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 :مشكـلة البحث
تتجسد مشكلة البحث في التساؤالت الرئيسة اآلتية :
ما مستوى تطبيق إستراتيجية التسويق المستدام في الشركة المبحوثة ؟
ما مستوى التزام الشركة المبحوثة بأبعاد التوجه الريادي ؟
هل توجد عالقة ارتباط بين إستراتيجية التسويق المستدام والتوجه
الريادي ؟
هل تؤثر إستراتيجية التسويق المستدام في التوجه الريادي ؟



تأتي أهمية البحث في إطار اهتمامات بحثية متنامية للتعامل مع إستراتيجية التسويق المستدام
وإجراءاتها بمنظور فلسفي يتجاوز األطر التقليدية في الدراسات التسويقية,فضلا عن كونها
معيارا ا اساسيا ا لنجاح اغلب المنظمات العالمية وتحقيق توجهها الريادي.



وتنبع اهمية البحث من خلل الجوانب اآلتية -:



ابراز البُعد التطبيقي الذي تسهم من خلله إستراتيجية التسويق المستدام في تعزيز التوجه
الريادي لشركة زين للتصاالت المتنقلة .



تبرز أهمية البحث كذلك من الضرورة الملحة للستدامة في مجال التسويق ،بوصفها الوسيلة
التي تعزز مكانة الشركة وبقائها في البيئات المضطربة  ،ومواجهة التحديات باالبتعاد عن
أسلوب التسويق التقليدي  ،وبناء التوجه الريادي الذي ال يمكن محاكاته أو استنساخ منافعه ،

وهذا ما يدعم أهمية البحث لتطوير وتحسين أداء شركة زين للتصاالت المتنقلة في العراق.


يمكن لهذا البحث من خلل التطبيق العملي لها أن تقدم حلوالا للمشكلت التي تعاني منها الشركة
المبحوثة  ،في محاولة إدراك قيمة إستراتيجية التسويق المستدام لدى القيادات اإلدارية في
منظمات األعمال.







هدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية :
بناء مخطط نظري يصف شكل التأثير بين متغيرات الرئيسة والفرعية
للبحث ،والتحقق من المصداقية والجدوى العلمية والعملية للمخطط
الفرضي من اجل الوصول إلى وضع االستنتاجات والتوصيات الالزمة
 ,لتمكين الشركة المبحوثة من التعرف على طرائق نجاحها وقدرتها
على االستمرار والتطور
قياس أثر تطبيق إستراتيجية التسويق المستدام في التوجه الريادي في
شركة زين لالتصاالت.
تقديم بعض المقترحات التي تساعد الشركة المبحوثة على االستفادة من
األساليب والمفاهيم الحديثة في مجال التسويق والفكر االستراتيجي.



يوضح مخطط البحث التأثيرات المنطقية التي قد تكون في صورة كمية او وصفية وتجمع معاً
المالمح الرئيسة للواقع الذي تهتم به .وعلى هذا األساس يقصد البحث من خالل تقديم هذا المخطط
أن يكون شامالً لجميع متغيرات الرئيسة والفرعية في صورته اإلجمالية  ،ومن ثم إمكانية قياسه
لعالقات التأثير فيما بينها بشكل منفرد أو بصورة إجمالية  ،لكي يكون مجسداً لمشكلة البحث
واألهداف المتوقع تحقيقها .ويتكون المخطط من نوعين من المتغيرات وهي:



المتغير المستقل  :إستراتيجية التسويق المستدام التي تم تناولها من خالل خمسة إبعاد هي :

(التسويق أالبتكاري  ,تسويق اإلحساس بالرسالة  ،التسويق الموجه للزبون  ,تسويق قيمة الزبون ،
والتسويق االجتماعي) باعتماد (.)Kotler & Armstrong,2011




المتغير المعتمد :وهو التوجه الريادي الذي تم تناوله من خالل خمسة إبعاد هي :

( اإلبداعية  ،االستقاللية  ،االستباقية  ،الهجومية التنافسية  ,وتحمل المخاطرة)اعتماداً إلى آراء
مجموعة من الكتاب والباحثين.





استراتيجية التسويق المستــدام
.1التسويق أالبتكاري
.2تسويق االحساس
بالرسالة
.3التسويق الموجه
للزبون
.4تسويق قيمة الزبون
.5التسويق االجتماعي

ارتباط

تأثير

التوجــــــــــــه الريـــــــــــــــادي
االبداعية

االستقللية

االستباقية

الهجومية
التنافسية

تحمل
المخاطرة

sustainable marketing



التسويق المستدام



عملية تتعهد بها الشركة في أجراء التحسينات المستمرة للقضايا البيئية من خالل ممارستها
لألعمال المسؤولة بيئيًا واجتماعيًا والتي تلبي متطلباتها واحتياجات زبائنها ,كما تركز على
بناء عالقات قوية مع الزبائن وتسليم القيمة لهم على المدى البعيد ,وكذلك تحقيق التوافق

للقضايا البيئية واالجتماعية مع االعتبارات ألتسويقية.


التسويق االبتكاري



هو احد ابعاد التسويق المستدام والذي يتطلب من الشركة خلق فكرة جديدة وتنفيذها على ارض
الواقع او البحث الحقيقي عن منتوج أوخدمة جديدة او إجراء تحسينات تسويقية للمنتجات
والخدمات الحالية إلرضاء الزبائن بشكل أفضل مقارنة مع منافسيها ومن ث ًم يتحقق التفوق

التنافسي.



تسويق اإلحساس بالرسالة
يعني ترجمة الرؤية إلى بيانات مكتوبة من قبل الشركة كأن تكون الزبائن التي
تخدمهم,والحاجات التي تقوم بإشباعها,والحفاظ على مواردها المتنوعة,اذا فهي
الهوية التي تتمتع بها الشركة وعلى ضوئها يتحدد الهدف األساسي الذي تسعى من
اجله ويتم ذلك عن طريق رموز واضحة ومحددة أو من خالل عبارات اجتماعية
بدالً من التوجه نحو المنتجات



تسويق الموجه للزبون
فلسفة تتبناها إدارة المنظمة من خالل النظر إلى أنشطتها التسويقية حسب ما يطلبه
الزبون وإشباع حاجاته ورغباته الحالية والمستقبلية وأيمانها في إسعاده وتحقيق
رضاه يسهم في زيادة أرباحها.







تسويق قيمة الزبون:
ميل المنظمة لوضع اغلب مواردها في االستثمارات التسويقية لبناء قيمة
الزبون  ,كما أنها وسيلة تتبعها الشركة في تحقيق النجاح التنافسي.



التسويق االجتماعي :
يرتكز هذا المفهوم على ثالثة ركائز أساسية هي رغبات ومصالح
المستهلكين ومتطلبات الشركة ومصالح المجتمع على المدى البعيد
,واستخدام تقنيات إضافية للبرامج المصممة التي تؤثر بجمهور المستهدف
لتحقيق لهم الرفاهية ,وأيضا يستخدم عناوين أخرى كالصحة والسالمة
والبيئية.













يعد ميزة إستراتيجية للعملية الريادية أو ألي عمل ريادي يؤخذ على
عاتقه ممارسات وطرائق وعمليات اتخاذ القرار للدخول إلى األسواق
الجديدة واكتشاف فرص جديدة ,وتبني األفكار الجديدة.
اإلبداعية :
وتشير إلى ميل الشركة في إيجاد الفرص الجديدة  ,وتوليد الفكرة
الجديدة ودعم اإلبداع والحداثة ,وجهود البحث والتطوير وإيجاد الحلول
المبتكرة.
االستقللية :
تعني منح وتفويض الشركة المزيد من الصالحيات والحرية للتقسيمات
واألفراد من اجل الوصول إلى الفرصة الريادية واستغاللها بشكل جيد.

:



االستباقية



ميل الشركة القتناص الفرص الجديدة واستغاللها  ,وتحديد حاجات الزبائن القائمة

والمستقبلية  ,والقيام بالفحص البيئي يفوق المنافسين .


الهجومية التنافسية

أنها قدرة الشركة على العمل بشكل أفضل من

منافسيها ,فهي تعمل على خفض األسعار وكذلك تعمل على التضحية
باألرباح من اجل تعزيز موقفها في السوق




تحمل المخاطر :

ميل الشركة بقبول المخاطرة المتمثلة بحشد الموارد بشكل متكامل وبالطريقة
التي تمكنها من استغالل الفرص ,آو العمل في استراتيجيات األعمال التي تكون
نتائجها ذات درجة عالية من حالة عدم التأكد.



وقد عرف ( )Belz,2005:2إستراتيجية التسويق المستدام على انها
أداة متينة قوية بعيدة المدى اذ تبني عالقات مع الزبائن على المدى
البعيد بشكل عملي وبدون اإلشارة إلى التنمية المستدامة أو اعتبارا ً
للقضايا المستدامة .اما( )Batra,2006:61فقد وضح إستراتيجية
التسويق المستدام على أنها أداة مهتمة بالمشاركة في إيجاد المبادالت
العملية بين األعمال والمخاوف البيئية  ,وكذلك مع األشياء األخرى

التي تهتم بزيادة تقييم الربحية وبشكل مستمر طوال الوقت.



عرفت إستراتيجية التسويق المستدام على أنها فلسفة تنادي األعمال
كما ُ
المسؤولة اجتماعيا ً وبيئيا ً والتي تلبي الحاجات الحالية والمستقبلية لكل من

الزبائن والمنظمة ( ,)Kotler& Armstrong ,2011:539إن
التسويق التقليدي يركز على تلبية حاجات الزبائن وإرضائهم بالدرجة األساس
 ,وهذا يعني أن جوهر التسويق هو الزبائن يبتدئ وينتهي بهم,اما أالستدامة
هي ( استخدام الموارد المتاحة لتلبية الحاجات البشرية في الوقت الحاضر
والمحافظة عليها لألجيال األخرى)  ,وهذا يعني أن مصطلح االستدامة

متناقض مع مصطلح التسويق

مجال المقارنة

التسويق المستدام

التسويق التقليدي

المدى الزمني

تسويق مستقبلي

تسويق قصير ومتوسط االجل

الهدف األساسي

تعزيز الرفاهية االجتماعية

تحقيق رضا الزبون

المبدأ الموجه

التوافق مع القواعد والمعايير

نحو الزبون(ملك السوق)

تركيز االهتمام

حاجات المجتمع للطبقة الفقيرة حاجات ورغبات االفراد االغنياء

النظرة العالمية

المحافظة على الكون

االستهالك العالمي ونظام االنتاج

المحددات

المحددات البيئية

تحقيق النجاح االقتصادي

اختبارا لفرضية الرئيسة :توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التسويق
المستدام والتوجه الريادي بأبعاده.
N=60

المتغير

أبعاد التوجه الريادي

التوجه

المعتمد

قيمة t

الريادي

اإلبداعية

االستقـاللـية

االستـباقيـة

الهجومية

تحمل

Y

Y1

Y2

Y3

التنافسية

المخاطرة

Y4

Y5

المتغير

الجندولية

المستقل
التسويق المستدام 0.876 X

0.786

0.690

0.776

0.714

0.842

2.662

قيمة  tالمحسوبة

8.889

9.599

7.197

9.889

7.699

11.784

درجة الثقة

نوع العالقة

توجــد عالقـــة ارتبـــاط موجبــــة وذات داللــــة معنويـــة ولجميع أبعاد التوجه الريادي عند
مستوى (.) 0.01

0.99



يتضح من النتائج الواردة في الجدول أعاله :



وجود عالقة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة معنوية عند مستوى) (0.01بين التسويق
المستدام بوصفها متغيرا ً رئيسا ً مستقالً  ,والتوجه الريادي بوصفه متغيرا ً رئيسا ً معتمدا ً,إذ
بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما(  ,)0.876وما يدعم ذلك هو إن قيمة ()t
المحسوبة بلغت ) )8.889وهي أكـــــبر من قيمــة ( )tالجد ولية البالغة (,)2.662
 ,وهذا يدل على أن الشركة مجتمع الدراسة تعتمد التسويق المستدام من خالل دراسة

وتحليل اإلبعاد المؤثرة في هذه الفلسفة  ,التي ستسهم في تحقيق التوجه الريادي .بلغت
قيمة معامالت االرتباط بين التسويق المستدام ( , )Xوكل من(االبداعية ,Y1االستقاللية
,Y2االستباقية  ,Y3الهجومية التنافسية ,Y4تحمل المخاطرة  )Y5بوصفها متغيرات
فرعية معتمدة }( {)0.842),(0.714),(0.776), (0.690), (0.786على التوالي عند
درجة ثقة ( .)0.99



ما يدعم معنوية عالقة االرتباط هذه هو أن قيمة ( )tالمحسـوبة بلغت )(7.197
{),(9.599)} 11.784),(7.699),(9.889),على التوالي ,وهي جميعها أكبر من

قيمة ( )tالجدولية البالغة (, )2.662وهذا يعني رفض فرضية العدم ( )H0وقبول
فرضية الوجود( ,)H1وهذا يشير إلى وجود عالقة ارتباط موجبة وذات داللة معنوية

بين المتغير الرئيسي المستقل التسويق المستدام  ,والمتغيرات الخمسة المعتمدة المتمثلة
بـ ا(إلبداعية ,االستقاللية  ,االستباقية  ,الهجومية التنافسية وتحمل المخاطرة)
وبدرجـــه ثقــة (. (99%

وهذا يدل على أن الشركة مجتمع الدراسة تتبنى هذه

الفلسفة من خالل استخدامها للممارسات واألعمال المسئولة اجتماعياً وبيئياً  ,والتي
تلبي متطلباتها واحتياجات زبائنها  ,وبناء العالقات القوية معهم وتسليم القيمة لهم على

المدى البعيد فهي السبيل في تحقيق توافق القضايا البيئية واالجتماعية مع االعتبارات
ألتسويقية ,التي ستؤدي بها إلى تعزيز توجهها الريادي.

•اختبار الفرضية الرئيسة  :يوجد تأثير ذو داللة معنوية إلستراتيجية التسويق المستدام
في التوجه الريادي
والجدولًيوضحًمعلماتًأنموذجًاالنحدارًالخطيًالبسيطًوالمستخدمًفيًقياسًتأثيرًًًًًًًً
إستراتيجيةًالتسويقًًالمستدامًفيًالتوجهًالريـــادي.

المستقل

المتغير

.

N=60

 constantالتسويق

قيمة ( )F

المستدام

X
المتغير المعتمد

معامل التفسير

R2

X

Y

A

B

المحسوبة

التوجه الرياديY

0.357

0.924

192.259

الجدولية

()1%
7.085

0.768



بلغت قيمة ( )0.924 ()Bوهي تمثل ميل معادلة االنحدار ,ويدل ذلك على أن أي تغير في قيمة
( )Xبمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى تغير في قيمة ( )Yبمقدار (. )0.924



أما قيمة ( )Fالمحسوبة ألنموذج االنحدار البسيط فقد بلغت ( )192.259وهي أكـــبرمن قيمة
( )Fالجدولية البالغة ( )7.085عند مستوى معنوية ( ,)0.01وهذا يدل على رفض فرضيـــة

العـدم ( )H0وقبول فرضية الوجود( ,) H1ويعني ذلك ثبوت معنويــة أنموذج االنحدار البسيط
عند المســتوى ( ,)0.01وهذا يشير الى أن ( (Xله تاثير ذو داللة معنوية في (. (Y


بلغت قيمــــة معامل التفسير( )0.768( )R2وهذا يعني على أن ( )Xتفســر ما نسبتها

( ) 76.8%من التغيرات التي تطرأ على ( ) Yأما النسبة المتبقية والبالغة ( )23.2%فتعود

إلى مساهمة متغيرات أخرى غير موجودة في مخطط الدراسة .

