لتةليل الت ديدار ما قبل  

 ً  مخطط البحث -رابعا
ي سعد الىالقععلر المنطةيع  بععيا متغيععيي  5 يتطلعت البحعع  تصعمي  مططععط افتياضع  وال عع ل

التو عععال السعععوق  والتو عععال ، إذ نعععدت متغيعععي متغيععيار  ثالثعععالبحعع ، وانتمعععد هعععذا المططعععط ضعععما 

بوصعع ال متغيععياً مسععت يبلً بععلفتياض  المنظمعع فعع  األداء  اايعع ثي ايم سععي ايمتغيععي ارسععتياتي   

 .  التأثيي بلت ل  واحد
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 5ال  ل 

 ططط البح م
 ايما إنداد البلحث المصدر:

 *األس   المتصل  ت يي إل  نالقلر اريتبلط 
 *األس   المن صل  ت يي إل  نالقلر التأثيي

 

 ً  فرضيات البحث -خامسا

هنعل  نالقع  ايتبعلط مىنويع  بعيا التو عال ارسعتياتي   والتو عال السعوق   الفرضية الرئيسةة األولة :

 واألداء  المنظم .

 ال يضي  الي يس  فيضيلر فيني  ه ه وتت ي  ما

 هنل  نالق  ايتبلط مىنوي  بيا التو ال ارستياتي   والتو ال السوق . .5

 .هنل  نالق  ايتبلط مىنوي  بيا التو ال ارستياتي   واألداء  المنظم  .2

 هنل  نالق  ايتبلط مىنوي  بيا التو ال السوق  واألداء  المنظم  .3

لمتغييار البىديا )التو ال مىنوي   ي تأثييت لملي  ق  ه هنل  نالالفرضية الرئيسة الثانية
 ه. ف  األداء المنظم  ويت ي  نن ل ارستياتي   والتو ال السوق (

 .هنل  نالق  تأثيي مىنوي  للتو ال ارستياتي   ف  األداء  المنظم  .5

 .هنل  نالق  تأثيي مىنوي  للتو ال السوق  ف  األداء المنظم  .2

 مجتمع البحث -ساً داس

المنت ىعلر  السعيلحي  ال بيعي  فع  حعد روهع   م تم  البح  المدين  السيلحي  ف  الحبلني ض  

وتبىعد نعا  وه  ما المىلل  السيلحي  والحضعليي  فع  بلعدنل، ،لني الةطي تة  نل  ض ل  بحيي  الحب

ل عذ  المدينع   األسل وقدت  وض  ح ي  ،   (91(    ونا مدين  بغداد )22مدين  ال لو   حوال  )

وقعد ن عذ هععذا الم عيو  معا قبععل احعد ال عي لر ال ينسععي  )تينيعال( وقعد ن ععدر  51/1/5115تعليي  ب

 التوجه االستراتيجي
 

 التو ال التحليل 
 

 التو ال الىدا  

 التوجه السوقي

 
 التو ال نحو النبل ا

 
التو ال نحو 

 المنلفسيا

 األداء المنظم 
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لني  نياقي  م تي   إدايت ل نوما بىدهل إل   ي   لب (التييل دسي ي   ) إل ف  ذل  الوقر  إدايت ل

بىعععد ذلععع  توالعععر نلععع  إدايت عععل نعععد   عععي لر نياقيععع  نلمعععل بعععلا رول افتتعععلح يسعععم  للم عععيو  

 ه اآلتي وت مل المدين  نل  المياف  6/5/5111

وم عوا معا  ن عو  حسعت تصعني  هي ع  السعيلح  الىياقيع ، (4) إلع ال ند ه وهو فند  مصن   .5

في عععوا  (Bسععوير نعععو  ) (25) (Aسععوير نعععو  ) (5غيفععع  و) (235طوابععع  يضعع  )  طمسعع

، لدي الليلع )الن اآلتي يت وا ال ند  ما المياف  الطدمي   لو م ،إيوا ي ( وحد  265الم مو  )

قلنع   ، مطىع  الطدمع  الذاتيع ، مطىع  الم عواي، مطىع  الملتةع ،المطب  الي ي ، مطىع  البحعلي

فعيح  قلمعع  الح ععالر، قلنعع  الي ععيد  قلمع  الح ععالر، صععلرر للبليععليد واأللىععلت ارل تيونيعع  

(، م لتععت طلصعع  بععلداي  ال نععد  ومسععب  طععلي   3) محععالر داطليعع  نععدد وصععللوا للحالقعع ،

 هو مل ف  ال دول اآلت  ملر للغسل وال وي وطد

 
 5ال دول 

 وص  ال ند 
 Bسويت Aسويت عدد الغرف طوابق الفندق

 3 5 55 األولالطلب  

 5 5 41 الطلب  الثلن 
 1 5 43 الطلب  الثلل 

 5 5 41 الطلب  الياب 

 5 5 41 الطلب  الطلم 

 25 5 235 الم مو 
 . 2111لسن     الىلم  للمدين  السيلحي  ف  الحبلني دليل ال ي  المصدر:             

 

، لً ميبىعع اً متععي (39591(، وت ععغل مسععلح  )529الععدوي السععيلحي ه تحتععوي المدينعع  نلعع  ) .2

الطعدملر لميتعلديا  رفضعلم لتت لتسع يل الح عن داطعل المدينع  ولتةعدي   (1موننال نل  )

  ومسعلح   عل ـعـطلقع  ارستيىلبيحسعت النعو  وال ها العدوي السع ني  مصعن  أالمدين ، نلملً ب

 .2متي ميب  و مل ف  ال دول  (521-65داي تتياوح ملبيا )

 

 2ال دول 

 وص  الدوي الس ني 
 عدد الغرف االستيعاب العدد نوع الدار

 غيف  وصلل  ر طلص B2 211 3داي نو  

 غيف  وصلل  ر طلص B4 515 5داي نو  
 ل غيف  وصل ر طلص 3 511 طلبةيا L2داي نو  

 غيفتيا وصلل  ر طلص 5 9 ط بي  L3داي نو  

 غيفتيا وصلل  ر طلص 5 25 طلبةيا L4داي نو  
 غيف  وصلل  ر طلص 3 54 للمىلقيا B2داي نو  

 غيفتيا وصلل  ر طلص 5 6 للمىلقيا B4داي نو  
 .2111لسن   دليل ال ي   الىلم  للمدين  السيلحي  ف  الحبلني  المصدر:         

 



 [15] الدليمي واحلديثي    

 

 
 

، األلىععلتوهععذ  الميافعع  التيفي يعع  هعع  )ديسعع و الطيمعع  الىيبيعع  ، مدينعع   الميافعع  التيفي يعع ه. 3

ملىت  ي   ،)ملىت تليتلا(مالنت  ي  الطل ي   المسيح البلبل ، نلدي ال بلت، مالنت التن ،

حعدا   ومتننهعلر ومواقعع   ،(2) مسعلب  نعدد مطىع  البغعدادي، مطىع  ميحبعل، ،الةعد  ال علط ي 

ورسععوا  ت لييع  ور  ععل  وطعدملر الععدفل  المعدن  وبوابعع  السعيطي  األملميعع  ومي ععن  للسعيليار

ا المدين  السيلحي  يو د ب ل البنليعلر لذل  ف فضالً ناو ،الميوي وملىت  ي  الطل ي  ال لط ي (

 لرت  هتتمثل بو

 – بنليععع  الصععيلن  مي ععن  عععيط  –والذاتيعع   ا داي ه وت عععمل بنليعع  بنليعع  الح ععن وارسععتةبلل . ر

 المستوص  والصيدلي . –ميس  النواي  

 الثةيلع  الميعل محط   –محط    يبلء الي يس  والمولدار  –محط  ميل   المحطلر وال ب لره . ت

 –الطلي يععع   ا نععلي  ععب    –منظومععع   ععب   تونيعع  الغعععلن  –والتنةععيط  ا يواءمنظومعع   –

 البدال  . –محط  الب  الداطل 
حعدهمل داطلع  يةع  داطعل سععيل  رم مىعيا لسعع ا الىعلمليا  سع ا الىعلملياه يو عد فع  المدينع  . ر

والثلن  س ا طلي   ية  طلي  سعيل  المدينع  ويسعم  م مع   ،المدين  ويسم  س ا الييمو 

  .و الهمل نبلي  نا  يفلنلر م غول  ما قبل الىلمليا ف  المدين  ،الةلدسي 

مطععنا للمطل ععلر  الصععيلن ، )مطععنا مطععلنا ي يسعع  وهعع ه (3يو ععد بللمدينعع  ) مطععلنا المدينعع ه. 4

 .والم يوبلر( األطىم والمواد المست ل   ومطلنا 

ً بعسا  حدود البحث -ا

 الحبلني . بللمدين  السيلحي  ف  بح ال االحدود الم لني ه تتمثل الحدود الم لني  ل ذ

فع    ي تتمثعل بعل فياد الىعلمليا فع  المدينع  السعيلحل عذا البحع  الحدود الب يي ه إا الحدود الب يي  

 (2152-2155)طالل المد  الحبلني  

( لغليعع  21/2الممتعد  ) المعد  الحعدود النمنيع ه المعد  النمنيع  التع  اسعتغيقر رن علن البحع  وهع  

(31/4/2152.) 

الحععدود الموضععوني ه اقتصععي البحعع  نلعع  موضععو  التو ععال ارسععتياتي   بععللتي ين نلعع  التو ععال 

نلع  دياسع  التو عال نحعو    التو عال السعوق  بعللتي ينارستياتي   التحليل ، والىدا  ، ودياس

 نل  األداء المنظم . النبل ا والمنلفسيا  مل ي ننل
ً ثامن  أساليب جمع البيانات -ا

وذلعع  بدياسعع  الىالقععلر بععيا األبىععلد  ،تحليلعع انتمععد البحعع  فعع  اطتبععلي فيضععيلتال المععن   ال

 ع   ،بحوث  وتحليل ل  سنلد رهدا  البح الم  الي يس  ما طالل  م  البيلنلر ذار الىالق  بللمنظم

تسع   فع  اطتبعلي مططععط البح ،وقعد انتمعد البلحعع  فع  الحصعول نلعع  البيلنعلر المطلوبع  لتغطيعع  

ال لنت النظيي ما البح  نل  الىديد ما الميا ع  الىيبيع  واأل نبيع  والمتمثلع  بعللميا   الىلميع  

التعع  تعع  الحصععول  يا ع فضععالً نععا المطععليي   لمىيع ، ر معا  تععت، م ععالر، دياسعلر ويسععل ل و

، فيمععل انتمععد البلحعع  فعع  ال لنععت الميععدان  نلعع  اسععتملي  لم تبعع  ارفتياضععي  الىياقيعع نلي عل مععا ا

بوصع  ل مصعدياً رسلسعيلً مع  الىعلمليا  3 معل فع  ال عدول المةعلبالر الميدانيع   فضالً نا ارستبيلا،

منس م  مع  واقع  ال عي   المبحوثع ، إذ قعل   ل م  البيلنلر، ويون  ف  تصمي  ارستملي  را ت وا

وتتضععما هععذ  ،بتصععمي  اسععتملي  اسععتبيلا وننععر نلعع  الىععلمليا فعع  ال ععي   المبحوثعع   لاالبلحثعع

 ارستملي  نل ه
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ال لنععت األول مىلومععلر نلمعع  تطععص األفععياد المبحععوثيا )الىععلمليا(ه وطصععص هععذا ال لنععت  . أ

المبحعععوثيا، وتضعععمنر )ال عععن ، الىمععععي، للمىلومعععلر الىلمععع  والتىيي يععع  الطلصععع  بعععلألفياد 

 (. ، ندد الدويار التدييبي  التحصيل الدياس ، مد  الطدم 

، وقعد تعع  السعوق التو عال بللتو عال ارسعتياتي   والمةعليي  الطلصع   ال عنء الثعلن  انتمعد نلع   . ب

بللتو ععال م  ععيار لةيععل  ربىععلد    البحعع تبنعع ل معع،هععذ  األبىععلد ( م  ععياً لةيععل  24تحديععد )

 (،2155 ال ل ععم ،) مصععلدي رهم ععل ه   بلرنتمععلد نلعع  نععد اتي   والتو ععال السععوق  ارسععتي

 الدوسععيي،) (،2119)ال  ععلدي ، (2111، الععدليم ، )(2119هنععداوي ،(، )2151، اليبيىعع )

2151)، (Higgins, 1994)، (Morgan, et al., 2009)، (Narver & Slater, 1990)،   وفعع

  مةيععل  لي ععير الطملسعع ، إذ طصععص ل ععل طيععلي ونا،  ميعع  مةععليي  ارسععتبلن  تعع  اسععتطدا

( ر رت عع  5، 2، 3، 4، 5  لبععلر األفععياد المبحععوثيا دي ععلر ات عع  ب ععد  ) لاورنطعع  البلحثعع

 .(3( وبوسط حسلب  قدي  )5–5ب د  وبمد  است لب  )
 

 3ال دول 

  دول المةلبالر الميداني 
 تاريخ المقابلة المنصب االسم 

 9/4/2152 المديي الىل  م حميد نبود الدلي -5

 51/4/2152 قس  ا داي  مديي صدا  صلل  الدليم  -2

 55/4/2152 قس  الىالقلر مديي نلمي حميد الدليم  -3

  ايما إنداد البلحث المصدر:      

 ً  أساليب التحليل اإلحصائي -تاسعا

  الحععلل  اسعتطدمر م مونع  معا األسعلليت ا حصعل ي  مععا ر عل التوصعل إلع  رهعدا  البحع

( فعع  التحليعل، وتمثلععر هععذ  Spss.11) رنتمععلد نلعع  البيم يع  ا حصععل ي واطتبعلي فيضععيلتال، وتع  ا

 األسلليت ا حصل ي  بلآلت ه

مىلمععل اريتبععلط المتىععدد اسععتطد  تحديععد قععو  الىالقعع  وطبيىت ععل بععيا م مونعع  مععا المتغيععيار  .5

 الم سي   ومتغيي مست يت واحد.

 استطد  لةيل  التأثيي للمتغييار الم سي  ف  البىد المست يت. ارنحداي البسيط والمتىدد .2

 وصف األفراد المبحوثين -عاشراً 

قل  البلح  بتوني  استملي  ارستبيلا نل  األفياد المبحوثيا، إذ تع   بح انس لملً م  تو ال ال

ح  ( اسعتملي  صعلل61( استملي  وننر  ميى ل نل  الىلمليا، وقد تع  الحصعول نلع  )65توني  )

 ه طصل ص األفياد المبحوثيا، و مل يأت  5ويوض  ال دول  ،%(12ري بنسب  ) للتحليل
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 5ال دول 

 طصل ص األفياد المبحوثيا
 طصل ص األفياد المبحوثيا

 ال ن 

 ا نل  الذ وي
 % الىدد % الىدد

51 1,93 51 1,51 
 التحصيل الىلم 

 دبلو   ب للوييو  إندادي 
 % الىدد % دالىد % الىدد

52 1,21 31 1,62 55 1,59 

 ال  لر الىميي 
 فأ ثي-55 36-51 21-35

 % الىدد % الىدد % الىدد
59 1,31 34 1,51 9 1,53 

 مد  الطدم 
 فأ ثي-21 51-21 5-51

 % الىدد % الىدد % الىدد
51 1,51 23 1,39 21 1,45 

 ياالبلحث إندادما  المصدر:       

 

ال  ع  الىمييع   بلل عي   معاغلت رنملي الىلمليا را أنالحظ ب 5إل  ال دول  ما طالل النظي

وهععذا متوقعع  فعع  ارنتمععلد نلعع  ال  ععلر الىمييعع  الطبيععي   %(51)  فةععد  ععلءر بنسععب (،36-51)
رمعل ال  ع   ،(35-21) يمثلوا ال  لر الىمييع  (%31) إا  مل ،والنلض   ف  مثل هذا الةطل  الم  

  العذ وي بنسعب  رمل فيمل يتىلع  بعلل ن  فةعد  علءر نسعب ،(%53)   لءر بنسبفأ ثي (-55الىميي  )

 ،مثعل ه عذا ن علطل ضعل ننصعي العذ وي ي ذيالعصعنلن  وهذ  إ لي  إل  طبيىع  الةطعل  ال %(93)

رمعل فيمعل يتىلعع   ،%(51)  ا نعل  فةعد  علءر بنسعب رمععل ،و عذل  للىعلدار والتةلليعد فع  تلع  المنطةع 

ممعل يىعد  %(62)   ع لد  الب عللوييو  وبنسعب  غلت الىلمليا هع  معا حملعر لابللتحصيل الىلم  ف

رمل حملال  ،%(59)    لد  الدبلو   لءر بنسب  حمل رمل،ف  انتملد ذوي الم هالر الىلمي   م  ياً 

 بعيامعا الم تمع  لعدي   طدمع   فعيداً  (21) إافع  حعيا  ،%(21)  فةد  لءر بنسب ا ندادي   لد  

مسعتو  الطبعي   ي ع معا م معو  الم تمع  وتى ع  النت%( 39) ي ع ل نسعبتال وبمل فأ ثي ( سن 21)

  توثيع  ا  لبعلر ، فع  حعيا  لنعر ردنع  نسعب  هع  للعذيا تياوحعر فعوا م لنيلر الىلمي  والىملي  

 .%( 51) سنوار إذ بلغر (51-5)ندد سنوار طدمت   مل بيا 

 نظريال أإلطار

 وأبعاده التوجه اإلستراتيجي -أوالً 

ً تستطدمال المنظملر ومديايىد ال هل ما طالل تن يذ  تو ال ارستياتي   مدطالً متطصصل

ططط ل لتحةي  مستويلر رداء متمين  مةلين  بللمنلفسيا، إذ يى   إديا  المدياء للبي   المحيط  
 Slater)ي  د  ف  حيا، (Gatignon & Xuereb, 1997, 81-82)ب   ويدود رفىلل   للظيو  البي ي  

& Olson, 2001, 1059)   را التو ال ارستياتي   يىمل نل  تحديد الططوط الىييض  لصيلغ
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إستياتي ي  المنظم ، وهذا هو السبت الي ي  لتبليا مستويلر األداء بيا منظملر األنملل، ويي  

 لن األهدا  ا ستياتي ي ، إنال نبلي  نا ال ي ي  الت  يت  ما طالل ل إن( 11، 5116)الةطلميا، 

ا بىلد لل  لء  الت غيلي  للمنظم  وتةليل الىنلصي ذار   ا ي لبيتىنين الىنلصي  نحووالسى  

ا رو ،األهدا  ا ستياتي ي  نحوا تو ال رفللتو  لر ا ستياتي ي  ي ت  ،السلبي  والمحبط  لىمل ل

و إا التو ال ارستياتي   ه (Hynes, 2009, 645)ف  حيا ي  د  تطد  ب  ل مبل ي نملي  ان لنهل،

ا ي وا ل ل دوي ف  بنلء هذ  رثةلف  تةودهل قنلن  وفلس   وقي  ا داي  الىليل، ونل  ا داي  الىليل 

نملل المنظم  رالثةلف ، ونظل  قي  يي ن نل  التحسيا المستمي بتطبي  رن ط  تلو األطي  ف  

ل  البيلنلر، وتلبي  احتيل لر الطلت وإ يا  األفياد الىلمليا ف  اتطلذ الةيايار الميت ن  ن

وتىنين الىمل ال ملن ، وإيسلء ي ي  طويل  األ ل، وإذا ل  يحظ التو ال ارستياتي   بىنلي  

وغيي  نملي  ت ويا  ملن  نل ح  حول م مون  الةي  سو  ت وا غيي فىلل  لاا داي  الىليل ف

لمنظملر ( إل  منلف  التو ال ارستياتي   ل21، 2155ال ل م ، وي يي ) ذار قيم  للمنظم ،
 ت ه آلبل والمتمثل 

 .التمين ف  األداء الملل  وتحسيا األداء للمنظم  ب  ل نل  ف  األمد الطويل .5

ً ي ىل المدياء بص   دا م  ر ثي است لب  ووني .2  .لظيو  البي   وتغييات ل ل

 .يحدد التو  لر المستةبلي  للمنظم  .3

 .تنمي  نلدار الت  يي ف  المستةبل .4

 الالن  لمستةبل المنظم .يبيا األهدا  والتو يال  .5

 ص  وتوحيد  مي  ال  ود وا دايار نحو رهدا  وغليلر واحد . .6

ويتضما التو ال ارستياتي    ل ما التو عال التحليلع ، والتو عال الىعدا  ، والتو عال العدفلن ، 

ومعا بعيا  (55، 2155()اليبيىع ، Morgan et al, 2009, 912) وارستبلق ، والمطلطي  والمسعتةبل 

هو و ود تواف  بيا متغييار التو ال ارستياتي   م  متغييار التو عال  األبىلداطتيلي هذ  مبييار 

ويىمعل نلع   ،ي ت  بتحي لر المنلفسعيا ألنال ،فللتو ال الىدا   ينس   م  التو ال بللمنلفسيا السوق ،

تعلل  وبلل ،ف عو يىمعل لصعلل  النبعوا ،التو عال بللنبعل االتو عال الىعدا   ينسع   مع  موا  ت ل و ذل  

ف و لال الةدي  نلع  تحليعل ،و ذل  التو ال التحليل  م  التو ال بللمنلفسيا  يلتة  م  التو ال بللنبل ا،

فع   نةلط الةو  والضى  للمنظم  وبللتعلل  يسعلندهل فع  تىنيعن نةعلط قوت عل فع  موا  ع  المنلفسعيا،
  فعع  ارسععت لب  حععيا يلتةعع  التو ععال التحليلعع  معع  التو ععال بللنبععل ا مععا طععالل تحديععد السععبل المثلعع

فضععالً نععا انى ععل   عل مععا التو ععال ارسععتياتي    المسععتمي  لحل ععلر ويغبععلر النبعل ا، رللتغيعيا

عل  التوجةه التحليلةي والعةدائي  بحثال اسيتم التركيز في هذ من هنا رداء المنظم ، نل والسوق  

 تي:آلاعل  النحو و

 التوجه االستراتيجي التحليلي. 1

   التحليل  نل  المىلوملر ما داطل المنظم  وطلي  ل للسملح بلتطلذ يىتمد التو ال ارستياتي

الةعيايار الي يسع  وتو يعال الةعيايار األطعي ، ل عذا تىعد المىلومعلر المصعدي الم ع  لىمليع  التو ععال 

 , Wheelen & Hunger, 2008)ارسعتياتي   التحليلع  ل ون عل تع ثي مبل عي  نلع  رداء المنظمعلر 

بعأا التو عال ارسعتياتي   التحليلع  يتمثعل فع  تحليعل  (Johnson & Scholes, 1997, 46)وي  عد ، (85

م ونععلر البي عع  الداطليعع  والطلي يعع  للمنظمعع ، لمىيفعع  نةععلط الةععو  والضععى  فعع  بي ت ععل الداطليععع  

 ،نمل المنظمع  فع  بي ت عل الطلي يع  استغالل ل والت ديدار الت  تىيقلالت  يم ا وا ت ل  ال يص 

تي   التحليلع  نبعلي  نعا م مونع  معا الوسعل ل واألدوار التع  تسعتطدم ل ا داي  فللتو عال ارسعتيا

ف  تحديد مد  التغيي ف  البي   الطلي ي ، وتحديد ال  لء  الممين  للمنظم  ف  السيطي  نلع  بي ت عل 
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الداطليععع  بمعععل يسععع   ذلععع  فععع  نيعععلد  قعععدي  ا داي  الىليعععل نلععع  تحديعععد رهعععدا  ومي عععن المنظمععع  

المنظمع  معا طعالل التو عال ارسعتياتي   التحليلع  تسعتطي  مىيفع  التغيععيار  لالعذا فع ، ارسعتياتي 

 ل نلعع  تالحلصعل  فعع  البي ع  الطلي يعع  ومعد  تأثييهععل نلعع  فىلليت عل الداطليعع ، ومعا ثعع  تحديعد قععدي

إا  (Miller & Friesen)اسعتغالل موايدهععل الداطليعع  سععواء الملديعع  رو الب ععيي ، فعع  حععيا يوضعع  

التو ال ارستياتي   التحليل  إمل لموا    حلل  ارسعتةياي النسعب  رو حللع   إل الت   تستند المنظم  

ند  ارستةياي ف  سو  الىمل نتي   لس ول  الدطول رو الطعيو  رو  نتي ع  لحعيت تنلفسعي  و عذل  

  السىي وف  هذ  الحلل  ينت  إمل تذبذت ف،نتي   للتطوي ال ن  السيي   المنت لرند  ارستةياي ف  

 ،)ال ل عم  معا ارسعتةياي لً ا ت د إستياتي ي  تحة  ل ل نونعررو الطلت رو الت ل   لذا نل  المنظم  

، ول عع  تسععتطي  المنظمعع  تحةيعع  رهععداف ل واريتةععلء ب ععل نلي ععل إتبععل  رسععلوت التو ععال (51، 2155

قسععل  المنظمعع  ارسعتياتي   التحليلعع ، فةععد ر ععدر الممليسععلر والت ععليت إا تطععويي اسععتياتي يلر ر

ووحدت ل هو نتل  ذلع  األسعلوت رو الت  يعي، وهعذا يتطلعت امعتال  ا داي  الىليعل والمعدياء اآلطعييا 
نمعلل   وتعوفيي المىلومعلر الضعيويي  التع  تىعد إحعد  الم ع الر رو المىوقعلر الططيععي  أمىيفع  ب

لي ععل بلرسععت لد  مععا ويت لعع  ذلعع  بلثععلي  تسععل رر إسععتياتي ي  تععت  ا  لبعع  ن ،نلعع  بةععلء المنظمععلر

ً ردوار التو ال ارسعتياتي   التحليلع  للمنظمع  والمحلفظع  نلي عل، واا تمتلع  ا داي  حدسع  اً وت  يعي ل

ومعل يتيتعت نلع  ذلع  معا  ،بطبيى  قو  المنلفسيا الحللييا وال دد والم تييا والمويديا واألسعوا 

 & Hill)سعتياتي   التحليلع  ت ديعدار وتعوافي فعيص  ديعد  معا طعالل اسعتطدا  رسعلوت التو عال ار

Johese, 2001, 8)   ومعا طعالل التو ععال ا سعتياتي ي  التحليلع  تعتم ا منظمعلر األنمعلل معا الععتىل

 ,.Fran wick et al)وت ويا صوي  واضح  حول تحي لر المنلفسيا وارت لهلر المستةبلي  للسو  

يىطع  صعوي  نعا مسعتةبل المنظمع   نالروتبين رهمي  التو ال ارستياتي   التحليل  ف   ، (98 ,1994

ولععي  نععا حلضععيهل فةععط األمععي الععذي يسععلند نلعع  وضعع  ططععط وبععدا ل إسععتياتي ي  تأطععذ بىععيا 

ارنتبلي توقىلر التغييار البي ي  الم ل  ع ، ومعد  إم لنيع  تأثييهعل نلع  رن عط  المنظمع  ورهعداف ل، 

ططعي معل توا عال رمت لملع ، إذ إا  ا ت ل  وتوق  التغييار البي ي  يتطلت توفيي قلند  مىلومعلر إاو

 ،(Higgins, 1994, 30)المنظملر اليو  هو ال    غيي الصحي  والمتةلد  للبي   ما قبل ا داي  الىليعل 

داي  ننعد قيلم عل تو ال التحليل  يوفي للمنظم  المىلوملر الت  تعدن  ا ا الأيي  البلحثلا ب ف  حيا

ويم ن عل معا اطتيعلي البعدا ل  ،ديعد األهعدا  التع  تضعى لممل يس ل نلي ل نملي  تح ،بىملي  التططيط
 . الت  تسلندهل ف  تحةي  رهداف ل 
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يةصد بال تبعلط  المنظمعلر فع  الت يع  مع  البي ع  المحيطع  ب عل، وقعدي  وسعين  المنظمع  التع        

يا، إذ يعيتبط التو عال السعوق  بىالقع  تنمي  الموايد بسعين  ا بعي معا المنلفسع نل بن  هذا التو ال تت

فع  حعيا ي  ععد ، (Morgan, et-al, 2009, 911-912)ي لبيع  مع  الىعدا   فع  تو   ععل ارسعتياتي   إ

إا التو ععال ارسععتياتي   الىععدا   هععو ميععل المنظمعع  وب عع ل مبل ععي إلعع   (31، 2155)ال ل ععم  ،

ن، وي عيي هعذا التو عال إلع  مةلينع  التحدي وبسيل  م ث  ت ل  منلفسي ل لتحةيع  مي عن تنلفسع  متميع

مستو  رداء المنظمع  مع  منلفسعي ل معا طعالل السعين  فع  ن عي وتونيع  المعوايد لتحسعيا مي نهعل 

إا التو عال ارسعتياتي   الىعدا   هعو إا المنظمع   (Hynes, 2009, 648-650)يي   ف  حياالسوق ، 

السععو ، رو تحسععيا رو تطععويي تنععدف  نحععو التحععدي المبل ععي للمنلفسععيا لتحةيعع  دطععول م عع ود إلعع  

ذلع  إا  نعا فضعالً مي نهل التنلفس  فيال، وي وا هد  الموا    هو تحةيع  ميعن  تنلفسعي  للمنظمع  

المنظمع  ذار التو ععال الىعدا   تتصعع  بللسعين  فعع  العدطول إلعع  األسعوا  مععا طعالل تسععيي  دوي  
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األطععي  التع  تسععتطدم ل  تطعويي المنععت ، وتةعدي  رفضععل الطعدملر المم نعع ، ومعا األسععلليت الىدا يع 

المنظمععلر الةيلديعع  حتعع  تععداف  نععا مي نهععل التنلفسعع ، وت ععوا ييلديعع  فعع  م لل ععل، إتبععل  سيلسععي  

ذلع  تبنعع  فضعالً نعا  بعي، رتط عيض األسعىلي، والتنعلنل نعا مسعتو  اليبحيع  ل سععت حصع  سعوقي  

تععل   ممليسععلر المنظمعع  رسععلليت ندا يعع  رطععي  لتحةيعع  التطععوي والنمععو هععو يفعع  دي عع  اليةظعع  لن

ون علطلر المنظمعع ، واربت ععليار المةدمعع  للسععو ، وارسععتثملي فعع  تةلنععلر  ديععد  لطدمعع  متطلبععلر 

ً  ىد التو ال الىدا   ف  التنلف  بىداً يف  (Morgan& Strong, 2003,164)ملرالسو  ال ديد ،  معا  م مل

ا ت عوا احتملليعع  م ععا رالتو ععال ارسعتياتي  ، ونلعع  و عال التحديععد المنظمعلر ال ديععد  التع  ي ربىعلد

ت عوا  عديد  الىدا يع  فع  التنعلف ، وتأطعذ  راف ل ل ا بي معا المنظمعلر المنلفسع  ل عل، ف ع  تحتعل  

وضعىي  ال  عو   إاوضىي  و  ل ال  و     تحلفظ نل  بةل  ل ون لح ل ف  سو  األنملل، هعذا و

 ل ال  عو  نلع  منلفسعي ل، تتطلت توافي موايد  لفي  حت  ر ي وا الوض  صىبلً نلي ل نند ممليست

 ل موايدهل األسلسي ، وبللتلل  دفى ل آوقل  الموايد قد تىيض المنظم  المىني  إل  ت  حي  إا  ح
فع  تنعلول الدياسعلر التع  (  35، 2155)ال ل عم ،نحو ارنحداي ف  ن لي  المطل ، ورطيعياً ي  عد 

ال يم عا قيعل  رنعبأسعلليت مطتل ع  قلمر بةيل  التو عال الىعدا   فع  التنعلف  نلع  مسعتو  المنظمع  و

التو عال الىعدا   مععا طعالل الوقععر المسعتغي  فعع  تن يعذ ممليسععلر رو ن علطلر مىينعع  رو معا طععالل 

، فع  حعيا دي   البح  ف  رو  التنلفسي  ا نتل يع  وط عض األسعىلي وسعين  اسعت لب  المنعلف  ل عل

و عال ارسعتياتي   ويع دي دوياً م معلً التو ال الىدا   يىد بىداً م معلً معا ربىعلد الت أايي  البلحثلا ب

 .فما طاللال تستطي  را تتب  األسلوت ال  وم     تحلفظ نل  بةل  ل ف  السو  ،ف  المنظم  

 ً  وأبعاده التوجه السوقي -ثانيا

حععد ي ععل ن إسععتياتي ي  التطععويي المسععتطدم  لععدن    ععلء  ريىععد تبنعع  م  ععو  التو ععال السععوق  

ً السععوق  ب ونععال هععدفاألداء، إذ تبععين رهميعع  التو ععال  ً تسععويةي ل يي ععن نلعع  حل ععلر النبععل ا و سععت  ل

را التو عال السعوق  هعو إلع  ( 92، 2116يضله  نا الطدملر المةدم  ل  ، فةد ر علي )ال نعداوي، 

إتبعل   و يتيتعت نلع بنلء ثةلف  وسلو   بعيا الىعلمليا ل ىعل النبعل ا فع  مي عن نمليعلر المنظمع ، 

ر المنظملر الت  تىتن  ف عي  وميونع  التو عال السعوق  بىعد ف عل فلس   التو ال السوق  ن لح سيلسل

سيلسلر التو ال التسوية  بسبت المنلفس  الةويع  والتغييعي فع  رذوا  النبعل ا ونعد  إنطعلء الىعلمليا 

 & Gaine)نعد  فع  حعياداطعل المنظمع  ارهتمعل  ال علف  ونعد  ارهتمعل  بللمسع ولي  ار تملنيع ، 

Padany, 2005, 854) السوق  بنلء ثةلفيع التو ال ً ً رو سعلو ي ل ً رو مني ع ل ي مع   عال معا النعواح الثةلفيع   ل

( بأنعال قيعل   لفع  الوحعدار Kohil & Jaworskiوالسلو ي  الت  تيبط بىض ل البىض ، ف  حيا ر عد )

المو ود  ف  المنظم  بت مي  المىلوملر نا حل لر ويغبلر النبل ا الحلليع  والمسعتةبلي  وتبلدل عل 

 ,.Morgan et al) رمل (،21، 2155)الدوسيي ، ي األقسل  وتحةي  ارست لب  ال لنل  ل لون يهل نب

 تتمثعل فعع  التع   األبىععلدالتو عال السعوق  هععو م  عو  يت عوا مععا نعدد معا  رافأ علي إلعع   (61 ,2009

ي عت إا ت عوا هعذ  المنت علر والتىي  نل  حل لر ويغبلر النبل ا وتلبيت ل وف  هعذ  اليغبعلر، 

مع  حل ععلر النبعل ا وتلبع  يغبععلت   بللنسعب  للمنظمع  وتنويععد النبعل ا بللمنت علر المطلوبعع   متوافةع 

 , Singh, 2009) فع  حعيا يعي  ،بأسىلي منلسب  م  إن لء قنوار طلص  لىمليعلر التونيع  والتسعوي 

بأا التو ال السوق  وسيل  يم ا ما طالل ل تحديد طصل ص األسوا  وتي مع  هعذ  الطصعل ص  (85

ط نمل معا قبعل المنظمع  ثع  تن يعذ هعذ  الططعط بمعل يتحةع  األهعدا  الموضعون ، بينمعل نعد إل  طط

( التو ععال السعوق  بأنععال فلسع   إي ععلد وتسعلي  وتةععدي  وتوصعيل طدمعع  للنبععوا 51، 2155)ال ل عم ، 

 ,Langerak) ر عد فع  حعياوالمسعتطد  فع  السعو  المسعت د  ب  علء  وفلنليع  ر ثعي معا المنلفسعيا، 

قيمع   أنال ا ستياتي ي  التنلفسي  المو    نحو توليد والح لظ نل  الموق  الذي ي عوا ذاب (25 ,2003
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بععدويهل   تعع دي إلع  تمييععن بعيا الصععوي  الذهنيع  التععوهعذ  المسععلوا  ،متبلدلع  للمنظمعع  مع  السععو  

إلع  العورء ت عل  الىالقعع ، بينمعل نعد البلحثعلا م  عو  التو ععال السعوق  هعو التو عال العذي يععوفي  ضع  ت

ً للمنظمعلر ف معع ً رفضعل للنبععل ا وف مع ل رفضععل للمنلفسععيا ونالقعلر  يععد  بللبي ع  الطلي يعع  وتحةيعع   ل

ويع دي إلعع  نيعلد  النبععل ا وارحت علظ ب عع   ،األداء المتميعن، فللتو ععال السعوق  ينيععد الىالقع  بععللنبوا

 وتحةي  يضله  وور    ويبحي  للمنظم  .
 إبعاد التوجه السوقي

 لآلت هب السوق  لتو ال اربىلد  تتمثل 

ي يي التو ال بللنبل ا إل  التىي  نل  سلسل  الةيم  لنبل ا المنظم ،  مل ه   التوجه بالزبائن: .5

إا إي علد قيمع  رنلع  لنبعل ا تلع  المنظمع  يعت  معا طعالل و ،اليو  ومل ست وا نليال ف  المسعتةبل

تةليعل الت ععللي  للنبععوا بنيعلد المنععلف  للنبعوا مةلينعع  بللت ععللي  التع  يتحمل ععل، و طعييةتيا همععله

 ,Rajesh, 2007)، ف  حعيا يعي  (Brown et al., 2006, 111) مةلين  بللمنلف  الت  يحصل نلي ل

بأنعال التو عال بللنبعل ا يىنع  اسعتثملي المنظمع  وقتعل لمىيفع  حل علر ويغبعلر النبعل ا ومععا  (152

وهعذا  ،نلفسعيا اطعيياإلع  م ايتسعيبوالم   إيضلء النبل ا ورسيمل ف  حلرر المنلفسع   ع  ر 

ابىد ما توقىلر النبوا وتي ن نل   ىعل النبعوا ر ثعي سعىلد ،  الذهلتنل  المنظم  را يىن  

إذ ي يي  ،بأا التو ال بللنبل ا ي يي إل  قدي  المنظم  إل  التو ال السوق يي  البلحثلا ف  حيا 

ارنتبعلي التطبيةععلر التو عال بللنبعل ا إلع  دي ع  ارتصععلل والىالقع  مع  النبعوا معع  األطعذ بنظعي 

المىلصي  لم  و  التسوي  ما طالل  ىل النبل ا يتطذوا قيايار ال ياء المتىلة  بللطدم  بمعل 

 يتالء  م  توقىلر النبل ا وحل لت   .

وهعذا البىعد ،التو عال السعوق   ربىعلدإا التو ال بللمنلفسيا يىد بىداً م مل ما  التوجه بالمنافسين: .2

ً يىط  المنظملر ف م فللتو عال بللمنلفسعيا ي عيي إلع  التةلنع  ،لطصل ص الىمل ف  السو  روس   ل

المنظمي  الم  د  نل  ال    الةصيي المد  لنةلط الةعو  والضعى  التع  تمتل  عل المنظمع  وال  ع  

( 22، 2155البىيد المد  للةديار وارستياتي يلر للمنلفسيا الحعللييا والمحتملعيا )ال ل عم ، 

إا تو عال المنظمعلر ت عل  المنلفسعيا ر ي عوا مسع ولي   (Chang and Chen , 1999, 410)ويعي  

وذلع  معا طعالل  مع   ،إداي  الىليل للمنظملر بعل مسع ولي  المعوظ يا الىعلمليا ب عذ  المنظمعلر

المىلوملر نا المنلفسيا والتصدي ل  ملت  ، إذ إا التو ال بللمنلفسيا يي ن نل   لف  الموايد 
( إا التو عال بللمنلفسعيا معا Bigne and toran , 2003, 64مل ي  د )الت  تلب  يغبلر النبل ا، بين

قبععل المنظمعع  يععت  مععا طاللععال ا ت ععل  األن ععط  الحلليعع  والمسععتةبلي  للمنلفسععيا ومةلينت ععل معع  

بمعل  ،فللتو ال بللمنلفسيا يبىد المنظم  نا تةليعد المنلفسعيا ،األن ط  الحللي  للمنظم  والمستةبلي 

فللمنظمعلر تةعو  بدياسع  نةعلط الضعى  وارسعتياتي يلر  ، علي لعد  المنظمع يىنن ا بعدا  واربت

 هطويل  األ ل للمنلفسيا الحللييا والمحتمليا والذي ي يي قيلسال ما طالل
 .تبلدل المىلوملر م  مندوب  المبيىلر نا المنلفسيا ف  ال ي لر 
 ن سال م للارست لب  السييى  لتحي لر ورن ط  ال ي لر المنلفس  الىلمل  ف  ال. 

  ن سالمنلفس  استيات يلر وت تي لر ال ي لر المنلفس  الىلمل  ف  الم لل. 

فللمنظمع  لععدي ل الةعدي  نلعع  توقع  يدود رفىععلل المنلفسعيا رو النوايععل ا سعتياتي ي  والت تي يعع  

 .للمنلفسيا بمل يم ن ل ما الصمود ف  بي   تنلفسي  والبةلء في ل 
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 ً  اييسهومق األداء المنظمي -ثالثا

األداء المنظم  ما الم  يار الت  تى   ن لح المنظم  ف  تحةي  ال  لء  وال لنلي  ف   يىد

 لا، لعذا فعالتحديلر التنلفسي  الت  توا   لاستغالل الموايد الب يي  والملدي  والمىلوملتي  ف  ضوء 

يضعلء إإلع  رهعدا  دياس  األداء المنظم  للمنظملر السعيلحي  يتىعد  األهعدا  الملليع  والت عغيلي  

 (51 ،2115 )  ععةيي، نععد إذ ،النبعوا وتةععدي  رفضععل الطعدملر   ععبل  يغبععلت   وتلبيع  احتيل ععلت  

 ،نمنيعع  محععدد  مععد طععالل  األداء بأنععال المطي ععلر رو األهععدا  التعع  تسععى  ا دايار إلعع  تحةية ععل

طع  بأهعدا  اليبحيع  ويى   األداء مد  تحةي  األهدا  الت  تسى  المنظم  إلي ل سواء تلع  الميتب

رو بنمو المبيىلر رو  بللحص  السوقي  رو تلع  المتىلةع  بلرنطبلنعلر الذهنيع  ،يضعل النبعوا والعورء 

المنظمع    إلع  األداء  المنظمع  بأنعال قعدي (Daft, 1992 ,120) والون  بللىالم  الت ليي  وفيمل ر علي

 Eccless, 1991)  رمل ، وفىلل    وء  ةالمتلح  بطيي ل ما طالل استطدا  الموايدنل  تحةي  رهداف 

انى ععل   نلعع  رنعال يىيفعوا  األداء  المنظمع  ف (Robins and Wierseman, 1995, 275)و  (131,
المنظم  وقلبليت ل نل  تحةي  رهداف ل الطويل  األمد والتع  تتمثعل بلت عل  مىظع  البعلحثيا نلع    لةدي

 البةلء والت ي  والنمو.

 يمقاييس األداء المنظم

 مت لملعع  سععي وا بلسععتطدا  نظععل  منلسععت لةيععل  األداء إسععتياتي ي إا الىنصععي الععي ي  ألي 

(Nanni, et al.,1992,19)،  إذ تحتل  المنظملر الصنلني  من عل رو الطدميع  إلع  قيعل  ردا  عل لتحديعد

م م  ريا ه ، وريا ي ت را ت وا مةلينً  م  منلفسي ل. وتوا ال نملي  قيل  رداء المنظم  تحديلر 

يم عا را   ف  تبليا ت سيي الم  و  وتىدد ربىلد ، فضال نا ند  ات ل  البعلحثيا نلع  مىعلييي محعدد

تىععدد األهعدا  التنظيميعع   فضععالً نعا (Al- Dahiree, 2003,7)ت عيح  ميع   وانععت رداء المنظمع  

وتىعدد المتىععلمليا معع  المنظمعع  ومسعع ولي  المنظمع  بللمواننعع  بععيا رهععدا  األطععيا  ذار الىالقعع  

لذا ات ال البلحثوا نحعو اسعتطدا  المةعليي  المي بع  التع  ت مع  بعيا  ، م  ي لةيل  األداء المنظم 

ميونع  وال عمولي  فع  قيععل  األداء المىعلييي الملليع  والت عغيلي  فعع  اا واحعد محةةع  بعذل  نععلمل  ال

ً مةيلسع (Kaplan and Norton)فةد قد   ،المنظم  لعدداء يم عا  المنظمعلر معا قيعل  ردا  عل ال لع   ل

معا طععالل  ا سعتياتي ي بلسعتطدا  مىعلييي ملليعال وغيعي ملليعال )ت ععغيلي ( تسعتطدم ل رطتبعلي ططط عل 

وتي مت عل إلع  رهعدا  محعدد   سعتياتي ي ا تتب  األداء ما     و ذل  المسعلند  فع  تططعيط هعذ  
ا إ (O`mara et al., 1998,177)وي  ععد  ،(Aiello, 2004, 24)ومةلييـععـ  رداء مععا   عع  ثلنيعع  

المةععليي   المي بعع  )الملليعع ، والت ععغيلي ( فللمةععليي  الملليعع ه تععنود ا داي  بنظععي   ععلمل  وسععييى  

يضعل النبعوا والىمليععلر  ةعليي   ت عغيلي ه نعاالمن عذ ، وتسعت مل بم  ألن عطالدنمعلل وتبعيا نتعل   

ا هذ  المةليي  ه  التع  تو عال إفضالً نا رن ط  التحسيا المستمي وا بدا  المنظم ، و ،الداطلي 

منظعويار   األداء الملل  المستةبل ،  مل إن ل تسم  للمديييا بللنظي إل  األنمعلل معا طعالل ريبىع

 ( Kaplan and Norton  ,1992 ,72) :  م م  ه  

  ي ععيي إلع  قعدي  المنظمعع  نلع  تحةيعع  مصعلل  رصعحلت األسعع   والمعلل يا مععا منظعوي معلل ه

ويتضعما ح عع  العدطل ومسععتوا  الت ععغيل  ،طعالل تحةيعع  األهعدا  الملليعع  )اليبحيع ( للمنظمعع  

الملل المستثمي ما طالل تي ين  نلع  الىل عد نلع  ارسعتثملي والىل عد نلع   والىل د نل  ير 

 (.Horgren, et al., 2000,485)ح  المل ي  

 المنظمعع  نلعع  تحةيعع  يضععل   منظععوي النبععل اه  يعع  ينظععي النبععوا إلعع  المنظمعع  ومععد  قععدي

 النبوا ما طالل تحةي  النوني  والسىي المال   .
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    منظوي الىمليلر الداطلي ه  الذي يي ن نل  رنملل المنظم  و ي ي  تحةي  الت و  الذي ينى

 ي  الن لح ما طالل ال  لء  وال لنلي .نل  مد  قديت ل ف  تحة

 نعا قعدي  المنظمع  نلع  طلع  الةيمع  والتحسعينلر  يىبعي هعذا المنظعوي منظوي ا بدا  والعتىل ه

الت  ت دي إل  ابت لي منت لر  ديد  رو تحسيا المنت لر الحللي  رو تصعمي  منت علر  ديعد  رو 

 ي المةليي  اآلتي هويتضما هذا المحو، (56 ،5111نمليلر قل م  )السلميا  ، 

  مىين .مدندد المنت لر ال ديد  المطيوح  ف  السو  طالل   

 . ح   المبيىلر لإلنتل  نسب  إل  المبيىلر ال لي 

 .حص  المبيىلر للمنت لر ال ديد  ما التدف  النةدي وما ال وا د 

 .  نسب  مصليي  البح  والتطويي إل  مبيىلر ال ي 

، ا بعدا ، ، الحصع  السعوقي )ا يبعلح   ريبىع  مةعليي  هع سيت  التي يعن نلعهذا البح  وف  

فيمععل يععأت   النبعوا( وذلعع  ل عموليت ل و ون ععل مةعليي  مي بعع  ت مع  بععيا المةعليي  ال ميعع  والنونيع 
 اآلت هونل  النحو مةليي  قيل  األداء المنظم  

 مقياس األرباح . 1

 هعد  اسعتياتي   ن سعالو هع  الوقعر تُىد األيبلح رحد المىلييي ال مي  لةيل  األداء المنظم  

ً فةو  رالمعدطاللىوا د ال ل ض  بىد تغطي   ل  ا لمتطلبلر دوي  حيل  الصنلن . و يىي  اليب  بأنال ل

 (Daft, 2001, 102-109) ( إا ا يبعلح تمثعل 591-595,2111)إدييع  والغعللب   فع  حعيا ي  عد

المنظم  ف   نع   إداي لء  وفلنلي  صلف  نتل   ندد  بيي ما السيلسلر والةيايار وتةي  مد    

  الىديعد معا مةعليي  اليبحيع  والمتمثلع  فع  لوهنع نعا طييع  اسعتطدا  مو ودات عل ب  علء ، األيبعلح

هعلم  الععيب  ا  معلل ، هععلم  العيب  الت ععغيل ، هعلم  الععيب  الصعلف ، الىل ععد نلع  ارسععتثملي، 

فسعي  تتطلعت تحةيع  العيب  لتغطيع  ن ةعلر األمد البىيعد، و إا الضعغوط التنل ،الىل د نل  ح  المل ي 

لبلر رو ارندمل لر إذا ل  يتحة  اليب .  مل إا حسنير  الملل، وإا المنظملر قد تتىيض إل  ار

المصلح  الم تي ــ  ل ميــ  المست يديا تةتض  البح  نا اليب  لتحسعيا نونيع  الحيعل  و ضعملا 

 .(Daft, 2001, 102-109) النمو والبةلء

  

 اس الحصة السوقية. مقي2
ويم ا قيل  الحصع   .  ما م مل المبيىلر ف  تل  السو  يي إل  ال نء الطلص بللمنظمي

طلي ندد النبل ا رو الةيم  النةدي  المتحةةع  معا مبيىعلر المنظمع  ل تعل منعت  رو طدمع  إالسوقي  ف  

 ،(Kaplan & Norton, 1996, 68-69)للمبيىعلر ال ليع  فع  السعو   قيلسل إل  الةيم   النةدي  المتحةةع 

ويت  قيل  م  ي الحص  السوقي  نندمل تةو  المنظملر بتحديد الحص  السوقي  التع  ي عت تغطيت عل 

، سعواء مةلينع  مع  الحصع  السعوقي  للمنظمع  التع  الن سعوطدمت ل مةلين  م  المنلفسيا  فع  الةطعل  

بعي ثعال  منظمعلر قل عد  فع  ، رو مع  الحصع  السعوقي  أل الن سعتمتل  ر بي حص  سوقي  ف  الةطعل  

ويم ععا تحةية ععل ب عع ل  نمنيعع  مىينعع ، مععد بحيعع  يم ععا الوصععول إلعع  هععذ  الحصعع  طعالل  السعو ،

هنل يظ ي دوي وظي ع   التسعوي  فع  هعذا بي   الطلي ي  والداطلي  للمنظم ، ويتنلست م  الظيو  ال

 فعع  ل ا  ععدد، وت ثيعع  بيعع  الطععدملر إلعع  نبععدمعع  قطلنععلر سععوقي   ديععد الم  ععي مععا طععالل ط

 .لحص  السوقي  نل  حسلت المنلفسياالةطلنلر المطدوم  ري نيلد   ا
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 مقياس اإلبداع  .3

ا بععدا  بأنعال تبنعع  ف عي  رو سععلو   ديعد لصععنلن  المنظمعع   (Daft, 1992, 245)وقعد نععي   

رو  وسوق ل وبي ت ل الىلم ، محددا و ب  ل ر ثي بعيونا ا طعلي العذي يم عا را تسعتىمل فيعال ال  عي ،

ويحدد ا بدا  البن  التحتي  الت  ينبغ  نلع  المنظمع  ت ع يل ل  ، سلو  ال ديد، الذي تبنتال المنظمال

طموحعلر السعو  إذا معل انتمعدر التةنيعلر   المنظمعلر ر تلبع إاإذ  ،لطل  نمو وتحسيا بىيد األمد

هع  األفعياد  ، دي ي يسعوالةلبليلر الحللي  فةط. فل بدا  والتىل  فع  المنظمع  يأتيعلا معا ثالثع  مصعل

( إلعععع  56، 5111 )السعععلميا  ، وي عععيي ،(29، 2116 والعععنظ  وا  عععياءار التنظيميععع  )الىبععععد،

  رحعد الم  عيار الي يسع  لةيعل  األداء نلع  انتبعلي رنعال يى ع  معد  قعديبوصع ال  استطدا  ا بعدا 

يم  المضلف  للمنظمع  ، إذ ت طذ بنظي ارنتبلي التحسينلر وطل  الةالمنظم   نل  الت ديد والتطويي

مععا طععالل تةععدي  منت ععلر  ديععد  رو تحسععيا المنت ععلر الحلليعع  رو تصععمي  نمليععلر إنتععل   ديععد  رو 

ا نمليعع  تبنعع  رإلعع   (65، 2111 )الىععناوي، ي ععيي الن سععتحسععيا الىمليععلر الةل معع  وفعع  ارت ععل  
التغيععي فعع  البي عع  نيععلد  قععديت ل نلعع  الت يعع  معع  وا بعدا  ضععيويي  لبةععلء واسععتميايي  المنظمعع ، 

و ت ييع   ا ي علب المحيط  ب ل،  ييط  را ت عوا المنظمع  قعلدي  نلع  تىنيعن الىوامعل ذار األثعي 

ً  الىوامل الت  تحد  رثياً  ت ل  تبن  ا بدا ، لتت لون مل يسعم  )ب  عو  األداء(،  معل قعد تىتمعد  سلبيل

المنلفسعع  مع  بةيعع  المنظمععلر، رو ا بعدانلر لنيععلد  حيويع  المنظمعع ، و تنميع  قععديت ل نلعع  م لب ع  

تحسيا نوني  معل تةدمعال معا منت علر رو طعدملر، و بمعل ييضع  يغبعلر المتىلقعديا مى عل، و لبلعو  

 رهداف ل بن لح.

 مقياس  الزبون .4

يىد ما ره  الم  يار النوني  لةيل  رداء المنظملر الذي حظ  بتأييد ال تلت والبلحثيا فع  

، بلنتبععلي إا الحصعول نلعع   النبعل ا والمحلفظعع  نلع  ور  عع  طيعي نلعو  ا داي  فع  السععنوار األ

نعال يى ع  معد  تلبيع  رو إ عبل  المنظمع  لحل علر إهد  المنظملر للتطوي و المنلفسع  واليبحيع ، و

ت    رو رولويععلت   رفضععل مععا المنلفسععيا )ال ىععدن  يغبععلنبل ن ععل ويغبععلت   المدي عع  مععن   وفةععل ل

يىعد المو ععال لل عد  المعلل  إذ معا طعالل تةععدي   ل طدمع  النبعواا األداء فع  م علإو (34، 2112،

منت لر تلب  حل لر ويغبلر النبوا ف  السو  المست د ، والسى  ر تسعلت نبعل ا  عدد ، يع ثي 

المةيععل ، يضعي  قيمعع   ارا هعذ فضععالً نعا ، ومعا ثعع  نيعلد  األيبعلح ،نلع  المبيىعلر إي لبععل بعللنمو
وذار  عود  نلليعع  ورسعىلي منط ضعع . وال عد  مىيفعع   للنبعوا مععا طعالل نععيض منت علر مبت ععي 

مععد  يضععل النبععوا وح عع  الحصعع  السععوقي ، وقيععل  األداء يبععدر  مععا التسععلي  فعع  الوقععر المحععدد 

ً قيلسع دمع   لع  إلعع  اسعتطدا  المنعت . و ععل هعذ  األهععدا  تىعءومال ل  ععلء  رداء مطي علر الوحععد   ل

(Mcwatters  et al., 2001, 441)،   ويعي (Horngren et al., 2003,449) المةيعل  يتمثعل  اإا هعذ

وقعد يسعتطد  لةيعل  الحصع   ،ن لح ونمو الوحعد  فع  هعذا الم علل بح   الحص  السوقي  ويةي  مد 

المةيل  ا هذا إ ،السوقي  ندد الطلبلر ما طالل ال ب   الىللمي  )ارنتينر(، رو ندد النبل ا ال دد

لحص  السوقي  ف  الةطلنلر السوقي  المست دف . وهو يىد يم ا المدياء ما تحديد نبل ا الوحد  وا

ً مةيلس ً رسلسي ل لمد  ن لح و عود  نتعل   تحةيع  ا سعتياتي ي ، ومعا ثع  سعالم  تن يعذهل. وضعما هعذا  ل

المةيل ، يضل النبوا، المحلفظع  نليعال، ا تسعلت النبعل ا ال عدد، حصع  السعو  وحسعلبلر العو الء 

المةليي  نل  م لمي  النبل ا المست دفيا الت  تتوقع  الوحعد   ف  األسوا  المست دف ، وت ي  هذ 

ورطيعيا تعيتبط مةعليي  األداء  بىضع ل  ،(Kaplan & Atkinson, 1998, 370-371)ر بعي يبحيع  معن   

للنبوا يعع دي إلعع  المحلفظعع  نليععال وور ععال، ومععا ثعع  ا تععذات بعع لرهتمععل ف ،بععبىض بععيوابط بسععيط 

  السعوقي  والحصعول نلع  حسعلبلر و عالء إضعلفييا. وهعذا  لعال النبل ا ال دد، والتوس  ف  الحصع
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رداء  ورثي  فع ولةد تنلول الىديد ما البلحثيا نالق   التو ال ارستياتي    ،ي دي إل  نيلد  اليبحي 

ا ا داي  تتوقع  إا يم ن عل التو عال ارسعتياتي   معا رالمنظم ، وقد توصلر إحعد  الدياسعلر إلع  

 . (21، 2155 ال ل م ،يبلح ل ف  األمد الطويل )رنيلد  تحسيا موق  ل التنلفس  و

 

  اإلطار الميداني

 متغيرات البحث تحليل عالقة االرتباط بين -أوالً 

 التوجه السوقيو التوجه االستراتيجي تحليل عالقة االرتباط بين  .1

التو ععععال  بحععع ي البىعععدتتضعععما هعععذ  ال ةعععي  التىعععي  نلععع  طبيىعععع  نالقععع  اريتبعععلط بعععيا 

التع  تعنص نلع  و عود نالقع   األولع  ل يني والتحة  ما ال يضي  التو ال السوق  وا اتي   ارستي

و ععود نالقعع   ايتبععلط  إلعع  5وي ععيي ال ععدول  ،والتو ععال السععوق التو ععال ارسععتياتي   ايتبععلط بععيا 

(ننععد 1,611بلغععر قيمع  مىلمععل اريتبععلط ) إذ، والتو ععال السععوق التو ععال ارسعتياتي   مىنويع  بععيا 
والتو ععال  بللتو ععال ارسععتياتي   ت ععت   المنظمعع  رانلعع   د عع  مععلي(، وهععذا 1,15ىنويعع  )مسععتو  م

  .ما ال يضي  الي يس  األول  األول ل يني  وب ذا يتحة  قبول ال يضي  ا ،السوق 

          

 5ال دول 

 والتو ال السوق  التو ال ارستياتي    بىدنتل   نالق  اريتبلط بيا 
 رمفسالمتغير ال          

 
 بالمتغير المستجي

 التوجه االستراتيجي 

 1,611* التو ال السوق 

* P≤ 1.15        N = 61 

 .ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث ما إنداد :مصدرال              

 

 واألداء المنظمي  ستراتيجيالتوجه االتحليل عالقة االرتباط بين  .2

التو ععععال  البحععع ي بىعععدتىعععي  نلععع  طبيىععع  نالقععع  اريتبعععلط بعععيا تتضعععما هعععذ  ال ةعععي  ال

التع  تعنص نلع  و عود نالقع   لثلنيع ا  يني والتحة  ما ال يضي  ال واألداء المنظم  ارستياتي   

و ععود نالقعع  ايتبععلط  إلعع  2وي ععيي ال ععدول  واألداء المنظمعع ،التو ععال ارسععتياتي   ايتبععلط بععيا 

ننععد  (1,455بلغعر قيمع  مىلمعل اريتبعلط ) إذ، ألداء المنظمعع التو عال ارسعتياتي   وامىنويع  بعيا 

 بللتو ععال ارسععتياتي  نععال  لمععل ناد اهتمععل  المنظمععلر ر إلعع (، وهععذا ي ععيي 1,15مسععتو  مىنويعع  )

  ينيعع وب ععذا يتحةعع  قبععول ال يضععي  ال تحسععيا األداء المنظمعع ،وتطبيةععال فعع  م لم ععل ناد ذلعع  مععا 

  .ما ال يضي  الي يس  األول  الثلني 
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 2ال دول 

 ارستياتي  التو ال  بىدنتل   نالق  اريتبلط بيا 

 واألداء المنظم 
 رالمتغير المفس       
 

 بالمتغير المستجي

 التوجه االستراتيجي

 1,455* األداء المنظم 

* P≤ 1.15        N = 61 

 .لد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني ا بلرنتميالبلحث ما إنداد :مصدرال                      

 

 واألداء المنظمي  السوقيالتوجه تحليل عالقة االرتباط بين .3

  السعوق التو عال  البحع   يبىعدتتضما هعذ  ال ةعي  التىعي  نلع  طبيىع  نالقع  اريتبعلط بعيا 

بععيا التعع  تعنص نلع  و عود نالقع  ايتبعلط  ال ينيع  الثللثع والتحةع  معا ال يضعي   واألداء المنظمع 

التو عال و عود نالقع   ايتبعلط مىنويع  بعيا  إلع  3وي عيي ال عدول  واألداء المنظمع ،التو ال السوق  

(، 1,15( ننعد مسعتو  مىنويع  )1,631بلغر قيم  مىلمعل اريتبعلط ) إذ، واألداء المنظم السوق  

ذلع  معا وتطبيةعال فع  م لم عل ناد  السعوق بللتو عال نعال  لمعل ناد اهتمعل  المنظمعلر ر إلع وهذا ي يي 

            .ما ال يضي  الي يس  األول الثللث    يني وب ذا يتحة  قبول ال يضي  ال تحسيا األداء المنظم ،

 

 3ال دول 
 واألداء المنظم  التو ال ارستياتي   بىدنتل   نالق  اريتبلط بيا 

 رالمتغير المفس      
 

 بالمتغير المستجي

 التوجه االستراتيجي

 1,455* األداء المنظم 

* P≤ 1.15        N = 61 

 .ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث ما إنداد :مصدرال                    

 
 واألداء المنظمي التوجه السوقي  التوجه االستراتيجي و تحليل عالقة االرتباط بين .4

 التو عال ارسعتياتي    البح  بىلدرتتضما هذ  ال ةي  التىي  نل  طبيى  نالق  اريتبلط بيا 

التع  تععنص نلع  و ععود  األولعع والتحةعع  معا ال يضععي  الي يسع   والتو عال السععوق  واألداء المنظمع 

 إلع  4وي عيي ال عدول  واألداء المنظمع ، التو عال ارسعتياتي   والتو عال السعوق  نالق  ايتبلط بيا 

بلغعر  إذ،  عال السعوق  واألداء المنظمع التو عال ارسعتياتي   والتوو ود نالق   ايتبلط مىنوي  بعيا 

نعال  لمعل ناد اهتمعل  ر إلع (، وهذا ي عيي 1,15( نند مستو  مىنوي  )1,514قيم  مىلمل اريتبلط )

 األداءتحسعيا وتطبيةعال فع  م لم عل ناد ذلع  معا  بللتو ال ارسعتياتي   والتو عال السعوق  المنظملر 

   . األولوب ذا يتحة  قبول ال يضي  الي يس   المنظم ،
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 4ال دول 

 ارستياتي  التو ال  بىدنتل   نالق  اريتبلط بيا 

 واألداء المنظم  التو ال السوق و
 رالمتغير المفس           

 
 بالمتغير المستجي

 التوجه االستراتيجي والتوجه السوقي 

 1,514* األداء المنظم 

* P≤ 1.15        N = 61 

 .ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث دما إندا :مصدرال                

 

 ً  بحثال اتبين متغير األثرتحليل عالقات  -ثانيا

 في األداء المنظمي تأثير التوجه االستراتيجيتحليل عالقة  .1

تو عد  رنعال تي ن هذ  ال ةي  نل  التحة  ما صح  ال يضعي  الي يسع  الثلنيع  التع  نصعر نلع 

، وت عيي نتعل   تحليعل ارنحعداي للتو عال ارسعتياتي   فع  تحسعيا األداء المنظمع نالق  تأثيي مىنوي  

ويعدن  هعذا  تحسعيا األداء المنظمع ،تعأثيياً مىنويعلً فع  للتو عال ارسعتياتي    را إلع  5فع  ال عدول 

( 4,115البللغع  )   بعي معا قيمت عل ال دوليعروهع   ،(42,159( المحسوب  والبللغ  )Fالتأثيي قيم  )

Rويسعتدل معا قيمع  مىلمعل التحديعد ) ،(1,15( ومسعتو  مىنويع  )59، 5ت  حيي  ) دينند 
 را( 2

هنعل  م  عيار  راالتسعوي  بللىالقع ، فضعالً نعا  بىعد%( ما التىنين ف  يضل النبوا ي سي  42)

( 1,652( البللغع  )B1، ويدن  ذل  قيم  مىلمل ارنحعداي ) رطي  ر يم ا السيطي  نلي لا ي  ون 

نتي عع  تغيعي فعع    المسعت يت هع ( معا التغيعيار الحلصععل  فع  المتغيععي1,652) را إلعع التع  ت عيي 
 بعي ر( وه  42,159( المحسوب  والبللغ  )tالم سي بمةداي وحد  واحد ، وننن ذل  قيم  ) المتغيي

ال يضعي  ال ينيع  األولع  (، وتأسيسلً نلع  معل تةعد  يم عا قبعول 5,615ما قيمت ل ال دولي  البللغ  )

 الثلني .يضي  الي يس  ال ما 

 

 5ال دول 

 األداء المنظم ف  التو ال ارستياتي   تأثيي  
 لمستجيباالمتغير    

 

 المتغير المفسر

 التوجه االستراتيجي 

R
2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 األداء المنظمي 

 

16361 

 

 
26652 

( *66554) 
 

2642 *426,54 46221 

* P≤ 1.15                    df (59,5)                                             N = 61 

 المحسوب  t)    (ه                 
 ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث ما إنداد :مصدرال               
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 في األداء المنظمي تأثير التوجه السوقي تحليل عالقة . 2

تو عد  رنعال التحة  ما صح  ال يضعي  الي يسع  الثلنيع  التع  نصعر نلع تي ن هذ  ال ةي  نل  

، وت عيي نتعل   تحليعل ارنحعداي فع  للتو ال السعوق   فع  تحسعيا األداء المنظمع نالق  تأثيي مىنوي  

ويدن  هذا التعأثيي قيمع   تحسيا األداء المنظم ،تأثيياً مىنويلً ف  للتو ال السوق   را إل  5ال دول 

(F  المحسوب )(  61,432والبللغ)،   تع  دي( ننعد 4,195 بي ما قيمت عل ال دوليع  البللغع  )روه 

Rويستدل ما قيمع  مىلمعل التحديعد ) ،(1,15( ومستو  مىنوي  )59، 5حيي  )
%( معا 55) را( 2

ا ي  وهنععل  م  ععيار ن عع را، فضععالً نعا التو ععال السععوق  بىعدي سععي   المنظمعع  األداءالتىنيعن فعع  

( الت  ت يي 1,145( البللغ  )B1، ويدن  ذل  قيم  مىلمل ارنحداي )  نلي لرطي  ر يم ا السيطي

الم سعي  نتي   تغيي ف  المتغيي  المست يت ه ( ما التغييار الحلصل  ف  المتغيي1,145) را إل 

 بععي مععا قيمت ععل ر( وهعع  1,114( المحسععوب  والبللغعع  )tبمةععداي وحععد  واحععد ، ونععنن ذلعع  قيمعع  )

ال يضعي  ال يضي  ال يني  الثلني  معا يم ا قبول مل سب  (، وتأسيسلً نل  5,615)ال دولي  البللغ  
 الثلني .الي يس  

          

 6ل دول ا

 األداء المنظم ف  التو ال السوق   تأثيي  
 لمستجيبا المتغير   

 
 المتغير المفسر

  لسوقيالتوجه ا

R
2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 األداء المنظمي 
 

16224 
 

 

1,145 
(1,114)* 

 

2651 *61,432 46221 

* P≤ 1.15                    df (59,5)                                             N = 61 

 المحسوب  t)    (ه                    
 .ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث ما إنداد :مصدرال               

 

 في األداء المنظمي والتوجه السوقي ات التوجه االستراتيجيمتغيي أثرحليل عالقة ت. 3

فع   لمتغيعيار التو عال ارسعتياتي  و ود نالقع  تعأثيي مىنويع   إل  6ال دول  مىطيلر ت يي

( التو عال بللمنلفسعيا التو عال بللنبعل ا، ،التو عال الىعدا  ، التو عال التحليلع  ثي )ت إذ، المنظم  األداء

 (61,216( )52,114( المحسعععوب  البللغعععع  )Fويععععدن  هعععذا التعععأثيي قععععي  ) اء المنظمععع ،األدفععع  

( ننععد 2,52ال دوليعع  البللغعع  ) F بععي مععا قيمعع  روهعع   ،نلعع  التععوال ( 253,116( )35,943)

Rوبلععا مىلمعععل التحديععد ) ،(55,4( ودي تععع  حييعع  )1,15مسععتو  مىنويعع  )
الطمسععع  لدبىععلد ( 2

األداء المنظمعع  ارطتالفععلر الم سععي  فعع   إانلعع  التععوال ،  (2604)( 2634) (1,55( )1,59)
متغيععيار ن ععوا ي  ر يم ععا  إلعع ، ويىععود البععلق  التو ععال ارسععتياتي   ارتععأثيي متغيععي إلعع ىععود ت

والبللغععع   األيبىععع لدبىعععلد ( المحسعععوب  t) را( تبعععيا tبدرلععع  ) Bالسعععيطي  نلي عععل، ومعععا تحلعععيالر 

 بعععي معععا قيمت عععل ال دوليععع  البللغععع  رمىنويعع  وهععع   ( 3,515( )51,335) (52,234( )4,316)

  ال يضي  الي يس  الثلني . قبول ( وهذا يدل نل  5,615)

 

 

    



 [29] الدليمي واحلديثي    

 

 
 

 6 ال دول

 ف  األداء المنظم  والتو ال السوق   التو ال ارستياتي   ارما متغيي يمتغيتأثيي  ل 
 بالمتغير المستجي 

        
 رالمتغير المفس 

 األداء المنظمي 
R2 

F 

B0 B1 الجدولية المحسوبة 

 26456 التو ال الىدا   
26424 

(4,316) * 
2614 126,04 2652 

 262,0 التو ال التحليل 
26014 

(52,234)*  
2652 6262,6 2652 

 16331 التو ال بللنبل ا
26614 

)  51,335 )* 
2634 35,943 2652 

 26440 التو ال بللمنلفسيا
26406 

 )3,515) 
2604 253,116 2652 

* P≤ 1.15                          df (55,4)                        N = 61     
 المحسوب   t)    ( ه                       

 ا بلرنتملد نل  نتل   الحلسب  ارل تيوني يالبلحث ما إنداد :مصدرال        

 

 االستنتاجات والمقترحات

 ا استطالص ره  ارستنتل لر وصورً إل  وض  بمو ت ملتةد  ما نتل   البح  رم

 هالت  سيىيض ل المحوي الحلل  ضما فةيتيا رالمةتيحل

 والمقترحات االستنتاجات

 االستنتاجات -أوالً 

بينر النتل   بأا هنل  نالق  ايتبلط مو ب  بعيا التو عال السعوق  واألداء المنظمع  وهعذ  النتي ع   .5

ليعع  للتو عال السععوق  ذار نتععل   اي لبيعع  يحتععل  إلعع  تىطع  م  ععياً نلعع  را تحةيعع  مسععتويلر نل

اهتمعل  المنظمع  بللتو عال السعوق ، وهعذا يىنعع  را ارهتمعل  بللتو عال السعوق  سعي دي  إلع  توليععد 

المىلوملر المتىلة  بللنبل ا والمنلفسيا والبي   ب  ل نل  ون ي تل  المىلومعلر داطعل المنظمع  
ممعل يع دي إلع   ،لً را نيعلد  تو عال المنظمع  نحعو السعو وارست لب  الواني  ل ل، وهذا يىن  ريضع

  تحسيا ردا  ل ويحة  ل ل الن لح ف  ميداا نمل ل. 

و عود نالقع  ايتبعلط مىنويع   البحع استنت  البلحثلا ما تحليعل نالقعلر اريتبعلط بعيا متغيعيار  .2

ريتبععلط و لنعر نالقععلر ا ،لتو ععال السعوق  واألداء المنظمعع وا التو عال ارسععتياتي  مو بع  بععيا 

 هاآلت ونل  النحو  التو ال ارستياتي   والتو ال السوق  واألداء المنظم بيا  ل 

  و ععال ارسععتياتي   الت و ععود نالقعع  ايتبععلط مىنويعع  مو بعع  بععياتى عع  نتععل   اريتبععلط 

لنعل اهتمعل   إذ ر عير مىنويع  الىالقع   ،المنظمع  المبحوثع نل  مستو  واألداء المنظم  

فما طالل  ،تحسيا رداء المنظم  ي دي إل  وي التو ال ارستياتي   المنظم  المبحوث  بد

وضعى  ل اسعتطدا  المنظمع  المبحوثع  للتو عال ارسعتياتي   يم ن عل معا تحديعد نةعلط قوت عل 

 .ممل يىنن موق  ل التنلفس 

  التو ععال السعوق   واألداء المنظمعع  نلعع  ربىعلد و عود نالقعع  ايتبعلط مىنويعع  مو بع  بععيا

وهععو معل ي  ععي لنععل اهتمععل  المنظمع  المبحوثعع  بععدوي التو ععال  ،لمبحوثعع مسعتو  المنظمعع  ا
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وهو مل ينى   نل  ن لح ل ف  الةطل  السيلح  الذي  ،ف  تحسيا رداء المنظم  لسوق ا

 .تىمل بال

  ارسعتياتي   والتو عال السععوق   واألداء  التو عالو عود نالقع  ايتبعلط مىنويع  مو بع  بعيا

وهعو معل ي  عي لنعل اهتمعل  المنظمع  المبحوثع   ،وثع المنظم  نلع  مسعتو  المنظمع  المبح

  .تحسيا رداء المنظم  ممل سي دي إل   ،ارستياتي   والتو ال السوق بدوي التو ال 

للتو عععال بعععيا متغيعععيار الدياسععع  و عععود تعععأثيي مىنعععوي  األثعععيمعععا نالقعععلر  لااسعععتنت  البلحثععع .3

و لنععر  المبحوثعع ،  ظمععنلعع  مسععتو  المن األداء المنظمعع فعع   ارسععتياتي   والتو ععال السععوق 

 ل بىد ما  ربىلد التو عال ارسعتياتي   والتو عال السعوق  فع  األداء المنظمع  بيا  األثينالقلر 

 هاآلت ونل  النحو 

  المنظمع  المبحوثع نل  مسعتو   األداء المنظم ف   ارستياتي    للتو الو ود تأثيي مىنوي 

وهو مل يم ا را  المنظم  المبحوث  ف   األداء المنظم ف  للتو ال التحليل  و لا رنل  تأثيي 
ً ي  ي بو ود اهتمل  ما قبل ا داي  الىليل للمنظم  بللتو ال التحليل  وهو مل انى   فع   إي لبل

 .األداء المنظم 

 للتو ال السوق  ف  األداء المنظم  نل  مستو  المنظم  المبحوثع  و علا  ود تأثيي مىنوي و

وهو مل يدل نل  را  ،داء المنظم  ف  المنظم  المبحوث رنل  تأثيي للتو ال بللمنلفسيا ف  األ

 ، السعيلحالمنظم  ت ت  بمتلبى  التطويار الحلصل  فع  المنظمعلر المنلفسع  ورسعيمل الةطعل  

 .المنظم  رداءتحسيا  إل  رد ممل 

 ً  المقترحات -ثانيا

دي  طل  ع  ما طالل ارسعتنتل لر المطيوحع  ان علً، ايتعأ  البحع  اسعت ملل من  عال البحثع  بتةع

 ما المةتيحلر و مل يأت ه

حال يضععيوي  ارهتمععل  بععدوي التو ععال ارسععتياتي   فعع  المدينعع  السععيلحي  فعع  الحبلنيعع   وتوضعع .5

مدياء ف  اتطلذ مل يلن  ما إ ياءار تنظيمي  ت دي إل  ارهتمل  بللتو عال ارسعتياتي   نحعو لل

 مل  ف  قطل  السيلح  .الطدملر ال ديد  ف  ظل المنلفس  الت  ت  دهل المنظملر الىل

معدياء فع  اتطعلذ معل لحال ليتأ يعد دوي التو عال السعوق  فع  المدينع  السعيلحي  فع  الحبلنيع  وتوضع .2

ي رذوا  يععيلعن  مععا إ ععياءار تنظيميعع  تعع دي إلعع  ارهتمعل  بععال نحععو الطععدملر ال ديععد  فعع  تغي
 .ر الت  تةدم ل المنظملر السيلحي يي مواق    نحو الطدمليالنبل ا وتغ

معا  العذي ي ديعال  للتو عال ارسعتياتي   فع   وانعت نديعد   ا ي علب يعد نلع  ت ع ي  العدوي التأ .3

هعذا الموضعو  يمثعل رحعد رهع  الطيعليار ا سعتياتي ي  التع    وانعت رداء األنمعلل، ممعل ي ىعل

 يم ا را تنت   ل المنظملر. 

رداء معا تعأثيي فع   ارسعتياتي   لمعل ل عل بللتو عالنل  المنظم  المبحوث  نيلد  ارهتمل  ينبغ    .4

وا تسعلت ثةع  النبعل ا  األطعي ما حي  موقى ل ف  السو  والمنلفس  م  المنظمعلر  المنظم  

 .بللمنظم 

لمل ل ل ما تأثيي ف  رداء المنظم  ما  لسوق بللتو ال االمنظم  المبحوث  نيلد  اهتمل  ضيوي   .5

 نحو المنلفسيا  ست المنظم  حص  سوقي  ما طالل التو ال نحو النبل ا والتو الحي  

معا طعالل اسعتطدا  المبحوثع  بللتو عال الىعدا     منظمال بي ما قبل رهتمل  بصوي  رضيوي  ا .6

الت  تم ا المنظم  ما تحةي  موق  متمين ف  السو  ف  ظل المنلفسع  التع  تىي ع ل  األسلليت

 .المنظملر رسيمل المنظملر السيلحي 
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 ععذت النبعل ا التعع  تسعلندهل فعع  التو عال نحععو اسعتياتي يلر اسععتطدا  المبحوثع    نلع  المنظمعع .1

 .النبل ا واستمللت   نحو المنظم  وإدام  الىالق  مى   وارحت لظ ب  

ضععيوي  را تسعععى  إداي  المنظمععع  المبحوثععع  بتحسعععيا طععدملت ل السعععيلحي  معععا طعععالل متلبىععع   .9

نظمع  التطويار الحلصل  ف  الةطل  السعيلح  والىمعل نلع  تطعويي ال علدي ا دايي داطعل الم

  .وف  بيام  تدييبي  تي ده  إل  ال ي ي  الت  ما طالل ل يتىلملوا م  النبل انل  

 المصادر

 العربيةباللغة  صادرالم -أوالً 

رسلسيلر األداء وبطلق  التةيي   ،2111 محسا منصوي، طلهي والغللب ، وا ل محمد صبح ، إديي ، .5
 داي وا ل للن ي والتوني ،نملا األيدا  المتوانا،

الىالقع  بعيا إسعتياتي ي  األنمعلل وإسعتياتي ي  المعوايد الب عيي   ،2112 ىعدن ، فيصعل صعلل  محمعد، ال .2
وتأثييهمععل نلععع  األداء المنظمععع  فععع  المصعععلي  اليمنيععع ، رطيوحععع  د تعععويا  فععع  إداي  األنمعععلل غيعععي 

 . من وي ،  لي  ا داي  وارقتصلد،  لمى  بغداد

دياسعع   هتو ععال السععوق  والععتىل  المنظمعع  فعع  رداء األنمععللرثععي ال ،2111 ،نلعع  محمععود الععدليم ، نمععلد .3
يسععلل  مل سععتيي غيعي من ععوي ،  ليعع  ا داي   اسعتطالني  آلياء نينعع  معا مععدياء المصععلي  الح وميع ،

 .وارقتصلد،  لمى  بغداد
،اثععي إسعععتياتي ي  النمععو نلعع  األداء التسعععوية  لععد   عععي لر 2151 نلصععي  عععلف ، الدوسععيي، .4

 لمىعع   دوي التو ععال السععوق   متغيععي وسيط،يسععلل  مل سععتيي غيععي من ععوي ،التععلميا ال ويتيعع  و

 .نملا ،األيدا ال ي  األوسط،

، ا بععدا  التةنعع  وبىععض الىوامععل المعع ثي  فيععال، رطيوحعع  د تععويا  فعع  5111 السعلميا  ، سععلو  هععلن ، .5
 فلس   إداي  ا نملل غيي من وي ،  لي  ا داي  وارقتصلد،  لمى  بغداد.  

رطيوحعع   المنظمععلر المصععيي  مععا منظععوي مت لمععل،  ،تةيععي  األداء التسععوية  فعع 2115، لن رمعع  ععةيي، .6
 غيي من وي ،  لمى  نيا  م ، مصي. د تويا ،

، تةعععوي  األداء ارسعععتياتي   للمست ععع يلر الىياقيععع  بلسعععتىملل بطلقععع  العععدي لر 2226 ،، حنعععلاالىبعععد .1

)غيعععي من عععوي(،  ليععع  ا داي   ت ععع يلر،المونونععع  )دياسععع  حللععع (، بحععع  دبلعععو  نعععلل  فععع  إداي  المس
 وارقتصلد،  لمى  بغداد.

سيلسعع  تح يععن المععوايد الب عيي  الىلملعع  ونالقت ععل بل بععدا  التنظيمعع ،  ،2111الىعناوي، ب ععي  هل عع ، .9

 )غيي من وي (،  لي  ا داي  وارقتصلد،  لمى  بغداد. يسلل  مل ستيي ف  ا داي  الىلم ،
، التططعععيط ارسعععتياتي   وا داي  ا سعععتياتي ي  م عععلهي  ونظييعععلر 5116 الةطعععلميا، احمعععد نطعععل  ، .1

 األيدا. ،نملا ، داي م دوريا للن ي والتوني ،5، ط حلرر تطبيةي و
، رثعي التو عال السعوق  نلع  رداء الم عليي  ا ن عل ي  ال ندسعي  ودوي 2155 رحمعد  ع لت محمعد، ،ال ل م  .51

 .ى  ال ي  األوسط، األيدايسلل  مل ستيي،  لم التو ال ارستياتي  ،

  اسعتطالنيال فعدياســع   تحليعل الىالقع  بعيا الثةلفع  التسعويةي  والتو عال بللسعو ه، 2116ال نداوي، محمد،  .55
   .مصي لمى  المنصوي ،  ،ا داي  وارقتصلد م ل  البنو  الت ليي  الىلم  والطلص  بمحلفظ  الدق لي ،
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