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Abstract 

Under In light of our era, the issue of organizational performance is considered the conclusion 

that organizations seek to maximize. And to confirm this, the current study focused on 

developing an integrated research framework to study strategic vigilance in the sense of insight 

into the organizational future. As each institution seeks to achieve a distinguished 

organizational performance and reputation, and there is no doubt that this requires a depth of 

vision and strong commitment on the part of senior management to the applications of strategic 

management. The study focused on crystallizing the meaning of strategic vigilance and 

organizational reputation (applied research of the Iraqi Rafidain Bank - the main branch in the 

capital, Baghdad) This is to measure the impact of strategic vigilance practices on the bank’s 

reputation and competitiveness in the Iraqi banking market. 

The study resulted in a state of depth of alertness and the resulting reputation, which confirms 

the high positive trends on the part of the bank's clients. Perhaps this study will be a modest 

contribution towards strengthening this concept and paving the way for other researchers to 

delve into its field. Through the recommendations and conclusions recommended achieving the 

goals and objectives of the organization. 
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 امللخص

يف ضوء عصران هذا يعترب موضوع االداء التنظيمي، اخلالصة النهائية اليت تسعى املنظمات اىل تعظيمها، وأتكيدا 
ستقبل ار حبثي متكامل لدراسة اليقظة االسرتاتيجية مبعىن استبصار املعلى ذلك تركزت الدراسة احلالية يف وضع اط

التنظيمي؛ حيث تسعى كل مؤسسة اىل حتقيق اداء ومسعة تنظيمية متميزين، وال شك أن هذا يتطلب عمق للرؤية 
عىن اليقظة متطبيقات االدارة االسرتاتيجية، وقد اهتمت الدراسة ببلورة لوالتزام شديد من جانب االدارة العليا 

لعاصمة بدداد  وذلك الفرع الرئيسي اب  –االسرتاتيجية، والسمعة التنظيمية )دراسة تطبيقية ملصرف الرافدين العراقي
 هبدف قياس أثر ممارسات اليقظة االسرتاتيجية على مسعة املصرف وتنافسيته يف السوق املصرفية العراقية.

ظة وما ترتب عليها من السمعة مبا يؤكد االجتاهات االجيابية العالية وقد نتج عن الدراسة، وجود حالة من عمق اليق
صرف. ولعل هذ  الدراسة تكون اسهاما متواضعا ابجتا  تعزيز هذا املفهوم وتعبيد الطريق لباحثن املمن جانب عمالء 

 .اايهتاوغاهداف املنظمة  لتحقيق هباوصي عن طريق االستنتاجات والتوصيات امل .اخرين للخوض يف مضمار 

 

Keywords: reputation of the organization, strategic alertness 

 اليقظة االسرتاتيجية، السمعة التنظيمية الكلمات املفتاحية:

 مقدمة

ها على رفاهية ملا هلا من امهية على الناتج القومي للبلد وانعكاستسعى خمتلف املنظمات اىل تعظيم مسعتها التنظيمية 
 ابستبصار تعىن واليتالعلمي  البحث جمال يف الكافية العناية تلق مل فإهنا االسرتاتيجية اليقظة اما ،اجملتمع يف الفرد

 والسمعة االداء تحقيقل سعيا املتالحقة والتديريات العوملة ظروف ظل يف به احمليطة واملتدريات التنظيمي املستقبل
جلوانب الباحثة لتسليط الضوء على هذين املوضوعن اليت تتعلق اب، وبناءًا على ما تقدم تروم ة املتميزةتنظيميال

التنظيمية وابراز دورها يف املنظمات ملا هلا من امهية يف حتقيق اهدافها، وألمهية القطاع املصريف ظهرت امهية الولوج يف 
اتيجي، ومن اجل االسرت  الدراسة يف اطار التحدايت البيئية اليت جتوهبا املنظمات عموما بدية احلفاظ على وجودها

حتقيق الدراسة فقد تناول اربعة مباحث خصص االول لعرض املنهجية اما الثاين فتناول اجلانب النظري يف حن 
 خصص الثالث لعرض النتائج التطبيقية للعينة وخصص الرابع لالستنتاجات والتوصيات.
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 الدراسة منهجية /األول املبحث

 الدراسة مشكلة اوال:

 العراقي؟ الرافدين ملصرف التنظيمية السمعة على االسرتاتيجية اليقظة أثر ماحول  الدراسة مشكلة تتمحور

 ،املنظمة اهداف لتحقيق تطويعها على والعمل ملستقبلا توقعاتو  البصرية عمق يف تتمثل االسرتاتيجية اليقظةمبا ان 
 التنافسية توازداد السمعة وحتسنت التنظيمية والفاعلية الكفاءة ازدادت االسرتاتيجية اليقظة تلك زادت كلماف

  Stonehouse., G., et (2002).السوقية

 الدراسة أمهيةاثنيا: 

 :التالية النواحي من امهيتها الدراسة تكتسب

 يف التنظيمي األداء جممل لتطوير الالزمة اجلهود وكل ،Taylor, et(1984) املتطورة العلمية املبادئ تطبيق .1
 .العراقي الرافدين مصرف ومنها اخلدمية، املؤسسات وخاصة املؤسسات كل

 .الوظيفي الرتقي حتقيق هبدف العلمية األوساط يف مقبول علمي حبث تقدمي .2

 الدراسة أهداف اثلثًا:

 :حول الدراسة أهداف تدور

 التنافسية من عليها يرتتب وما التنظيمية السمعة على وأثرها االسرتاتيجية اليقظة مفهوم على التعرف .1
 .العراقي الرافدين ملصرف السوقية

 الرافدين مصرف يف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة بعمق قناعتهم مستوى حول العاملن اجتاهات قياس .2
 .العاملن جانب من والتنظيمي الوظيفي وااللتزام والوالء الرضا مستوى على ذلك وانعكاس العراقي

ا عن اخلدمات املصرفية الذي يزيد من ارتباط الرض ستوىمل املصرف مع  املتعاملن (العمالء اجتاهات قياس .3
 العمالء ابملصرف.
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 الدراسة رابعًا: فرضيات

 تلك تفصيل ويتم، ن/ العراقيالرافدي ملصرف التنظيمية والسمعة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط عالقة وجدت
 وبن الرافدين ملصرف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط عالقة : اواًل، توجدخالل من العالقة

 ة، اختياراالسرتاتيجي اليقظة تفعيل مبمارسات العليا اإلدارة التزام: هياليت و  اليقظة ملمارسات العليا اإلدارة تطبيقات
 عالقة توجد. اثنياً، الوظيفية والعالقات واملكافآت الرواتبز و التحفي، املستمر والتعلم التدريب، العاملن وتعين
 اشباع يف متمثلة للمصرف التنظيمية السمعة وبن الرافدين مصرف إلدارة االسرتاتيجية اليقظة بن ةطردي ارتباط

   يوضح تلك العالقة1والشكل رقم ) .احمللي اجملتمــــع خدمة  و العمالء رضا (العمالء وتطلعات حاجات

 

 

 

 

 

 

 املخطط الفرضي للبحث( 1شكل رقم )

 الدراسة وعينة خامسًا: جمتمع

 مجع مت حيث ككل، العراقي املصريف للجهاز ممثال ابعتبار ) العراقي الرافدين مصرف (يف الدراسة جمتمع يتمثل
 رؤساء النوعية، االدارات مدراء استقصاءو  الشامل احلصر اساس على املصرف يف االدارية اهليئة من االولية البياانت
 غري ملصدر وفقا – هلم االستبانة تقدمي مت الذين األفراد عدد حتدد فقد ،املالحظونو ، واملشرفون الوظيفية، القسام
  :كالتايل موزعن فردا (104) - رمسي

 

 االستراتيجيةممارسات اليقظة 

 التزام اإلدارة العليا.  - 1

 االختيار والتعيين. - 2

 التدريب والتعلم المستمر. - 3

 .التحفيز: المادي والمعنوي – 4

 والمشاركة.تطوير العالقات الوظيفية  – 5

 مظاهر السمعة التنظيمية

 ثقة و رضاء العمــــــــالء - 1

 ولية االجتماعية ؤتحمل المس – 2
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 اجملموع واملالحظون املشرفون النوعية االقسام رؤساء النوعية اإلدارات مدراء

8 32 64 104 

 وجاهزة كاملة استبانة 78 اسرتداد مت حيث الباحثة مساعدي بواسطة واسرتدادها االستبانة تسليم مت وقد هذا
  .املوزعة االستباانت امجايل من ،%75اي  االحصائي للتحليل

 الدراسة سادسًا: حدود

 .ادبدد/ العراقية العاصمة -الرافدين ملصرف الرئيسي الفرع، اإلدارية اهليئة يف تتمثل: ةالبشري احلدود .1

  .بدداد/ العراقية العاصمة -الرافدين ملصرف الرئيسي الفرع :املكانية احلدود .2

 .يونيو – مايو /الشهور 2020 اجلامعي العام :الزمنية احلدود .3

 البياانت مجع سابعا: أسلوب

 مدى عن للكشف ،الرافدين مصرف يف االدارية اهليئة أعضاء من األولية البياانت جلمع االستبانة استخدام مت   
 استخدام مت قدة، و التنافسي وامليزة التنظيمية السمعة من ذلك على يرتتب وما العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة عمق

 املوافقة عدم ،2   موافق غري ،3   حمايد ،4    موافق ،5   امامت اتفق: )التدريج مخاسية (LIKERT) استبانة
    1 التامة

 )الوسائل االحصائية املستخدمة( البياانت حتليلاثمنًا: 

 بن االرتباطية العالقة نتائج وتقييم لتحيل االستبيان (SPSS) االحصائي الربانمج استخدام مت
 االداء جممل على ذلك ونتائج االسرتاتيجية ليقظةل االدارية اهليئة اجتاهات ومستوى البحثمتدريات 
  .الوظيفي

 السابقة اتسعًا: الدراسات

   عدد من الدراسات اليت اجريت يف جمال متدريات البحث وكما موضح يف ادان :1يعرض اجلدول رقم )
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 ( ملخص بعض اجلهود املعرفية حول متغريات البحث1جدول رقم )

 اوال: الدراسات املتعلقة ابملتغري االول )اليقظة االسرتاتيجية(

 اثنيا: الدراسات املتعلقة ابملتغري الثاين )السمعة التنظيمية(

 الدراسات السابقة من اعداد الباحث( 2) جدول رقم

 االسرتاتيجية وثقافة التسويق واثرها على اجتاه ادارة التسويقالعالقة بني اليقظة  عنوان الدراسة .1
 2015حسن  انتصار )       الباحث والسنة

اليت تتبناها  ويقوظيفة التسوفلسفة  التعرف على امهية اليقظة االسرتاتيجية وثقافة  - اهلدف من الدراسة
 .توفرةوتناسبها مع االمكانيات امل واثر ذلك على اجتا  ادارة التسويق وظيفيا املنظمة

اجهة جعل الشركة مستعدة ملو على سامهت اليقظة االسرتاتيجية وثقافة التسويق  - نتائج الدراسة
 . لية واخلارجية  مع اهتمامها ابلبيئة الداختنبيها اسرتاتيجيا)الظروف البيئية املتقلبة 

 تتبىن ادارة الشركة بتوجهاهتا التسويقية فلسفة البيع ابلتوجه.  -
 اثر اليقظة االسرتاتيجية يف حتسني االداء التسويقي عنوان الدراسة .2

 2014امرية،  الباحث والسنة
ف االزمات واستكشا ة حمل البحثنظمالتعرف على دور اليقظة االسرتاتيجية يف امل - الدراسة من دفاهل

 التسويقية املختلفة.

 .ظهور حالة من الفهم العايل الزمات االنذار االسرتاتيجي والتسويقي يف املؤسسة - نتائج الدراسة
 قابلية اليقظة االسرتاتيجية على الكشف عن االزمات التسويقية. -

اثر ادارة املواهب يف حتسني السمعة التنظيمية الدور املعدل للثقة التنظيمية/ دراسة ميدانية  عنوان الدراسة .1
 عن البنوك التجارية االردنية.

 2018حممد مسري النجار،  الباحث والسنة
القيادي املطبق على تقوية اواصر العالقات العامة مع قياس اثر مستوى كفاءة النمط  - اهلدف من الدراسة

 العمالء يف السوق مبا ينعكس اجيابيا على السمعة والتنافسية السوقية.
من ابرز نتائج الدراسة وجود عالقة طردية عالية بن منط القيادة وجاهزية وفعالية  - نتائج الدراسة

 التنظيمية. العالقات العامة ونتائجها االجيابية لتحسن السمعة
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 للدراسة النظري الثاين/ اجلانب ملبحثا

  اوال: اليقظة االسرتاتيجية

 ةاالسرتاتيجي اليقظة نشأة .1

نتيجة  االسرتاتيجية واالهداف والرسالة الرؤية عمق يف تتمثل اليتو  االسرتاتيجية اليقظة وتطبيق لفهم ةاجاحل شأتن
 Ji H., Jin Y., Li J., Tian) املستقبل، بشأن قلقلل درامص تشكل خماطر وجود مع خصوصا املتوقع اليقن عدمل

H. & Feng S., (2015, pp. 357- 896). 

 للربامج االسرتاتيجية اخلدمات مكتب يف املهنيون خطط أن منذ االسرتاتيجية اليقظةلتحقيق ظهرت االمهية 
لتوعية املديرين   اخلصوص وجه على رؤاهم عن ذلك بعد وكتبوا الثانية العاملية احلرب خالل القوات لدعم اللوجستية

 ,Stonehouseابحلاجة اىل التخطيط االسرتاتيجي والتيقظ لعمق التفكري ملواجهة الطوارىء غري املتوقعة مستقبال 

G., pember.j,2002)،   فقد تفاقمت التحدايت مع سرعة معدالت التدري التكنولوجي، مما زاد من خماوف املديرين
 ي املستمر.ي للتجديد االسرتاتيجي من اجل التعامل مع التديري التنافسخبصوص القدرة على التخطيط بشكل استباق

 االسرتاتيجية اليقظة مفهوم -2

 انتهت ما خالصة يلي وفيما املفهوم؛ هذا إىل  Lici- rang,2013:874)وممارسيها اإلدارة علم فقهاء من كثري حتدث
 اليت االسرتاتيجية اإلدارة يف املنظم األسلوب ذلك) اأهن على االسرتاتيجية اليقظة عرف من فمنهم، افكارهم اليه
 التهديدات) احمليط يف للتحكم املفيدة املعرفة ونشر املعلومات معاجلة طريق عن ومسعتها تنافسيتها حتسن على تركز

 املوارد كل بتجنيد االهتمام يكون الصدد هذا ويف،  Suklev., et, 2012) القرارات اختاذ يف للمسامهة  والفرص

 العالقات العامة ودورها يف حتقيق اهداف املؤسسة عنوان الدراسة .2
 2012حممد جاد املشهداين،  الباحث والسنة

رتسيخ ل نظمةالتعرف على دور الكفاءة االدارية والسلوكيات القيادية على اداء امل - الدراسة من دفاهل
د ة قيمدى استعداد املنظماالعمال، والكشف عن رفع كفاءة العمل على و السمعة 
ة حتقيق عن طريق توفري مكوانهتا لبحث امكانيالقيادة الفعالة  اجراءاتلتطبيق  الدراسة

 .ل البحثحم بيئة االعمال العراقيةالقيادة ونتائج االداء يف معدل جيد من التوافق بن 
لتعاون ت انسانية تقوم على ا ضرورة انتهاج القيادات االدارية سلوكيااهنت الدراسة اىل - نتائج الدراسة

واملشاركة مع فرق العمل التنظيمي وخاصة فريق العالقات العامة ملا هلا من امهية على 
 حتسن السمعة التنظيمية للمنظمة.
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 الرتكيز يتم ما  ،(Oreilly c,a ,et, 2011ة املنظم اهداف لتحقيق وتعيينها اختيارها مت اليت البشرية املوارد وخاصة
 لتحقيق، مقدما هلا واالستعداد البيئية املتدريات الستبصار واخلارجية الداخلية املعلوماتية الشبكات نشاط على

 اهنا على االسرتاتيجية اليقظة يعرف من ومنهم، املعيقة البيئية واملخاطر التهديدات وتفادي الفرص من االستفادة
 يستخدمون مث ومن ويتعقبون فيتتبعون ةتطوعي بطريقة األفراد من جمموعة هبا يقوم واليت املستمرة اجلماعية العملية)

 األعمال فرص إنشاء هبدف وذلك للمنظمة اخلارجي احمليط يف حتدث قد اليت التديريات ختص اليت املتوقعة املعلومات
 .عامة بصفة التأكد عدم وعنصر األخطار وتقليل

 عليه تبىن الذي األساس أبهنا  Popachroni a., heracleous, et, 2014) االسرتاتيجية اليقظة عرف من ومنهم
 الفرص عن للكشف واملتوقعة القائمة االقتصادية واملؤثرات التكنولوجيو  العلمي للمحيط والتحليل املراقبة قرارات

 واملعلومة الفكرة علىتركز  االسرتاتيجية اليقظة، وترى الباحثة ان املؤسسية السمعة تطوير على للعمل والتهديدات
 .املستقبلية القرارات اختاذيف  لرتشيدل اسرتاتيجية صفة هلا اليت واملهارة

 املنظمات يف االسرتاتيجية اليقظة دور -3

 هذا تلخيص وميكن  Popadic m., cerne, m, et, 2015) املنظمات يف متكامال دورا االسرتاتيجية اليقظة تلعب
  :التالية احملاور يف الدور

 الفرص منلالستفادة  التنظيمي العمل على تؤثر متدريات من حيمله مبا املستقبل استبصار مبعىن :التوقع -أ
  .Wang, c., walker, e.a, 2007)ملخاطرذ  اهل السلبية اآلاثر وتقليل املتاحة

 واملوارد االدوات كل لتجنيد هبا املؤثرة والعوامل مستقبال املتوقعة البيئية املتدريات تتبع هبا ويقصد :املراقبة -ب
  .التنظيمية السمعة على حفاظا ملواجهتها الالزمة

 بتقنيات السوق على للهجوم احملتملن واجلدد احلالين املنافسن نشاطات على التعرف به ويقصد :الكشف -ج
 .مستحدثة

 املنافسن وجناحات اخطاء وتقييم اجلديدة األسواق وخصائص تطورات لتفهمك وذل :املستمرالتعلم  -د
  . Wang, c., walker, ea., ET, 2006) .التنظيمية السمعة تحسنل منها واالستفادة
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  أنواع اليقظة االسرتاتيجية -4

 موسياساهت واحملتملن احلالين املنافسن على التعرف بكيفية املرتبطة اليقظة تلك وهي :التنافسية اليقظة -أ
(Thomas c., 2005) ، من للوقاية احلاصلة للتدريات دائم تنصت عملية عن عبارة هي التنافسية فاليقظة 

 قائدة املؤسسة فتكون التابع الفعل رد وليس السابق الوقائي العمل اي الفرص من واالستفادة املخاطر
 .له اتبعة وليست للتديري

 . رغباهتم وتطور املستهلكن أذواق يف والتنبؤ ابملراقبة وهي تلك اليقظة املرتبطة :التجارية اليقظة -ب

 الوالء لتحقيق للمنظمة التكنولوجي امليدان يف جديد هو ما كل رصد على وتعتمد :التكنولوجية اليقظة -ج
 املنظمة.ملنتجات وخدمات  العمالء جانب من

 والثقافية واالجتماعية والقانونية والسياسية االقتصادية للتطورات والتيقظ املراقبة عملية وهي :احمليطية اليقظة -د
 املنظمة. عمل يف تؤثر اليت

 االسرتاتيجية اليقظة بلوغ دون حتول اليت احلواجز  -5

 امليل بسبب حالنجا  متطلبات مع تكيفلل االسرتاتيجية اليقظة حتقيق خماوف ازدادت :الدخول حواجز -أ
 تتوقع مل اليت الشركات واجهت 1977 عام ففي يةاحملم للشركات تنافسية آاثر هلا كان اليت الدخول حواجز إىل
 ضوء فيف (Ji H., e. Al., 2015, pp. 357- 896) .السوق داخل نفسها وضع إعادة يف صعوبة ،التديريات هذ  مثل

 والسياسية التنظيمية املقاومة لكن شكليا اوضاعها من التعديلاملنظمات  من كثري حاولت ةاملتسارع البيئية التدريات
 مثلةالا بعض أشارت وقد  (Popadic M., t. al., 2015, No. 2).يذالتنف صعب التديري من جعلت واالجتماعية

على سبيل ف (Karel, t. al., 2013, pp. 57-72)ة، السوقي احلصة وتوسيع للتقدم فرصا أضاع قد اليقظة ضعف أن اىل
الذين يقدمون املنتجات  نتاالنرت فقدت مسعتها أمام جتار التجزئة اجلدد عرب اليت العالمة التجارية ملتاجر التجزئة  لاملثا

واخلدمات ويقومون بتسليمها للعمالء يف بيوهتم نعم فقد أصبح تسليم املنتجات واخلدمات ووسائل املتعة والرتفيه 
 ,.Asif,m) ةنت وحىت أعتاب البيوت واقرتب من ان يكون هو القاعدة ملن يريد النجاح يف ظل العوملعرب االنرت 

fisscher,o.a m.,debuijin,e.j., 2010  ،من العمل وفقا لتوقعات  وهنا نؤكد على ما طالب به فيليب كوتلر
تكون البداية من التنظيمية من البداية للنهاية فاملستهلك ورغباته واعتبار مصاحل املستهلك هي املرشد لكل االنشطة 

 الباحثة وترى ،يف هذا العصر الذي ال يثبت فيه اال التديري السوق والنهاية ابلسوق فاملستهلك هو الوسيلة واهلدف
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 تركيز نقلوا فقد اسرتاتيجية ويقظة براعة يعد اخلروج حواجز على للتدلب مرنة اسرتاتيجيات املديرون ابتكار إن
 تعكس استباقية مبرونة وذلك وانمي مزدهر طلب ذات أسواق إىل الراكد الطلب ذات األسواق عن بعيًدا أنشطتهم

 ( Bahrami, H., & Evans, S.2011, 21–39) . املتدري العامل بظروف الوعي وعمق الرباعة

 الشركات جعلت عاطفيةو  اسرتاتيجيةو  اقتصادية مؤثرات كوهنا يف اخلروج حواجز تتمثل :اخلروج حواجز -ب
 عاليةال روجاخل حواجزقت خل لذلك نتيجة سلبية أو منخفضة عوائدمع حتقيق   مضطربة انتاج خطوط يف تعمل
 .بسهولة السوق من اخراجهم ميكن ال الفاشلن واملنافسن الزائدة فالسعة معيقة عكسية آاثر ذات صناعية بيئة

(Bergh, D. D., t. al., 2008, 133–148)  تلك واملعدات اآلالت يف التخصص عمق اخلروج حواجز اخطر ومن 
 استخدامات إىل حتويلها ميكن ال اليت الورق صناعة معداتمثل    آخر جمال يف تعمل ان ميكن ال اليت االصول
  (Bock, A. J., t .al., 2012,  pp. 279–305) خردة بيعها مت اذا اال للمنافسن بيعها أو أخرى

إن الشركات واملؤسسات املختلفة اليت تريد البقاء يف العامل  :وضعف السمعة والتنافسية شدة املنافسة -ج
خاوف املتعلقة ابحلفاظ أدت املفقد التنافسي املتدري البد هلا من برجمة نفسها ملقاومة املنافسن والبقاء يف السوق 

تعداد للتديري قبل بة التنافسية السوقية واالسواكملخنراط يف أنواع خمتلفة من األنشطة لالعلى اليقظة االسرتاتيجية 
  (Rados, T., 2010, pp. 39-57) ضياعال

 إىل التكنولوجي اليقن عدم امام املؤسسات اضطرت :النطاق ت يفوختفيضا مرنة لعمليات اللجوءضرورة  -د
 والتخلص املنتجات، حتديث على االصرار أدى فقد تقادمها قبل احلالية مهاراهتا حمل إلحالهلا جديدة قدرات تطوير

 دعم مت فقد املخاطر تلك تواجه اليت الشركات عمليات مرونة لتطوير الالزمة امليزانيات وضع اىل التقادم اعباء من
 اكتسبت لقد .املنتج حياة دورة أوقات تسريع مع املنتج لتطوير الوظائف بن أكرب تعاون خالل من املرنة العمليات
 هااكسبت للعمليات املرنة واإلدارة املعلومات وتكنولوجيا اإلدارة أنظمة يف اليقظة االسرتاتيجية الرؤية ذات الشركات

،  Veskaisri,k.,chan,p.,et, 2007) للسوق املتدرية للظروف التوقع عمق عن بعيدا لتتحقق تكن مل تنافسية مزااي
 الدورة وقت بتقليل االهتمام زايدة خالل من االسرتاتيجية األهداف بتحقيق احراز  مت الذي التقدم قياس مت ولقد

 يف مرونتها على للحفاظ الشركات سعي خالل من للعملية املستمرة والتحسينات الساعة، سرعة وزايدة السلعية،
 (Salkic, Ismet, 2014, pp. 61 – 77) .املنافسن مواجهة

 ميكن الشركات لدى التقليد حواجز توفرها اليت املؤقتة احلماية إن :التنظيمية الصالبة على التدلبضرورة  -ه
 احلدود؛ هذ  عند الشركة نشاط جيمد مما االسرتاتيجية ضروراهتا تديري إىل للحاجة املنظمة استجابة من ختفف أن
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 ذات الداخلية القوة نقاط على للحفاظ بديلة أساليب لتطوير الظروف تتحدى أن البارعة االدارة على جيب بل
  (Wijesinghe, et. Al., 2012) القيمة

 السمعة التنظيميةاثنيا: 

 التنظيمية السمعة مفهوم .1

 من واحدةاملنظمة وتعترب   مع املتعاملن مجهور عند املتوفرة التجارية والعالمة الذهنية الصورة التنظيمية السمعةمتثل 
 إىل الوقت مبرور تتحول أن ميكن واليت ،السوقية قيمتها جانب إىل ةنظمامل متتلكها اليت التجارية املعنوية األصول أهم

 ابرزًا جتارايً  امسًا منها وجتعل  Rados,t., 2010) ،اهل واالقتصادية االجتماعية املكانة عليه تُبىن مهم تسويقي رصيد  
 قدرة وأكثر قيمة أكثر تكون ما دائًما اجليدة السمعة ذات التجارية والعالمات الشركات أن املؤكد ومن، السوق يف

 جتا  كبرية تنموية قفزات و متسارعة تطورات حتقيق ميكنها وابلتايل السوق، يف عالية تنافسية نتائج حتقيق على
 .االسرتاتيجية أهدافها

 بناء السمعة التنظيميةاسرتاتيجيات  .2

 وتعزيز اخلاصة ابملنظمةالصورة الذهنية  بناء يف املساعدة شأهنا من اليت اهلامة االسرتاتيجيات من عدد يلي فيما 
 املنافسن بن تواجدها

 _brand_building_strategies/5https://blog.mostaql.com/top_ 

 والعمالء ابملنافسن مزدمحة أسواق يف اليوم الشركات تعمل :العمالء ورضاء ثقة اكتساب على اعمل -أ
 متنح األمد طويلة قوية عالقات بناء حنو التوجه االسرتاتيجية اليقظة ذات االدارة على يتوجب لذلك واملنتجات،

 ال الذي املدلل الفىت ذلك أنه ولريى التجارية، العالمة لدى ومكانته الشخصي املستوى على أبمهيته شعورًا العميل
 عالقات إدارة خبري يقول كما ،فقط خدمة او منتج مقابل للشركة النقود لتوريد عميل جمرد ليس فهو ابدا ال له يقال

 آبل، شركة تفعلكما  منتجاهتا مع العميل لتجربة والنفسية الشعورية اجلوانب على الشركات تركز أن جيب العمالء
 ة: التالي االجراءات خالل من ذلك ويتحقق امازون وشركة

./137094https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/  

 أو املبيعات، زايدة التحويل، معدالت زايدة احملتوى هذا من اهلدف يكون قد :اجلودة عايل حمتوى كتابة -ب
 اهلدف حبسب احملتوى وطبيعة شكل وخيتلف الويب، وتطبيقات اإللكرتونية واملتاجر املواقع حال يف الزايرات زايدة

file:///D:/Users/ghadeer/Downloads/_brand_building_strategies/%22https:/blog.mostaql.com/top_HYPERLINK%20%22https:/blog.mostaql.com/top_5_brand_building_strategies/%225HYPERLINK%20%22https:/blog.mostaql.com/top_5_brand_building_strategies/%22_brand_building_strategies
https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/137094/
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 ،نظمةامل مسعة حتسن منه اهلدف حمتوى عن كلًيا خيتلف قد املثال سبيل على املبيعات لزايدة توىفاحمل ورائه، من
 وحتمل والعاملن العمالء مع والعالقات املنتج جودة على ة ابلرتكيزاجلود عايل مبحتوى العناية علينا يتوجب لذلك

 وجيعلهم اجملال هذا يف الشركة متتلكها اليت واملعرفة اخلربة مقدار للجمهور يُظهر اجليد فاحملتوى، اجملتمع جتا  املسؤولية
 .خرباء مع تعامل هو عهام تعاملهم أبن واثقن

 لتعاملل فعال حمتوى نشرل خبرية بشرية مهارات وتوظيف :الشركة موقع ضمن مدونة امتالك على رصحلا -ج
 اسرتاتيجيات تتبىن اليت الشركات معظم تفعل كما الربيدية والقائمة االجتماعي التواصل وسائليف  العمالء مع

 .السمعة حتسن على يعمل فهذا ابحملتوى التسويق

 فئات كل حاجات إلشباع واالسعار العبوات احجام تعددو ة اخلدمي القنوات كتعدد ة:تنافسي ميزة كامتال -د
 جوجل شركة مثال ذلك ،نفسه اجملال ضمن العاملة األخرى الشركات من املنافسن عن شركتك مييز ما هذا العمالء

 البحث حمركات من أحد ال اإلنرتنت، عرب تتم اليت البحث عمليات من  %70عرب  جترى حبث حمرك متلك فهي
 كيف املنافسون يعرف ال والذي خاصتها ركاحمل خوارزمية وجودة دقة يف منافستها أو جماراهتا على قادر األخرى

 إذ جوجل دمهاقت اليت املنتجات تشكيلة اتساع عدا هذا السوقية والتنافسية التنظيمية السمعة أسرار اكرب إنه يعمل
 األخرى الشركات على يصعب واليت وأمهها التقنية الشركات أكرب من جيعلها مما اخرتاع براءة  2000من أكثر متتلك

 ا. منافسته
http://www.nasdaq.com/symbol/goog 

 تنشط الذي اجملتمع يف حضورها مدى على مؤسسة أي مسعة تعتمد :االجتماعية وليةؤ للمس املؤسسة حتمل -ه
 يفنها ع إجيابية صورة لرتسيخ مهًما عاماًل  تكون أن الشركة فيها تساهم اليت االجتماعية لألنشطة ميكن لذلك فيه

 العمالء اجتاهات قياس من أتضح  2017للعام تعود إحصائية فيف .ككل واجملتمع والعمالء اجلمهور أذهان
 الشركة تقوم أن يتوقعون األمريكين من  %80حوايل أن كنتاكي منتجات مع التعامل خبصوص االمريكين
 فريق رعاية أو األهلية للمؤسسات تربعات تقدمياو  خريي حفل كرعاية االجتماعية ابألنشطة ما بشكل ابملسامهة
 التجارية ةالعالم حضور من تعزز كهذ  مسامهات فإن التجاري نشاطها طبيعة عن النظر بدض حملي رايضي
 .فيه تنشط الذي ابجملتمع

  .https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/537134.htm   

 

http://www.nasdaq.com/symbol/goog
https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/537134.html
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 التنظيمية السمعة حتقيق يف االسرتاتيجية اليقظة أثر -3

 وااتحة شدفهم وااثرة املرؤوسن إهلام حافزل، األو ا، ومه ان تتوفر عنصرين جيب التنظيمية السمعة لتحقيق     
 على القائد يعمل مبقتضا  والذي الثقايف احلافز،  والثاين.املستقبلية واألهداف الرؤاي رسم يف للمشاركة هلم الفرصة
 ,.Simon, F. J. G., et .al)  .جديدة أبساليب القائمة األوضاع وتطوير املشكالت حلل االبداعية األفكار تشجيع

2005, pp. 22-38 ) 
 لتحقيق األفراد ابحتياجات االهتمام من خالل العمل  فريق سلوكيات يف التأثري على يعملون التحويلين القادة إن

 فريوز) وغلللب الفريق فاعلية من يزيد أن شأنه من وهذا ومتابع وانصح كمدرب القيادي السلوك عرب النمو و االجناز

 يعمل قادة أعداد على التحويلي القائد يركز إذ عميقة يقظة حبالة اجلميع ليكون ،(2010) صقر الزهراء وفاطمة ،زيروخي
  (Tushman& Reilly’O .2011, 23 3)  .نقاش دون اعةطوال السمع عليهم افراد جمرد وليس معهم

 للدراسة العملي اجلانب :الثالث املبحث

 اوال: االحصاءات الوصفية:

 وصف وتشخيص متغريات البحث اخلاصة مبوضوع الدراسة -1

 يف عينة البحث. : التكرارات والنسب للعوامل الدميوغرافية 3) جدول

 العوامل الدميوغرافية التكرار النسبة
 النوع ذكر 35 45%
 انثى 43 55%
سنة ٣٠اقل من  11 14%  

سنة ٤٠ - ٣١ 18 %23 العمر  
سنة ٥٠ - ٤١ 26 33%  
سنة ٦٠-٥١ 24 30%  
 متوسط 15 19%

 جامعي 33 %42 املؤهل
 ماسرت 26 34%
 دكتوراه 4 5%
سنوات ١٠اقل من  36 47%  

سنة ١٥اىل  ١٠من  23 %29 اخلربة الوظيفية  
سنة فأكثر ١٥ 19 24%  
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من  ٪٤٥مت دراسة التكرارات والنسب للعوامل الدميوغرافية للعينة. نالحظ ان العينة تتكون من  , 1يف جدول رقم )
 ٤٠-٣١، من ٪١٤سنة  ٣٠من االانث. ابلنسبة للفئات العمرية توزعت ابلشكل التايل: اقل من  ٪٥٥الذكور و 

فأن التوزيع كان . اما ابلنسبة للمؤهل العلمي ٪٣0سنة  ٦٠-٥١، من ٪٣٣سنة  ٥٠-٤١، من  ٪23سنة 
دكتورا . واخريًا ابلنسبة للخربة الوظيفية فأن النسب يف العينة  ٪٥ماسرت و  ٪٣٤جامعي،  ٪٤٢متوسط،  ٪١٩

 سنة واكثر. ١٥  ٪٢٤سنة، و  ١٥-١٠من  ٪٢٩سنوات،  ١٠اقل من  ٪٤٧هي: 

 يف العليا لإلدارة االسرتاتيجية اليقظة دور لقياس املعياري واالحنراف احلسايب والوسط االرتباط معامل مصفوفة: 4 جدول
 .العراقي الرافدين ملصرف املستهدفة التنظيمية السمعة حتقيق

حماور 
 االستبيان

التزام اإلدارة 
العليا 
مبمارسة 
تطبيق اليقظة 
 االسرتاتيجية

االختيار 
 والتعيني

التدريب 
والتعليم 
 املستمر

الرواتب 
 واملكافآت

العالقات 
 الوظيفية

العالقات 
العامة 

والسمعة 
 التنظيمية

االحنراف  املعدل٪ املعدل
 املعياري

p-
value 

التزام اإلدارة 
العليا مبمارسة 
تطبيق اليقظة 
 االسرتاتيجية

1      4.5 90 0.48 0.023 

االختيار 
 0.034 0.58 76 3.8     1 **896. والتعيني

التدريب 
والتعليم 
 املستمر

.896** .896** 1    4.2 84 0.68 0.015 

الرواتب 
 0.045 0.89 92 4.6   1 **884. **764. **742. واملكافآت

العالقات 
 0.033 0.68 82 4.1  1 **896. **758. **754. **842. الوظيفية

العالقات 
العامة 

والسمعة 
 التنظيمية

.742** .884* .796** .796** .796* 1 4.5 90 0.49 0.029 

0.05, ** strong significant correlation at 0.01*significant correlation at    
، مت دراسة معامالت االرتباط بن حماور الدراسة وإجياد املعدل العام واالحنراف املعياري لكل  (2) رقم دوليف اجل

 حمور ابإلضافة اىل بيان هل ان احملور مهم للدراسة او ال. يوضح اجلدول امهية مجيع احملاور للدراسة يف مقدار الثقة 
 عالقة اجلدول على وجود وجودة يفنتائج املال وضحت. ابإلضافة اىل ذلك ٪٩٢ - ٪٨٠ومعدل احملاور بن 0.95
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. حيث تراوحت قيم معامل  ٪0.95 الثقة من مستوى دعن االستبيان فيما بينها حماور بن يةقو  طردية ارتباط
وهذا مؤشر جيد على جودة االستبيان والدراسة. اما ابلنسبة لالحنراف املعياري فأن  ٪٩٠و  ٪٧٠االرتباط بن 

فروق كبرية يف العينة. أدان  توضيح حول   دوهي جيدة وتدل على انه ال توج ٠.٨٧و  ٠.٤٤ قيمته ترتاوح ما بن
 كل حمور من حماور اجلدول اعال :

 واهتمامها العليا اإلدارة تواصل اتضح فقد: التزام اإلدارة العليا مبمارسة تطبيق اليقظة االسرتاتيجية -1
 عليها يرتتب وما الراقية التنظيمية السمعة لتحقيق واملستمر املخلص اجلماعي العمل حيقق ما بكل العميق

 واملتدريات لألوضاع االسرتاتيجية اليقظة ذات للرؤاي وفقا ، (Stewart,k.s., 2002) السوقية التنافسية من
 جهد. أي العليا االدارة تدخر فال املستقبلية والتوقعات احلالية،

 هنا ومن املصريف العمل اعباء كل تتحمل اليت القاطرة البشرية املواردتعترب : والتدريب والتعيني االختيار -2
 الالزمة واخلربات ابملهارات وتزويدهم تعينالو  ذباجل جمال يف املتواصلة اجلهود كل ببذل االدارة هتتم

 املصرفية والتنافسية والسمعة التميز لتحقيق البيئة وتنمية اجملتمع خلدمة رؤيتها مع يتوافق مبا املعرفة لتحقيق
  .املصريف اجملال يف التميز اهداف لتحقيق والرسالة االسرتاتيجية الرؤية براعة حتقيق هبدف وذلك

 بن ابلعالقة يتعلق فيماة لإلدارة العليا عالية االسرتاتيجي اليقظة مستوى ان :واملعنوي املادي التحفيز -3
لتكفل   السوق يف األسعارمع  الرواتب بربط تقوم ة، حيثاملعيش وتكلفة انحية من واحلوافز الرواتب

 اإلدارة جتعل كما ل،املستقب تقلبات ى عليه منختش وال والثقة الرتكيز على تساعد  كرمية حياة للموظف
 االجتماعي التأمن أنظمة على يضاا ركزت ر كمااألسعا لتطورات وفًقا واألجور الرواتب يف السنوية الزايدة

  م.وأسره للعاملن والصحي

 بتطوير يتعلق فيماعالية  اسرتاتيجية يقظة ا ذاتالعلي االدارة أن جالنتائ اظهرت :الوظيفية العالقات  -4
 ورضاء انتماء أشد العاملن جيعل مما والرقي يزيالتم لتحقيق فاملصر يف  العمل فرق بن الوظيفية العالقات

 ورمبا املصرف مسعة وحتسن لتطوير السوق يف كسفراء فيعملون ،اليه ينتمون الذي املصرفم يف عمله عن
  .غري  دون الرافدين مصرف مع التعامل األغلبية يدعو هذا

 كل توفري خالل من وذلك :واملستقبلية احلالية وتطلعاهتم حاجاهتم واشباع العمالء خدمة على الرتكيز -5
 العمالء لدي النقدية للفوائض واالدخار والصرف اإليداع حيث من املصرفية للتعامالت املمكنة الفرص
 مضت عجاف سنوات بعد اجملتمع إحياء تعيد اليت واملؤسسات املشروعات إلنشاء واالقراض وهيئات افرادا
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 الوظائف على االستناد خالل من للقروض املطلوبة الضماانت يف تسهيالت وجود ننسى وال احلرب خالل
 .السابقة وتعامالهتم املقرتضن للعمالء السوقية السمعة او

 احمللي اجملتمع ملدع اجلهود كل ببذل اإلدارة تقوم :اجملتمعية العالقات ،العامة العالقات بتطوير االهتمام -6
 البنية تطوير يف وتسهم الفقري بيوم االحتفاالت وتشارك الرايضية الفرق ةيبرعا فتقوم وثقافيا اجتماعيا
 عمل يتم ماك البالد طالت اليت احلروب ظروف نتيجة احمللي للمجتمع املتهالكة واملرافق التحتية

يف  املصرفية اخلدمة سنهبدف حت املصريف االداء عن العمالء رضاء مستوى لتحديد سنوية استطالعات
 .هافروع

 

 للعمل االسرتاتيجية اليقظة لتحقيق العليا االدارة جهود خبصوص االدارية اهليئة اجتاهات ياسق (:5) رقم جدول
 .العراقي الرافدين ملصرف التنظيمية السمعة تطوير على

 حماور استبانة العاملني
p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  لاملعد  
 العام

 اوالً  التزام اإلدارة العليا مبمارسة تطبيق اليقظة االسرتاتيجية

S. SIG 0.412 79.6 3.98  ١ جبدية بشراي ومادايأرى أن املستقبل غامض والبد من االستعداد له 
SIG 0.282 73.8 3.69  اعتقد أن عامل اليوم هو عامل متدري بشكل متسارع وجيب التجاوب مع هذا التديري

 بشكل يقظ متاما
٢ 

SIG 0.307 92.0 4.60 ٣ املؤسسة اليت ال تتوقع التديري وتستعد له سوف خترج من السوق 
SIG 0.898 74.4 3.72  ٤  اهلدفلتحقيق هو الوسيلة و املستهلك)العميل  هو سيد السوق 

S. SIG 0.707 96.0 4.80  رأس املال البشري هو أساس حتقيق األهداف مما يتطلب رعايته  ماداي وانسانيا
 وتعليميا

٥ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  اثنياً  االختيار والتعيني املعدل  

S. SIG 0.412 79.6 3.98  االدارة العليا هتتم كثريا ابختيار افضل العاملن من حيث: املؤهالت العلمية و
 املهارات والقدرات

٦ 

SIG 0.782 73.8 3.69 ٧ تم اختيار وتعين العاملن اجلدد بشكل موضوعي دون جمامالتي 
S. SIG 0.507 90.6 4.53  على حتقيق  العمل فعال حرصايلتحق العاملون اجلدد بربامج تدريب اويل قبل ممارسة

 االداء الفعال
٨ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  اثلثاً  التدريب والتعليم املستمر املعدل  
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SIG 0.414 69.6 3.48  يتم التخطيط لبلورة االحتياجات التدريبية بشكل مستمر حسب الضرورة احلالية
 واملستقبلية

٩ 

SIG 0.582 77.8 3.89  ١٠ مواعيد وأماكن التدريب بوضوح بشكل مسبق لزايدة خربة العاملنيتم حتديد 
S. SIG 0.307 92.0 4.60  توفر اإلدارة العليا حوافز جيدة لتشجيع العاملن على االهتمام بربامج التدريب

 والتعلم
١١ 

SIG 0.998 94.4 4.72  تطوير االداء لهناك برامج تدريب وظيفي داخليا و خارجيا جلميع أعضاء فريق العمل
 وحتسن السمعة.

١٢ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  رابعاً  الرواتب واملكافآت املعدل  

S. SIG 0.311 89.6 4.48 ١٣ حيصل العاملون اجلدد والقدامى على رواتب تنافسية جيدة 
SIG 0.682 91.8 4.59  ياة الئق مستوى ححيصل العاملون على زايدات سنوية يف  الرواتب للحفاظ على

 للعاملن واسرهم
١٤ 

S. SIG 0.707 94.6 4.73  االدارة العليا تضمن للعاملن واسرهم التأمن الصحي واالجتماعي اثناء مدة اخلدمة
 وبعد التقاعد

١٥ 

SIG 0.398 74.4 3.72 ١٦ توفر االدارة  العليا وسائل نقل للعاملن من  واىل العمل 
p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  خامساً  العالقات الوظيفية املعدل  

SIG 0.231 77.6 3.88  توفر ادارة البنك بيئة من العالقات الوظيفية االنسانية  لتبادل اخلربات واملهارات
 الوظيفية واالحرتام املتبادل

١٧ 

S. SIG 0.382 87.8 4.39 ١٨ لقراراتلتطوير عملية صنع ا تفتح االدارة  العليا ابب احلوار واملشاركة للعاملن 
S. SIG 0.607 90.0 4.50  تقوم االدارة العليا بعمل اايم للرتفيه واجملامالت لتطوير العالقات االجتماعية بن

 العاملن بدض النظر عن مراكزهم الوظيفية
١٩ 

p-
value 

االحنراف 
 املعياري

٪ لاملعد  سادساً  العالقات العامة والسمعة التنظيمية املعدل  

S. SIG 0.311 93.6 4.68 ٢٠ تكرس اإلدارة العليا جهود كبرية لتطوير العالقات العامة لتحقيق الرايدة يف السوق 
S. SIG 0.322 71.8 3.59 ٢١ اإلدارة العليا تدعم الكفاءة واإلجناز والتميز يف اداء اخلدمات املصرفية للسوق 

SIG 0.207 72.0 3.60  مستوى رضا العمالء عن خدمات البنك هبدف تطوير األداء اإلدارة العليا تقيس
 بشكل دوري

٢٢ 

SIG: significant at level 0.05, S. SIG: strongly significant at level 0.01. 

التحليل اإلحصائي اخلاص بنتائج االستبيان اخلاصة ابلدراسة، فقد تناول اجلدول يف الفقرة  يوضح (3) رقم جدول
 اجتاهات اإلدارية اهليئة أعضاء أظهر ، حيث االسرتاتيجية اليقظة ممارسات لتنفيذ ودعمها العليا اإلدارةاواًل )التزام 

 وتشجيع للعاملن واحلنان احلب مشاعر ومظاهر احلميدة األخالق جلميع العليا اإلدارة بدعم يتعلق فيما عالية إجيابية
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ه، كانت معدل الفقرات ترتاوح بن ل واالستعداد املستقبل متدريات لتوقع عميقة ملهمة رؤية ضوء يف اجلماعي العمل
  .0.95، ومجيع الفقرات مؤثرة يف الدراسة عند مقدار الثقة ٪٩٦ - ٪٧٤

 العمل قبل اويل بتدريب وتلحقهم اجلدد للعاملن العليا اإلدارة دعمبن ت,  والتعين االختيار)اما يف الفقرة اثنيًا 
 التنظيمية السمعة لتحقيق البشرية للمهارات املستمر التطوير خبصوص يقظة العليا االدارة لدي يتوفر كما مباشرة

 املستمر والتدريب للتعلم اً وأطر  طرًقا توفرو  اختصاصه يف كل واعية بطريقة مبشاركتهم وهتتم السوق، يف للمصرف
م وطموحاهت لتوقعاهتم وفقا للعمالء املصرفية األهداف لتحقيق الالزمة واخلربات املهارات زايدة أجل من للعاملن

 .جدا جيد أتييد انه مبعىن ؛ ٪٩٠ - ٪٧٣  بن ما الفرعي احلسايب الوسط حترك وهذا مايؤكد 

 االدارية اهليئة أعضاء اظهر للعاملن  الوظيفية املهارات وتطوير لتدريب العليا االدارة جهودق ابلفقرة اثلثاً )يتعل فيما
 التدريب توفري يتم حيث عام بشكل للعاملن أعدت اليت التدريب برامج بتنظيم يتعلق فيما عالية داعمة اجتاهات
 العاملن جلميع تتوفر كذلك.وظائفهم مهام تسليمهم عند الفعال للعمل جاهزين ليكونوا اجلدد للعاملن األساسي

 الوسط حقق فقد املصرفية ابحملاالت املتخصصة التدريب مراكز حيث املصرف وخارج داخلر وتطوي تدريب برامج
 . ٪٩٤ - ٪٧٠بن ما حتركا الفرعي احلسايب

 عضاءأل اجيابية عالية اجتاهات اظهرت املتنوعة  واملكافآت واالجور الرواتب) التحفيزلق ابلفقرة رابعًا يتع فيمااما 
 محاسهم زايدة على للعمل متنوعة وحوافز واجور رواتب شكل على حتفيز نظم بتوفري يتعلق فيما اإلداري الفريق

 .٪٩٤ - ٪٧٤الفرعي  احلسايب الوسط بلغ فقد للمصرف وانتمائهم

 مؤيدة عالية اجتاهات االدارية اهليئة اعضاء أظهر  الوظيفي والرضا التحفيز) عمليةلفقرة خامسًا اب يتعلقاما ما 
 من هلم الوظيفي والرضا املعنوية الروح لرفع العاملن لدى نسبًيا مرتفعن وسعادة رضا لتحقيق االسرتاتيجية لليقظة
وبذلك فان  أخرى انحية من السوق يف السائدة األسعار ومستوايت جهة من ابألداء واحلوافز الرواتب ربط خالل
 .٪٩٠-٪٧٧بن  ما حترك الفرعي احلسايب الوسط

 جلهود عاليا أتييدا البحث حمل املديرين فريق اظهر فقد) السمعةو  العالقات العامةاما ابلنسبة للفقرة سادساً حمور )
 طريق عن وذلك الرافدين مصرف لدي العمالء لكل الشروط أبسهل ممكن اشباع اقصى لتحقيق ومتابعتها اإلدارة
 إلنشاء االقراض عملية سهلت كما  وهيئات افرادا وصرفا إيداعا املصرفية للتعامالت املمكنة  الفرص كل توفري

، ٪٩٣-٪٧١بن ما الفرعية احلسابية املتوسطات حتركت ، حيثاجملتمع إحياء تعيد اليت واملؤسسات املشروعات
 .٠،٣٢و  ٠.٢٠وأبحنراف معياري بسيط يرتاوح بن 
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 ستطالعاتالا عملو  وثقافياً  اجتماعيا احمللي اجملتمع لدعم اجلهود كل بذلو  العامة العالقات بتطوير االهتمامف
 التعليقات كل من املصرف ويستفيد املصريف االداء عن العمالء رضاء ومستوى اجملتمع مواقف لتحديد سنويةال

 الفرعية احلسابية املتوسطات استقرت .املصرف فروعيف  املصرفية اخلدمة لتحسن اجلمهور هبا يديل اليت واالقرتاحات
 الدميوغرافية للمتدريات وفقا االدارية اهليئة اعضاء بن احصائية معنوية داللة ذات فروق اي تتضح ومل هذا ٪٧٣عند 
 وتقريب البحتة للصدفة البحث حمل اإلدارية اهليئة جمموعات بن فيفةطال الفروق ، (0.95)  ثقة مستوى عند هلم

  .الدراسة فرضيات صدق يؤكد ما وهذا يارايض النتائج

 والتوصيات االستنتاجات :الرابع املبحث

  االستنتاجات اواًل:

 مت توصل الباحثة اىل جمموعة من االستنتاجات امهها:

 تبذهلا اليت ابجلهود يتعلق فيما عالية وثقة قواي ارتباطا هناك أن التطبيقية الدراسة نتائج من اتضح لقد -1
 قياس لنتائج وفًقا العراقي الرافدين يف مصرف املصريف العمل جمال يف والرايدة يزيالتم لتحقيق العليا اإلدارة
 .لعاملنا مواقف

 السمعة وحسن ابلرايدة لالحتفاظ املتميزة املصرفية اخلدمة تقدمي يف االسرتاتيجية ابلرباعة االدارة ماهتما  -2
 ء.العمال اجتاهات قياس خالل ومن العراقية املصرفية السوقيف  والتنافسية

  .واملتعاملن للعمالء خدمةيف  املصرفية العملية وجودة التطوير يف اإلدارة جلهود كبريًا دعًماالعمالء  أظهر  -3

 .وأرابحها عمالئها وزايدة واملؤازرة والثقة االحرتام وجذب سوقها يف والرايدة التميز حتقيق على للعمل السعي -4

 كالبطالة ما مشكلة حل الدرض كان فإذا واألهداف ابلرسالة قدماً  تدفع اليت هي االسرتاتيجية اليقظة -5
 موضوعية معايري و وضعأ العمل ملخاطر حلول بلورة أو البطالة معدالت خلفض حلوال تظهرهي ف مثالً 

 .االداء لتقييم انسانية

 من واحداً  يُعترب العمل إتقان أن وذلك العمل مناحي كل اتقان عمق يعين االسرتاتيجية اليقظة عمق إن -6
 .والناس هللا وحمـــبة النفسي الرضا الكتساب السوية األخالقية السمات أهم
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 وتردع احللفاء جتذب الفعالة االسرتاتيجيات إنحيث  التديري ومسايرة قبول على االسرتاتيجية اليقظة تعمل -7
 .املعارضن

 السلع من للعمالء الراقي االشباع لتحقيق واإلمكاانت املوارد من االستفادة تعمق االسرتاتيجية اليقظة -8
  .للفرد النفسي للرضا الداعية املوضوعية، والتكلفة ابجلودة املتنوعة واخلدمات

  العامة اثنيًا: التوصيات

 فإليك فيه، تكون أن أتمل الذي املكان يف تكن مل إذاجاءت التوصيات على شكل جمموعة من التوصيات العامة ف
 ,.Vel,p., creed, b)تك اليت ترغب الوصول اليها مكان تبلدك اليت االسرتاتيجية اليقظة لعمق لتصل النصائح بعض

& Narayan,r.s, 2012) ،:وكما يلي 

 واسرتاتيجياتك أهدافك بتدوين فابدأ األهداف حتديد يف أسلوبك على يتوقف االهداف حتقيقان  .1
 أن اعتبارك يف وضع أبهدافك، التعلق من ختف ال ،ةاالسرتاتيجي خطتك يف العناصر تلك مراجعة أو لتحقيقها
  .املتدرية للظروف وفقا تطويعها على قادرا لتكون مرنة تكون أن جيب االهداف

 والشهر لألسبوع أهداف هناك فيكون املدى وطويلة متوسطة خاصة األهداف تقسيم بعملية االهتمام .2
  .املدى طويلة االسرتاتيجية خطتك كانت إذا متتد سنوات مخس إىل ثالث وحىت السنة وربع

 اليومية الفرعية االهداف اىل تصل حىت للخلف العودة مث املدى طويلة األهداف بتحديد تبدأ أن جيب .3
 قم مث العام ذاهل اإليرادات من كبري حجم توليد أو العمالء من معن عدد أتمن حيث من سواء وقسم ادارة لكل

 أهداف إىل بتقسيمها قم مث ى ومناملد طويلة األهداف هذ  لتحقيق اتباعها إىل حتتاج اليت ابخلطوات قائمة إبعداد
  للتنفيذ قابلة لتجعلها االجل قصرية وزمنية يةعفر 

 حبسب اجلوانب مجيع من حمسوبة اقعيةو و  االجناز ممكنة للقياس لةقاب أهنا مبعىن ذكية أهدافك أن من أتكد .4
 .واملوارد والقدرات الوقت

 الثقة وضياع واخلسارة واإلحباط الفشل ان ذلكواضحة،  اثبتة أهدافك أن من أتكد الدموض جتنب .5
 إلجناز املادية واملوارد البشرية املهارات توافق عدم او اهلدف غموض أو الرؤية وقصر اليقظة ضعف عند حتدث

 .األهداف
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 ،املصرفية للمؤسسة االسرتاتيجية للرؤية وفقا واضح هدف لتحقيق إجراء ابلطبع هو قدما للمضي التخطيط .6
 .ذلك لتحقيق الالزمة اآلليات وبيان رقميا مطلوب هو ما حتديد الضروري منف

 عقبات وال أمل خيبة ليست فاملصائب بشأنك تقلق فال عربات، فشلك من وخذ للفشل، تستسلم ال .7
 .وخربات جتارب بل

 قدرتك يف حتسًنا وسرتى ابلصرب وحتلى تقلق وال سبق مما وتعلم أخرى جلسة يف أهدافك تسجيل يف استمر .8
 .إليها والوصول األهداف حتديد على

  !!ممكنة لكنها صعبة، أهدافك أن من التأكد هو املفتاحف ةدافعي ذا كن .9

 واملصادر املراجع
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