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  املستخلص
ً بأبعاده       ً مستقال سعت ھذه  الدراسة إلى تحدید تأثیر عملیات التسویق الریادي بوصفھا متغیرا

رفع قیمة  ،التوجھ أالستباقي  ،تولید القیمة  ،إدارة الخطر  ،التأكید على الزبائن ( ـ المتمثلة ب
ً ستراتیجي بوصفي تحقیق مقدرات اإلبداع ال) فرصاقتناص ال ،الموارد  ً فھا متغیرا معتمدا

سمات  ،الخصائص التنظیمیة  ،ستراتیجي للقابلیات الدینامیكیة آلیات التعلم ال( ـ المتمثلة ب أبعادھاب
 تيالعاملین في شرك ینریعینة من المددراسة استطالعیة تحلیلیة مقارنة آلراء ) سلسلة التجھیز 

  . االتصاالت آسیاسیل وزین العراق

أثیر في تحقیق مقدرات ھل لعملیات التسویق الریادي تاسة في التساؤل تتجسد مشكلة الدر    
وتتمثل أھمیة الدراسة في محاولة إثارة  ستراتیجي لشركات االتصاالت قید الدراسة ؟اإلبداع ال

اھتمام اإلدارة العلیا والوسطى في شركات االتصاالت قید الدراسة ألھمیة دور عملیات التسویق 
ببیان المتمثلة  ومن أجل تحقیق أھداف الدراسةستراتیجي  قدرات اإلبداع الم الریادي في تحقیق

ستراتیجي لشركات االتصاالت قید یادي في تحقیق مقدرات اإلبداع التأثیر عملیات التسویق الر
ً یحدد طبیعة العالقة بین ریطوت تم الدراسة ً فرضیا المتغیر و هأبعادب المتغیر المستقل مخططا
صیاغة عدة فرضیات تم اختبارھا تم  ل الكشف عن طبیعة ھذه العالقةومن أج ، بأبعاده المعتمد

وقد تم  ،) SPSS(واستخدام البرنامج اإلحصائي  ،باستخدام مجموعة من الوسائل اإلحصائیة 
إذ شملت الدراسة  ،یاتھا إلجراء الدراسة واختبار فرض اختیار عینة من شركات االتصاالت

ً من المدیرین ورؤساء األقسام ) 80( وشملت العینة ،سیل وزین العراق ھي آسیاشركتین  فردا
واستخدمت استمارة االستبانة بوصفھا أداة رئیسة  ،ومسؤولي الشعب في الشركات عینة الدراسة 

 نتائج وتوصلت الدراسة إلى ،في جمع البیانات المتعلقة بالجانب المیداني للشركات عینة الدراسة 
  : أھمھاعدة  استنتاجات ةمنھا الباحث تاستنتج عدة

ً لمتغیر عملیات التسویق   - 1 ً كبیرا إن إدارات شركات االتصاالت قید الدراسة تعطي اھتماما
  .ستراتیجي لریادي ومتغیر مقدرات اإلبداع الا

ستراتیجي ال اإلبداعھنالك دور كبیر لعملیات التسویق الریادي في تحقیق مقدرات   - 2
  .الدراسة لشركات االتصاالت قید 

ً أوصت   : یمكن إجمالھا بما یأتي عدة  توصیاتب باحثةال وأخیرا

إدارات الشركات قید  وزیادتھ بعملیات التسویق الریادي من االھتمام ضرورة استمرار  - 1
ً في أنشطة الشر ،الدراسة  ً مؤثرا كات وفي تحقیق مقدرات اإلبداع بوصفھا عامال

  .ستراتیجي ال

ً  ،ستراتیجي ال اإلبداعبمقدرات وزیادتھ االھتمام  ضرورة استمرار  - 2 ً بوصفھا مقیاسا مھما
  .وضرورة العمل الجاد على تحقیقھا  ،لفاعلیة أداء الشركة 

 


