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 المستخلص
 

للتسويق في فاعلية المنظمة االستراتيجي التسويقية والتخطيط تحديد اثر الفلسفات سعت الدراسة الى 
هل تؤثر في ))يمكن تحديدها على مشكلة مركزه العراقية واالردنية مقارنة بين المصارف  –

تحاول تحديد اكثر وب ((للتسويق في فاعلية المنظمةراتيجي تاالسوالتخطيط التسويقية الفلسفات 
-الدراسة :بمجموعها مشكلة االتية التي تشكل الت ؤعلى التسااالجابة   

1 على مستوى المصارف عينة البحث .الدراسة هل تتباين متغيرات  -   

2 بين متغيرات الدراسة .ذات داللة احصائية عالقة ارتباط هل توجد ،  –   

3 الستراتيجي للتسويق في فاعلية المنظمة .اما هي تأثيرات الفلسفات التسويقية والتخطيط  -  

4 في في عالقاتهما وتأثيرهما للتسويق االستراتيجي والتخطيط الفلسفات التسويقية هل تختلف  -
قيد الدراسة .مستوى المصارف فاعلية المنظمة على   

ي االستراتيجوالتخطيط التسويقية بين الفلسفات العالقة في اختبار تمثل هدف الى تحقيق وسعت 
في فاعلية المنظمة .ثرهما آوللتسويق   

 وبتحديد اكثر فأنها تهدف الى :

1 ومدى تباينها في ذلك .عينة البحث المصارف التي تتبناها نوع الفلسفة التسويقية تحديد  -  

2 االستراتيجي التسويق ومستوى التباين عينة البحث لعملية التخطيط مدى تبني المصارف تحديد  -
 في ذلك .

3 االستراتيجي للتسويق في فاعلية الفلسفات التسويقية والتخطيط بين بار العالقة والتأثير اخت -
 المنظمة .

 
المستقلة المتغيرات بين العالقة يحدد طبيعة تم بناء انموذج افتراضي تحقيق اهداف الدراسة ولغرض 

بمراحله( والمتغيرات )التخطيط االستراتيجي للتسويق الوسيطة والمتغيرات  (التسويقيةالفلسفات )
منها عدة فرضيات أشتقت رئيسة اربع فرضيات وانبثقت عنه المعتمدة )فاعلية المنظمة بمتغيراتها( 

والتأثير بينها .والعالقة الدراسة في متغيرات عينة البحث بين المصارف التباين فرعية تظهر   
 

واختبار الدراسة واالردنية الجراء  (ةالحكومية ، االهلي)العراقية عينة من المصارف تم اختبار وقد 

)عينة الدراسة ، اذ شملت فرضياتها  2 )حكومي مصرف  ( 7 مصرف  (  

)أهلي ،  2 )من وجمعت البيانات اردني ، مصرف  ( 55 .قيد الدراسة مدير في المصارف  (  

 
استبانة د باعتماالدراسة انموذج بمتغيرات البيانات المتعلقة جمع تم الفرضيات هذه والختبار صحة 

السنوية والتقارير الميدانية والمالحظة الشخصية المقابالت الغرض فضالً عن اسلوب اعدت لهذا 

)للسنوات البحث عينة للمصاريف  2002 - 2000 بهدف  (  
باستخدام تم تحليل البيانات ، وقد النتائج تحليل وصحة االستبانة بيانات ة قددعم   

الحاسوبي البرنامج باستخدام النتائج خرجت واستاالحصائية مجموعة من االساليب   

SPSS – 10 – for Windows  .  
 

اليه على وفق ما افضى التأثيرية واختبار العالقات وتشخيصها الدراسة متغيرات وصف وبناءاً على 
اهمها تباين مصارف عينة والميدانية النظرية مجموعة من االستنتاجات تم تأشير  –الدراسة انموذج 
التقليدية التسويقية الفلسفات العراقية المصارف اذ اعتمد التسويقية ت افي تبني الفلسفالبحث 

الحديثة التسويقية الفلسفات تبنت االردنية المصارف بينما  (نحو البيعوالتوجه االنتاج نحو وجه ت)ال
.(والتوجه االجتماعي الوجه نحو الزبون)  
 

اهتمامها بمراحله وفي مستوى تحقيق وأولوية للتسويق يجي االستراتتباينت في تبني التخطيط كذلك 
متغيراتها .تحقيق الفاعلية واولويات   

 

 



 

 
في فاعلية االستراتيجي والتخطيط من الفلسفات التسويقية لكل اثر وارتباط وعالقة وجود  همؤكدو

 المنظمة .
 

الى تبني فلسفتي لعراقية االمصارف دعوة اهمها ، مجموعة من التوصيات الدراسة تضمنت واخيراً 
تطوير ، في االمد البعيد للنجاح مميزة عالمة لكونها وفلسفة التوجه االجتماعي التوجه نحو الزبون 

وحدات حديثة بين اتصاالت شبكة ، بناء االلكترونية الخدمات لتشمل المقدمة الخدمات وتنويع 
تبار سريان النموذج في منظمات عالدراسات الى اجراء دعوة الباحثين وفروعه ، وكذلك المصرف 

على جميع المنظمات .امكانية تعميمه صناعية لمعرفة   

 


