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 صمخستملا
 تأثيرىا في عممية استيداف السوق تحميل الصناعة ودرجةيتناول الباحث في ىذه الدراسة      

حيث سعى ,  في شركة الفداء العامة إحدى تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن تحميميةدراسة 
 وىما تحميل الصناعة )المتغير , بين متغيرين رئيسينتأثير الو رتباط الاالباحث إلى اختبار عالقة 

( , ويتكون متغير تحميل الصناعة من متغيرات المعتمدواستيداف السوق )المتغير , المستقل( 
التابع متغير ال( , و تحميل المجتمع,  تحميل المورد,  تحميل المنافس,  الزبون تحميلفرعية وىي )

تمركز ,  منتوج الشركة,  المحتملالمشتري استيداف السوق من المتغيرات الفرعية االتية )
      (.اختيار السوق,  المنتوج
لبناء اقتصاديات  قطاع الصناعي يمثل ركيزة ميمة الى جانب قطاع الخدماتولكون ال     

الدول وتطورىا , فقد حدد الباحث القطاع الصناعي العراقي متمثاًل بشركة الفداء العامة إحدى 
كاداة ستبانة اال استخدمتقد و ,  عينة لدراستو في بغدادوالمعادن تشكيالت وزارة الصناعة 
بالت الشخصية وبعض النشرات الخاصة بالشركة عينة فضاَل عن المقااساسية لجمع المعمومات 

 الدراسة.
النسب المئوية , االساليب االحصائية مثل ) العديد من تجل معالجة البيانات فقد استخدموأل    

االىمية النسبية , ,  (Spearman)الوسط الحسابي , االنحراف المعياري , معامل االرتباط 
R, ومعامل التحديد  معامل االنحدار البسيطمعامل االختالف , 

2). 
 إظيار, توصل الباحث في ىذه الدراسة إلى جممة من االستنتاجات الميمة من أىميا و      

 التأثير, فضاًل عن وجود عممية استيداف السوق  مع عالقتيا الصناعة ودرجةىمية تحميل أ
تحميل ,  تحميل المورد,  تحميل المنافس,  الزبون تحميل"ومتغيراتيا من لتحميل الصناعة الفعال 
تمركز ,  منتوج الشركة,  المشتري المحتمل" في عممية استيداف السوق ومتغيراتيا من " المجتمع
 " اختيار السوق,  المنتوج
االلتزام والتمسك أكثر بالمواصفات القياسية ومنيا وأخيرًا تقدم الباحث بجممة من التوصيات     

العالمية لممنتوج ألن ذلك يعزز من سمعة الشركة من جية , ومن جية اخرى يفيد الزبون أكثر 
ن كان سعره ال أنو إ نسبياً  مرتفعاً  عمى المدى البعيد , إذ أن المنتوج ذو المواصفات العالمية وا 

 ًا إذا ما اخذنا باالعتبار عمره الطويل نسبيًا. يعد منخفض

 


