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المستخلص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور االبتكار في العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة
بالمؤسسات الخدمية العاملة بوالية الخرطوم ،واستخدم المنهج الوصفي ،واعتمدت الدراسة على العينة غير
االحتمالية (الميسرة) وصممت استبانة لجمع البيانات ،حيث تم توزيع عدد  632استبانة واسترد منها  602بنسبة
استجابة بلغت  %78وللتأكد من درجة االعتمادية في البيانات تم استخدام اختبار كرو نباخ ألفا وتم بناء نموذج
الدراسة وتطوير الفرضيات اعتماداً على أدبيات الدراسات السابقة .واستخدم أسلوب تحليل المسار ونمذجه المعادلة
البنائية الختبار الفرضيات ،وقد أظهرت النتائج عدم وجود إثر مباشر بين التوجه نحو الزبون ومرونة المعلومة.
بينما هناك أثر ايجابية للتنسيق الوظيفي على مرونة المعلومة ،وان االبتكار ال يعدل العالقة بين التوجه بالسوق
الثقافي ومرونة المعلومة .وأوصت بضرورة تكثيف أنشطة التوجه بالسوق الثقافي والعمل على االستجابة لمتطلبات
العمالء والمجتمع من اجل تحقيق المزايا التنافسية.
الكلمات ألمفتاحيه :االبتكار ،التوجه بالسوق الثقافي ،التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو المنافس ،التنسيق بين
اإلدارات ،مرونة المعلومة
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The moderating role of innovation in the relationship between market orientation
culture and information flexibility

Abstract
The purpose of this study is to investigate the moderator role of innovation in the
relationship between market culture orientation and information flexibility in the
service institutions of Khartoum state. The study method was descriptive. the study
adopted on improbability sample, the questionnaire has been designed and distributed
on a total number of 236 questionnaires and returned 206 response rate of 87% .the
validity of the questionnaire was confirmed by reliability data the study used factor
analysis, Cranach alpha and Structural Equation Modeling. The study has developed
the hypotheses and measured, the findings revealed there is no effect between
customer orientation and information flexibility, there is a positive effect between
inter-function coordinating and information flexibility, innovation unmoderated the
relationship between market culture orientation and information flexibility. The study
recommended intensive activities for market culture orientation and work to response
the requirements of the community to achieve a competitive advantage.

Key words: innovation, market culture orientation, customer orientation, competitor
orientation, inter-function coordinating, information flexibility.

:المقدمة
تسعى المؤسسة الستخدام كافة الموارد بالطريقة التي تمكنها من تحقيق مزايا تنافسية وأحد أهم الموارد
 فتعد المعلومات أحد الموارد الجوهرية،التي تمكن المؤسسة من الحصول على هذه المزايا التنافسية هي المعلومات
للمؤسسة في العصر الحالي ولكي تحافظ المؤسسة على بقاءها فهي ملزمة بمتابعة مختلف المستجدات وهذا بتكييفها
مع بيئتها وال يحدث ذلك إال بتوفر كم هائل من المعلومات داخلية أو خارجية وإذا أرادت التفوق واالزدهار فيجب
)8997،عليها أن تتفوق على غيرها فيما يتعلق بهذه الموارد(الصباح
فقد تزايد اهتمام المنظمات في اآلونة االخيرة بفلسفة التوجه بالسوق حيث يعتبر أحد أبرز الفلسفات اإلدارية التي
،تدعو الي تبني ثقافة مؤسسة تشجع على ممارسة السلوكيات والنشاطات الهادفة الي زيادة القدرة التنافسية فيها
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وذلك من خالل تكامل جهود المنظمة ككل والتتبع المستمر والمتواصل لحاجات الزبائن ورغباتهم ومن ثم إشباعها
بطريقة متفوقة علي المنافسين في السوق وهو االمر الذي قد يمكنها من تحقيق مستويات عالية من األداء علي
المدي الطويل ،ولكي تتبني المؤسسات سياسة التوجه بالسوق البد ان تتوفر فيها عوامل او سوابق(محددات) داخلية
واخري خارجية تدعم هذا التوجه وتشجع علي هذا التحول للرفع من مستوي هذه السياسة ،ومن نفس الزاوية علي
المؤسسات ان تبحث عن هذه العوامل التي تساعد في ترسيخ ثقافة سياسة التوجه بالسوق وتسعي الي التحكم فيها،
لتتمكن من تقديم عروض ذات قيم كما يراها الزبون (سليماني)6086،
لقد اتسع دور المعلومات من مجرد توفير احتياجات المؤسسة من المعلومات إلى قيادتها لعملية التغير والتطور
للمؤسسة سواء كان هذا التطور بالنسبة للمنتجات أو ألساليب التسيير .وهي تضمن كذلك االتصال على المستوى
(صاعد ،نازل ،أفقي) وهذا ما يضمن التنسيق واالنسجام بين مختلف المستويات والوحدات بهدف ترشيد مختلف
القرارات على مستوى المؤسسة .وال تقتصر استفادة المؤسسة من المعلومات في إدارة أمورها الداخلية بل تستفيد
من ذلك في إدارة أمورها الخارجية .أيضا وفي تحديد عالقتها بمحيطها ،إلن السمة األساسية للعصر الذي نعيش
فيه هي انتشار المعلومات بسرعة في مختلف جوانب الحياة ،مما جعلها تحتل مكانا رئيسيا في كل المستويات في
المؤسسة ،فهذه األخيرة بدون معلومات تصبح مجرد هياكل جامدة .إال أن توفير المعلومات ال يعد كافيا بقدر ما تهم
القدرة على االستفادة منها والتعامل معها بشكل متكامل لتوفير قاعدة واسعة من المعلومات تضمن اتخاذ قرارات
سليمة في مختلف مستويات المسؤولية (الصباح .)6086 ،آخذة في االعتبار التوجه بالسوق كآلية تطبيقية ،وبالرغم
من أهمية التوجه بالسوق فقد تناولت بعض الدراسات اختبار التوجه بالسوق من المنظور الثقافي (التوجه بالزبائن،
التوجه بالمنافسين ،التكامل الوظيفي بين االدارات) في دراسة (،Hamed, et al,2012 ،Chee, May, 2013
 .)Hasan, et al ,2011كما ركزت عدد من الدراسات دراسة العالقة غير المباشرة بين التوجه بالسوق واالداء
من خالل احد المتغيرات ( اداء االعمال ،االداء التسويقي ،االداء االستراتيجي ،االبتكار ،القدرة التنافسية ،العالمة
التجارية ،تنظيم المشاريع ،السلوك االبداعي ،والربحية) في دراسة (Olivares & ،Yungchung,2015
 ،Lado,2013ملكي والضمور6009 ،مMetin, ، Comez&Kitapci,2016، Ibdunni, et al, 2015 ،
، et al, 2013ميا وآخرون6083 ،م .)Gow, Michell, 2008، Adonisi&Rvan,2012، Iqbal, 2013،
لذا فان الدراسة تتناول أثر التوجه بالسوق الثقافي على مرونة المعلومة .وان التوجه بالسوق الثقافي وعالقته بمرونة
المعلومة ال يمكن أن يكون مباشرة فالعديد من الدراسات تناولت متغيرات تعدل مثل هذا النوع من العالقات ولكن
هنالك ندرة او قلة في الدراسات التي تناولت االبتكار كمعدل لهذه العالقة .عليه فان هذه الدراسة تهدف الختبار
العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة وأثر االبتكار كمتغير معدل في هذه العالقة.
ولتحقيق هذه األهداف تم تنظيم الدراسة على النحو التالي (:مفهوم التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة في
تقديم الخدمات ،واالبتكار ،بجانب العالقة بين هذه المتغيرات من واقع األدبيات السابقة وتطوير الفرضيات،
والمنهجية المستخدمة الختبار الفرضيات وتفسير النتائج ومناقشتها).

األهمية النظرية:
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تكمن أهمية الدراسة في التعرف على دور التوجه بالسوق من منظور ثقافي كتوجه االستراتيجي على الممارسات
اإلدارية بالمؤسسات وتأثيره على االبتكار وانعكاساته على تحقيق مرونة المعلومة في تقديم الخدمات من اجل
تحقيق ميزة أو مزايا تنافسية تتفرد بها المؤسسة من غيرها من المؤسسات التي تعمل في نفس المجال كما أنها
تتناول االبتكار كمعدل في العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة ،لذا فإنه من المحتمل أن تقدم إضافة
علمية جديدة  ،وان الدراسة تجمع بين متغيرات مختلفة وستشخص تفاعل متغيراتها بما يسهم في استنباط مفاهيم
ومعطيات وعالقات جديدة  .قد تسهم هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة للباحثين في دراسة التوجه بالسوق الثقافي
كتوجه استراتيجي للتنافس مع متغيرات أخرى خالف مرونة المعلومة.

األهمية العملية:
تكمن أهمية الدراسة لمتخذي القرارات باإلدارات العليا للمؤسسات في تزويدهم وتعريفهم بأهمية تأثير التوجهات
االستراتيجية التسويقية المتعلقة بالتوجه بالسوق الثقافي في السلوك والممارسات اإلدارية ودورها في خلق مرونة
المعلومة لبناء الميزة التنافسية وتجويد األداء .حيث تسعى المنظمات المعاصرة في ظل بيئة شديدة التنافسية إلى
كسب ميزة تنافسية عن غيرها من المنظمات العاملة في نفس النشاط ،وذلك من خالل إضافة قيمة للعميل ،وتحقيق
التميز عن طريق استغالل الطاقة  ،حيث يؤدي استغالل هذه الطاقات دوراً هاما ً في تحقيق ميزة تنافسية من خالل
تدعيم اإلمكانيات والطاقات البشرية ومساعدتهم في اكتشاف مهاراتهم ،لذا علي المديرين الدراية والقدرة في التعامل
مع بيئة شديدة المنافسة خاصة في مجال تقديم الخدمات ،ولهذا كان البد من االهتمام بالتوجه السوقي الثقافي كتوجه
استراتيجي في تلك المؤسسات والعمل على االستجابة لردود أفعال العمالء بشكل دائم  ،واالهتمام بالمعلومات
المقدمة من رجال البيع عن متطلباتهم .
كما تبرز أهمية هذه الدراسة ألهمية قطاع الخدمات ودوره المتنامي في االقتصاد الوطني ويعد أيضاً من أبرز
القطاعات لما له من دور مهم في تحريك عجلة االقتصاد الوطني وتقديم الخدمات ،لذا فإنه من المؤمل أن تخرج
هذه الدراسة بنتائج تساعد متخذي القرارات باإلدارات العليا للمؤسسات بتبني توجهات إدارية حديثة لمواكبة التطور
في ظل التحديات االقتصادية المعاصرة وحدة المنافسة والتي بدورها قد تساهم تحقيق المرونة االستراتيجية
بالمؤسسات.

مفاهيم الدراسة:
أوال :التوجه بالسوق الثقافي:
برز التوجه السوقي في دراستين نشرا في نفس السنة قبل ما يزيد علي عقد من الزمان ،قبل ذلك تم استخدام
مصطلحات مختلفة في االدبيات التسويقية لتعكس مفهوم التسويق ،مثل التركيز السوقي ،االتجاه السوقي والتوجه
للعميل (.)Day, 1994
تعتبر ثقافة المنظمة من الموارد المهمة التي البد من استثمارها لتحقيق مركز تنافسي متقدم ،حيث يعتبر التوجه
بالسوق بمثابة معرفة تنظيمية قائمة على الفكر التسويقي الحديث وبالتالي ثقافة تنظيمية قائمة على الفكر التسويقي
الحديث وبالتالي ثقافة تنظيمية قائمة على االبتكار والتجديد لمواجهة التغيرات المتسارعة،
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واالزمات في عالم االعمال ،وبالتالي فان نوع الثقافة التنظيمية السائدة وشكلها في المنظمات الصناعية سيحكم
علي تطبيق التوجه بالسوق لديها أما بالنجاح او بالفشل (ميا وآخرون .)6083 ،كما انه يمثل ثقافة الشركة االكثر
فعالية التي تولد السلوكيات الضرورية إليجاد قيمة اعلي للزبائن وبالتالي تحقيق مستويات عالية من االداء
)(Slater & Narver, 1990
أبعاد التوجه بالسوق الثقافي:
من خالل التعريف اإلجرائي للتوجه بالسوق الثقافي والذي يعرفها بأنها " الثقافة التنظيمية التي تحرص السلوكيات
الضرورية ألجل خلق قيمة عليا للزبائن ( )Gotteland et al,2007فان أبعاد التوجه بالسوق الثقافي تتمثل في
اآلتي:
 -1التوجه بالزبون (:)Customer Orientation
مدي تفهم ومعرفة المنظمة لحاجات جمهور العمالء المستهدفين ورغباتهم وكذلك خصائصهم والعوامل المؤثرة
في قراراتهم وسلوكياتهم الشرائية ( ،)Kotler & Kerrer,2006وهذا يعني ان المفتاح االساسي الواجب التركيز
عليه في الفلسفة الناجحة للتسويق هو التوجه بالزبائن والذي يعني بان تستثمر المنظمة وقتاً لمعرفة احتياجات
ورغبات الزبائن ،حيث من المهم ارضاء الزبائن وخاصة في حالة المنافسة حتى ال ينتقلوا الي منافسين اخرين.
التوجه بالمنافس (:)Competitor Orientation
جمع المعلومات بشكل دائم ومستمر عن المنافسين العاملين في قطاع الصناعة ،نقاط القوة والضعف لديهم ،وحول
قدراتهم وإمكانياتهم المادية والبشرية ،ومستوي الخدمات التي يقدمونها ومخططاتهم الحالية والمستقبلية ( Pride
 .)& Ferrell,2006وهذا يعني الي قدرة المنظمة على معرفة وتحديد استراتيجيات المنافسين باإلضافة الي القدرة
على التعرف على تحركاتهم وخططهم ،وما يقوم به من انشطة ومبادرات على المديين البعيد والقريب ( &Slater
.)Narver, 1990
 -2التكامل الوظيفي (:)Inter-functional Coordination
تضافر جهود العاملين في كافة مستويات العمل من اجل خلق قيمة عليا ومستمرة للعمالء ( Shoham et
 .)al,2005وهذا يعني كيف يمكن للمؤسسة من استثمار مواردها الداخلية في خطاها ال تحدث القيمة الفائقة لزبائنها
في سوقها المستهدفة ،وهذا العنصر بدوره يتكون من عنصرين أخرين هما المشاركة واالنتفاع في المعلومات
الموفرة ،والتكامل بين االقسام واإلدارات األخرى.
ثانياً :مفهوم مرونة المعلومة:
قيمة المعلومات تتجلى أساسا في اعتبارها المادة األولية التخاذ القرار كما أنها تساهم في تحضير العاملين وضمان
التنسيق بينهم .وتعرف المعلومات على أنها" :البيانات التي تمـت معالجتهـا بطريقـة هادفـة لتكـون أسـاس التخـاذ
القـرارات فهـي وليـدة البيانـات الـتي تم جمعهـا عـن موضـوع معـين وإذا مـا تم إعـادة وترتيبهـا تنظيمها ومعالجتها
بشكل صـحيح ومـنظم سـتعمل على تغيير أو تعـديل الحالـة المعرفيـة لإلنسـان وبالتـالي سـوف تـؤثر في عمليـة
اتخـاذ القـرار سـواء بالنسـبة لألفـراد أو المنظمات أو المجتمعات (".الجاسم)6002،
وهي أيضا" :مجموعة من البيانات المؤسسة والمنسقة بطريقة توليفة مناسبة بحيث تعطي معنى خاص ،وتركيبة
متجانسة من األفكار والمفاهيم تمكن من االستفادة منها في الوصول إلى المعرفة واكتشافها (العلي
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وآخرون .)6002،وهي مرونة نظام معلومات الشركات ،وخاصة قدرة الشركات للحصول على طلب معلومة
معامالتها ونظام تحليلها على حد سواء ،وتنقسم مرونة المعلومة الي قسمين (:)William et al,2008
.8مرونة التقارير :هو الذي يتعلق بقدرة الشركات النتزاع وعرض بيانات ذات الصلة بنظم معامالتها.
.6مرونة التحليل :هي قدرة الشركات على استخراج واستغالل البيانات التاريخية من ارشيفات بياناتها لتحليلها
ودعم قراراتها.
ثالثاً :االبتكار:
إن مفهوم االبتكار هو مفهوم واسع ويشمل كل ما هو جديد ومختلف يميز المؤسسة عن األخريين ويمنحها دعما في
المركز التنافسي وتحسين األداء ،سواء كان اإلبداع واالبتكار في مجال المنتوج أم طرق األداء اإلداري أو المالي
أو التسويقي او اإلنتاجي(الجياشي .)6003،كما أن" جوهر األعمال التجارية هو االبتكار ،وان أي شركة إذا قامت
باالبتكار بأسلوب جيد فإنها ستفوز بالنهاية" ،كما يرى رئيس مجلس إدارة شركة )(( Procter & Gambleالطائي
والعالق .)6007،كما هناك من خلص إلى أن االبتكار هو قدرة الشركة على التوصل إلى ما هو جديد يضيف قيمة
أكبر وأسرع من المنافسين في السوق(نجم ،)6003،وهذا التعريف يربط بوضوح االبتكار بالسوق ،حيث يؤكد أن
التوصل إلى كل ما هو جديد ومبتكر مقارنة بالمنافسين يعتمد على التوجه أو الوصول إلى السوق قبل المنافسين
وخلق قيمة أكبر ،وهو صلب مفهوم التوجه بالسوق .االبتكار هو تطبيق بدائل في التكنولوجيا أو تطبيق توليفات في
التكنولوجيا تؤدي إلى حدوث تغيرات في المنتج وفي أساليب اإلنتاج وفي التنظيم ،واالبتكار هو فكرة جديدة أو
سلوك جديد من قبل الفرد أو إدارة المؤسسة أو السوق ،فاالبتكار هو التمسك باألفكار اإلبداعية المتوصل إليها
وتحويلها إلى سلعة أو خدمة نافعة أو طريقة عمل ُمفيدة.

نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات
اعتمادا على الدراسات السابقة وانسجاما مع أهداف الدراسة وتساؤالتها ومجتمع الدراسة تمت صياغة النموذج
حيث يو ّ
ضح الشكل ( )8نموذج الدراســة وفيه أبرزت مجموعة من المتغيرات المكونة للدراسة الحالية ،بحيث
يعطي تصوراً أوليا ً عن مجموعة من عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات الدراسة.
شكل رقم ( )8نموذج الدراسة
المتغير المعدل
االبتكار
المغير التابع

المتغيرات المستقلة
*التوجه بالزبون
*التوجه بالمنافس
*التكامل الوظيفي

H2
H1

مرونة المعلومة

المصدر أعداد الدارس 6087م

تطوير الفرضيات:
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اعتمادا على متغيرات الدراسة واألبعاد الواردة في نموذج الدراسة ،وانطالقا من مشكلة الدراسة وأدبيات الدراسات
السابقة تم صياغة عدد من الفرضيات لغرض قياس العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة وأثر المتغير
المعدل في العالقة بينهما ،وفيما يلي هذه الفرضيات.
 -8العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة بالمؤسسات.
تناولت عدد من الدراسات العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي وعدد من المتغيرات حيث تناولت دراسة
( )Rajitvoola et al,2016الي ان التوجه بالسوق والمرونة االستراتيجية لهما تأثير متفاوت لكل واحد علي
حدي في ادارة الوضع البيئي ،كما اوضحت دراسة( )Akbari & Safarnia,2012بان وجود وحدة قوية بين
المعلومة العاطفية والتوجه بالسوق بالشركات في ايران ،ذلك ان المعلومة العاطفية اثرت ايجابا ً علي التوجه بالسوق
في الشركات ،بينما دراسة( )Adonisi&Arvan, 2012وجود عالقة هام بين التوجهات السوقية المختلفة
والمرونة ورضا العمالء في الشركات محل الدراسة وأظهرت دراسة ( )Johnson& Bianca,2003يعدل ماكرو
العالقة بين التوجه بالسوق ومرونة استراتيجية التركيز علي السوق ،واالضطرابات البيئية هي تعبر عن مدي
مستويات العالمية بين تغير العالمي لهذه المستويات .ومن خالل العالقات التي توصلت إليها الدراسات السابقة عليه
يمكن استنتاج الفرضية األولى والتي تنص على انه توجد عالقة بين التوجه بالسوق الثقافي (التوجه بالزبون،
التوجه بالمنافس ،والتكامل الوظيفي) ومرونة المعلومة بالمؤسسات .ومنها تتفرع الفرضيات الفرعية التالية:
8-8

توجد عالقة بين التوجه بالزبون ومرونة المعلومة بالمؤسسات.

6-8

توجد عالقة بين التوجه بالمنافس ومرونة المعلومة بالمؤسسات.

3-8

توجد عالقة بين التكامل الوظيفي ومرونة المعلومة بالمؤسسات

 -6الدور المعدل لالبتكار.
كشفت دراسة ( )Chanez et al, 2016يعدل التوجه الريادي العالقة بين القدرات (المرونة ،التكلفة) علي االداء
التنظيمي ،اشارت دراسة (فضل السيد )6082 ،وجود اثر ايجابي للتوجه الريادي كمتغير معدل في العالقة بين
البيئة الخارجية والتوجه التسويقي ،بينما دراسة ( )Tatiana, 2014التوجه الريادي تعدل العالقة بين شدة المنافسة
في بيئة الشركات وزيادة في الربح لتطوير سياق السوق .وعليه تفترض الدراسة بأن االبتكار باعتبارها بعد من
ابعاد التوجه الريادي تعدل العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة.

تحليل البيانات:
احتوت البيانات االساسية علي ( )88عناصر هي :النوع ،العمر ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،الخبرة وعدد
الدورات التدريبية ،الشكل القانوني ،عدد العاملين ،عدد المنافسين ،عمر المؤسسة ،وطبيعة الخدمة ،كما في دراسة
( ، ،mohmmed, Balal, 2017فرج هللا ،بلل ،6088 ،صابون ،بلل،6088،اسية ومعاشو)6088 ،

الجدول رقم ( )8البيانات االساسية
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العامل الديموغرافي

البيان

العدد

النسبة

النوع

ذكر

131

%56

انثي

11

%36

اقل من  33سنة

62

%25

من  33واقل من 03

13

%36

 03واقل من 63

06

%22

 63واقل من 53

32

%15

 53سنة فأكثر

3

%1

ثانوي

1

%3

دبلوم

13

%6

بكالوريوس

136

%62

دبلوم عالي

13

%6

ماجستير

53

%33

دكتوراه

9

%0

اخري(اذكره)

1

%1

مدير عام

2

%1

نائب مدير

9

%6

مدير إدارة التسويق

21

%13

أخري

156

%11

اقل من  6سنة

61

%9

 6واقل من 13

35

%11

 13واقل من 16

31

%19

 16واقل من 23

26

%12

 23سنة فأكثر

06

%22

لم يحصل على دورة

01

%23

من  3-1دورات

13

%03

من  6-0دورات

29

%10

 5دورات فأكثر

62

%25

افراد

20

%12

مساهمة خاصة

13

%01

مساهمة عامة

92

%06

تضامن

3

%2

العمر

المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي

الخبرة العملية

عدد الدورات

الشكل القانوني
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عدد العاملين

عدد المنافسين المحتملين

عمر المؤسسة

طبيعة الخدمة

اقل من 63

69

%29

133 -63

19

%9

أكثر من 133

120

%52

اقل من 6

06

%22

 6الي اقل من 13

31

%11

 13فأكثر

119

%53

اقل من  13سنوات

16

%1

 13الي اقل من 23

65

%21

 23الي اقل من 33

00

%22

 33سنة فأكثر

11

%03

مصرفية

16

%31

اتصاالت

9

%0

تأمين

03

%23

طيران

20

%12

اوراق مالية

11

%9

فندقية

35

%11
232

المجموع
المصدر :اعداد الدارس6087 ،

منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي من خالل استخدام أدوات اإلحصاء الوصفي التحليلي ،وقد اعتمدت على
نوعين من البيانات هي البيانات األولية والبيانات الثانوية ،وتم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات
األولية ،حيث تم تصميم االستبانة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات على النحو
التالي" :أوافق بشدة وأوافق ومحايد وال أوافق وال أوافق بشدة" ،حيث تم إعطاء أرقام لهذه العبارات في عملية
التحليل وذلك على النحو التالي :الرقم ( )8يقابل أوافق بشدة .والرقم ( )6أوافق .والرقم ( )3محايد .والرقم ( )4ال
أوافق .والرقم ( )2ال أوافق بشدة .وتمت مراعات كل الجوانب األساسية في صياغة األسئلة لتحقيق الترابط بين
الموضوع ،بعد االنتهاء من إعداد الصيغة األولية لمقاييس الدراسة وحتى يتم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة
والتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة تم عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين بلغ عددهم ( )2من
المحكمين في مجال اإلدارة ،وقد طلب من المحكمين إبداء أراءهم حول أداة الدراسة ومدى صالحية الفقرات
وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة اللغوية أو أية مالحظات يرونها مناسبة .وبعد أن تم استرجاع
االستبيان من جميع الخبراء تم تحليل استجاباتهم واألخذ بمالحظاتهم وإجراء التعديالت التي اقترحت عليها ،مثل
تعديل محتوى بعض الفقرات ،وتعديل بعض الفقرات لتصبح أكثر مالئمة،
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وحذف بعض الفقرات وتصحيح أخطاء الصياغة اللغوية وقد اعتبر الباحث األخذ بمالحظات المحكمين وإجراء
التعديالت المشار إليها بمثابة الصدق الظاهري وصدق المحتوى لألداة وبالتالي فأن األداة أصبحت صالحة لقياس
ما وضعت له .وبذلك ت َّم تصميم االستبانة في صورتها النهائية .ولقد تكون مجتمع الدراسة من عينة من المؤسسات
الخدمية العاملة بوالية الخرطوم تم اختيار مفرداتها عن طريق اسلوب العينة غير االحتمالية (الميسرة) (اوما
سيكاران .)6080،وتم توزيع عدد  632استبانة على المؤسسات المبحوث وتم استرداد  602استبانة بنسبة بلغت
( .)%78وأعتمد الباحث في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة المعادلة البنائية وهو نمط
مفترض للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من المتغيرات الكامنة والمشاهدة ،وبمعنى أوسع
تُمثل نماذج المعادلة البنائية ترجمات لسلسلة من عالقات السبب والنتيجة المفترضة بين مجموعة من المتغيرات.
وبالتحديد استخدام أسلوب تحليل المسار ،لما يتمتع به هذا األسلوب من عدة مزايا ،تتناسب مع طبيعة هذه
الدراسة.
التحليل العاملي لمتغيرات الدراسة:
تم إجراء التحليل العاملي االستكشافي لمتغيرات الدراسة بهدف اكتشاف العوامل التي تصف تلك المتغيرات،
والختبار االختالف بين العبارات التي تقيس كل متغير من المتغيرات ،حيث تم توزيع عبارات االستبانة على
متغيرات معيارية يتم فرضها وتوزع عليها العبارات التي تقيس كل متغير حسب انحرافها المعياري عن الوسط
الحسابي ،بحيث تكون العالقة بين المتغيرات داخل العامل أقوى من العالقة مع المتغيرات في العوامل األخرى.
وتم استخدام حزمة برنامج التحليل اإلحصائي ( )spssفي إجراء عملية التحليل العاملي االستكشافي حيث تم التحليل
لكل متغير على حده ،فقد أظهرت نتائج التحليل العاملي االستكشافي للمتغير المستقل (التوجه بالسوق الثقافي) ان
التوجه بالتسوق الثقافي يتم قياسها ببعدين ،من خالل النتائج التي اوضحتها مصفوفة التدوير.
شكل رقم ( )6التحليل االستكشافي للمتغير المستقل
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نموذج الدراسة المعدل:
الشكل رقم ( )3نموذج المعدل للدراسة
المتغير المعدل
االبتكار
المتغيرات المستقلة
*التوجه نحو الزبون
*التنسيق الوظيفي

المغير التابع
H2

مرونة المعلومة

H1

المصدر أعداد الدارس 6087م
جودة المقياس :درجة اعتمادية االستبانة  :لقد تم التحقق من ثبات اداة الدراسة من خالل احتساب قيمة ( ألفا كرو
نباخ ) للعثور على اتساق البيانات الداخلي ،إذا كانت قيم معامل ألفا كرو نباخ أقرب إلي ( )8يعتبر االتساق الداخلي
للمتغيرات كبير ،والتخاذ قرار بشأن قيمة الفا كرو نباخ المطلوبة يتوقف ذلك على الغرض من البحث ففي المراحل
األولى من البحوث األساسية تشير( )Nunnally,1967إلى أن المصداقية من  0520-0520تكفي وأن زيادة
المصداقية ال كثر من  0570وربما تكون إسراف ،أما ) (Hair et al, 2010اقترح أن قيمة ألفا كرو نباخ يجب
ضا في األدب Bowling,
أن تكون أكثر من  0580ومع ذلك ،يعتبر ألفا كرو نباخ من  0520فما فوق مقبولة أي ً
) ، )2009والجدول رقم ( )6يوضح نتائج اختبار الفا كرو نباخ ( )Cronbach’s alphaبعد إجراء التحليل
العاملي االستكشافي .
جدول رقم ( )6قياس درجة االعتمادية ألسئلة االستبانة
عدد العبارات

ألفا كرنباخ

المتغيرات
التوجه نحو الزبون

2

0.701

التكامل الوظيفي

4

0.798

مرونة المعلومة

4

0.885

االبتكار

5

0.892

المصدر :إعداد الدارس من نتائج تحليل – برنامج spss
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المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة:
الجدول ( )3أدناه يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة فنجد أن االنحراف المعياري
لجميع المتغيرات أقرب إلى الواحد وهذا يدل على التجانس بين إجابات أفراد العينة عن جميع عبارات المتغيرات.
الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة
نوع المتغير

Std. Deviation

Mean

األهمية النسبية

التوجه نحو الزبون

مستقل

1.380

8.60

%8856

التكامل الوظيفي

مستقل

3.032

16.09

%24532

مرونة المعلومة

تابع

3.214

15.99

%23592

االبتكار

معدل

369.350

58.66

%69353

المصدر :إعداد الدارس من بيانات الدراسة الميدانية ()6087
تحليل االرتباط ):)Person Correlation
تم استخدام تحليل االرتباط بين متغيرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة
والمتغير التابع  ،والمعدل  ،فكلما كانت درجة االرتباط قريبة من الواحد الصحيح فإن ذلك يعني أن االرتباط قوياً
بين المتغيرين وكلما قلت درجة االرتباط عن الواحد الصحيح كلما ضعفت العالقة بين المتغيرين وقد تكون العالقة
طردية أو عكسية  ،وبشكل عام تعتبر العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة معامل االرتباط اقل من ( )0530ويمكن
اعتبارها متوسطة إذا تراوحت قيمة معامل االرتباط بين ( ) 0580 – 0530إما إذا كانت قيمة االرتباط أكثر من
( )0580تعتبر العالقة قوية بين المتغيرين .
الجدول رقم ( )4تحليل االرتباطات بين متغيرات الدراسة
Estimate
.680

الزبون

><--

التنسيق

.084

التنسيق

><--

االبتكار

.093

الزبون

><--

االبتكار

.101

المعلومة

><--

االبتكار

.715

المعلومة

><--

التنسيق

.609

المعلومة

><--

الزبون

المصدر :إعداد الدارس من بيانات الدراسة الميدانية (.)6087
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اختبار فرضيات الدراسة:
] Structural Equation Modeling [SEMنمذجة المعادلة البنائية:
أعتمد الدارس في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب نمذجة المعادلة البنائية وهو نمط مفترض
للعالقات الخطية المباشرة وغير المباشرة بين مجموعة من المتغيرات الكامنة والمشاهدة ،وبمعنى أوسع تُمثل
نماذج المعادلة البنائية ترجمات لسلسلة من عالقات السبب والنتيجة المفترضة بين مجموعة من المتغيرات.
وبالتحديد استخدام أسلوب تحليل المسار ،لما يتمتع به هذا األسلوب من عدة مزايا ،تتناسب مع طبيعة الدراسة في
هذا البحث ،وفيما يلي عرض مختصر لهذا األسلوب ومبررات استخدامه.
تحليل المسار Path Analysis
وهو أحد أساليب نمذجة المعادلة البنائية ،والتي تعني بدراسة وتحليل العالقات بين متغير أو أكثر من المتغيرات
المستقلة سواء كانت هذه المتغيرات مستمرة أو متقطعة ومتغير أو أكثر من المتغيرات التابعة سواء كانت هذه
المتغيرات مستمرة أو متقطعة بهدف تحديد أهم المؤشرات أو العوامل التي يكون لها تأثير على المتغير أو
المتغيرات التابعة ،حيث أن نمذجة المعادلة البنائية تجمع بين أسلوب تحليل االنحدار المتعدد والتحليل العاملي
)(Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996
ويستخدم تحليل المسار فيما يماثل األغراض التي يستخدم فيها تحليل االنحدار المتعدد ،حيث أن تحليل المسار
يعتبر امتداداً لتحليل االنحدار المتعدد ،ولكن تحليل المسار ،أكثر فعالية حيث أنه يضع في الحسبان نمذجة
التفاعالت بين المتغيرات The Modeling of Interactions ،وعدم الخطية  Nonlinearitiesوأخطاء
القياس ،واالرتباط الخطي المزدوج  Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة ( (Jeonghoon ,2002
الفرضية األولى :العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي (التوجه نحو الزبون ،التوجه نحو المنافس ،التكامل
الوظيفي) ومرونة المعلومة
للتعرف على معنوية التأثير بين المتغيرات اعتمدت الدراسة على نمذجة المعادلة البنائية وفيها تم استخدام أسلوب
تحليل المسار والذي يعني بدراسة وتحليل العالقات بين متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة سواء كانت هذه
المتغيرات مستمرة أو متقطعة ،وقد تم االعتماد على مستوى الداللة ( )0502للحكم على مدى معنوية التأثير ،حيث
تم مقارنة مستوى المعنوية المحتسب مع قيمة مستوى الداللة المعتمد ،وتعد التأثيرات ذات داللة إحصائية إذا كانت
قيمة مستوى الداللة المحتسب أصغر من مستوى الداللة المعتد ( )0502والعكس صحيح.
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الشكل ( )4العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة

الجدول رقم ( )2المسار من التوجه بالسوق الثقافي الي مرونة المعلومة)(Estimate
P

C.R.

S.E.

Estimate

*** .158 4.640

.733

التنسيق  <---المعلومة

.165 1.950 .051

.322

الزبون  <---المعلومة

المصدر :إعداد الدارس من بيانات الدراسة الميدانية ()6087
يالحظ من خالل الجدول رقم ( )2أن نتائج اختبار الفرضية االولى على النحو التالي ،المسار من التوجه نحو
الزبون إلي مرونة المعلومة يساوي  0.322وهو غير دال إحصائية عند مستوي معنوية ( ).051والمسار من
التنسيق الوظيفي إلى مرونة المعلومة يساوي  0.733وهو دال إحصائية عند مستوي معنوية (***) .ومما سبق
يتضح رفض الفرضية االولى القائلة بانه توجد عالقة بين التوجه نحو الزبون ومرونة المعلومة.
الفرضية الثانية :االبتكار يعدل العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة
لغرض التعرف على معنوية التأثير بين المتغيرات اعتمد البحث على نمذجة المعادلة البنائية وفيها تم استخدام
أسلوب تحليل المسار والذي يعني بدراسة وتحليل العالقات بين متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة سواء كانت
هذه المتغيرات مستمرة أو متقطعة والختبار الفرضية غير المباشرة اعتمد الدارس على أسلوب ()Parameter
لمعرفة األثر المباشر عن طريق  AوB.
الشكل ( )2االبتكار يعدل العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة
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جدول رقم ( ) 2تحليل المسار األثر المباشر
P

C.R.

S.E.

Estimate

***

6.324

.074

.471

االبتكار

<---

المعلومة

.682

.410

.048

.020

التنسيق_ZاالبتكارZ

<---

المعلومة

.003

2.932

.151

.444

التنسيق

<---

المعلومة

.442

-.770

.055

-.042

الزبون_ZاالبتكارZ

<---

المعلومة

.826

.219

.196

.043

الزبون

<---

المعلومة

يالحظ من خالل الجدول رقم ( )2أن نتائج اختبار الفرضية الثانية على النحو التالي  ،المسار من التوجه نحو
الزبون إلي مرونة المعلومة بوجود االبتكار يساوي  -.042وهو غير دال إحصائية عند مستوي معنوية ().442
والمسار من التنسيق الوظيفي إلي مرونة المعلومة بوجود االبتكار يساوي  .020وهو غير دال إحصائية عند
مستوي معنوية  . 682ومما سبق يتضح رفض الفرضية الثانية القائلة بانه توجد عالقة بين التوجه نحو الزبون
ومرونة المعلومة بوجود االبتكار.

مناقشة النتائج:
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تم دراسة العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة لهذا الغرض تم جمع المعلومات ،وقد تم إجراء
الدراسة فى مؤسسات تعددت فيها إشكاالت ومعوقات مرونة المعلومة للظروف التي طرأت على سوق العمل في
مؤسسات القطاع الخدمي التي وقعت تحت ضغط العولمة واالقتصاد العالمي مما أثرعليها وجعل العاملين فى حالة
عدم استقرار مستمر حيث أكد التحليل العاملي لمعطيات الدراسة ذلك بنسبة عالية.
أظهرت النتائج بأنه ال توجد عالقة ذات تأثير معنوي بين التوجه بالسوق الثقافي من خالل بعد التوجه نحو الزبون
ومرونة المعلومة .وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة (كاظم )6080 ،والتي اشارت الي ان ال توجد أثر موجب للتوجه
بالزبون على االداء في الشركات الخطوط الجوية الملكية االردنية .وال تتطابق هذه النتيجة مع دراسة (Adonisi,
) & R. van.2012التي توصلت الي وجود عالقة هام بين التوجهات السوقية المختلفة والمرونة ورضي الوظيفي
للشركات ،وجدت دراسة ( )Comez & Kitapci, 2016وجود عالقة ايجابية من خالل التوجه بالسوق ،التوجه
التعليمي وابتكار الشركة ،ودراسة ( )Iqbal, 2013اشارة الي وجود عالقة ايجابية بين التوجه نحو الزبون وتنسيق
بين االدارات علي التوجه بالعالمة التجارية ،في حين ان التوجه نحو المنافس ليس لها تأثير هام ،ووجدت
دراسة( )Norzaliata & Norjaya, 2010ان التوجه بالسوق من خالل التوجه نحو الزبون والمنافس ونشر
المعلومات تتعلق بشكل ايجابي علي االداء .كما أظهرت النتائج بأنه توجد عالقة ذات تأثير معنوي بين التوجه
بالسوق الثقافي من خالل بعد التنسيق الوظيفي ومرونة المعلومة ،وتتطابق هذه النتيجة مع دراسة ( Hamed et
)al, 2012التي اشارة الي وجود عالقة ايجابية بين التنسيق بين االدارات والتوجه بالخدمة ،ودراسة (كاظم،
 )6080بينت الي ان وجود اثر موجب ومباشر للتوجه بالمنافس والتكامل الوظيفي باألداء في شركة الخطوط
الجوية الملكية االردنية من خالل الربحية والحصة السوقية ،ووجدت دراسة ( )Iqbal, 2013الي وجود عالقة
ايجابية بين التوجه نحو الزبون وتنسيق بين االدارات علي التوجه بالعالمة التجارية  ،واكدت دراسة( & Akbari
 ) Safarnia, 2012الي ان وجود وحدة قوية بين المعلومة العاطفية والتوجه بالسوق للشركات والمنظمات في
االيران وذلك ان المعلومة اثرت ايجابا علي التوجه بالسوق في الشركات وبينت النتائج بان االبتكار ال يعدل العالقة
بين التوجه بالسوق الثقافي من خالل (التوجه نحو الزبون  ،التنسيق بين االدارات) ومرونة المعلومة حيث كانت
هذه النتيجة غير مدعومة حيث أن االبتكار ال يعدل العالقة بين التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة ،وهذا ما
أختلف مع دراسة( (Chavez et al 2016التي وجدت ان التوجه الريادي يعدل العالقة بين ابعاد القدرات (
المرونة والتكلفة) مع االداء التنظيمي ،ايضا اشارة دراسة (فضل السيد وبلل )6082 ،الي وجود اثر ايجابي للتوجه
الريادي كمتغير معدل في العالقة بين البيئة الخارجية والتوجه التسويقي .ايضا وجدت الدراسات التي اجراءها
( (Tatiana, 2014الي ان التوجه الريادي يعدل العالقة بين شدة المنافسة في بيئة الشركات وزيادة الربح لتطور
سياق السوق ،لكن الدور المعدل عن طريق المتغيرات األخرى السابقة ال تتوفر ،وايدت دراسة ( & Johson
 )Bianca, 2003يعدل ماكرو العالقة بين التوجه بالسوق ومرونة استراتيجية بالتركيز على السوق،
واالضطرابات البيئية.
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المضامين النظرية والتطبيقية للدراسة والمقترحات:
هذه الدارسة قامت باختبار عالقة التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة ،تأتي األهمية النظرية لهذه الدراسة
خالل التعرف على دور التوجه بالسوق من منظور ثقافي كتوجه االستراتيجي على الممارسات اإلدارية بالمؤسسات
وتأثيره على االبتكار وانعكاساته على تحقيق مرونة في المعلومة في تقديم الخدمات من اجل تحقيق ميزة أو مزايا
تنافسية تتفرد بها المؤسسة من غيرها من المؤسسات التي تعمل في نفس المجال والتعرف على متغيرات الدراسة،
والمؤثرات المنصبة عليها وأظهرت النتائج أن االبتكار ال يدعم العالقة التوجه بالسوق الثقافي ومرونة المعلومة.
تبين هذه الدراسة على متخذي القرارات باإلدارات العليا للمؤسسات في تزويدهم وتعريفهم بأهمية تأثير التوجهات
اإلستراتيجية التسويقية المتعلقة بالتوجه الثقافي في السلوك والممارسات اإلدارية ودورها في خلق مرونة المعلومة
لبناء الميزة التنافسية وتجويد األداء .حيث تسعى المنظمات المعاصرة في ظل بيئة شديدة التنافسية إلى كسب ميزة
تنافسية عن غيرها من المنظمات العاملة في نفس النشاط ،وذلك من خالل إضافة قيمة للعميل ،وتحقيق التميز عن
طريق استغالل الطاقة ،حيث يؤدي استغالل هذه الطاقات دوراً هاما ً في تحقيق ميزة تنافسية من خالل تدعيم
اإلمكانيات والطاقات البشرية ومساعدتهم في اكتشاف مهاراتهم.
وبنا ً علي ما تقدم من نتائج اقترحت الدراسة علي المؤسسات الخدمية بصفة عامة والمؤسسات محل الدراسة بصفة
خاصة بضرورة االهتمام بالتوجه السوقي الثقافي كتوجه استراتيجي في تلك المؤسسات والعمل على االستجابة
لردود أفعال العمالء بشكل دائم ،واالهتمام بالمعلومات المقدمة من رجال البيع عن متطلباتهم.

محددات الدراسة والتوصية ببحوث مستقبلية:
حدود الدراسة أجريت على عينة من مؤسسات القطاع الخدمي فقط العاملة بوالية الخرطوم ،يجب إن يطور النموذج
وذلك باستخدام عينة كبيرة من قطاعات حيوية أخرى مثل القطاع الصناعي ،الن العاملين بالقطاع الخدمي قد تكون
نظرتهم للمفاهيم التي طرحت مختلفة عن القطاعات االخرى ،اعتمدت الدراسة على جزئية معينة
للمرونة(المعلومة) ،إال أن المرونة يشمل مفاهيم إدارية أخرى كثيرة كمرونة الموارد والقدرات وغيرها .وهذا
يعطيالدراسات المستقبلية المساحة للحركة بحرية لخلق نموذج امثل يمكن من تعديل العالقة بين التوجه بالسوق
جيدا
الثقافي ومرونة المعلومة مثل االبداع والمبادرة وغيرها .إذن يجب إجراء بحوث أخري وذلك لفهم العالقة ﹰ
وتغيير الصورة للمؤسسات التي تعاني من معوقات مرونة المعلومة بصورة مستمرة وايضا إجراء الدراسة بنفس
المتغيرات مع متغيرات معدلة ودراسة تأثيرها في هذه العالقة ،تم استخدام االستبانة لجمع بيانات العينة وهي أداة
تعاني من العديد من أوجه القصور المتعلقة بتردد المنظمات في إعطاء اإلجابات أو قد تحتاج بعض األسئلة إلى
توضيح أو إزالة الغموض عنها (سيكاران ،)6002 ،يمكن استخدام طرق اخري لجمع البيانات كالمقابالت.

المراجع والمصادر:
المراجع العربية:
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.8اسية بن احمد ،معاشو داني الكبير :أثر المرونة االستراتيجية علي فاعلية األداء وتنافسية المؤسسة دراسة
تطبيقية علي شركة االتصاالت موبيلس ،دكتوراة ،6088،جامعة الجيالني اليابس سيدي بلباس ،الجزائر.
 .6الطائي حميد والعالق بشير :تطوير المنتجات وتسعيرها ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
األردن ،6007،ص.23:
 .3الجاسم جعفر ،تكنولوجيا المعلومات ،دار أسامة ،األردن2005، ،ص88
 .4الصباح عبد الرحمن ،نظم المعلومات اإلدارية ،دار البارودي للنشر والتوزيع ،عمان األردن 8997،
 .2الجياشي علي عبد الرضا :أثر حالة االبتكار في المنظمة على االبتكار التسويقي و انعكاساته على األداء،
المجلة األردنية للعلوم التطبيقية،المجلد السادس ،العدد الثاني،األردن ،6003 ،ص.29:
 .2العلي عبد الستار وآخرون ،المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة ،األردن 2006، ،ص883
 .8سليماني منيرة:التوجه نحو السوق بين العوامل المساعدة والمعوقات دراة ميدانية لمدراك المدراء المؤسات
الصغيرة والمتوسطة ،دكتوراة ،جامعة عنابة.6086 ،
 .7صابون خليل جمعة و بلل صديق :الدور الوسيط لرضا العاملين في العالقة بين المسوؤلية االجتماعية
واالبداع :دراسة عينة من الشركات العاملة بوالية الخرطوم ،مجلة العلوم االقتصادية جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،المجلد ،87العدد.6088 ،8
 .9فضل السيد تيسير وبلل صديق:الدور المعدل للتوجه الريادي في العالقة بين البيئة الخارجية والتوجه التسويقي
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