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 المستخمص
دارة التسويق ما في توجيات إيسعى البحث الى معرفة أىمية كل من اليقظة األستراتيجة والثقافة التسويقية وتأثيرى

  ةسرتوصريغت يا في البعض االخرر   بعضوأثر بين المتغيرات  تم بناء مخطط فرضي توضح فيو العالقات لذا ،
عتمردت كرل وقرد ا  ، مناسربة ا برأدوات احصرائية فرضريات فرعيرة جررخ اختبارىرشتقت منيا عردة فرضيات رئيسة ا

 كمتغير مستجيب   دارة التسويقوتوجيات إ،ة كمتغيرات تفسيرية من اليقظة األستراتيجية والثقافة التسويقي
المالية والبشررية مكانيات الشركة ئمتيا المالدارة ومدخ فمسفة التسويقية التي تتبناىا اإلالى معرفة وىدف البحث إل
 دارة  ية سائدة في أذىان وأفكار تمك اإلة الحالية تحت واقع يقظة استراتيجة وثقافة تسويقيوظروفيا البيئ

لجمرع البيانرات سرتبانة وصممت أسرتمارة اال ،كة الخطوط الجوية العراقية كميدان إلجراء البحث شر ختيار وقد تم ا
صالحة لمتحميل شممت مراكز اتخاذ القرار ) أعضاء مجمرس  (  051استرجعت منيا )انة ستب( ا 061ووتوزيع )،

ألقسررام وراسرراء الشرعب والوحرردات ( فرري الشررركة المبحوثرة  وقررد عررززت بمقررابالت شخصررية إدارة الشرركة ومررديرو ا
برنرام  الحاسروب  ) سرتخدام م تحميرل البيانرات باوت،لدعم دقة البيانات ومالحظات ميدانية وتقارير سنوية لمشركة 

spss-22 )  
 من أىميا :، مجموعة من االستنتاجات  ىوتوصل البحث إل

سررريم فررري جعرررل إدارة الشرررركة عمرررى أ برررين اليقظرررة االسرررتراتيجية والثقافرررة التسرررويقية  ىنررراك تفاعرررل وتكامرررل -0
ترتيرررب البيرررت و ،سرررتراتيجية كيقظرررة ا المفاجئرررة وأحرررداثيا غيرررر المسرررتقرة  جيرررة الظرررروف البيئيرررة اسرررتعداد دائرررم لمو ا

  كثقافة تسويقية  يامن بيا كل فرد في الشركة   تقاليد و تكامل قيم  عتماد باالداخمي لمشركة  
و عمى الفمسرفات أدارة الشركة في توجياتيا التسويقية فمسفة التوجو نحو البيع مرجحة ىذه الفمسفة تتبنى إ -2

 اآلتي :ومن ذلك نستنت  ، التوجيات التسويقية االخرخ 
كثر من اىتماميا ببيئتيا الخارجية مما يعني ان انتاح وتقديم الخدمات ادارة الشركة ببيئتيا الداخمية أ تيتم - أ

  دارة الشركة وليس لمنظور زبائنيا اقآ لمنظور إيتم قبل التعرف المسبق عمى حاجات ورغبات الزبائن اي وف
بتنويررع خرردماتيا التفكيررر  دون مررن ا  أسررواقيا المخدومررة حاليرر وعمررى تطرروير خرردماتيا المقدمررة  الشررركة تركررز –ب 

ذلرك  بوصرفوضررورة توسريع االسرواق وتنوعيرا   الزبائن وأسواقيا وبما يتماشى مع تجدد وتغير حاجات ورغبات 
 مييئة ليا  والنمو  السوقي مادامت فرص التوسع  يا  استراتيج ا  ىدف

 : ىمياأمن  بمجموعة من التوصيات  واخيرا  تقدم البحث            
 التفاعررررل الررررديناميكي بررررين اليقظررررةو  ةتكاممررررمابيررررة اليجإدارة الشررررركة لطبيعررررة العالقررررة اإلسررررتثمار ضرررررورة ا -0
ارة دتسررويقي مالئمررة إل عتمرراد فمسررفة توجروالعممرري فري اسرموب تبرراع األال سرتراتيجية والثقافررة التسرويقية وتوظيفيررااأل

عرادة سرمعتيا برين الشرركات العالميرة لمطيرران وا   وتبوأ مكانة متميزة،ساقيا مع البيئةتا أنشطتيا التسويقية عمى وفق
 ستثنائية لم تواجييا أية شركة أخرخ اجيتو من ظروف اميزاتيا بسبب ماو ممن  ا  القديمة التي أفقدتيا جزء

التسرويق فري الشرركة نحرو البيرع قرد يعرد توجيرآ ناجحرآ فري ظرل الظرروف البيئيرة  بالرغم مرن أن توجرو ادارة -2
دارة الشررركة أن تفكررر بفمسررفة تسررويقية تتماشررى وتطررورات العصررر فيتوجررب عمررى إ ،اليررة وعمررى المرردخ القصرريرالح

مررن الخررارج الررى الررداخل  البرردءدارة اإل تفكيررركررون يقائمررة عمررى أسرراس أن  طويمررة االمررد عالقرراتالحررديث وبموجررب 
زمنيررة طويمررة وطبيعررة المنافسررة السررائدة  مرردة ائن الفعميررة وكيفيررة األرتبرراط بيررم متفيمررة بررذلك حاجررات ورغبررات الزبرر



ىتمرام الكبيرر والمجتمع محاطرة باالالزبون والشركة كل من الموازنة بين مصمحة و وتحركات المنافسين في السوق 
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