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  :مشكـلة البحث

 تتجسد مشكلة البحث في التساؤالت الرئيسة اآلتية:

المبحوثة ؟ما مستوى تطبيق إستراتيجية التسويق المستدام في  الشركة

ما مستوى التزام الشركة المبحوثة بأبعاد التوجه الريادي  ؟

توجه هل توجد عالقة ارتباط بين إستراتيجية التسويق المستدام وال
الريادي ؟

هل تؤثر إستراتيجية التسويق المستدام  في التوجه الريادي ؟



المستدامالتسويقإستراتيجيةمعللتعاملمتناميةبحثيةاهتماماتإطارفيالبحثأهميةتأتي

كونهاعنفضلا ,التسويقيةالدراساتفيالتقليديةاألطريتجاوزفلسفيبمنظوروإجراءاتها

ا معياراا  .الرياديتوجههاوتحقيقالعالميةالمنظماتاغلبلنجاحاساسيا

اآلتيةالجوانبخللمنالبحثاهميةوتنبع:-

التوجهزيزتعفيالمستدامالتسويقإستراتيجيةخللهمنتسهمالذيالتطبيقيالبُعدابراز

.المتنقلةللتصاالتزينلشركةالريادي

سيلةالوبوصفهاالتسويق،مجالفيللستدامةالملحةالضرورةمنكذلكالبحثأهميةتبرز

عندباالبتعاالتحدياتومواجهة،المضطربةالبيئاتفيوبقائهاالشركةمكانةتعززالتي

،منافعهاستنساخأومحاكاتهيمكنالالذيالرياديالتوجهوبناء،التقليديالتسويقأسلوب

.راقالعفيالمتنقلةللتصاالتزينشركةأداءوتحسينلتطويرالبحثأهميةيدعمماوهذا

الشركةنهامتعانيالتيللمشكلتحلوالا تقدمأنلهاالعمليالتطبيقخللمنالبحثلهذايمكن

فيةاإلداريالقياداتلدىالمستدامالتسويقإستراتيجيةقيمةإدراكمحاولةفي،المبحوثة

.األعمالمنظمات



 هدف البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:

والفرعيةالرئيسةمتغيراتبينالتأثيرشكليصفنظريمخططبناء
ططللمخوالعمليةالعلميةوالجدوىالمصداقيةمنوالتحققللبحث،
الزمةالوالتوصياتاالستنتاجاتوضعإلىالوصولاجلمنالفرضي

هاوقدرتنجاحهاطرائقعلىالتعرفمنالمبحوثةالشركةلتمكين,
والتطوراالستمرارعلى

فيالرياديالتوجهفيالمستدامالتسويقإستراتيجيةتطبيقأثرقياس
.لالتصاالتزينشركة

منستفادةاالعلىالمبحوثةالشركةتساعدالتيالمقترحاتبعضتقديم
.اتيجياالستروالفكرالتسويقمجالفيالحديثةوالمفاهيماألساليب



معا ًجمعوتوصفيةاوكميةصورةفيتكونقدالتيالمنطقيةالتأثيراتالبحثمخططيوضح

المخططاهذتقديمخاللمنالبحثيقصداألساسهذاوعلى.بهتهتمالذيللواقعالرئيسةالمالمح

قياسهانيةإمكثمومن،اإلجماليةصورتهفيوالفرعيةالرئيسةمتغيراتلجميعشامال ًيكونأن

البحثكلةلمشمجسدا ًيكونلكي،إجماليةبصورةأومنفردبشكلبينهافيماالتأثيرلعالقات

:وهيالمتغيراتمننوعينمنالمخططويتكون.تحقيقهاالمتوقعواألهداف

هيعادإبخمسةخاللمنتناولهاتمالتيالمستدامالتسويقإستراتيجية:المستقلالمتغير:

،الزبونقيمةقتسوي,للزبونالموجهالتسويق،بالرسالةاإلحساستسويق,أالبتكاريالتسويق)

Kotler)باعتماد(االجتماعيوالتسويق & Armstrong,2011).

هيإبعادخمسةخاللمنتناولهتمالذيالرياديالتوجهوهو:المعتمدالمتغير:

(المخاطرةوتحمل,التنافسيةالهجومية،االستباقية،االستقاللية،اإلبداعية)آراءإلىادا ًاعتم

.والباحثينالكتابمنمجموعة







استراتيجية  التسويق المستــدام

التسويق أالبتكاري  .1

تسويق االحساس .2

بالرسالة 

التسويق الموجه .3

للزبون 

تسويق قيمة الزبون .4

التسويق االجتماعي.5

التوجــــــــــــه الريـــــــــــــــادي

الهجومية ةاالستباقييةاالستقللاالبداعية

التنافسية

تحمل 

المخاطرة

تأثيرارتباط



 التسويق المستدامsustainable marketing                

ممارستهالخالمنالبيئيةللقضاياالمستمرةالتحسيناتأجراءفيالشركةبهاتتعهدعملية

علىتركزكما,زبائنهاواحتياجاتمتطلباتهاتلبيوالتيواجتماعيًابيئيًاالمسؤولةلألعمال

التوافققتحقيوكذلك,البعيدالمدىعلىلهمالقيمةوتسليمالزبائنمعقويةعالقاتبناء

.ألتسويقيةاالعتباراتمعواالجتماعيةالبيئيةللقضايا

االبتكاريالتسويق

ارضعلىاوتنفيذهجديدةفكرةخلقالشركةمنيتطلبوالذيالمستدامالتسويقابعاداحدهو

تجاتللمنتسويقيةتحسيناتإجراءاوجديدةأوخدمةمنتوجعنالحقيقيالبحثاوالواقع

التفوقققيتحثمً ومنمنافسيهامعمقارنةأفضلبشكل  الزبائنإلرضاءالحاليةوالخدمات

.التنافسي



      تسويق اإلحساس بالرسالة

التينالزبائتكونكأنالشركةقبلمنمكتوبةبياناتإلىالرؤيةترجمةيعني

هيفاذا  ,المتنوعةمواردهاعلىوالحفاظ,بإشباعهاتقومالتيوالحاجات,تخدمهم

منسعىتالذياألساسيالهدفيتحددضوئهاوعلىالشركةبهاتتمتعالتيالهوية

اجتماعيةعباراتخاللمنأوومحددةواضحةرموزطريقعنذلكويتماجله

المنتجاتنحوالتوجهمنبدالً 

               تسويق الموجه للزبون

يطلبهمابحسالتسويقيةأنشطتهاإلىالنظرخاللمنالمنظمةإدارةتتبناهافلسفة

وتحقيقإسعادهفيوأيمانهاوالمستقبليةالحاليةورغباتهحاجاتهوإشباعالزبون
.أرباحهازيادةفييسهمرضاه



الزبونقيمةتسويق:

قيمةاءلبنالتسويقيةاالستثماراتفيمواردهااغلبلوضعالمنظمةميل
.افسيالتنالنجاحتحقيقفيالشركةتتبعهاوسيلةأنهاكما,الزبون

االجتماعيالتسويق:

ومصالحرغباتهيأساسيةركائزثالثةعلىالمفهومهذايرتكز

يدالبعالمدىعلىالمجتمعومصالحالشركةومتطلباتالمستهلكين

المستهدفبجمهورتؤثرالتيالمصممةللبرامجإضافيةتقنياتواستخدام,

المةوالسكالصحةأخرىعناوينيستخدموأيضا,الرفاهيةلهملتحقيق
.والبيئية



على يعد ميزة إستراتيجية للعملية الريادية أو ألي عمل ريادي يؤخذ
عاتقه ممارسات وطرائق وعمليات اتخاذ القرار للدخول إلى األسواق

.وتبني األفكار الجديدة,الجديدة واكتشاف فرص جديدة 

  اإلبداعية      :

 فكرة وتوليد ال, وتشير إلى ميل الشركة في إيجاد الفرص الجديدة
لول وجهود البحث والتطوير وإيجاد الح,الجديدة ودعم اإلبداع والحداثة 

.المبتكرة

  االستقللية:

قسيمات تعني منح وتفويض الشركة المزيد من الصالحيات والحرية للت
.  جيدواألفراد من اجل الوصول إلى الفرصة الريادية واستغاللها بشكل



االستباقية:

القائمةائنالزبحاجاتوتحديد,واستغاللهاالجديدةالفرصالقتناصالشركةميل

.المنافسينيفوقالبيئيبالفحصوالقيام,والمستقبلية

منأفضلبشكلالعملعلىالشركةقدرةأنهاالتنافسيةالهجومية

يةالتضحعلىتعملوكذلكاألسعارخفضعلىتعملفهي,منافسيها

السوقفيموقفهاتعزيزاجلمنباألرباح

المخاطرتحمل:

الطريقةوبمتكاملبشكلالمواردبحشدالمتمثلةالمخاطرةبقبولالشركةميل

تكونتيالاألعمالاستراتيجياتفيالعملآو,الفرصاستغاللمنتمكنهاالتي

.التأكدعدمحالةمنعاليةدرجةذاتنتائجها



عرفوقد(Belz,2005:2)نهااعلىالمستدامالتسويقإستراتيجية

مدىالعلىالزبائنمععالقاتتبنياذالمدىبعيدةقويةمتينةأداة

باراً اعتأوالمستدامةالتنميةإلىاإلشارةوبدونعمليبشكلالبعيد

إستراتيجيةوضحفقد(Batra,2006:61)اما.المستدامةللقضايا

ادالتالمبإيجادفيبالمشاركةمهتمةأداةأنهاعلىالمستدامالتسويق

رىاألخاألشياءمعوكذلك,البيئيةوالمخاوفاألعمالبينالعملية

.الوقتطوالمستمروبشكلالربحيةتقييمبزيادةتهتمالتي



األعمالتناديفلسفةأنهاعلىالمستدامالتسويقإستراتيجيةُعرفتكما

ً المسؤولة ً اجتماعيا منلكلبليةوالمستقالحاليةالحاجاتتلبيوالتيوبيئيا

&Kotler)والمنظمةالزبائن Armstrong إن,(2011:539,

األساسدرجةبالوإرضائهمالزبائنحاجاتتلبيةعلىيركزالتقليديالتسويق

تدامةأالساما,بهموينتهييبتدئالزبائنهوالتسويقجوهرأنيعنيوهذا,

اضرالحالوقتفيالبشريةالحاجاتلتلبيةالمتاحةالموارداستخدام)هي

االستدامةمصطلحأنيعنيوهذا,(األخرىلألجيالعليهاوالمحافظة

التسويقمصطلحمعمتناقض



التسويق  التقليديالتسويق المستداممجال المقارنة

لتسويق قصير ومتوسط االجتسويق مستقبليالمدى الزمني

تحقيق رضا الزبونتعزيز الرفاهية االجتماعيةاألساسيالهدف 

(ملك السوق)نحو الزبونالتوافق مع القواعد والمعاييرالمبدأ الموجه

حاجات ورغبات االفراد االغنياءرةحاجات المجتمع للطبقة الفقيتركيز االهتمام

اجاالستهالك العالمي ونظام االنتالمحافظة على الكونالنظرة العالمية

تحقيق النجاح االقتصاديالمحددات البيئيةالمحددات



tقيمة 

الجندولية

أبعاد التوجه الريادي التوجه 

الريادي

Y

المتغير 

المعتمد

المتغير

المستقل

تحمل 

المخاطرة 

Y5

الهجومية 

التنافسية

Y4

االستـباقيـة

Y3

االستقـاللـية

Y2

اإلبداعية

Y1

2.662 0.842 0.714 0.776 0.690 0.786 0.876 Xالتسويق المستدام

درجة الثقة 11.784 7.699 9.889 7.197 9.599 8.889 المحسوبةtقيمة   

ند توجــد عالقـــة ارتبـــاط موجبــــة وذات داللــــة معنويـــة ولجميع أبعاد التوجه الريادي ع  0.99

(.0.01)مستوى 

نوع العالقة

N=60

سويق توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الت:اختبارا لفرضية الرئيسة 

.المستدام والتوجه الريادي بأبعاده



 يتضح من النتائج الواردة في الجدول أعاله:

التسويقبين(0.01)مستوىعندمعنويةداللةوذاتوقويةموجبةارتباطعالقةوجود

ً متغيراً بوصفهاالمستدام ً يراً متغبوصفهالرياديوالتوجه,مستقالً رئيسا إذ,معتمداً رئيسا

(t)قيمةإنهوذلكيدعموما,(0.876)بينهماالبسيطاالرتباطمعاملقيمةبلغت

,(2.662)البالغةوليةالجد(t)قيمــةمنكـــــبرأوهي((8.889بلغتالمحسوبة

ةدراسخاللمنالمستدامالتسويقتعتمدالدراسةمجتمعالشركةأنعلىيدلوهذا,

بلغت.لريادياالتوجهتحقيقفيستسهمالتي,الفلسفةهذهفيالمؤثرةاإلبعادوتحليل

االستقالليةY1,االبداعية)منوكل,(X)المستدامالتسويقبيناالرتباطمعامالتقيمة

,Y2االستباقية,Y3التنافسيةهجوميةال,Y4المخاطرةتحملY5)متغيراتبوصفها

,(0.776),(0.714),(0.842){معتمدةفرعية (0.690), عندالتواليعلى}(0.786)

.(0.99)ثقةدرجة



قيمةأنهوهذهاالرتباطعالقةمعنويةيدعمما(t)(7.197)بلغتالمحسـوبة

,(9.599)} منأكبرجميعهاوهي,التواليعلى}(,(9.889),(7.699),(11.784

وقبول(H0)العدمفرضيةرفضيعنيوهذا,(2.662)البالغةالجدولية(t)قيمة

معنويةداللةوذاتموجبةارتباطعالقةوجودإلىيشيروهذا,(H1)الوجودفرضية

المتمثلةالمعتمدةةالخمسوالمتغيرات,المستدامالتسويقالمستقلالرئيسيالمتغيربين

(اطرةالمخوتحملالتنافسيةالهجومية,االستباقية,االستقاللية,إلبداعية)ابـ

هذهتتبنىالدراسةمجتمعالشركةأنعلىيدلوهذا.%99))ثقــةوبدرجـــه

والتي,ا ًوبيئياجتماعيا ًالمسئولةواألعمالللممارساتاستخدامهاخاللمنالفلسفة

علىلهمالقيمةوتسليممعهمالقويةالعالقاتوبناء,زبائنهاواحتياجاتمتطلباتهاتلبي

االعتباراتمعيةواالجتماعالبيئيةالقضاياتوافقتحقيقفيالسبيلفهيالبعيدالمدى

.الرياديتوجههاتعزيزإلىبهاستؤديالتي,ألتسويقية



التفسيرمعامل

R2

(F)قيمة التسويق

المستدام

X

constant المتغير      المستقل

X

المعتمدالمتغير

Yالجدولية

(1%)

المحسوبة B A

0.768 7.085 192.259 0.924 0.357 Yالرياديالتوجه

                                    .N=60

ويق المستدام يوجد تأثير ذو داللة معنوية إلستراتيجية التس: اختبار الفرضية الرئيسة •

التوجه الرياديفي

ثيرًًًًًًًًوالجدولًيوضحًمعلماتًأنموذجًاالنحدارًالخطيًالبسيطًوالمستخدمًفيًقياسًتأ

.  إستراتيجيةًالتسويقًًالمستدامًفيًالتوجهًالريـــادي



قيمةبلغت(B()0.924)مةقيفيتغيرأيأنعلىذلكويدل,االنحدارمعادلةميلتمثلوهي

(X)قيمةفيتغيرإلىيؤديواحدةوحدةبمقدار(Y)(0.924)بمقدار.

قيمةأما(F)قيمةأكـــبرمنوهي(192.259)بلغتفقدالبسيطاالنحدارألنموذجالمحسوبة

(F)فرضيـــةرفضعلىيدلوهذا,(0.01)معنويةمستوىعند(7.085)البالغةالجدولية

البسيطاالنحدارأنموذجمعنويــةثبوتذلكويعني,(H1)الوجودفرضيةوقبول(H0)العـدم

.Y))فيمعنويةداللةذوتاثيرلهX))أنالىيشيروهذا,(0.01)المســتوىعند

التفسيرمعاملقيمــــةبلغت(R2)(0.768)أنعلىيعنيوهذا(X)نسبتهاماتفســر

فتعود(23.2%)والبالغةالمتبقيةالنسبةأما(Y)علىتطرأالتيالتغيراتمن(%76.8)

.الدراسةمخططفيموجودةغيرأخرىمتغيراتمساهمةإلى




