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 شكر وعرفان
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على أشرف الخلق، سيدنا ونبينا محمدد 

والحمدد هلل تعدالى الدمك مينند  مدن  ،المختار وعلى آله وصحبه األخيار ومدن واه  للدى يدوم الددين
 أرجو أن أيون قد وفقت فيها. ،لنجاز هم  الدراسة على الرغم من الصعاب

فإن فروض العرفان واألمانة تدعون  أن أتقدم بجزيل شيرك وامتنان  لمن غمرتن  بفيض 
نجمه  الدديتورة  الفاضدلة أسدتامت فد  مسديرت  البحثيدة  ثرعطائها، وُحسن ُخلقها، مما يانت لها األ

، فياندددت مشدددرفة دراسدددةهدددم  ال التددد  تفضدددلت بقبدددول ا شدددراف علدددى لعدددداد يهههونح د دهههر د  دهههر ر
 ليل مفاصلها، لها من  أصدق الدعوات بالتقدم والسالمة والعمر المديد. ةومحاور  ةوموجه

أبييسعييي   عاألستتذ ا اكتتر ذ    رئدديس جامعدة الموصددل ىيمدا أتوجدده ببدالر شدديرك وتقددديرك للد

 داهر عمي  سين  لشهدا  األستام المساعد الديتور دعميد يلية اهدارة واهقتصاالى و عجسعال  وه
واألسددتام المسدداعد  عهه ع ع ههر  لسهه   ي يهه يتور األسددتام المسدداعد الدددرئدديس قسددم لدارة األعمددال و 

 .العلمية القيمة ملتوجيهاته دعن وعر  هلل  لدعاضيريالديتور 
ووافددر امتنددان  واعتددزازك اليبيددر للددى السددادة األسدداتمة اليددرام وأتقدددم بجزيددل الشددير والعرفددان 

ى المين تشرفت بتدريسهم ل  خالل مدة الدراسة والمحاضرين ف  قسم ادار  األعمال المين لن أنسد
رشادات قيمه . ةفضلهم أبدا لما أبدو  من مساعد  ومالحظات وا 

لما أبدو  من مالحظدات بشدهنها،   ستدارة  الست انة دقوديى السادة وأتقدم بوافر الشير لل
 لما بمه  من جهد واهتمام.  لدقي   لعمديو  لمغوي لدقو  و

لتفضلهم  لدناقشةرئيح وأعضاع لجنة   يما أتقدم بخالص الشير للى اهساتمة اهفاضل،
غنائها باآلراء واألفيار القيمة. بمناقشة الرسالة  وا 
ع ههر  عر يهه والددديتورة  د دههور  لدهه   سههند دههر    ان اتقدددم بالشددير للمدددرسنوه يفددوت

 لما قدمو  ل  من استشارات احصائية سديدة وتوجيهات علمية ف  اتمام هم  الدراسة.   لر دن
ويدددملك للدددى  لدددى زمدددالء الدراسدددة يافدددة،ومدددن العرفدددان بالجميدددل أن أتقددددم بالشدددير والتقددددير ل

 يافة. دوية والمستلزمات الطبية ية العامة لصناعة اهالشر معمل اهلبسة الجاهزة ولدك و منتسب  
 رحمدده اهلل والدددك م ختامدداأ أتقدددم بهسددمى آيددات الوفدداء والعرفددان للددى مددن ه ينسددى معددروفه

األعدزاء حفظهدم اهلل  لمدا لهدم  وأخدوات  وع هر هلل عثدهانو يهوب وطه   ودصعب  خدوت ووالدت  وا  
 .من اثر يبير فقد يانوا سنداأ ل  طيلة مدة دراست 

نصدديحة ليددل مددن لددم ُيددت  لدد  ميددر أسددمائهم ممددن أسددهموا بجهددد ومشددورة و  العددمروأسددتمي  
 ، فجزاهم اهلل عن  خير الجزاء.دراسةال أسهمت ف  لنجاز



 أ

 المستخلص
تضتتمناماناتتامتتاتتراه,ل ن  تتما  عتتدهاالدراستتاالتيتتدااهالتستتواصاا و تت تناولتتههتت  

اإ انالتيدااهالتستواصا,المتتاراهلتشكلاإلطارال يتمتناولهفيه  الدراساتمكوت اعمه
تتماتتلفتتيال تتروووالمتتواردواإلمكاناتتاهالنا عتتامتتنال ااتتاالميماتتاأواإلاماماتتاأوالدولاتتاالتتتي

فيو مااؤارسم اا أوإاجا اا تشواهاكماا أوجزااا دااما كانأومؤاتا  تمالتهدادا أوإضعافا أو
امكتتتنأناشتتتكلا ستتتاساآلتتتتيواتستتتااا متتتقمتتتاتصتتتدمفتتتانالتستتتاؤلالرااستتتي,الو ا تتتاالتستتتواصاا

ماااي أااا  لتاااات التسااايةيا التساااهةاةم التااا  تها ااا  الم  متاااة  لمشتتتكماالدراستتتااليالاتتتاوهتتتو 
 اآلتااتيان اقمنهاالتساؤالهال رعااوال؟همي أ  ستل معيل تهي ؟المتسهثتة 

عتتنالتيتتدااهالتستتواصااالتتتيتواجههتتاواضتتيا ت تتورا المن متتتانالم يتتواتانهتتلاوجتتدلتتد  .1
 ؟وتعاقمننجاحأنشطتهاالتسواصاافي لالتتااراهال ااااالمتعددةوالمتسارعا

ااهفتتيالواتتهالياضتترأوممعالجتتاومواجهتتاالتيتتدلل ستت انالم يواتتتانهتتلتمتمتتكالمن متتت .2
 ؟مستص ل 

اآلاتتتارالناجمتتتاعتتتنتمتتتكالتيتتتدااهفتتتييالتتتاعتتتدمالصاتتتامانالم يواتتتتانهتتتلتتتتدركالمن متتتت .3
؟التسواصاالمواجهتهاأومعالجتها ا نشطا

وعتتامتتنال رضتتااهالتتتيعالجتتهالموضتتو مجماعتمتتادولإلجا تتاعتتنهتت  التستتاؤالهتتتم
استتمارةم ااناهالمجمعامنختللالتيتماخت ارها استخداموساالإي اااالوكافامنجوان ه
إ تتم,عتنا فترادالم يتواانرااسالجمقال ااناه اهال ما الجانت التط اصتيكأداةاالست انا
فيالشركاالعامال ناعااست انا(123)فيمعملا ل ساالجاهزةولديواست انا(05)توزاق

,فضتتل عتتنالمصتتا لهاماتتدانا لمدراستتااليالاتتام و تت هاالدواتتاوالمستتتمزماهالط اتتافتتينانتتو 
.الشخ ااالخا ا المن متانالم يواتان

)التكتتتتتراراهوالنستتتتت الماواتتتتتاوالوستتتتتطواستتتتتتخدمهمجموعتتتتتامتتتتتناالستتتتتالا االي تتتتتاااا
واستتتتتخرجهاستتتتتمارةاالستتتتت انالتيماتتتتلميتواتتتتاه(االهماتتتتاالنستتتت اا,Chi-Squareاليستتتتا ي,

وعمت ضتواالنتتااجتتمالتو تلالت مجموعتا,(spss 10)النتااج استخدامال رنامجاالي ااي
 أهمهااالستنتاجاهمن
.عندادااهالعممهاالمن متانالم يواتانالتعطياالهمااالمطمو المتيدااهالتسواصاانإ .1
انالتيدااهالتسواصااتتوافقمجتمعهوعم مستو كلمتتار(Chi-Square انهنتااج) .2

 .الم يواتانفيالمن متانمنمتتاراتها

تختمتو تانكتلمتتاترمتنالتيتدااهالتستواصاا(أن االهماتاالنست اا)اخت ارأوضيهنتااج .3
 .لمدراسااليالااالمن متانالم يواتان انهامتتارات

ادمهمصترياهمنستجمامتقهت  ,عم االستنتاجاهالتيتو مهإلاهاالدراساواعتمادا 
 .دراساهمستص ماا اه ما موضوعاهالدراسااليالااتصدامفضل عن,االستنتاجاه
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 املقدمة
 فهههل مةم ههه م مةتسههه ي ل ج ه يهههال تسههه  لال أحههه  ت تحههه ات  أحههه م  ا ل ة يهههال بيئهههال مال ههه ل شههه  ت   
 جاات ههه   ضهههات مة م  ههه ت مة أتا هههال أ ههه م تحههه ي ت ج يههه       هههالأسههه  ت لهههن متههه ئ   ت ههه  مت   

 هههه ن  م هههه  أتهههها سهههه م     مج ههههال تح ي  حتي جهههه تماتبحهههه  لههههن سههههبل  أتا ههههال ت  م هههه   ههههن تابيههههال 
تحه ي ت  هن مة ج  لهال  ليال إةى   مج هالمأل   مةذي ح م ب ة م   ت مةصم  ,مةت ميالأم   ليالماجت 

 ب ةهههذمت مةتحههه ي ت مةتسههه ي يال, مةتهههل أ ههه ت لاهههى محههه   بيههه  فهههل ل هههل ههههذ  مة م  ههه ت  ت مجا ههه  
مةا ههل   تأا  ه  لههن هي ههه ,   هه ن ذةههك بسههبا لهه م خه  ت   لاههى تشههأي  هههذ  مةتحهه ي ت   ههن  ههم

 مة م سبال مإلج م مت تات   فل هذ  مة م   ت ت مةتس ي يالة ي  ملاى  ا ةجت  , مأل   مةذي جال م
ة ا ةجال هذ  مةتح ي ت,  ب   يهما   لاهى  سهت س مسهتج بت   ةابيئهال,   هن  هم تهت ين  ه  ته  م إةيها 

س م  تح يق مألفضايال  اين لاى ح   مةا   ا  ل ذةك بسال مة ي  مت مةتس ي يالذ  مة م   ت   ت مه
 .لاى ل ا م  مألسب يال ة م   ت م  ب   يما   إيج ب ا 

 ت بص    ل  هال  مة م  تهين ت  ين مة م   فل  ن أالل      مة مخع ذ تب ز مه يال تشأي م    
فل مة خ ف لاى مب ز مةتح ي ت مةتس ي يال مة  ج    فهل مةبيئهال   ح  ةهال  مة بح  تين بص ال أ صال

 اهك مةتحه ي تمةتل  ن شتم   أن ت ال خه   مإل  ه ن  هن ت ماستب خيالمةح   م   أ  متأ ذ مإلج م مت 
 .    مج ت  

لايههها تباههه  ت مة  ههه   بشهههتن مأتيههه   ههههذم مة  ضههه ر  مةا هههل لاهههى تشهههأي  مبههه ز مةتحههه ي ت مةتهههل 
مةسههههابي ت  ي صههههي لههههن مة يهههه        مسههههت    تحايا هههه   ب هههه  ي شهههه  ليالة م  هههه ت مةصههههمت مج  هههه  م

مة م سهههبال  ت ههه يم  ج  لهههال  هههن  مإلجههه م مت ن  هههم بيههه ن أفضهههل مة حههه  مت فهههل  يههه من مةا هههل,   ههه
م ههه ا بههه ة مخع مةتسههه ي ل فهههل مة  ت حههه ت مةالز هههال ة ا ةجهههال تاهههك مةتحههه ي ت,  ب ههه  يسههه ل  لاهههى مة

 .مة م  تين مة بح  تين
 تضهه ن ,ت هه  أ باههال فصهه لف هه  ضهه ت هي اي ,  يهه ممي ا   ب هه ف تي يههال  ضهه  ين مة  مسههال م  يهه ا    

ذمت مةاالخهههال مة مل هههال  مةسههه ب ال جسههه  مأل ل بهههباا مةج ههه   مة ا فيهههال  ال هههال  ب حههه  مة صهههل مأل ل
في ه  جسه  مة  ةه  فهل  صهف  جت هع  ,في   مستا ا مة بح  مة  مل  م جيال مة  مسهال , ل  ة  ض

حه ي ت مةتسه ي يال لبه   ال هال  تم  ل مة صهل مة ه مل مإل ه   مةم ه ي ةات مة  مسال  ماف م  مة بح  ين,
أمه مر مةتحه ي ت  في ه  تمه  ل مة ه مل  مس سي ت   أص  مأل ل ب    م مةتح ي ت مةتس ي يال , ب ح 

 .مةتس ي يال  تض ن مة  ة   ا ةجال مةتح ي ت مةتس ي يال
 مأتت ههت  ,   مأتبهه   ف ضههي ت  تييهه مت مة  مسههال  تشأيصهه    صههفاهه ا ةية صههل مة  ةهه  م  جهه  

  ههن أههالل  بح ههين مة  ت حهه ت,     ةاهه ا أهههم ماسههتمت ج تمة  مسههال ب ة صههل مة مبههع مةههذي أصهه
 . أص  مة  مل ةا  ت ح ت ,استمت ج تتم  ل مأل ل م



 الفصل األول
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 ولال الفصل 

 االطار المنيجي لمدراسة

يقدد هذىددلاذا عرددًذتوضددياذ ألضدديليياذاىددهذا  واذدديتذا ذدديمقضذلاتذا اسةددضذم ألضددأل ذا  واذددضذ
ا لي يض،ذا  يذ اّ ذ ر وااذ ا  د ااذيديذ ألضديهذأىدهذاايوديوذألا  اايديتذا  ديذاوليديذا مديل أل ذ د ذ

اذ ن يجيتذألأىهذ يذأجي ألاذموذ  ذ ق ولديتذ واذيتذألملألثذ اميقيضذ عذأموزذ يذ ألرلألاذإ يوذ  ذ
ذا عردددًذ ل يددد ااذ ةيقدددياذ  نيجيدددضذا  واذدددضذموييدددضذ ألا  ددديذ   دددًذا ا دددلذا نردددواذ تيوددديو،ذو ددديذي نددديأًل

 (.1 عيريليي،ذا شوًذ)

 
 ( خارطة طريق مباحث وفقرات الفصل االول1الشكل )

  

 الفصل االول
االطار المنيجي  

ذلمدراسة 

الجيود : المبحث الول
المعرفية السابقة ذات 

ذالعالقة

ذالدراسات العربية 
ذوالجنبية 

مجاالت اإلفادة 
ذواالختالف 

:  المبحث الثاني
ذمنيجية الدراسة

ذمشكمة الدراسة

ذأىمية الدراسة

ذأىداف الدراسة

ذفرضيات الدراسة

ذمنيج الدراسة

ذحدود الدراسة

وصف : المبحث الثالث
مجتمع الدراسة واالفراد 

ذالمبحوثين

 وصف مجتمع الدراسة

وصف االفراد 
 المبحوثين
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 المبحث االول

 الجيود المعرفية السابقة ذات العالقة
  ييدد ااذ اادديوذا نرددواذ ل واذددضذا لي يددضذذنذدد اواذمادداذا  واذدديتذا ذدديمقضذلاتذا اسةددضذ

يضدددساذتددد ذااادددوذا ييوليدددضذ  نيجيدددضذا  واذدددض،ذم ألضدددأل ذا  واذدددضذا لي يدددضذا  ددديذذ ذددديهذيددديذوذدددهذ
  ذجيأل ذ لشوأل ذييذخاذاإلضييضذا عوويضذأل جيالتذاإليي ةذذ  اوفذتلىذ يذان يىذإ يوذا ميل أل ا

ذ  ذ لكذا  واذيت:
 اواًل: الدراسات العربية

 

 (2008,صالح) . دراسة1

ذا  ل ييتذا  ذأليقيضذا  يذ ألاجوذا قاي ذا ذييليذا انألا 

  يحذ  ذا عوصذاالذ وا يجيضذا ذييليضذأل ليأل ضذذ يذىألى يتذا  واذضذا ىذ ل ي ذذا ي ف
ذ.عوصألضعذاالذيذييتذا سز ضذالل ذيبذأل ق يوذ للكذا 

ذاالذ ن يجيت
ضوألوةذ واذضذأل اويضذوييضذذ،ا  يذ ألرلتذا يييذا  واذضذذاالذ ن يجيتألاىهذ

ذةمًذا م ءذأل أ يوا ييا األا ًذا ذييذيضذألاالة ري يضذألاالج  يتيضذألا ميئيضذألا قينألنيضذ
ذ.مي خيلذااذةواوذمخرألصذاذ غسًذا عوصذا   يلضذ  ذت  و

ذا  ق وليت

تلىذ  يماضذا   غيواتذا خيوجيضذميذ  واوذ  ذاجًذذا  أوي وينتذذا  ق وليتذألاىه
ذتلىذ ؤ واتذ  ًذتلىذ وي ذا عوصذألا  ل ييتذألضوألوةذ األيوذن يهذرا لرأًل

ألةتذي  ري وىيذألم ل الأل يتذ نيذبذةي وذتلىذايجي ذألان قيءذا  الأل يتذ  ذ
ذا  نيذب.

 (2009دراسة )صادق,. 2

ذا انألا 
ذا  ي يضذ ألوذا  ل ييتذألاالذ وا يجييتذا  ذأليقيضذا ل ي ضذييذ ألاجيضذاالز ض

ذا اي  يض

ذا ي ف

ذ:ذيأ ي   لتذاى افذا  واذضذييذ يذ
ذا  ملأل ض.أ ذ ل نر يت ذا ليً ذألاةع ذ  ذذ شخيص ذا  نر يت ذ لك ذ اينيو أل ي

ذا  ي يضذ ذاأل ذاالة ري يض ذاالز ض ذ  ذجواء ذ ذ قمليض ذاأل ذلي يض  ل ييتذ ذأليقيض
 ا اي  يض.

ذ لكذ.ب ذم اي جض ذوعيلو ذياي ض ذ ذأليقيض ذألاذ وا يجييت ذااو ذ ق يه ذتلى ا ا ً
ا  ل ييتذا  يذ ألاجوذا  نر يتذييذا ألةتذا ليضوذاألذ ذ قمساذض  ذاالز ضذ

 االة ري يضذا اي  يض.ذ

ذ.ألوينتذتينضذا  واذضذتينضذ  ذا  نر يتذا  ذأليقيضذا رنيتيضذا اواةيض
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ذاالذ ن يجيت

ذألرلتذا يييذا  واذض:ا  يذ ذاالذ ن يجيتذألاىه
لذ ل قوبذ  ذائيجي ذاوذا مي ذمي ذا  نر يتذا  ملأل ضذ يذتذ ييذا ق وةذتلىذ.ذأ

 .ا زمأل ذاألذاجواءذ واذيتذ ذأليقيضذييذويعيضذا  لييرضذتليو

ذا ذوياض.ذب ذا ق وة ذ يي ذ يذت ذا  ملأل ض ذا  نر يت ذا ذوياضذذألا  ذاالذ جيمض األ
ذ  ل اذ ذ  ذليثذا  قذيه ذا  ذأليقيض ذا ا ليض ذ وي ً ذا  ةيلذألا ألرأًل ا ذألةي

ذا ىذا عئيتذا ذألةيضذا  ذ ي يضذألا  يذة ذ  غيوذليجي ييذألوغمي ييذميذ  واو.

ذ:ا  ق وليت
ذ

ذييذ.ذأ ذا  غييو ذمذوتض ذا   القض ذ ل ل ييت ذا  ملأل ض ذا  نر يت ذاذ جيمض ضوألوة
ذ ذأل األيوذذا  ذأليقيضا ميئض ذاالذألال ذاو شيف ذاويل ذت  ذألل ك ا خيوجيض

ذا زميئ ذ ذليجيت ذ لميض ذيي ذييتليض ذاو و ذج ي ة ذ ن جيت ذألايجي  ا  ن جيت
 .ذيهألوغمي 

ذا  ملأل .ذب ذا  نر يت ذ قأله ذا  ذضوألوة ذ ذا   القض ذا  ل ييت ذم ألاجيض  وي ًذمض
ذتلىذ ذةي و ذيايً ذذألةي ذ قذيه ذات  ي  ذخسً ذ   ذألل ك ذا  ذأليقيض ا ا ليض

مضذ  لكذا  قذي يتذمشوًذايضًذألاذو ذألمنيءذتسةيتذ ذأليقيضذاأليلضذاالذ جي
ذاال  .
 ثانيًا: الدراسات االجنبية

 Hulfactor,2006). دراسة )1

ذا انألا 
Overcoming Barriers To Market Understanding 

ذ عيهذا ذأللذا  غلبذتلىذا  األةيت

ذا ي ف

ذا ي فذ  ذا  واذض:
 اويضذت  ذ  ذا  ألانعذا  ذأليقيضذا  يذ ايلذأل عشًذت ليضذ ذأليلذا  ن ج،ذالذا ذ
ذ األيوذ ذتلى ذا   واء ذ ذيت  ذ اوي يي ذألا  ذا  ن ج ذشواء ذ اوةً ذا  ألانع ىله

ذذ وا يجييتذ ل غلبذتلييي.ذاال
ذ قيمستذ ذاجواء ذ ه ذال ذييذا  ينيي ذ  ذشوويتذاالغليض ذا ملثذت  اا ألوينتذتينض

ذييتذا  يذياينأل ذ نييذألويعيضذا  غلبذتلييي. ايهذ  اويضذا  ل 

ذاالذ ن يجيت

ذاىهذاالذ ن يجيت:ذ
ذ األةيت.ذأ ذت ة ذىنيك ذا  ذ عذ مي  ذ األةيتذة  ذ نيي ذا  ن ج ذ ذأليل ذت ليض شً

ذمي قألان ذ  القض ذ األةيتخيوجيض ذأل نيي ذا لوأل يض ذألاالنر ض ذمريألوذذي    القض
 قنيضذج ي ةذ ذ خ  ضذييذان يجذا  ن جذاألذاضييضذشيءذج ي ذ ل ن جذزا تذ  ذ
جأل  وذاألذ ألانعذاخوىذ  القضذما هذ واذضذا ذأللذمشوًذجي ذألاالت  ي ذتلىذ
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  الأل يتذغيوذ ةيقضذأل  ذوتض.

ذجي ذ.ذب ذمشوً ذا ذألل ذ واذض ذ   ذُي و  ذا األائل ذ يله ذا  نيذمض ذا للأًل ذا   مي 
ىذ الأل يتذ ةيقضذألت هذا  ذو ذميخ ييوا يهذ لعوصذألا  ينيذمشوًذألاالت  ي ذتل

ذجي ذمي عوصذا   يلضذألمنيءذيوضييتذرليلض.

ذا  ق وليت

ذاىهذا  ق وليت:ذ
االى  يهذمشوًذاوموذييذ جيًذا ملثذألا  األيوذألانشيءذألل اتذخيرضذم ذهذ
ا  ائهذا ذأللذ لألةألفذتلىذوًذ يذىألذج ي ذ  ذيوصذأل ي ي اتذألضوألوةذا  ألارًذ

ذ عذا زمأل .
 
 Uppal,2010). دراسة )2

ذا انألا 
Marketing of bank products – emerging challenges and New 

strategies 

ذألاذ وا يجييتذج ي ةذايوئضذ ذأليلذا  ن جيتذا  روييض،ذ ل ييت

ذا ي ف

ذا ي فذ  ذا  واذض:
اجًذومهذ قضذذيضذ   وا يجييتذ  األيوذا  ن جيتذا  روياة واحذت  ذ  ذاالذ

ا زمأل ،ذألوينتذتينضذا  واذضذت  ااذ  ذزميئ ذأل ألرعيذا  ريوفذييذ  ينضذ  ييذ
ذا ين يض،ذالذ هذ ألزيعذاذ  يواتذاذ ميي ذ  اويضذآوائيه.

ذاالذ ن يجيت

ذاىهذاالذ ن يجيت:ذ
 مي ذ  ىذييتليضذاذ خ اهذ قنيضذاذ خميواتذا زمأل ذييذ اويضذ  الميتذا زمأل ذ.ذأ

 أل ل ي ىي.ذ

ذا  وويزذتلىذاوضيءذا زمأل ذ  ذخسًذ ق يهذا خ  يتذ وذمجأل ةذ نيذمض.زيي ةذ.ذب

ذا  ق وليت
ألوينتذاىهذا  ق وليتذىيذضوألوةذاالى  يهذمي ليجيتذا  انأليضذ لزمأل ذ  يذ ييذ  ذ

 ألوذييذاوضيئوذوي  وليبذأللذ ذاالذ قميًذألذوتضذانجيزذا  اي لضذأل اي ل وذ
ذمأذلألبذالئل.

 
 Grundey,2011). دراسة )3

ذا انألا 
The marketing philosophy and challenges for the new 

millenniumذ
ذييذاال عيضذا ج ي ةذا  ل ييتألذذا  ذأليقيضا علذعضذ

ذا ي ف
ا ي فذ  ذا  واذضذىيذ اويضذوييضذا  ل ييتذا  ذأليقيضذا  يذ أل وذييذجيأل ذ

ا  نر ضذييذا ن ألذألا ومهذألاغ نيهذا عوصذا  نيذمض،ذألتينضذا  واذضذوينتذت  ااذ  ذ
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ا  نر يتذا  ن جضذ لقيألةذألا زميئ ذا  ذ يلوضذ ييذييذ  ينضذ ي ألانيي،ذالاذ هذ ألزيعذ
ذي ذألا زميئ ذ لألةألفذتلىذىلهذا  ل ييت.اذ  يواتذاذ ميي ذتلىذوًذ  ذا اي ل

ذاالذ ن يجيت

ذضوألوةذاالذ جيمضذا ذوياضذ الميتذا زميئ ..ذأ
ذا ألةألفذتلىذ غيواتذالألالذا زميئ ذمي ذلي ذألآخو..ذب
 االذ  ي ذ  ق وليتذا زميئ ذميى  يهذمي غذألج يض..ذت

ذ ق يهذا  ن جيتذمأذايوذ نيذمض..ذث

ذا  ق وليت
ذاىهذا  ق وليت:ذ

 عذا زمأل ذ  ذخسًذا  ألارًذ اوذميذ  واوذأل نريهذذضوألوةذ وألي ذتسةض
ذاذ  يواتذخيرضذ وًذزمأل ذ  اويضذالمي وذألوغمي و.

 

 (Rishi and Gaur, 2012) . دراسة4

ذا انألا 
Emerging sales and marketing challenges in the global 

hospitality industry 

ذا رنيتضذا عن ةيضذا اي  يضييذا  ميايتذا ايوئضذألا  ل ييتذا  ذأليقيضذ

ذا ي ف

ا يددد فذ ددد ذا  واذدددضذ اويدددضذا قضددديييذألا  لددد ييتذا  ذدددأليقيضذألا ميايدددضذا  ددديذ ألاجدددوذ
ا رددنيتضذا عن ةيددضذيدديذ دد ين يذمدديوي ذألألاشددنا ،ذألوينددتذتينددضذا  واذددضذ ج ألتددضذ
  ذا زمديئ ذا  و دي ي ذ لعندي لذيديذودًذ د ذمديوي ذألألاشدنا ذالذ دهذ ألزيدعذاذد  يوةذ

ذهذ لألةألفذتلىذ شيوليهذألاذ وشيفذا  ل ييت.اذ ميي ذتليي

ذاالذ ن يجيت

ذألاىهذاالذ ن يجيتذىي:ذ
 ا خ  يتذا  ق  ضذ لزميئ .ذذاى يضذاضعيء.ذأ

 االى  يهذمجأل ةذا خ  ضذا  ق  ض.ذ.ذب

 ق يهذ غوييتذ ي يضذ لزمأل ذ  ذخرأل يتذألاذايوذ نيذمضذجواءذا خ  ضذ.ذت
 ا  ق  ض.

تلىذشموضذاالن ونيتذذا  ألجأل ةذوييضا  الأل يتذاالى  يهذا  ذ  وذم ل يثذ.ذث
ذت ذخ  يتذا عن لذألاالذايوذ  ذاجًذااس ذا زميئ ذتلىذوًذ يذىألذج ي .

ذا  ق وليت

ضوألوةذا  واةمضذا  ذ  وذ جأل ةذا خ  يتذا  ق  ضذ لزمأل ذألاالى  يهذم األيوىيذ.ذأ
 مي ذي وةذألاخوى.

 ا لوصذتلىذاالذ  ي ذ وًذاواءذا زميئ ذألاالى  يهذم شيوليه.ذ.ذب

 اذ خ اهذاذ وا يجييتذ وأليجيضذج ي ةذ جلبذا زميئ ذا ىذاو يي ذا عني ل.ذ.ذت

  ألييوذوييضذألذيئًذاال ريالتذ اخًذا عن ل.ذ.ذث
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ضوألوةذألجأل ذ وي بذ شوويتذا ايوا ذألا ريويضذ اخًذا عن لذ ذيًذت ليضذ.ذج
ذ ق يهذا خ  ضذ لزمأل .

 
 (Kures and Ryan, 2012). دراسة 5

ذا انألا 
Challenges of an organizational approach to applied 

downtown market analysisذ
ذا  يذ ألاجوذ لليًذا ذأللذ اميقياذذا   خًذا  نري يذ ل ييت

ذا ي ف

ذا ي فذ  ذا  واذض:
 اويضذاالذ وا يجييتذا  ذأليقيضذا  يذ ذيهذييذاذ غسًذا عوصذا  ألجأل ةذييذ.ذأ

ذا ذأللذألا  غلبذتلىذا  ل ييت.ذ
ذا  نري يض. اويضذا  ل ييتذ.ذب

تينضذا  واذضذ ج ألتضذ  ذا  ذ   وي ذا   ألةاي ذا لي ذيوغمأل ذييذاالذ   يوذ
ذألاةي ضذ شيويعذ ذأليقيضذييذا   ينض.

ذاالذ ن يجيت

ذألوينتذاىهذاالذ ن يجيت:
ضوألوةذا  وويزذتلىذاةي ضذ  يجوذا ج لضذمي ذ  يجوذا  عو ذارملتذ قلي يضذ.ذأ

ذألو يوه.
ذأل ي ذا  وويزذتلىذ شوأل ذألال . نأليعذا  شيويعذاالة ري يضذ.ذب
ذريألوذ ل ييتذج ي ةذ    لضذييذا  ر اةيضذألاذ خ اهذا  قنيض.ذت

ألوينتذاىهذا  ألرييتذىيذضوألوةذمنيءذنريهذ ل الأل يتذةيئهذتلىذا ل ا ضذي  و ذ
  ذ اويضذا عوصذا  ألجأل ةذييذا ذألل،ذالذا ذأليوةذا  الأل يتذألل ا  ييذ  و ذ

ً،ذأل اويضذوييضذا  ل ييتذا  يذة ذ ألاجوذا  ذألةي ذ  ذ لليًذا ذأللذمشوًذايض
ذا  ذألل.

 الدراسات السابقة ومجاالت االفادة واالختالف فييا: بعض ثالثًا: مناقشة
  ذخسًذا  واجاضذا ال يضذ ل واذديتذا ذديمقضذلاتذا اسةدضذم ألضدأل ذا  واذدضذا لي يدض،ذمدوزذ

أل وندتذا ميلدثذ د ذألضدعذ ردألواتذا ا ي ذ  ذا جألانبذا  يذأذي تذيديذإغنديءذا  واذدضذا لي يدض،ذ
ا  واذديتذا اوميدضذألااجنميدضذي ود ذذ نردواذألا  يد اني،ذألماد ذاذد اوااا  واذضذا لي يضذييذجينمييديذا

ذأ ذنؤشوذاآل ي:
 :مجاالت االفادة من الدراسات السابقة .1

ا  اددوفذتلددىذ نيجيددضذىددلهذا  واذدديتذألاويقددضذرددييغضذيوضدديي ييذأل ذلذددًذيقوا يددي،ذ  دديذيذدديت ذ.ذأ
 إت ا ذ نيجيضذا  واذضذا لي يضذأل ر ي يي.ذا ميلثذيي
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ا  اددوفذتلددىذنددأل ذا  واجددعذا اوميددضذألااجنميددضذيدديذ جدديًذا  لدد ييتذا  ذددأليقيضذا  دديذ من يدديذىددلهذ.ذب
ا  واذيت،ذإلذأ و ذاالاس ذتليييذأل  معذن يئجييذ  يذذيت ذا ميلثذتلىذمنيءذاإلايوذا نرواذ

  ل واذض.

 واذدددضذا لي يدددضذ ددد ذخدددسًذاالادددس ذتلدددىذاالذدددي يبذاال  ددديهذمي ألذددديئًذاإللرددديئيضذا  سئ دددضذ ل.ذت
االلريئيضذا  ذ خ  ضذييذا  واذيتذا ذيمقضذأل ل ي ذأو وىيذ سء ضذألج ألىذالخ ميوذيوضدييتذ

 ا  واذضذا لي يض.

.ذا  اددوفذتلددىذأىددهذا ن دديئجذا  دديذ ألرددلتذا ييدديذىددلهذا  واذدديتذا  دديذذدديلتذتلددىذا ميلددثذا مدد ءذث
ذيذا جألانبذا  يذ هذي هذ نيأل يي.  ذليثذان يىذاآلخوأل ذأألذا ملثذي

ذ:مجاالت االختالف من الدراسات السابقة .2
وينددتذتندديألي ذا  واذدديتذ  نألتددضذيدديذا جيىدديتذت يدد ة،ذإلذضدد تذمادد ااذ من يدديذا  واذددضذا لي يددض،ذ . أ

 ذدددأليلذ لدد ييتذا  ونيدديذ ددهذ شدد  ًذتلدددىذ  غيددواتذا  واذددضذا عوتيدددضذيدديذ واذددضذألالددد ة،ذألىدديذ)
 لدددد ييتذاال ردددديالتذ،ذ لدددد ييتذا  قنيددددضذا  ذددددأليقيضوعدددديءةذألا عيتليددددض،ذ لدددد ييتذا االج  دددديتي،ذ

 لددددد ييتذا واكذذ، لددددد ييتذا  نييذدددددضذا  ذدددددأليقيض،ذ لددددد ييتذإ اوةذا جدددددأل ةذا  ذدددددأليقيض،ذا  ذدددددأليقيض
 (. ل ييتذااى افذا  ذأليقيض،ذا زمأل 

 اخ سفذا ميئضذا خيرضذمي  واذضذا لي يضذ يز ييذت ذميةيذا  واذيتذاالخوى. . ب

ذذ



9 
 

 انيالثالمبحث 

 منيجية الدراسة

 مشكمة الدراسة أواًل:

 دد ذذ دديذياينيددوألذ دد ذألاةددعذا  ذددأليلذألذذ غددواذييددهذإادديوذ شددولضذا  واذددضذا لي يددضذأل ل يدد ىي
ألا دددلاذمددد ألوهذالذذيددديذا  نر ددديتذا اوميدددضذمردددألوةذتي دددضذألا اواةيدددضذمردددألوةذخيردددضةردددألوذألضدددافذ

ذ، ل ادألواتذا وميدوةذيديذميئدضذا ا دًنروااذألذذييذاالذألالذا اي  يض،   ذيو ذا ن ألذاذييذ ألاومضذيذ ايع
أرمهذا  غيدوذيييديذا خيرديضذا    األ دضذيديذا ألةدتذا ليضدوذألا ذىدلهذذا  يذألخيرضذا ميئضذا  ذأليقيض

أل و ذل كذألجأل ذا ا ي ذ  ذا  ل ييتذذا  نر يتذ ا ًذا و يوذ  ذااذوميوذذياذ ل يذ  غيواتذم أتذ شوًا
ييذ ا ًذاال مذضذا جيىزةذأل  اذألا شدووضذا اي دضذا  ذأليقيض،ذ لاذيق ذةيهذا ميلثذم واذضذاذ استيضذ
أل دد ذخددسًذتددواذ،ذ(*)(11/1/4111م دديوي)ذ) رددنيتضذاال أليددضذألا  ذدد لز يتذا اميددضذيدديذنينددألىذ

يقد ذ دهذذييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي ذاالةذيهذا   يوذا  عألاذأل  يواذج لضذ  ذا  ل ييتذتن ذ قيملض
ألا  ديذمد ألوىيذ دؤ وذذدلمياذتلدىذا ألاةدعذا  ذدأليقيذذا  نر  دي اخ ييوذ  ينيضذ لد ييتذاذيذديضذ ألاجييديذ

ذذذذ ي ي.
ذا وئيذديذذألا ذيةياذ ي ود ذأ ذيشدوًذااذدي ذ  شدولضذا  واذدضذذاآل دي عذ يذ قد هذيدي ذا  ذديًؤ
ذا لي يضذألىأل:

؟ ومااا ىااي ساابل تينالمبحااوث تااينمااا ىااي أباارز التحااديات التسااويقية التااي تواجااو المنظم
 :ا  ذيؤالتذا عوتيضذاآل يضألا  يذانم لذتنييذ ؟تيامعالج

ت ذا  ل ييتذا  ذأليقيضذا  يذ ألاجيييذيديذذألاضهذ رألوذ ي ذا  ملأل  ي ىًذيألج ذ  ىذا  نر  .1
 ؟ذا  ذأليقيضذرًذا  غييواتذا ميئيضذا   ا  ةذألا   ذيوتضذأل ايلذ  ذنجيحذأنشا يي

   غيوا ييذ؟ذىًذ  ألايلذا  ل ييتذا  ذأليقيضذ ج  اوذألتلىذ ذ ألىذوًذ  غيوذ   .2

  اي جددضذأل ألاجيددضذا  لدد ييتذيدديذا ألةددتذا ليضددوذأألذذذددمساذذ ددي ذا  ملددأل  ي    لددكذا  نر ىددًذ .3
 ؟ذ ذ قمساذ

  ل ل ييتذا  ذأليقيضذييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي ذ؟ا نذميضذذاالى يضذىًذ  ميي  .4

اآل ددديوذا نيج دددضذتددد ذ لدددكذا  لددد ييتذيددديذلي دددضذتددد هذا قيددديهذذا  ملأل  دددي ذا  نر  دددي ذىدددًذ ددد وك .5
 ؟ذ  ألاجي ييذأألذ اي ج ييذا  ذأليقيضميانشاضذ

ذ
ذ
ذ

                                                           

 .4111/ذ1ذ/ذ11ييذذ0014/ذوليضذاال اوةذألاالة ري ذلاذا ا  ذم ألجبذو يبذجي اضذا  ألرًذ(*)
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 ثانيًا: أىمية الدراسة 
ذذا  نر دديتذ ريددوذأى يددضذا  واذددضذ دد ذخددسًذ نيأل يدديذ  ألضددأل ذيادد ذااو ددوذ ايرددوةذ ألاةددع

ذيدديذا ألةددألفذتلددىذامددوزذا  لدد ييتذا  ذددأليقيضذا  ألجددأل ةذيدديذخيرددضذتي ددضذألا  نر  ددي ذا  ملددأل  ي 
ا  ديذ د ذشدأنييذأ ذ قلدًذةد وذاإل ودي ذ د ذذاالذد ميةيضا خديلذاإلجدواءاتذألذذا ميئضذأل ليأل ضذا ل ذ نيدي

تدد ذا  ردددالليتذااخدددوىذذىددديأل  ييزذذ لددد ييتذا  ذددأليقيض لذ  عدديىي ياا ادددواذذ دد ذ لددد ييت لددكذا 
،ذأل واذدضذا ألاةددعذا  يد انيذ ألرددفذ  غيوا دوذأل شخيرددييذأل د ذ ددهذاندألا ذألا  اي جدديتألا خرديئصذألا

ذ يذي و ذا ذيذ ن ذتليييذ ج  عذا  واذض.اخ ميوذيوضييتذا  واذضذ  ق يهذاالذ ذا ال يضذا 
ا شدددووضذا اي دددضذيددديذألذذأل ددد اذا جددديىزةذ ا دددًذاال مذدددضذيددديذىدددي دددهذإجواءيضدددساذتددد ذا ذا  واذدددضذذذذذ

ا قايتيتذاالة ري يضذا  يذ ؤ وذيديذذىل اذ،ذألىى رنيتضذاال أليضذألا  ذ لز يتذا اميضذييذنينألى
 اينيذ شوستذ  ا  ةذييذأ ائييذ ا ليي،ذألأ ذىنيكذذري ذا ألاني،ذخيرضاذأ ذىلهذا  نر  ي االة 

  نييذضذش ي ةذ ألاجييي.

 ثالثًا: أىداف الدراسة

 ل يدد ذا  لدد ييتذا  ذددأليقيضذيدديذا  نر  ددي ذا  ملددأل  ي ذألاخ يدديوذذددمًذ يدد فذا  واذددضذإ ددىذ
ذ: اي ج ييذألينم لذت ذىلاذا ي فذاى افذيوتيضذويال ي

ذ. ل ييتذ ذأليقيضذلي يضأل يذ اينيوذ  ذذا  ملأل  ي  ل نر  ي ذذا  اوفذتلىذا ألاةعذا لي ي .1
ذ.ا  نر  ي ذا  ملأل  ي هذا  ل ييتذا  ذأليقيضذا  يذ ألاجيييذاىذ ل ي  .2
أل قدددد يهذمادددداذذا  دددديذ ألاجددددوذا  نر  ددددي ذا  ملددددأل  ي ا  لدددد ييتذا  ذددددأليقيضذذىذا دددديوتلددددذ  اددددوفا .3

 . اي ج ييا  ق وليتذألذمًذ

 .ا  اوفذتلىذا اسةضذا  ألايقيضذمي ذا  ل ييتذا  ذأليقيضذا  يذ ألاجيييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي  .4

ذييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي .ا  ل ييتذا  ذأليقيضذىذاالى يضذا نذميضذ   غيواتذتلذ  اوفا .5
ذرابعًا: فرضيات الدراسة

ذيتا  اوأللددضذيقدد ذات  دد تذا  واذددضذتلددىذا عوضدديذ يي ددعذأىدد افذا  واذددضذأل شددوسذ  يشدديياذ
 :اال يضذا وئيذضذألا عوتيض

 ل لددد ييتذا  ذدددأليقيضذ ج  ادددوذألتلدددىذذ انأليدددضذالذ ألجددد ذتسةدددضذ ألايقيدددض"ذالفرضاااية الرةيساااة االولااا  .1
 نيي:تألي عو ذذ" ذ ألىذوًذ  غيوذ  ذ  غيوا ييذييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي 

 ل ل ييتذا  ذدأليقيضذ ج  ادوذألتلدىذ ذد ألىذودًذ  غيدوذ د ذذ انأليضذالذ ألج ذتسةضذ ألايقيض.ذأ
  ا ًذاال مذضذا جيىزةذأل  ا.ذ  غيوا ييذيي

 ل ل ييتذا  ذدأليقيضذ ج  ادوذألتلدىذ ذد ألىذودًذ  غيدوذ د ذذ انأليضذالذ ألج ذتسةضذ ألايقيض.ذب
 .ا شووضذا اي ضذ رنيتضذاال أليضذألا  ذ لز يتذا اميضذييذنينألىذ  غيوا ييذيي
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ذ"نذدميضذ ل لد ييتذا  ذدأليقيضذيديذا  نر  دي ذا  ملددأل ي   مديي ذاالى يددضذا "ذالفرضاية الرةيساة الثانياة .4
 نيي:تألي عو ذ

  ا ًذاال مذضذا جيىزةذأل  ا.ذ  ميي ذاالى يضذا نذميضذ ل ل ييتذا  ذأليقيضذيي.ذأ

ا شددددددووضذا اي ددددددضذ رددددددنيتضذاال أليددددددضذذ  مدددددديي ذاالى يددددددضذا نذددددددميضذ ل لدددددد ييتذا  ذددددددأليقيضذيددددددي.ذب
ذذ.نينألىألا  ذ لز يتذا اميضذييذ

 خامسًا: منيج الدراسة 
يذج دددعذا ميينددديتذأل لليليددديذأل مأليميددديذيدددتلدددىذا  دددنيجذا ألردددعيذا  لليلددديذذات  ددد تذا  واذدددض

ا  لليدددًذا شدددي ًذذا دددىأل عذددديوىيذأل دددألييوذا ألردددفذا  عرددديليذ للي دددضذا  ملأل دددضذأليذددد ن ذىدددلاذا  دددنيجذ
ذألا  يذ  ض  ذاال ي:ذ ل شولضذا   وألذض

ذأساليب جمع البيانات وتحميميا .1
ذا دىذا ن ديئجذيقد ذات  د ذا ميلدثذ مي فذ غايضذ ضدي ي ذا  واذدضذأل لقيدلذأىد ايييذألا ألردأًل

ذتلدىذا ميينديتذألا  الأل ديتذا  الألمدضذا  ديذي ود ذ قذدي ييذإ دىذتلىذ أ ألاتذمل يضذ  ا  ةذ للردأًل
ذةذ ي ذوئيذي ذى ي:
 أ. الجانب النظري:

لتذمي و دبذألا د ألوييتذات   تذا  واذضذييذجينمييذا نرواذتلىذ ج ألتضذ  ذا  ري وذ   
ذتلييديذ د ذألا وذيئًذألااايويهذا اوميضذألاالجنميدض،ذ يضدساذتد ذتد  ذ د ذا ملدألثذا  ديذ دهذا لردأًل

ذا ا لي.ذا  و مضذاالي واضيضذ  ق يهذا جينبذا نرواذ ل واذضذألا لاذي وي ًذ عذا جينب
 ب. الجانب الميداني:

 ا ألذيئًذاآل يض:ذييذج عذا ميينيتذا  الألمضذ ل واذضذاذ خ هذا ميلث
 نر  دي ذا  ملدأل  ي ذ د ذخدسًذا ألاةدعذا  يد انيذيديذا  ذ:ذةديهذا ميلدثذم اييندضالمعاينة الميدانية

 ألاةعذا ا ًذييذااةذيهذلاتذا اسةضذمي  واذض.ذ ايينض

 ا ذاذ  يوةذاالذد مينضذإلد ىذاا ألاتذااذيذديضذا  ديذات  د تذيديذا  واذدضذذ:استمارة االستبانة 
(،ذانذددجي ياذ ددعذ نيجيددضذا ملدث،ذةدديهذا ميلددثذم ألزيددعذ1ا لي يدضذ قيددي ذ  غيددواتذا  واذددضذ للدل)

(ذيدديذ ا ددًذاا مذددضذا جدديىزةذأل دد اذ دد ذ21)ذاذدد  يوةذاالذدد مينضذتلددىذاايددوا ذا  ملددأل ي ذمادد  
%ذ ددد ذ ج دددأل ذا ييودددًذا  نري ددديذ42ىدددلاذا  ج دددأل ذمنذدددمضذ(ذاخدددلتذنذدددمضذ ددد ذ34 ج دددأل ذ)
(ذ هذات  ي ذاجيمدي يهذيديذ ل يد ذا  لد ييتذا  ذدأليقيض،ذأل دهذ ألزيدعذاذد  يوةذاالذد مينضذ4ا  لللذ)

(ذ د ذ ج دأل ذ140ييذا شووضذا اي دضذ ردنيتضذاال أليدضذألا  ذد لز يتذا اميدضذيديذنيندألىذماد  ذ)
(ذ5 ذ ج أل ذا ييوًذا  نري يذا  لللذ)%ذ 42(ذاخلتذنذمضذ  ذىلاذا  ج أل ذمنذمضذ131)

وذا  عألاذ ل نر ضذا  ملأل ضذ،ذألش لتذا   ي هذات  ي ذاجيمي يهذييذ ل ي ذا  ل ييتذا  ذأليقيض
ا شابذألاايوا ذا اي لي ،ذأل هذاذ وجيتييذمي وي ًذألم اد ًذاذد جيمضذذيااةذيهذأل ذؤأل ذأل  يوا
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   دددًذمي ادددي لي ذيددديذا  نر دددضذ%،ذألةددد ذ دددهذاخ يددديوذىدددلهذا ايندددضذ ددد ذ ج  دددعذا  واذدددضذا  111
ا  ملأل ددض،ذأل ددهذاخ يدديوذا  ذددؤأل ي ذيدديذا  نر ددضذا  ملأل ددض،ذانيددهذي  لددأل ذا  ذددؤأل ي ذاإل اويددي ذ
ذأ ذ ادألوذأل لذد ذأ ائيدي،ذأل د ذخدسًذىدؤالءذ ا لاذ  ذخس يدهذيد هذإ اوةذا  نر دضذا  ديذ لديأًل

ا قددواواتذا سز ددضذ  دديذذاايددوا ذيدد هذ جدديألزذا و يددوذ دد ذا  شددوستذألا  األةدديتذمقدد و يهذتلددىذا خدديل
ي   اددأل ذمددوذ دد ذرددسلييت،ذألوددل كذيلّنددوذ دد ذخس يددهذيدد هذإجددواءذا  غييددوذيدديذ ج ددًذأنشدداضذ

ألةددد ذ دددهذاذ شددديوةذا خمدددواءذألتلدددىذضدددألءذ سلرددد يهذ  دددتذذا  نر دددضذألخيردددضذاايدددوا ذا ادددي لي .
 د ذاالضييضذألا للفذألا  اد يًذم ديذينيذدبذ ألضدأل ذا  واذدض،ذألةد ذ دهذاتد ا ذاذد  يوةذاالذد مينضذ

،ذألضد تذاذد  يوةذةمًذا ميلثذاذ ني ااذ ل لد ييتذا  ذدأليقيضذا  ق  دضذ د ذةمدًذا و ديبذألا مديل ي 
 االذ مينضذ يذيأ ي:

 اويعيضذمي  ملأل ي ذألش لتذ الأل يتذألريعيضذألشخريضذت ذااليوا ذا  ملأل ي .ذميينيت  

  ات  غيوذا (ذ قييي ذ وًذ0  اللذمقيي ذأماي ذا  واذضذليثذ ض نتذ)ذمييني. 

(ذ1,4,0(ذألمأألزا ذ)ا عل،ذ ليي ،ذا علالذ)ذذ  يوةذاالذ مينضذتلىذ قيي ذ س يذألر  تذا
 ج يددعذااذددئلضذأل ج يددعذا  لدديألوذمألضددعذنذددبذذألاالنلددوافذا  ايدديواذ ددهذلذدديبذا ألذدداذا لذدديميألذ

 ذ.ذؤاًذا  ألايقضذتلىذوً

 متغيرات الدراسة الواردة في استمارة االستبانة (1الجدول )

 التسويقيةالتحديات  ت
أرقام المتغيرات 
في استمارة 
 االستبانة

الرموز المستخدمة 
في نتاةج التحميل 
لمعمل االلبسة 
 الجاىزة ولدي

الرموز المستخدمة في 
نتاةج التحميل لشركة 
االدوية والمستمزمات 

 الطبية العامة

 ------------------------ المعمومات التعريفية 

 X1-X5 Y1-Y5ذ1-2 تحديات التسويق االجتماعي 1

ذY6-Y10ذX6-X10ذ3-11 تحديات الكفاءة والفاعمية 2

 Y11-Y15ذX11-X15ذ11-12 تحديات التقنية التسويقية 3

ذY16-Y20ذX16-X20ذ13-41 تحديات االتصاالت التسويقية 4

ذY21-Y25ذX21-X25 41-42 تحديات إدارة الجودة التسويقية 5

ذY26-Y30ذX26-X30 43-01 تحديات المنافسة التسويقية 6

ذY31-Y35ذX31-X35 01-02 تحديات ادراك الزبون 7

ذY36-Y40ذX36-X40ذ03-11 تحديات الىداف التسويقية 8

ذ  ذات ا ذا ميلث.ذالمصدر: ذا ج أًل



03 
 

 اختبارات صدق استمارة االستبانة  .2
 ألزيايديذ هذإخضي ذاذد  يوةذاالذد مينضذا  اد ةذاغدوااذا  واذدضذا لي يدضذإ دىذاخ مديواتذةمدًذ

ذ   لتذميآل ي.
 أ. االختبار قبل توزيع استمارة االستبانة

 ذيقردد ذمددوذةدد وةذا  قيددي ذتلددىذةيددي ذا ردديىوةذةيدد ذا  واذددض،ذألات  دد ذقياااس الصاادق الظاااىري:
(ذ ل أود ذ4ا ميلثذتلىذآواءذت  ذ  ذا خمواءذا   خرري ذييذ جديًذا الدألهذاإل اويدض،ذا  للدلذ)

  ذرلضذا  قييي ذأل  ىذ سء  ييذ عوضييتذا  واذضذألأى اييي،ذألاذ اس ذأوائيهذمشدأ ذةد و ييذ
 .ض  ذألضألحذ قييذييذأل ة ييذتل يياذيذتلىذةيي ذ  غيواتذا  واذضذم ي

 ذُاخ مدددوذةيدددي ذا شددد أل يضذ ددد ذخدددسًذإ قددديءذا ا يددد ذ ددد ذااذدددئلضذتلدددىذا ذدددي ةذقيااااس الشااامولية:
ذ. كذت ذ  ىذش أل يضذ  غيواتذاالذ مينضا خمواء،ذألل

 االختبار بعد توزيع استمارة االستبانة . ب

 ا ددماا،ذألل ددكذ دد ذذ:ذأليقردد ذمددوذ وجددضذاذدد قس يضذا   غيددواتذتدد ذماضددييالااداخمي االتساااق
(ذإ دىذألجدأل ذ ج ألتدضذوميدوةذ د ذتسةدديتذ1خدسًذ اي دًذاالو مدياذا مذديا،ذأليشديوذا  للدلذ)

االو مددياذا  انأليددضذألا  ألجمددضذمددي ذىددلهذا   غيددوات،ذأل دد ذل ددكذنذدد  ًذتلددىذإ وينيددضذةيددي ذىددلهذ
 ا   غيوات.

 أساليب التحميل اإلحصاةي  .3

 ؤشددواتذ ةيقددضذ خدد هذأىدد افذذاذدد خ  تذ ج ألتددضذ دد ذا ألذدديئًذاإللردديئيضذ ل ألرددًذإ ددى
 خ ميوذيوضيي يي،ذأل   لتذىلهذا ألذيئًذاإللريئيضذميآل ي:ذاا  واذضذا لي يضذألذ

ا  ودددواواتذألا نذددددبذا  ئأليددددضذألا ألذدددداذا لذدددديميذ نذدددبذاال عدددديلذالذدددد  يوةذاالذدددد مينضذوألنيدددديذأ اةذ.ذأ
 ألرفذ  غيواتذا  واذض،ذألتواذ نيةشضذا ن يئجذااأل يض.

 (،ذ ل اوفذتلىذا اسةضذا  ألايقيضذمي ذا   غيوات.Chi-Squareاخ ميوذ ومعذوياذ).ذب

R اي ًذاالنل اوذا    وجذ).ذت
ذ(ذ ميي ذاالى يضذا نذميضذ   غيواتذا  واذض.2

 سادسًا: حدود الدراسة
ذأل  ض  ذا ل أل ذا ز ينيضذألا  وينيضذ ل واذضذألويال ي:

ذ5/11/4111أل غييدضذذ5/11/4110:ذي   ًذز  ذاتد ا ذا وذدي ضذيديذا  د ةذ د ذالحدود الزمانية .1
 ي وةذاو يًذا  واذض.

(ذأل)ا شددددووضذا اي ددددضذ رددددنيتضذاال أليددددضذ ا ددددًذاال مذددددضذا ألال يددددض:ذ ددددهذاخ يدددديوذ)الحاااادود المكانيااااة .4
 ألا  ذ لز يتذا اميض(ذ وينياذ ل واذضذا لي يض،ذأل ل موواتذاال يض:

 .ًألضألحذيووةذا  واذضذألانذجيهذا  ي ا ذ عذ نر يتذاالت ي 

 ا  ل ييتذا  ذأليقيضذييذا  نر  ي ذا  ملأل  ي .ذاو عي ذ ذ ألى 
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 المبحث الثالث
 وصف مجتمع الدراسة واالفراد المبحوثين

ذ:ي اولذىلاذا  ملثذا ىذا جألانبذا   القضذمألرفذ ج  عذا  واذضذألااليوا ذا  ملأل ي 
 اواًل: وصف مجتمع الدراسة

ا شووضذا اي ضذ ردنيتضذاال أليدضذألا  ذد لز يتذا اميدضذألذذ ا ًذاال مذضذا ألال يضذ ق ذ هذاخ ييو
 جددديالاذ اميقيدددياذ ل واذدددض،ذألياددد ذ ل يددد ذ ألةدددعذا  واذدددضذا دددوااذضدددوألويياذ ددد ذاجدددًذ لقيدددلذذيددديذنيندددألى

ا  ألضددألتيضذألا ردد لذألا  مدديتذألا  دديذ ادد ذشددوألاياذالز ددضذيدديذاذدد  يوةذاالذدد مينضذا  دديذ خددصذا اينددضذ
الجدددواءذ دددوذذىددد يياذذا  نر  دددي ذا  ملدددأل  ي ا ميلدددثذ دددل كذألضدددعذذ(،66،ذ4115ا  ملأل دددضذ)ا اندددزا،ذ

الذ لردددديًذا  ألايقدددديتذا  م ئيددددضذذألةدددد ذ الددددبذ نددددوذل ددددكذاالن ردددديوذ،ا  واذددددضذا  ي انيددددضذ نددددلذا مدددد ء
تليدددوذيودددوةذذتيوضدددياذذا  نر  دددي ذا  ملدددأل  ي ألةددد ذةددديهذا ميلدددثذم قيملدددضذا  ددد يوذيددديذ لدددكذذ،االردددأل يض

يذألماددد ذتددد  ذ ددد ذا  قددديمستذألا زيددديواتذلردددلتذا  واذدددضذأل ل ألاىددديذ مينددديذاىددد افذا  واذدددضذألاى ي يددد
ا لددألاواتذألا  قدديمستذا شخردديضذأل ألزيددعذذمددلجواءا  ألايقددضذتلددىذاجددواءذا  واذددضذأل دد ذ ددهذةدديهذا ميلددثذ

ذا لي يض.ذل واذضاذ  يوةذاالذ مينضذ 
 معمل االلبسة الوالدية في الموصلفي  مجتمع الدراسة عينة وصف .1

ا ألال يدددضذيددديذا  ألردددًذالددد ذ اي دددًذا شدددووضذا اي دددضذذ ا دددًذاال مذدددضمقدماااة تاريخياااة لممعمااال: أ. 
ذألا نذدديجذيدديذا  ألرددًذأل شددوأل ذا قادد ذ  رددنيتضذاال مذددضذا جدديىزةذا  دديذ ضددهذايضددياذ رددنعذا غددًز

 ا اميذأل للجذا قا ذييذوووألكذأل ا ًذا خيياضذييذموالض.
 ليددأل ذ يندديو(ذألمدد أذاالن دديجذا عالدديذتدديهذ6,2مددوا ذ دديًذةدد وهذ)ذ1654 أذدد ذا  ا ددًذتدديهذ

ةااض(ذذنألييا،ذألالذيزاًذيا ًذميديذ لد ذاال ذوغدهذا ردوألفذ1411111 وذا  ر ي يضذا مي غضذ)مايةي
ا ردددامضذا  ددديذ دددوذميدددي،ذا  ا دددًذ  خردددصذيددديذان ددديجذاال مذدددضذا ألال يدددضذألا مني يدددضذ  خ لدددفذا عئددديتذ

ذ.يضا ا وذ
ذ:شرح موجز عن اقسام المعمل ب.
 ألىدديذ) وللددضذانشدديءذا  أل يددً(ذذ ان دديجا للقددضذاالأل ددىذذأ مدد  :قساام اعااداد التصاااميم والقوالااب

 ا  دد اذتلددىذاالم ودديواتذا شخردديضذ ل ردد  ي ذاألذنشددواتذ ألوذاالزيدديءذا اي  يددضذأل اوذاالزيدديءذ
،ذألماد ذاةدواوذ نعيدلذا  دأل يستذ جدواذت ليديتذاتد ا ذا قألا دبذليجدضذا ذدأللا اواةيضذاضييضذا ىذ

ذ. ان يجا  يذي هذتلىذضألئييذ ل ي ذا و ييتذا  الألمضذ
 ي ودددأل ذا قذدددهذ ددد ذذدددمعذ نيضددد ذ دددزأل ةذم وددديئ ذخيردددضذ نشدددوذ لفصاااال والتحضااايرات:قسااام ا

  ذدددييًذت ليدديتذا قدددصذميذددد خ اهذ قرددديتذتي أل يدددض،ذأليدددلذذاألذلا يدددياذذاالة شددض،ذ  لدددوكذيددد أليياذ
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ما ىيذي هذ دوةيهذألوزهذا قادعذأليدلذنرديهذاالن ديجذذ  ذةذهذا  ر يه،ذةا مي وألنيتذا  نعلةذألا  قووذ
 . ةيلا 

 (ذخداذ12 يونض(ذخييادضذتي يدضذأل  خرردض،ذ ألزتدضذتلدىذ)640يضهذا قذهذ):ذقسم الخياطة
 نألتيضذ ل  ةذ  ذا  أل يست.ذذإلن يجا ذوًذخاذان يجيذ  خرصذذالان يجي،ذ

 :خاداذاالن دديجذ)ا ذدنأليض،ذا شديويض،ذا يأل يدض(،ذألمو جدضذاالن ديجذيدديذذملتد ا يقدألهذذقسام البرمجاة
 ألييوذوييضذ ألازهذا خييادض،ذ ذد خ  يذنرديهذذت ذوييضذاالةذيه،ذ  لقيلذانذييميضذ  ألازنض،ذيضساذ

 و وألنيضذييذنشياي و. االذا ليذمض

 يدديتذاالن يجيددضذأل لضدديوذخيواددضذ ل دد ذألاجمي ددوذاالذيذدديضذ ألزيددعذ والددًذا ا :ايااقساام التكنولوج
نردديهذأل ألزيددعذا ألةددتذألا لووددضذمشددوًذ يمددتذذأليددلا  ودديئ ذا  الألمددض،ذ  نعيددلىيذأل دد ويبذا اددي لي ذ

 ألوييضذ والًذاالن يجذمي  عريً.

 :يددديذ ألواتذ خريرددديضذ  ايةمدددض،ذموألوذددديتذذ ددد ويبذا ودددألا وذاالن يجيدددضذي مندددىذمركاااز التااادريب
ذا ىذ  .الن يجذللقيتذاخيياضذاأل يضذ ؤىلييذ ل خأًل

 :ذميإلن ديجقدوذ يديهذا علدصذألا  و يدًذأل قليدًذا  ويألضديتذ يقعذتلدىذتيذقسم السيطرة النوعية،
ا دددىذا لددد ذاال ندددىذأليدددأللذا  ألاردددعيتذا قييذددديضذا  ا  ددد ةذ ددد ذةمدددًذا جيددديزذا  وودددزاذ ل قيدددي ذ

 .ألا ذياوةذا نألتيض

 :يل دألاذا  ردنعذتلدىذنرديهذ  وي دًذ لرديينض.ذاضدييضذا دىذ ردنيعذماداذةادعذ قسم الصيانة
ذ ذ. أل ذ ألةفذا  ويئ ذألا  يذوينتذ ذ ألو ذذيمقياذا غييوذييذألوشضذا ريينض،ذا  يذ لأًل

 يقدددألهذا ددد ألوذاالذيذددديذألا عيتدددًذيددديذ دددي ي ذا ايةددديتذ ددد ذا  يددديوذذ:قسااام الخااادمات اليندساااية
ذألاا ألاتاد  ذ ا ويوميئيذألا مخيوذا  ضغألاذألاالنيوة،ذأليلدألاذتلدىذألوتذ ردليهذا  دياألواتذألا

ذ.ذا   يلضذيتاال وينيذأليلول كذيؤ  ذ رنيعذةاعذغييوذذ،ااخوى
 :الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية في نينوىفي  وصف مجتمع الدراسة .2

 ا شووضذا اي ضذ رنيتضذاال أليضذألا  ذ لز يتذا اميضذيديذذ أذذت عن الشركة: مقدمة تاريخية
ا  اددد ًذماددد ذا ذذ1664(ذ ذدددنضذ44 قدددينأل ذا شدددوويتذا اي دددضذوةدددهذ)ذ(ذأليقدددياذ4114نيندددألىذتددديهذ)

ذشددددووضذ ذ ألائيددددضويندددتذ رددددناياذ يماددديذ لشددددووضذا اي دددضذ رددددنيتضذاال أليددددضذيددديذذددددي واءذأل اددد ذاأًل
لرددأل ييذتلددىذذيضددساذتدد ذ(ISO9001:2008)لوأل يددضذ لرددًذتلددىذشدديي ةذا جددأل ةذا  أل يددض

(ذ اززذا شيي ةذاالأل ىذأل ؤود ذJAS ANZي يضذاالذ وا يضذ) شيي ةذجأل ةذ ينيضذ  ذىيئضذاالت 
(ذمدد اذاالن دديجذيدديذISO 9001:2008ألنرددهذشدديي ةذا جددأل ةذا دد أل ي)ذ  مددي ئووضذ اميددلذا شدد

 وللددضذذ  دد خ4114ًشددووضذمادد  ذ لدد أل ذ دد ذا  ذ لضددواتذ ددهذ اددألوتذا وينيي يدديذيدديذتدديهذا 
ذي  ذددداتددد  ذ دد ذا خاددألاتذاالن يجيددضذا ل ي ددضذا   اددألوةذألذملضددييضذ دد ذا  اددأليوذ   لددتذذةج يدد 
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ألنألتددياذ  وددأل ذالدد ىذا شددوويتذا    يددزةذا  يماددضذ ددألزاوةذا رددنيتضذألا  اددي  ذألا  دديذذان يجيدديذو ددياذ
 .1/4/4114ات ي ييذا عاليضذييذم أت

م خ لدفذاالشدويًذا ردي النيضذأل ا  د ذذياذ ألائيدذااذ ذ لضدوذذ162او دوذ د ذذ ن جذا شووضذلي يياذ
اينيددددددضذيضذألا موذيددددديذان يجيددددديذتلدددددىذا  ألاردددددعيتذا اي  يدددددضذا ددددددألاو ةذيددددديذ ذدددددي يوذاال أليدددددضذاال ويويددددد

(BP,USPذ)ألا ذددداوذأل ذددد  وذا شدددووضذايقيدددياذم ندددأل ذذ ددد ذنيليدددضذا جدددأل ةذزمددديئ  لمددديذال ييجددديتذا ألذ
مويدددعذذتي أل يدددياذتي يدددضذألاذدددايوذ نيذدددمضذألا  ألذدددعذذان يجيددديذمل خددديًذ ذ لضدددواتذج يددد ةذلاتذجدددأل ة

اليلددتذذ4110يديذا اديهذألذاالن يجيدضذألاذد ل اثذاةذدديهذان يجيدضذج يد ةذذاةذدي ييا ايةديتذاالن يجيدضذ
االو نيدضذذGMS Holdingذذدنضذ دعذشدووضذ15ا شدووضذا دىذاذد   يوذم ألجدبذتقد ذ شديووضذ  د ةذ

ذ.1/6/4110ييذيئييا قيمضضذألميشوتذن 
 :وهذ  ذا ايرد ضذذ141وهذش يًذ  ينضذا  ألرًذذ11 قعذا شووضذتلىذما ذذموقع الشركة

 (ذا فذ  وذ ومع.511مغ ا ذأل شغًذ ذيلضذ)
 ذا رددي النيضذ  دديو ذا شددووضذنشددياييذيدديذ رددنيعذا  ذ لضددواتذ:يااةاقسااام الشااركة االنتاج

   ذخسًذا  رينعذا  يماضذ ييذألىي:
  :ذةذدهذا ومذدألالتألذذةذهذا لمألبت ي ةذألىىذذ  ذاةذيهذان يجيضذألي أ فمصنع ادوية نينوى

ةذددهذألذذيددً يلةذددهذا  ددواىهذألا  ألذذةذددهذا خسردديتذألا  اق دديتألذذةذددهذا شددوابذألةاددواتذا عددهألذ
ةذددهذان ددديجذألذذألالتمددةذددهذاال ألذذةذددهذا  ضدددي اتذا ليي يددضألذذةذددهذا مخيخدديتألذذةاددواتذا ايددأل 

ذ.اال أليضذا  ضي ةذ لذواي 
 يادد ذ رددنعذا  لي يددًذا ألوي يددضذ ددينيذاومددوذ رددينعذا شددووضذألا عويدد ذذة:دياامصاانع المحالياال الوري

  ذنألتوذتلىذ ذ ألىذا اوالذأليقعذييذليذا رنيتيذييذا جينبذااليذوذ  ذ  ينضذا  ألردًذ
ا  لي يددًذذإلن دديجمددعذأليل ددألاذتلددىذخداذ  اددألوذوذ  دوذ ذ15111ا وليددضذلددألا يذذ ذدديل وأل ملدغذ

ذ16ملن دديجأليقددألهذذ ددًذذددنأليياذذ211 سيددي ذةنينددضذذدداضذذ11ا ألوي يددضذمايةددضذان يجيددضذ رددًذا ددىذ
ا ألوي يدددضذا  نقدددلةذ لليددديةذألا  لي يدددًذا  ذددد ا لضذيددديذت ليددديتذجوالدددضذا قلدددبذذ لي يدددً ددد ذا ذنألتدددياذ

  وليضذألغيوىي.ا  ع ألحذأل لي يًذغذًذا
  :سيطرة نوعية محكمة لضمان جودة المنتج 

ذااذ والدًذان ديجذاال أليدضذ جنمدياذذ لذدياوةذا نألتيدضذتلدىذوييدضذ لو دياذذ عواذا شدووضذنري دياذ
ما ليددضذذ دد ذوألنددوذ ددي ةذاأل يددضذ ددوألوااذذام دد اءاذيخضددعذا دد ألاءذا ددىذيلألردديتذوي لددضذذالانلددوافذنددألتيذ

ذذا  رنيع.
 ذاىداف الشركة

 لقيددلذن ددألذلقيقدديذم ددألاو ذا شددووضذذا ددىذا شددووضذتلددىذ نعيددلذخاددألاتذ يدد ف  ووددزذاىدد افذ
ذا ىذاالت  ي ذتلىذا  ألاو ذا لا يضذألاى يي ذ: لألرأًل
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 ذز نددددديذألم ددددديذيلقدددددلذا  ادددددأليوذا  ذددددد  وذذيدددددلا  ألذدددددعذمي ايةددددديتذاالن يجيدددددضذألا خ  يدددددضذألذ جددددد أًل
ذميإلن يجيض.

 لا يدددضذيددديذ غايدددضذال ييجددديتذ زيدددي ةذاالت  دددي ذتلدددىذا  دددألاو ذا ذيدددوا ات قليدددًذا ولدددفذأل ارددديهذاال
ذ.ا شووضذالذ  واوذ  يوذضذنشيايي

 ا نددددألتيذأل اددددأليوذا نألتيددددضذألا  امئددددضذألا  غليددددفذ دددد تهذ قأل دددديتذا  نييذددددضذ ددددعذذميإلن دددديجا  ألذددددعذ
ذا شوويتذاالخوىذألا  ذ لضواتذا  نييذضذييذا ذأللذ

 ذ.و اتذاضيييضااالجيزةذا   ألةعضذألا  يذ لقلذألذألذذا خاألاذألا  ويئ ذ أىًاتي ةذ
 اذددد غسًذا  مدددي غذا  خرردددضذ ل ألازندددضذاالذددد   يويضذم ددديذيضددد  ذا  نعيدددلذا  دددي يذألا  دددي اذألم ددديذ

ذا ألاو ات.ذ اريهيلقلذ
 ًذيددديذشدددوويتذتي  يددددضذوردددينضذتدددد ذاويدددلذاال ردددديًذاذا ا دددًذتلدددىذ عايدددد الذددد   يوذألا دددد خأًل

أل ادددأليوذذنأل ألجيددديا  ميشدددوذ دددعذىدددلهذا شدددوويتذألا  ذددد   وي ذألاالذددد عي ةذ ددد ذةددد وا يهذ نقدددًذا  و
ذ.ذن يجيضذألاذ غسًذا ايةضذا عيئضضا خاألاذاال

  ز نيددضذ ل جييددزذألا  وويددزذتلددىذذ دد ةألاال  ددزاهذمذة لميددضذ  المدديتذا ذددأللذألاذدد ي افذاذددألالذج يدد
ذ.ا  ذأليلذألا  ميايتذ  لقيلذايوا اتذ غايذ وي يفذا ا ي ضذألا  ريويفذا  شغيليضذاالخوى

 ذ.ا  اخلضذييذت ليضذ رنيعذاال أليضات  ي ذ ري وذ أل ألةضذألورينضذ  جييزذا  ألا ذاالأل يضذ
 وذاالذيذدديضذلموددًذ عيرددذ اتددسهيجددي ذ نيجيددضذج يدد ةذا اددأليوذاالتددسهذا دد ألائيذألا ا ددًذتلددىذ

ذ ل وأليجذت ذ ن جيتذا شووضذأل شجيعذا  ألاا ذتلىذاة نيءذا  ن جذا ألاني.
 و مياديتذ نعيلذموا جذألاذاضذ  ن يضذة واتذا اي لي ذألمنيءذا قد واتذ د ذخدسًذمنديءذشدموضذ د ذاال

ا اددددي ًذ ل ددددألاو ذا مشددددويضذألذا ددددًذتلددددىذاالذدددد غسًذاال  ددددًذ  ددددعذا جي ادددديتذأل واوددددزذا ملددددألثذألا
 ا   يلض.

 (*)وصف االفراد المبحوثينثانيًا: 
 (A)( وصف االفراد المبحوثين لمعمل اللبسة الجاىزة ولدي 2الجدول )

 الجنس

 انث  ذكر

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

43 24 41 15 

 الفةات العمرية

 فاكثر 51 سنة50-41 سنة40-31 سنة21-30

                                                           

 .ذ شووضذا اي ضذ رنيتضذاال أليضييذا(ذ    لضذBألا  نر ضذ)ذم ا ًذاا مذضذا جيىزةذأل  اذ    لضذA)ا  نر ضذ)ذ(*)
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واو
  و
ا

ذمضذ
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

 

2 11 13 04 40 13 3 14 

 التحصيل العممي

اعدادية فما 
 دون

 دكتوراه ماجستير دبموم عالي بكالوريوس دبموم فني

واو
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

 

1 4 6 15 02 41 1 5 1 4 - - 

 عدد سنوات الخدمة

 فاقل 6
 

 فاكثر 20 سنة19-13 سنة7-12

واو
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

 

4 1 14 41 41 11 13 04 

 الدورات التدريبية

 داخل القطرأ. 

 ثالث دورات فاكثر دورتان دورة واحدة يوجدال 

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

 01 14 04 13 43 10ذ5 1

 خارج القطرب. 

 ثالث دورات فاكثر دورتان دورة واحدة ال يوجد

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

01 35 11 44 2 11 - - 

ذ  ذات ا ذا ميلثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالمصدر: ذ = N 21ا ج أًل
ذ) ذ(ذ يذيأ ي:4ي ضهذ  ذا ج أًل

%(ذيدددديذ قيمددددًذ24ىدددديذا ددددلوألوذالذملغددددتذ)ذا نذددددمضذااومددددوذ دددد ذااليددددوا ذا  ملددددأل ي الجاااانس:  .1
%(ذ دد ذاالندديث،ذ  دديذيشدديوذا ددىذات  ددي ذا  ا ددًذيدديذاذدد خ اهذنذددمضذ قيومددضذ دد ذا ددلوألوذ15)

ذألاالنيثذييذانجيزذا  ييه.ذ
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%(ذألىدددددىذا نذدددددمضذااومدددددوذ ددددد ذااليدددددوا ذ13(ذملغدددددتذ)21-11نذدددددمضذا عئدددددضذا ا ويدددددضذ)العمااااار:  .4
%(ذ  ذايوا ذا اينضذ ليييذا عئضذا ا ويضذ04)ذ(ذالذملغت11-01ا  ملأل ي ذ ليييذا عئضذا ا ويضذ)

%(ذاال دددوذ11(ذالذملغددتذ)01-41(ذألاخيدددوااذجدديءتذا عئددضذا ا ويدددضذ)14يدديو و(ذألا مي غددضذ)21)
نجدديزذ ا ددلاذيؤشددوذا دد سكذا  ا ددًذ نذددمضذتي يددضذ دد ذا عئدديتذا    يددزةذلاتذا قدد وةذتلددىذا ا ددًذألا 

ذا  ييه.
%(ذ لييددديذ41ي ةذا مودددي ألويأل ذألا مي غدددضذ)ا نذدددمضذااتلدددىذويندددتذ ل لدددضذشددديالتحصااايل العمماااي:  .0

%(ذ هذاالت ا يضذي يذ أل ذ5%(ذ هذشيي ةذا  ملألهذا اي يذملغتذ)15شيي ةذ ملألهذينيذا مي غضذ)
 لددضذشدديي ةذا دد و ألواه،ذ%(ذيدديذلددي ذ ددهذيذددجًذ ل4ألشدديي ةذا  يجذدد يوذمددنع ذا نذددمضذألا مي غددضذ)

شديي ةذا مودي ألويأل ،ذيضدساذتد ذو وذ  ذا نرفذىيذ   ذيل ًذاالنذمضذا ا ذذ  يذيؤشوذا ى
ذاي قي ذا  ا ًذ ل لضذا شيي اتذا الييذ   ذ يهذا  أ يوذا مي غذييذ خ لفذا نشيايت.

%(ذ11(ذملغدتذ)16-10ا ذنذمضذااليوا ذا  ملأل ي ذ   ذ  ييهذخ  دضذ)عدد سنوات الخدمة:  .1
(ذ14-4)%(ذأل د ذ د ييهذخ  دضذ04يديو و(ذم ديذيادي ًذ)41ألىىذا نذمضذااوموذ ليييذا خ  دضذ)

%(،ذ شدديوذ1ييةددً(ذملغددتذ)3%(ذ دد ذا اينددضذيدديذلددي ذوينددتذ دد ذ يددهذخ  ددضذ)41ةدد ذملغددتذ)
(ذاال ددوذا ددلاذيؤودد ذ16-10ا ن دديئجذأتددسهذا ذنذددمضذااليددوا ذيدديذا  ا ددًذ  دد ذملغددتذخدد   يهذ)
ذألجأل ذا خموةذ  ىذا ا ي ذ  ذىؤالءذااليوا ذم يىيضذت ًذا  ا ً.

  شديووي ذيديذا د ألواتذا   ويميدضذ اخدًذا قادوذ  د ذةد ذملغدتذنذدمضذااليدوا ذاالدورات التدريبية:  .2
%(ذألىىذا نذدمضذااومدوذ لييديذ) ألو دي (ذليدثذملغدتذ01زأل ذييذ) سثذ ألواتذييو و(ذمنذمضذ)

%(،ذ5%(ذألاخيددوااذ)الذيألجدد (ذ ألواتذ  ويميددضذملغددتذ)43%(ذ ددهذ) ألوةذألالدد ة(ذةدد ذملغددتذ)04)
ألوةذخديوجذا قادوذ  د ذ دهذيدزأل ذيديذأاذ ذألملغتذنذمضذااليدوا ذا  شديووي ذيديذا د ألواتذا   ويميدض

%(ذألاخيددددوااذ)الذ11%(ذ ددددهذ) ألو ددددي (ذةدددد ذملغددددتذ)44ملغددددتذ)ذ%(ذ لييدددديذ) ألوةذألالدددد ة(ذال35)
%(،ذاال دددوذا دددلاذيؤشدددوذتددد ذةلدددضذ دددألايوذ لدددكذا ددد ألواتذخددديوجذ1يألجددد (ذ ألواتذ  ويميدددضذملغدددتذ)

ذا قاوذألةلضذ شيووضذايوا ذا  ا ً.
 (B)شركة العامة لصناعة االدوية م( وصف االفراد المبحوثين ل3الجدول )

 الجنس
 انث  ذكر

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

52 36 05 01 

 الفةات العمرية
 فاكثر 51 سنة50-41 سنة40-31 سنة21-30

واو
  و
ا

ذمضذ
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن
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40 16 16 11 11 00 11 5 

 التحصيل العممي

 دكتوراه ماجستير دبموم عالي بكالوريوس دبموم فني فما دوناعدادية 

واو
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

ذمضذ
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

واو 
  و
ا

 

ذمض
ا ن

 

1 0 11 11 54 34 41 14 4 4 - - 

 عدد سنوات الخدمة

 فاكثر 20 سنة19-13 سنة12-7 فاقل 6

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

14 11 26 15 14 01 11 5 

 الدورات التدريبية

 داخل القطرأ. 

 ثالث دورات فاكثر دورتان دورة واحدة ال يوجد

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

11 5 04 43 14 01 06 04 

 خارج القطرب. 

 ثالث دورات فاكثر دورتان واحدةدورة  ال يوجد

 ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو ا نذمض ا  وواو

 0 1 1 2 41 43 44ذ55

ذ  ذات ا ذا ميلثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالمصدر: ذ= Nذ140ا ج أًل
ذ) ذ(ذ يذيأ ي:0ي ضهذ  ذا ج أًل

%(ذيدديذ قيمددًذ36ا  ملددأل ي ذىدديذا ددلوألوذالذملغددتذ)ا نذددمضذااومددوذ دد ذااليددوا ذالجاانس:  .1
%(ذ دد ذاالنددديث،ذ  ددديذيشدديوذا دددىذات  دددي ذا  ا ددًذمي  وجدددضذااأل دددىذتلددىذا دددلوألوذيددديذ01)

ذانجيزذا  ييه.ذ
%(ذألىدددىذا نذدددمضذااومدددوذ ددد ذااليدددوا ذ11(ذملغدددتذ)11-01نذدددمضذا عئدددضذا ا ويدددضذ)العمااار:  .4

ألجديءتذا عئدضذذ  ذايوا ذا ايندضذ%(00(ذالذملغتذ)21-11ا  ملأل ي ذ ليييذا عئضذا ا ويضذ)
%(ذ5يددديو و(ذألا مي غدددضذ)21%(ذألاخيدددوااذا عئدددضذا ا ويدددضذ)16(ذالذملغدددتذ)01-41ا ا ويدددضذ)

اال وذا لاذيؤشوذا  سكذا  ا ًذ نذمضذتي يضذ  ذا عئيتذا    يزةذلاتذا ق وةذتلىذا ا دًذ
نجيزذا  ييه. ذألا 

 ددهذذ%(34ويأل ذألا مي غددضذ)ا نذددمضذااتلددىذوينددتذ ل لددضذشدديي ةذا موددي ألذالتحصاايل العممااي:  .0
%(ذ دهذاالت ا يدضذ11%(ذ ليييذشيي ةذ ملألهذينيذا مي غدضذ)14شيي ةذا  ملألهذا اي يذملغتذ)
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 لضذشديي ةذ%(ذييذلي ذ هذيذجًذ ل4ألشيي ةذا  يجذ يوذا مي غضذ)ذ%(0ي يذ أل ذمنذمضذ)
و دددددوذ ددددد ذا نردددددفذىددددديذ  ددددد ذيل دددددًذشددددديي ةذاالنذدددددمضذا ا ذذا ددددد و ألواه،ذ  ددددديذيؤشدددددوذا دددددى

ا موي ألويأل ،ذيضساذت ذاي قي ذا  ا ًذ ل لضذا شيي اتذا الييذ  د ذ يدهذا  دأ يوذا مدي غذيديذ
ذ خ لفذا نشيايت.

(ذةدد ذملغددتذ14-4ا ذنذددمضذاايددوا ذا  ملددأل ي ذ  دد ذ دد ييهذخ  ددضذ)عاادد ساانوات الخدمااة:  .1
يديذذ%(01(ذملغتذ)16-10%(ذ  ذا اينضذألىىذا نذمضذااوموذأل   ذ  ييهذخ  ضذ)15)

يددديو و(ذم ددديذذ41(%(ذ لييددديذا خ  دددض11ةدددً(ذةددد ذملغدددتذ)يأذ3 ذ يدددهذخ  دددضذ)لدددي ذويندددتذ ددد
-4%(،ذ شيوذا ن يئجذأتسهذا ذنذدمضذااليدوا ذيديذا  ا دًذ  د ذملغدتذخد   يهذ)5ياي ًذ)

(اال وذا لاذيؤو ذألجأل ذا خمواتذا  خ لعدضذ د ىذا ا يد ذ د ذىدؤالءذااليدوا ذم يىيدضذت دًذ14
ذا  ا ً.

ا قادوذ  د ذيوا ذا  شيووي ذييذا  ألواتذا   ويميدضذ اخدًذملغتذنذمضذاالالدورات التدريبية:  .2
%(ذألىددىذا نذددمضذااومددوذ لييدديذ) ددسثذ ألواتذيدديو و(ذ01ملغددتذ)ذةدد ذزأل ذيدديذ) ألو ددي (ذال

%(ذألاخيدوااذ)الذيألجد (ذ ألواتذ  ويميدضذملغدتذ43%(ذ هذ) ألوةذألال ة(ذة ذملغتذ)04منذمضذ)
 ويميدضذخديوجذا قادوذ  د ذ دهذيدزأل ذ%(،ذألملغتذنذمضذااليدوا ذا  شديووي ذيديذا د ألواتذا  5)

%(ذ1%(ذ دهذ) ألو دي (ذةد ذملغدتذ)41ملغدتذ)ذ%(ذ ليييذ) ألوةذألالد ة(ذال44ألوةذ)ييذأاذ 
%(،ذاال دددوذا دددلاذيؤشدددوذتددد ذةلدددضذ دددألايوذ لدددكذ0ألاخيدددوااذ)الذيألجددد (ذ ألواتذ  ويميدددضذملغدددتذ)

ذا  ألواتذخيوجذا قاوذألةلضذ شيووضذايوا ذا  ا ًذيييي.
 



 الفصل الثاني
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 الفصل الثاني
 التحديات التسويقية

انبػػرهذىػػذاذا لتػػؿذ ثالػػدمـذحثحػػضذنب فػػثتذثتػػننتذيالػػراتذنثاػػددةتذم ػػثيدؼذا ب فػػثذنػػفذ
ذ(.ٕا شكؿذ)ذت لثفدم تذا ث ومالمضخث ي ذثوتمحذا رك ئزذاأل   مضذ

ذ
 خارطة طريق مباحث وفقرات الفصل الثاني (2) الشكل

الفصل الثاني
 :

التحديات التسويقية 
ذ

:  المبحث األول
مفيوم التحديات 

التسويقية 
ذواساسياتيا

ذنليوـذا ثفدم تذا ث ومالمض
ذثنممزذا ثفدم تذا ث ومالمضذعفذا ناوق تذا ث ومالمض

ذخت ئصذا ثفدم تذا ث ومالمض
ذا ب بذنشوءذا ثفدم تذا ث ومالمض

:  المبحث الثاني
انواع التحديات 

ذالتسويقية 

ذثفدم تذا ث ومؽذاالجثن عي
ذثفدم تذا كل ءةذوا ل علمض
ذثفدم تذا ثالنمضذا ث ومالمض

ذثفدم تذاالثت التذا ث ومالمض
ذثفدم تذادارةذا جودةذا ث ومالمض

ذثفدم تذا نن ي ض
ذثفدم تذادراؾذا زبوف

ذثفدم تذاالىداؼذا ث ومالمض

:  المبحث الثالث
معالجة التحديات 

ذالتسويقية

ذدعـذا النواتذا ث ومالمض
ذثال مـذا  وؽ

ذثتنمـذنثك نؿذ لثابئضذوا ثغلمؼ
ذثخطمطذنثك نؿذ ثنشمطذا نبما ت

ذنوقعذنثنمز
ذا ن ءذالناض

ذاعثفذنفذخثؿذوك  ضذقومض
ذبفوثذث ومؽ
ذننثج تذجدمدة
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 المبحث األول
 باب نشوئيامفيوم التحديات التسويقية واس

 مفيوم التحديات التسويقية أواًل:
اآلونضذاألخمرةذبشكؿذكبمرذواال ثخداـذييذذاال ثخداـذا ثفدم تذنفذا نل ىمـذا ش ئاضذدثا

ذقدذمفنؿذييذطم ثوذا نانىذا  لبي ذا نليـو كن ذذييذا نج ؿذا النيذوا ثربويذواالقثت ديتذوىذا
وعرؼذاإلن  فذذا نجثنعذإ ىذا ثالدـذواإلتثحتأنوذقدذمفنؿذا نانيذاإلمج بيذا ذيذمديعذا لردذوذ

جنمعذاألدم فذذوفحتذا ثفدم تذننذذأفذخلالوذاهللذو جأذإ ىذو  ئؿذعدمدةذ نواجيضذىذهذا ثفدم تت
دارثي  وييذا الرافذا كرمـذدالئؿذك نلضذيليذقتضذ مدن ذمو ؼذتذاإلن  نمضذعلىذنواجيضذا ثفدم تذوا 

ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ٹ   ڤچ  تذق ؿذثا  ى:ذعلموذا  ثـ

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  

اآلم تذأفذذمثتحذنفذخثؿذىذهچڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 
 :نانىذا ثفديذ غًضذواتطثف ًذم فذومنكفذبذتىن ؾذثفدم ت

وكلنػضذا ثفػدم تذجنػعذثفػدتذوكلنػضذا ثفػديذتذا ثفديذ غًضذبنانىذا نب راةذوا نب رزةذ:التحدي لغةً  .1
نتدرذ لاؿذثفدتذنتػاؼذياػؿذفػداذجػ ءذيػيذ  ػ فذا اػربذثفػدمتذيثنػ ذإذاذب َرْمثَػوذيػيذياػؿذ

 ؿ:ذأنػػ ذُفػػَدّم َؾذأيذنا رتػػؾتذوىػػذاذون َزْعثَػػوذا غلبػػضتذوىػػيذا فػػدّم ذبنانػػىذا نبػػ رزةذوا غلبػػضتذمالػػ
ُفَدّم ذىذاذأيذنّدهذونظمرهتذوأن ذُفدّم ؾذبيذاذاألنرذأي:ذنب رمؾذا وفمدذيػ برزذ ػيذوفػدؾذنثفػظذ

 (.ٜٜٓٔ:ٛٙٔأفذنا نيذا ثفديذثدورذفوؿذا ثاندذوا التدذوا نب رزةذوا نب درةذ)ابفذننظورت
بػ  نانىذا لغػويتذييػوذطلػبذاإلثمػ فذمثتؿذاثت الذوحمال ذذا ثفديذاتطثف ًذ: التحدي اصطالحاً  .2

ب  نحػػػػػػػػؿذعلػػػػػػػػىذ ػػػػػػػػبمؿذا نن زعػػػػػػػػضذوا غلبػػػػػػػػضتذومثفػػػػػػػػددذا نحػػػػػػػػؿذثباػػػػػػػػ ذ نػػػػػػػػ ذمثفػػػػػػػػدهذبػػػػػػػػوذ)ابػػػػػػػػفذ
 (.ٜٗٛٔ:ٖخلدوفت

وثاػػػػػدذا ثفػػػػػدم تذا ث ػػػػػومالمضذنػػػػػػفذا نلػػػػػ ىمـذا ثػػػػػيذا ػػػػػثالطبتذانثبػػػػػػ هذواىثنػػػػػ ـذا ادمػػػػػدذنػػػػػػفذ
وردتذاذذالػػودذاألخمػػرةتذاالقثتػػ دممفذوا ننظػػرمفذيػػيذإدارةذاألعنػػ ؿذإ ػػىذج نػػبذا بػػ فحمفذخػػثؿذا ا

والذموجدذثارمؼذوافدذعلىذويؽذآرائيـذذوأظيرتذاخثثي تذيمن ذبمني ذا ثا رمؼذ لب فحمفا ادمدذنفذ
 (.ٗا جدوؿذ)ا ث ومالمضتذذنثلؽذعلموذمتلحذأفذمكوفذش نًثذوج ناً ذ نليوـذا ثفدم ت
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 (: تعاريف التحديات التسويقية وفق أراء العديد من الباحثين4الجدول )
 التعريف الصفحة السنة الباحث ت

ذٚٛ ٜ٘ٛٔ خطاب 1

نجنوعضذا ظروؼذوا نواردذواإلنك نم تذا ث ومالمضذا ثيذثفث جيػ ذاإلدارةذأوذ
ثتطرذ لثا نؿذناي ذييذفػمفذالذث ػثطمعذا  ػمطرةذعلميػ ذأوذا ثػأحمرذيميػ ذ
بشػػػػػكؿذنب شػػػػػرذو ػػػػػػرمعذوبػػػػػ ألخصذثلػػػػػؾذا ظػػػػػػروؼذوا نثغمػػػػػراتذا بمئمػػػػػػضذ

 ا خ رجمض.

2 
 

Rue and 

Holland 
 االيثرات تذا ث ومالمضذا ثيذثفنؿذعواقبذ لبمض.ذٜٓٔذٜٜٛٔ

 ٖ٘ ٜٜٓٔ خميل 3
ننػػػػػوذا ننظنػػػػػضذوأرب فيػػػػػ ذذيػػػػػياالثج ىػػػػػ تذا ث ػػػػػومالمضذا ثػػػػػيذثػػػػػؤحرذ ػػػػػلبمً ذ

 ا ن ثالبلمض.

4 
Rowe et. 

al 
ٜٜٔٗ ٜٜٔ 

أيذنوقػػػعذ مػػػرذنثئػػػـذيػػػيذا بمئػػػضذا ث ػػػومالمضذ لننظنػػػ تذمكػػػوفذقػػػوةذتػػػ رةذ
 .ال ثراثمجمثي 

5 

Robinson 

and 

Pearce 

ٜٜٔٚ ٔٚٔ 

ا ث ػػومؽذ ثجاليػػ ذ مػػرذذظػػرؼذأوذظػػروؼذ مػػرذنثئنػػضذنوجػػودةذيػػيذبمئػػض
ق درةذعلىذا وتوؿذإ ػىذأىػدايي ذا نر ػوبذيميػ ذا ثػيذثنػويذا وتػوؿذإ ميػ ذ

 إالذإذاذن ذأف نتذا ثا نؿذناي .

6 Larsen,R, ٕٓٓٔ ٕٜ 

ًاذأوذذ ػػػػؾذا وتػػػػعذا ث ػػػػوماليذا ػػػػذيذمنحػػػػؿذوجػػػػودهذأوذعػػػػدـذوجػػػػودهذثيدمػػػػد
ثشػػومي تذكلمػػً ذأوذجزئمػػً تذدائنػػً ذكػػ فذأوذنؤقثػػً تذ وجػػودذوتػػعذذإتػػا يً تذأو

 واال ثنرار.ذآخرذُمرادذ وذا حب تذوا الوة

7 Hitt et. al ٕٓٓٔ ٛ 

قدرةذا ننظنضذعلىذثشخمصذناطم تذبمئثي ذبواقامضذع  مػضذوا ثا نػؿذنايػ ذ
مػزةذا ثن ي ػمضذبفذرذننطاليذمالودذإ ىذاألنحلمضذييذاألداءذونفذحـذثفالمػؽذا ن

ذوعبورى ذنفوذا نمزةذا ن ثدانض.

8 

McFarlin 

and 

Sweeney 

ٕٖٓٓ ٖٖ 
تػػػػػػاوب تذونشػػػػػػ كؿذثامػػػػػػؽذاألداءذا ث ػػػػػػػوماليذوثارقػػػػػػؿذثفالمػػػػػػؽذأىدايػػػػػػػوذ

 ا نر ونضتذإالذأنوذالذمانيذا ثف  ضذاكثش يي ذوا ثا نؿذناي .

 ٘ٔ ٕ٘ٓٓ فتحي 9
مالمضذن باػضذثطوراتذأوذنثغمراتذأوذنشػكثتذأوذتػاوب تذأوذعوائػؽذث ػوذذ

 نفذا بمئضذا نفلمضذأوذاإلقلمنمضذأوذا دو مض.

 عب رةذعفذا فدودذوا نوانعذا ثيذثالؼذبوجوذثفالمؽذا ننظنضذألىدايي  ٙٙ ٕٙٓٓ الزبيدي 11

11 
 الصميدعي
 و العسكري

ٕٓٓٚ ٖٔ 

أيذنشػػ طذث ػػوماليذماػػ نيذنػػفذف  ػػضذعػػدـذا ثأكػػدذا ثػػيذثػػؤديذإ ػػىذثذبػػذبذ
ؤذبيػػػ ذوثنشػػػ ذف  ػػػضذثذبػػػذبذاأل ػػػا رذنػػػفذاأل ػػا رذوعػػػدـذا الػػػدرةذعلػػػىذا ثنبػػػ

 ا ثغمرذييذا ارضذوا طلبذوىوذأنرذالذمنكفذا  مطرةذعلمو.

12 
 الصميدعي
 والعسكري

ذٜٕٓٓ
 

ذٛ

ثلؾذا اوانؿذا نامالضذا نرثبطضذب  انلم تذا بن ئمضذواإلجرائمضذوا ثنلمذمػضذا ثػيذ
فركػػػضذا ننظنػػػ تذيػػػيذا ننػػػوذوا ثو ػػػعذيػػػيذاأل ػػػواؽذذيػػػيذثارقػػػؿذأوذثػػػؤحر

للػػضذوا ثػػيذثفػػدذنػػفذثفالمػػؽذاألىػػداؼذا ف  مػػضذوا ن ػػثالبلمضذوثاللػػؿذنػػفذا نخث
 يرصذأوذفركضذا ننوذا ن ثالبلي.

 .ب ال ثا نضذب  نت درذا نذكورةذأعثهذنفذإعدادذا ب فثذالمصدر:
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ذ(ذمثتحذاالثي:ٗونفذخثؿذا ثا رمؼذا ثيذوردتذييذا جدوؿذ)
ث ػػػػثطمعذا  ػػػػمطرةذعلمػػػػوتذثفنػػػػؿذذثثتػػػػؼذا ثفػػػػدم تذا ث ػػػػومالمضذب  ج نػػػػبذا  ػػػػلبيذا نثنحػػػػؿذ)ال .ٔ

نوقعذ مرذنثئـتذظروؼذ مرذنثئنضتذثيدمدًاذأوذذاالرب حتذننوذييعواقبذ لبمضتذثؤحرذ لبمً ذ
ثشومي تذتاوب تذونش كؿذثامؽذاألداءذا ث وماليذوثارقؿذثفالمؽذأىدايػوتذا نوانػعتذذإتا يً ذأو

 ثذبذبذاأل ا رذوعدـذا الدرةذعلىذا ثنبؤذبي (.

يػػيذاألداءذونػػفذحػػـذثفالمػػؽذذاألنحلمػػض ػػومالمضذب  ج نػػبذاالمجػػ بيذا نثنحػػؿذ)ثثتػػؼذا ثفػػدم تذا ث .ٕ
ذ.ا نمزةذا ثن ي مضذوعبورى ذنفوذا نمزةذا ن ثدانضتذالذمانيذا ثف  ضذاكثش يي ذوا ثا نؿذناي (

علػػػىذأنيػػػ ذ)ىػػػيذا ظػػػروؼذوا نػػػواردذذا ثفػػػدم تذا ث ػػػومالمضذإجرائمػػػ ًذذارمػػػؼثذمػػػرهذا ب فػػػثذانػػػوذمنكػػػفوذ
ذثنحػػػؿذثيدمػػػدًاذأوذإتػػػا يً ذأوا ثػػيذنػػػفذا بمئػػضذا نفلمػػػضذأوذاإلقلمنمػػػضذأوذا دو مػػػضذذواإلنك نمػػ تذا ن باػػػض

ذعلىذا وظملضذا ث ومالمض(.ذذؤحرذ لبمً ذأوذإمج بم ًذمذبن ثشومي ذكلمً ذأوذجزئمً ذدائنً ذك فذأوذنؤقثً ذوذ
ذا ثفدم تذنعذنل ىمـذأخرهذألفداثذنش بيضذ ي  ذ(:ٖٔتذٕٙٓٓتذ)ا نر ينني ذذوثال ربذنليـو

نوقػػؼذ ػػ نضذمحمػػرذنجنوعػػضذنػػفذا ث ػػ ؤالتذفػػوؿذإنك نمػػضذاال ػػثنرارذيػػيذثفالمػػؽذذشكككمة:الم .ٔ
 األىداؼتذوىيذف  ضذ مرذنر وبذيمي ذوثفث جذإ ىذجيدذننظـذ لثا نؿذناي .

 ثا نؿذناوذوا  ػمطرةذعلمػوذيػيذومنكفذاذأوذ لبم ًذذفدثذنفدودذاألحرذقدذمكوفذإمج بم ًذالواقعة:  .ٕ
 زننمضذقتمرةذن بم .ذندة

تذكنػػػ ذمث ػػػـذأوذ ػػػلبم ًذذثغّمػػػرذثػػػدرمجيذ نوقػػػؼذ رمػػػبذو مػػػرذعػػػ ديذقػػػدذمكػػػوفذإمج بمػػػ ًذ :الظكككاىرة .ٖ
نك نمضذا ثا نؿذناو.  ب  ثكرارمضذوا 

ع قثوذعفذثفالمؽذييذخلؿذمؤحرذن دم ًذالحادث:  .ٗ ذكل ءةذا نظ ـذييذنجنلوذنن ذقدذُمفدثذثوقلوذوا 
ذو مسذ وذانثداد.ذوُقاوىدايوتذومنثييذييذ فظضذا

ذات التسويقية عن المعوقات التسويقية ثانيا: تمييز التحدي
ذإفذا ثنممػػػػػػػزذبػػػػػػػمفذنليػػػػػػػونيذا ثفػػػػػػػدم تذا ث ػػػػػػػومالمضذوا ناوقػػػػػػػ تذا ث ػػػػػػػومالمضذبف جػػػػػػػضذإ ػػػػػػػى

ذBarney and Hesterly, 2006: 9))ذاىنػػ ثشػػخمصذنفػػ ورذاالخػػثثؼذبمنينػػ تذوا ثػػيذمرذ
ذ:(٘ا جدوؿذ)(ذCipe, 2007: 7و)
 المدى الزمني .1

مػػضذأطػػوؿذفثػػىذأنيػػ ذقػػدذثالثػػربذنػػفذوتػػلي ذب  ظػػ ىرةتذثنثػػدذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضذ لثػػراتذزنن
وثثن نىذثدرمجمً ذبشكؿذمجاؿذنا  جثي ذىيذاألخرهذبف جضذإ ىذيثراتذزننمضذ م ػتذب  التػمرة.ذأنػ ذ
ا ناوقػػػ تذا ث ػػػػومالمضذيػػػػمنكفذأفذثفػػػػدثذيػػػيذيثػػػػراتذزننمػػػػضذنخثللػػػػضتذ كنيػػػ ذثثتػػػػؼذ   بػػػػً ذب ػػػػرعضذ

 نواجيثي ذونا  جثي .

ذنوع الحمول المناسبة ليا .ٕ
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ا ثفػػػدم تذا ث ػػػومالمضذبف جػػػضذإ ػػػىذفلػػػوؿذثا ونمػػػضذثشػػػثرؾذيميػػػ ذأىػػػـذا ننظنػػػ تذإفذ ػػػـذثكػػػفذ
جنماي تذوث ثدعيذا نزمدذنفذا ثش ورذوا ثن مؽتذوا بفثذوا ثالتيذوتوالذإ ىذفلػوؿذثنثػ زذ   بػً ذ

وىػػذاذنػ ذمجاػػؿذا ننظنػػ تذاألننػوذجذ ػػذ ؾذا ثاػػ وفذوتػوالذإ ػػىذاال ثالػػ ءذذيػيذأنيػػ ذثراكنمػضذثدرمجمػػضت
بمفذفزنضذا فلوؿذأوذادوارذثلؾذا فلوؿذذن ذمظيرذقدرًاذاكبرجندةذواتفضذ لفلوؿذا نطلوبضذوبعندذأ

أنػػػ ذنػػػ ذمثالػػػؽذب  ناوقػػػ تذا ث ػػػومالمضذييػػػيذثثطلػػػبذجيػػػدًاذذاثمػػػً ذأوذا ثشػػػ رمً ذثبذ ػػػوذذعنػػػدذا ثطبمػػػؽت
 ا ننظن تذ نا  جضذىذهذا ناوق تذوا ثخلصذنني تذأوذثكمملي .

 العمومية .ٖ

ييذنط ؽذنك نيذأـذزن نيذأوذذأك فذ ث ومالمضذجنمعذا ننظن تتذ واءثشثرؾذييذا ثفدم تذا
 كلمين تذعلىذويؽذثال ربذفجـذثلؾذا ننظن تتذيمن ذثاتؼذا ناوق تذا ث ومالمضذبننظن تذبامني ذ
أوذأكحػػرذدوفذ مرىػػ ذوىػػذاذنػػ ذمجاػػؿذا ثنممػػزذبمنينػػ ذمنطلػػؽذنػػفذشػػنو مضذا نطػػ ؽذا ػػذيذثنثشػػرذيمػػوذ

ذفدم تذا ث ومالمضذىيذاألو عذثأحمرًاذوانثش رًا.ذثأحمراتذكثذا نليونمفتذي  ث
 إمكانية التخطي .4

ذيميػ ا ػىذناػ ممرذثالػ سذضذإفذنفذا نيـذىػػػػن ذاإلش رةذإ ىذإنك نمضذثفومؿذا ثفدمػػػػ تذا ث ومالم
ن ػػػػبذثخطػػػػيذا ننظنػػػػ تذا نخثللػػػػضذ االب ثيػػػػ ذا نثاػػػػددةتذوكحمػػػػرًاذنػػػػ ذنثفػػػػدثذعػػػػفذإنك نمػػػػضذثفومػػػػؿذ

ا ننظنػػػػ تذ لوتػػػػوؿذإ ػػػػىذفلػػػػوؿذن جفػػػػضذ نشػػػػكثثي تذأوذ لنػػػػػػب درةذا ثفػػػػدم تذإ ػػػػىذيػػػػرصذثغثننيػػػػ ذ
بػػمفذنكنونػػ تذا نليػػونمفتذذوىػػذاذنػػ ذمؤشػػرذإ ػػىذيػػ رؽذدقمػػؽٍذذوا وحػػوبذإ ػػىذآيػػػػػ ؽذثطومرمػػػػضذأيتػػؿت

مثج دذييذاشثن ؿذا ثفدم تذا ث ومالمضذعلىذباضذا نت نمفذاإلمج بمض؛ذوال ػمن ذأنيػ ذثلتػحذعػفذ
نظنػ تذنايػػ ذوثثخط ىػػ تذأنػػ ذا ناوقػ تذا ث ػػومالمضذييػػيذكحمػػرًاذنػػ ذوجػودذإنك نمػػضذيػػيذأفذثثاػػ مشذا ن

ثالثػػرفذب  نتػػ نمفذا  ػػلبمضتذوثخشػػىذا ننظنػػ تذنػػفذأفذثل ػػدذا ناوقػػ تذببن  يػػ ذوخططيػػ تذوبػػذ ؾذ
 ذاذعلػىذقػ دةذا ننظنػ تذأفذذيييذدائنضذا فذرذوا ثمالظذنفذن ذثنطويذعلموذا ناوق تذنفذنخ طرت

ىذأفذثفثوميػػ ذيػػيذكػػؿذنرفلػػضذالفذا ثا نػػؿذنػػعذثفػػدم تذكػػؿذثثا نػػؿذنػػعذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضذعلػػ
نرفلػضذمنكػػفذأفذمك ػػبذا ال ئػػدذنيػػ رةذيػػيذا ثا نػػؿذنػعذثفػػدم تذا نرفلػػضذا ثػػيذثلميػػ تذيتػػًثذعػػفذإفذ
نجردذا الـذبن ذثفثوموذكؿذنرفلضذنفذثفدم تذثننحذا ال ئدذيرتً ذأيتػؿذ لبالػ ءذيػيذنركػبذا المػ دةتذ

ذاذن ذأ الوذا فظذب  بال ءذيإنوذ  ذمكث بذا نزمدذنفذا حالضذوا الوة.وا 
 نطاق التأثير .5

ذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضذا ثاالمػػدذوا شػػؾذومكثنليػ ذا غنػػوضذبدرج ثػػوذا نخثللػػضتذوىػػيذا ثػػيذ مػثـز
ثثطلبذا درج تذا المػ ذنػفذا الػدراتذا فد ػمضذا ثػيذثنبحػؽذعنيػ ذرؤهذاال ثشػراؼذا ن ػثالبليذا ا  مػضذ

لواقػػػعذوا ن ػػػثالبؿتذوبػػػذ ؾذيإنيػػػ ذثنثػػػ زذب  ثشػػػابذا ننطلالػػػضذنػػػفذاإلدراؾذا نثبتػػػرذ لتػػػورةذا كلمػػػضذ 
خػػػرذنجػػػدذأفذا ناوقػػػ تذا شػػػدمدذوبثجػػػذرذننطلال ثيػػػ تذوكحػػػرةذثػػػداعم ثي ذوناطم ثيػػػ ذويػػػيذا ج نػػػبذاآل
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ا ث ومالمضذثثتؼذبػباضذنػفذكػؿذنػ ذاثتػلتذبػوذا ثفػدم تذو كػفذيػيذج نػبذأتػمؽتذويػيذنثنػحذ
ذ.وتوف ًذذأكحر

 لمعوقات التسويقية( تمييز التحديات التسويقية عن ا5الجدول )
 المعوقات التسويقية التحديات التسويقية المعايير ت

 ندم تذزننمضذقتمرة ندم تذزننمضذطوملض ا ندهذا زنني 1

2 
نوعذا فلوؿذ
 ا نن  بضذ ي 

 ثثطلبذجيدًاذذاثمً ذأوذا ثش رم ًذ ثثطلبذفلوؿذثا ونمض

 أكحرذدوفذ مرهثاتؼذبننظن تذبامني ذأوذ األو عذثأحمراذوانثش راًذ ا انونمض 3

 إنك نمضذا ثخطي 4
اشثن  ي ذعلىذباضذا نت نمفذ

 اإلمج بمض
 كحمرًاذن ذثالثرفذب  نت نمفذا  لبمض

 نط ؽذا ثأحمر 5

مثزني ذا ثاالمدذوا شؾذومكثنلي ذ
ا غنوضذبدرج ثوذا نخثللضتذوثنث زذ
 ب  ثشابذا شدمدذوبثجذرذننطلال ثي 

ثثتؼذبباٍضذنفذكؿذن ذاثتلتذبوذ
ييذج نبذأتمؽتذوييذنثنحذا ثفدم تذو كفذ

 وتوف ًذأكحرذ

ذنفذإعدادذا ب فث.ذالمصدر:
الذأفذنفذا نيـذىن ذأفذنلنسذأبا دذا اثقضذا نثداخلضذبمفذا ثفػدم تذا ث ػومالمضذوا ناوقػ تذإ

الذثاتػػؼذبننظنػػ تذذربنػػ ذثثفػػوؿذإ ػػىذثفػػدم تذا ث ػػومالمضتذنثنحلػػضذيػػيذأفذا كحمػػرذنػػفذا ناوقػػ ت
ي ذقدذثنثدذإ ىذا الط عذبأكنلوتذوربن ذثثداعىذ ثؤحرذييذا الط عػ تذوافدةذييذقط عذاألعن ؿتذبؿذأن

ثيػػػ ذا كحمػػػرذنػػػفذا ناوقػػػ تذ وافذا ثفػػػدم تذا ث ػػػومالمضذذاثيػػػ ذربنػػػ ذثتػػػـذيػػػيذجنبتذا نثك نلػػػضذوا بدملػػػض
ذ.ا ث ومالمضذا نثب منضذييذشدةذثأحمرى ذونط ؽذذ ؾذا ثأحمر

 : خصائص التحديات التسويقيةثالثاً 
مالمضذباػػدةذختػػ ئصذثنحػػؿذثوجيػػ تذجدمػػدةذثلػػرضذنل ػػي ذعلػػىذبمئػػضذثثنمػػزذا ثفػػدم تذا ث ػػوذ

ذ:(ٜٕٓٓ:ٖا ننظن تذويمن ذمأثيذأىـذىذهذا خت ئصذ)عبدذا ال درت
  التنافسية  .1

 ػػػػـذثاػػػػدذا نن ي ػػػػضذب  شػػػػكؿذا نثاػػػػ رؼذعلمػػػػوذيػػػػيذظػػػػؿذا نظػػػػ ـذاالقثتػػػػ ديذا جدمػػػػدذنن  ػػػػبضذ
دودذا واتػػفضذ و ػػواؽذب  شػػكؿذ ثيثراتػػ تذوا الواعػػدذا نالبو ػػضذ ناظػػـذننػػ ذجذا  ػػوؽذيبػػدالذنػػفذا فػػ

ا ذيذمنكػفذنػفذخدنػضذنجنوعػضذنفػدودةذنػفذا زبػ ئفتذيػيذإطػ رذنجنوعػضذنفػددةذنػفذا نثن ي ػمفتذ
قػػدذأتػػبفتذ مػػرذنفػػددةذونػػفذىنػػ ذأتػػبفتذا نن ي ػػضذفػػ دةذيمنػػ ذذى يػػإفذىم كػػؿذاأل ػػواؽذوفػػدود

إدراؾذذمثالػػػؽذبثفالمػػػؽذوظملػػػضذا ننػػػثبذوننلاػػػضذا زبػػػوفتذوأتػػػبفتذىنػػػ ؾذتػػػاوبضذيػػػيذثفدمػػػدذنػػػده
ذاددذاأل راض.ا زبوفذ نن يعذا ننثبذنث

فػػػثؿذنليػػػوـذ  الػػػدذأدتذا ثالنمػػػضذا نثطػػػورةذإ ػػػىذإ غػػػ ءذعنتػػػرذا نكػػػ فذنػػػفذنليػػػوـذا  ػػػوؽتذوا 
 لف جػػ تذوا ر بػػ تذا نثتػػلضذوا ال ئنػػضذعلػػىذأ ػػ سذذا ثالػػ ءٌذذداػػا لتػػ ءذا  ػػوقيذبػػدمًثذعنػػوتذوا ػػذيذمُذ
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  عضذذٕٗثلبمضذطلب تذا زب ئفذعلىذندارذشبك تذأعن ؿذع  نمضذثثمحذ لننظن تذأفذثالدـذخدنثي ذ 
ذمونمً .

ذاألسواق غير المتصارعة .ٕ
ذوثأثىذىذهذا  نضذا ننمزةذ لثفدم تذا ث ومالمضذنثمجضذثت رعذقوثمفذى نثمفذىن :

إفذوجودذا ن رك تذوا اثن تذا ثج رمػضذا ا  نمػضتذوا ثالػمـذا جمػدتذويػرصذا  ػلرذقوى التجانس:  .ذأ
 التذكػػػؿذذ ػػػؾذمػػػؤدهذإ ػػػىذثشػػػ بوذأننػػػ طذا فمػػػ ةتذونػػػفذحػػػـذوا ثنالػػػؿتذوا طلػػػرةذيػػػيذنجػػػ ؿذاالثتػػػ

 مػػوذشػػبكضذا نالونػػ تذا دو مػػضذنػػفذثجػػ نسذاذا ثن حػػؿذيػػيذنثطلبػػ تذا زبػػ ئفتذيتػػًثذعنػػ ذثػػؤده
 وننطمضتذنن ذمؤدهذإ ىذاعثن دذقراراتذاالخثم رذعلىذندهذويرةذنالون تذا نال رنض.

رةذثنال ـذوثثاددتذونػفذحػـذموجػدذيػيذوبنوجبذىذهذا الوهذيإفذاأل واؽذا كبمقوى النمو والتعدد:  .ذب
ذكؿذدو ضذأق  نً ذ وقمضذنثج ن ضذثاكسذاالخثثي تذييذأنن طذا فم ةذوا دخؿ.

 تزايد وقوة نفوذ الزبائن .3

بشػػكؿذن ػػثنرذذيػػ وثنظمنذاأل ػػواؽذثفػػدم تذا ث ػػومالمضذأنػػوذماػػ دذثشػػكمؿا ذإفذأىػػـذختػػ ئص
ذنػػػػدهنػػػػعذىػػػػذهذا ثغمػػػػراتذونػػػػ ذتذا زبػػػػ ئفذثكػػػػوفذا ث ػػػػ ؤالتذا نطروفػػػػضذنثالالػػػػضذب ػػػػلوكم ذنػػػػفذحػػػػـوذ

 ػلوكمضذا ف  مػضأذأـذأفذا ثج بثيـذ لثغمراتذييذعن ترذا نزمبذا ث وماليتذوىؿذ ث ثنرذا ننػ ذجذا 
تمضذإ ىذنجنوعضذنػفذ لوكمضذجدمدةذمثامفذدرا ثي ذوثفدمدذبدائلي أذوثشمرذىذهذا خ ذائؽىن ؾذطرذ
 :وىىذونلوذذا زب ئفذوذثزامدذقوةا نرثبطضذب لوؾذا زبوفذوا ثيذثدعـذاالثج هذنفذنينضا نث ئبذا 

ميـذا كحمػرذدنثمجضذثطػورذو ػ ئؿذاإلعػثفتذيالػدذأتػبحذا زبػ ئفذمالنػوفذبشػكؿذأيتػؿذوأتػبحذ ػ .ذأ
 كحمرةذإلفرازذاخثم راثيـ.ذائؽثمفتذ يـذطرذنفذا خم راتتذكن ذأ

ذيمراًذ ناظـذا زبػ ئفتذ ػذاذيػإنيـذعلػىذا ػثادادذ ػديعذا كحمػرذثػوذذوقمنثوذا وقتذنثمجضذالزدم دذأىنمض .ذب
علػػػىذا ن ػػػوقمفذأفذمػػػويرواذا  ػػػلعذوا خػػػدن تذ لزبػػػ ئفذوقثنػػػ ذوفمحنػػػ ذشػػػ ءذوذتذ ػػػوقثيـذوجيػػػودىـ

 ا زبوفذب  جودةذا نطلوبضتذودوفذنث عبذييذخدنضذن ذبادذا بمع.

)ثنػػػ قصذناػػػدالتذا ننػػػوذا  ػػػك نيذيػػػيذذؽذا ا  نمػػػضذب ػػػببذباػػػضذا ثفػػػوالتثغمػػػرذشػػػكؿذاأل ػػػوا .ذت
يتػًثذعػفذطػوؿذا فمػ ةذوزمػ دةذذتوا والمػ تذا نثفػدةذا غربمػضذوأروبػ ا ػدوؿذا نثالدنػضذنحػؿذا م بػ فذ

 ن بذا نانرمفذييذىذهذا دوؿ(.

 المنظمات المتوائمة  .4
ثخثلػػػػػؼذأ ػػػػػ  مبذاثتػػػػػ ؿذا ننظنػػػػػ تذبأ ػػػػػواقي ذبػػػػػ خثثؼذعوانػػػػػؿذعدمػػػػػدةذننيػػػػػ ذا زبػػػػػ ئفتذ
ا نن ي مفتذاأل واؽتذا تن عضذواالقثت د.ذوفثػىذث ػثطمعذا ننظنػضذأفذثكػوفذأكحػرذثكملػً ذونواءنػضذ

ذىذهذا نثغمراتتذيإنوذمنبغيذاألخذذييذاالعثب رذاألبا دذاآلثمض:نعذ
م ػػثيدؼذا ننػػوذجذاإلعثنػػيذ لث ػػومؽذيػػيذاأل ػػواؽذإعككالم أقككل واسككتراتيجيات أكثككر تفككاعاًل:  .ذأ

ا كبمرةذأ واقً ذنامنضذعلػىذأ ػ سذنالونػ تذوتػلمضذ لزبػوفذونػفذحػـذثػثالـذا ننظنػضذا كحمػرذنػفذ



22 
 

ثت التذيردمضذبأ   مبذثأخذذييذا ف ب فذاال ثج بضذا لردمضذثل علي ذا ن جحذنعذزب ئني تذوثثـذا
  لزبوفذوك فذ زم دةذا ثخداـذاالنثرنتذدورذكبمرذييذثغممرذقواعدذا ث ومؽذا ثل علي.

إذاذك فذنفذ مػرذا نثوقػعذأالذثالػؿذفػدةذا نن ي ػضذن ػثالبًثتذيإنػوذمنبغػيذذتنافسية وتعاون أكبر: .ذب
ا نن ي ػػمفذويػػىذنثػػ ئبذا  ػػلوؾذا ثن ي ػػيذونػػفذأبػػرزذأفذثثغمػػرذعاللمػػضذا ن ػػوقمفذا ثػػيذثلكػػرذيػػيذ

ذنػػفذحػػـب  االلمػػضذا ثن ي ػػمضذوذذثقػػ تذنػػعذا زبػػ ئفذ ػػوؼذثثكػػوف ػػن تذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضذأفذا ا
 مثـذا نظرذإ ىذا نواقؼذا ثن ي مضذاإلنث جمضذنفذوجيضذنظرذثا ونمضذأل ب بذعدمدةذنني ذثاددذ

فتذنػػوردذونػػفذخػػثؿذا نوقػػؼذا ثاػػ ونيذث ػػاىذاألوجػػوذا ثػػيذثلابيػػ ذا ننظنػػضذيػػيذاأل ػػواؽتذزبػػوذ
ا ننظنػػػ تذإ ػػػىذثاظػػػمـذفجػػػـذاأل ػػػواؽذبثػػػوائـذوثكمػػػؼذوثفػػػوؿذاألشػػػك ؿذا ثنظمنمػػػضذ ننظنػػػ تذ
ا ث ػػػومؽذنػػػفذاألداءذا ػػػوظمليذوا ثن ػػػمؽذا نركػػػزيذإ ػػػىذا يم كػػػؿذا شػػػبكمضذا نرنػػػضذا نكونػػػضذنػػػفذ

 ننظن تذنثختتضذوظملمً ذونرثبطضذناً ذباثق تذثب د مضذثا ونمض.

ننظن تذا نوجيضذب   ػوؽذ ػثكوفذنجيػزةذبشػكؿذأيتػؿذالثخػ ذذا :ذصائص أكثر وحدس أقلخ .ذت
قػػػراراتذنبنمػػػضذعلػػػىذا ناريػػػضذوا فالػػػ ئؽذوىػػػذاذمثطلػػػبذقواعػػػدذبم نػػػ تذعػػػفذىمكػػػؿذا  ػػػوؽذوكمػػػؼذ

ونػ ذىػيذدوايػعذ ػلوؾذا زبػ ئفذذوثثفوؿذفدودذا نن ي ػضذبػوذوا ػثج ب تذا  ػوؽتذثثطورذأق  نوت
ط ءذوا نن ي ػوفذ يػذهذا ػدوايعذواقثتػ دم تذا  ػوؽذوأمػفذث ػثطمعذوكمؼذم ثجمبذا زب ئفذوا و 

ذا ننظنضذأفذثتنعذا نالودذوكمؼذث ثطمعذثف مفذربفمثي .
وىنػػػػ ؾذنػػػػفذمػػػػرهذأفذا ثفػػػػدم تذا ث ػػػػومالمضذثث ػػػػـذبنجنوعػػػػضذنػػػػفذا ختػػػػ ئصذا ثػػػػيذمنكػػػػفذ

 (:ٕٛٓٓ:ٕٔٔ)ا اذاريتو(ذ(McFarlin and Sweeney,2003:33آلثيثلخمتي ذب 

  ننظنيتذوثتمعذيرتضذا بال ءذ لننظنضذييذع  ـذا نن ي ض.اثامؽذاألداءذذتاوب تذونشكثت .ٔ

 نفدداتذثثنمزذب  ثأحمراتذا نثجددةتذ كفذ مسذنفذاال ثف  ضذاكثش يي ذوا ثا نؿذناي . .ٕ

 ييذناطم ثي ذوأفداحي .ذثثنمزذبغنوٍضذع ؿتذوالذثحبتذكبمرنفدداتذ .ٖ

افذفجػػـذثب دالثيػ ذوثوقمثػػ تذثلػػؾذنثغمػراتذثث ػػـذب   ػرعضذواالتػػطرابذ مػرذا ن ػػمطرذعلمػوتذوذ .ٗ
 نواجيثي .ذا ثراثمجم ثي ا ثب دالتذقدذملوؽذا ثفت رذ

ف جثي ذإ ىذآ م تذوثالنم تذثلكمرذنثنمزةذثث ـذب النلث فمضذا ا  مضذيػيذاالنثالػ ؿذبػمفذا لتػ ءاتذ .٘
 ا لكرمضتذوثبثادذعفذا رق بضذوا ننطمضذييذا ثفلمؿذوا ثشخمص.

أفذثثكػػؿذعلػػىذثلػػؾذذالًذدنثالدنػػضذيػػيذا رتػػدذوا ثشػػخمصتذبػػثفثػػ جذإ ػػىذاعثنػػ دذثالنمػػضذنالونػػ تذ .ٙ
 ا ثالنم تذبشكؿذكليذييذانج زذثلؾذا نينثمفذوييذثل مرذنفثواىن .

 ثالثتيذفلواًلذذاتذ نضذعنلمضذواقامضذق بلضذ لثطبمؽتذوتنفذاإلنك ن تذا نث فضذ لننظن ت. .ٚ

ًثذعفذثالومـذثك  مؼذف جثي ذإ ىذرشدذع ؿذ لنوازنضذبمفذكللضذا ثارضذ ي ذوثكللضذإدارثي تذيت .ٛ
 ا نخ طرةذا ثيذثكثنلي .
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ف جثيػػ ذإ ػػىذا ثػػزاـذأخثقػػيذريمػػعتذون ػػؤو مضذاجثن عمػػضذواعمػػضذعنػػدذا ثا نػػؿذنايػػ ذ نواجيثيػػ ذ .ٜ
 وافثوائي ذوثفجمـذثأحمراثي .

افذذ (Robinson and Pearce, 171: 1997)(Heylighen, 1996: 1)رذوذكػ
ذ: الثيخت ئصذا ثفدم تذا ث ومالمضذثثنحؿذب

ذبشػػػأني ربنػػػ ذمكػػػوفذا ث ػػػومؽذنػػػفذاتػػػابذا نمػػػ دمفذا ثػػػيذثانػػػؿذبيػػػ ذاالدارةذوثثخػػػذذتعقيكككد: ال .ٔ
ب  بمئػػضذا خ رجمػػضذا نفمطػػضذور ػػـذانػػوذنػػفذتػػنمـذعنػػؿذذمثػػأحرا الػػراراتذا نن  ػػبضذالفذا ث ػػومؽذ

ذا الػػراراتيػػيذا بمئػػضذا خ رجمػػضذاالذافذا كحمػػرذنػػفذذأ ػػومؽذافذثواجػػوذا ثفػػدم تذا ثػػيذثنشػػادارةذا ث
ن ػثوم تذا جػػودةذوا رق بػضذعلميػػ ذكذوذا ث ػومؽذانل ػػيـيػيذا نبماػػ تذالذمثخػذى ذنػػدمرذا ثػيذثػػؤحرذ

واالنواؿذا نختتضذ لبفوثذوثتنمـذا ننػثبذوىػذهذافػدذا ثفػدم تذا نينػضذا ثػيذثواجييػ ذادارةذ
 ن ػػبضذقمػػدذا ػػزنفذنػػفذا ن ػػ ئؿذا نالمػػدةذب ذداػػومُذذتا ث ػػومؽذيػػيذثا نليػػ ذنػػعذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمض

 .المض لثفدم تذا ث وم

نجدذافذا لبذا ثفػدم تذا ث ػومالمضذ ػواءذا ن ػمطرذعلميػ ذاوذ مػرذا ن ػمطرذذارتباط التحديات: .ٕ
علمي ذنرثبطضذونثداخلضذنح ؿذذ ؾذقدذمؤحرذثالدمـذننثج تذجدمدةذعلػىذا نبماػ تذبنالػدارذناػمفذ
و كفذاذاذربطن ذىذاذنعذاالعثفذيالدذمتؿذاالحرذا ىذنالدارذاكبرذواذاذاتمؼذامتً ذاحػرذثغمػرذ

 ارذيين ؾذافثن ؿذاخرذ زم دةذا نبما تذو كفذمتابذافذنتؿذا ىذنثمجضذكؿذثفديذعلػىذا 
وا  ببذييذذ ؾذماودذا ىذثاددذا ثفدم تذا نثداخلضذييذا انلمضذا ث ػومالمضذوعػدـذا ػثالرارذتذفدة

ذيتػػػًثذعػػػفذنػػػفذا نفثنػػػؿذافذمثغمػػػرذاحػػػرذكػػػؿذثفػػػديذنػػػعذا وقػػػتتذاذا اثقػػػضذبػػػمفذا ثفػػػدم تذ
بادذيثرةذنفذا زنفذكن ذافذذيتًثذعفذ موـذقدذالذم ثنرنثج تذكن ذنراهذاا ثتنمـذا نن  بذ لن

 نج حذاالعثن تذمخثلؼذبمفذوقتذواخر.

يػػيذا ف ػػب فذذمأخػػذعنػػدن ذمثخػػذذنػػدمرذا ث ػػومؽذا الػػراراتذمنبغػػيذافذذعككدد كبيككر مككن التحككديات: .ٖ
نػفذبمنيػ ذذثػ روىن ؾذا كحمرذنفذا بػدائؿذا ثػيذم ػثطمعذا نػدمرذافذمختذنفذا ثفدم تذاًذكبمرذذاًذعدد

ا جومضذوا ظروؼذا  م  مضذذا ظروؼذثفدم تنفذذ فؿذا ثفدم تذا ث ومالمضتذينحثذىن ؾذا كحمر
ذمنكفذا  مطرةذعلمي .ذواالقثت دمضذا ثالنمضذا ثيذال

 رابعًا: اسباب نشوء التحديات التسويقية:
تذٕٙٓٓتذافذا ػب بذنشػػوءذا ثفػدم تذا ث ػػومالمضذمنكػػفذثتػنملي ذتػػنفذنجنوعثمف)ا نر ػػي

ٕٗ:) 
ذاذذت:ذوىػػػيذا ثػػػيذثثالػػػؽذب  نشػػػ طذا ػػػداخليذ لننظنػػػضالمجموعكككة االولكككئ البيئكككة الداخميكككة لممنظمكككة

ا ث ػػومالمضذذاال ػػثراثمجمضأوذخلػػؿذيػػيذا  ل ػػلضذاإلنث جمػػضذوتػػاؼذذثبثػػثلخصذيػػيذ ػػوءذثتػػنمـذا ننػػ
تذمػػضواالتػػطراب تذا ان  تذوثراجػػعذا ن ػػثوهذا ثالنػػيتذالػػمـا ا ثػػيذثثبن ىػػ ذا ننظنػػضذوعػػدـذثط باليػػ ذنػػعذ

تذوتػاؼذكلػ ءةذا نػواردذا بشػرمضتذوتاؼذأنظنضذا ثشغمؿذوأنظنضذاألنفذوا فن مضذا ث باضذ لننظنض
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ذاال ػثراثمجم تذوا لشػؿذيػيذا ػثرج عذا ننثجػ تذا نامبػضذ تػاؼتذوعػدـذا نزاىػضذوا نتػداقمضذا ن  مػض
 و م بذا درا  تذوا بفوثذا ث ومالمض.تذاالثت  مضذا ناثندة

:ذوا ثيذثرثبطذباثق تذا ننظنضذا خ رجمػضذثفػتذإطػ رذلخارجية لممنظمةالمجموعة الثانية البيئة ا
وثيدمػداتذا نػوردمفذب النثنػ عذعػفذتذنش طي ذوىيذثثلخصذييذاال ثراثمجم تذا نا ك ػضذ لنن ي ػمف

تذوثارضذ ناضذا ننظنضذإ ىذإش ع تتذوا ثلوثذا بمئيذنفذنت نعذا ننظنضتذا ثا نؿذنعذا ننظنض
وا ظػػػروؼذتذونوقػػػؼذا تػػػف يضذوا ػػػرأيذا اػػػ ـذوننظنػػػ تذفن مػػػضذا زبػػػوفذتوثغمػػػرذأذواؽذأىػػػـذا زبػػػ ئف

وا ثاػػػديذعلػػػىذا نلكمػػػضذا لكرمػػػضذتذاالقثتػػػ دمضذا نا شػػػمضذ)ك ػػػ دتذثتػػػخـتذثغممػػػرذأ ػػػا رذا تػػػرؼ(
ذوا ثغمرذا ثالني.ذوا تن عمضذ)ا ثاللمد(ت

وىػػذهذثو ػػدذ ل ػػلضذنػػفذاالنالط عػػ تذيػػيذنشػػ طذا ننظنػػضذوقػػدذمنثػػدذنط قيػػ ذنػػفذا ػػداخؿذإ ػػىذ
إذذنػػػػفذا نفثنػػػػؿذأفذمكػػػػوفذانلجػػػػ رذا ثفػػػػديذا ن ػػػػببذا ػػػػذيذمالػػػػفذا ثفػػػػدم تذذترجذأوذا اكػػػػسا خػػػػ 

ذفػدثجنػوعثمفذا  ػ بالثمفتذأوذقػدذالذثا ث ومالمضتذنؤحراذالندي عذثفػدم تذأخػرهذنثث باػضذيػيذكلثػ ذا ن
ا ثفػػػدم تذا ث ػػػومالمضذإالذبلاػػػؿذ ل ػػػلضذنػػػفذا ثفػػػدم تذا ن ػػػببضذذاتذدرجػػػ تذخطػػػورةذنثل وثػػػضذن ػػػبضذ

 ن ثبذعني .ذيث ومؽذننثبذنامبذنفذقبؿذننظنضذتػن عمضذنينػ ذك نػتذأ ػب بذىػذاذا امػبذ لثراكـذا
ذ(.ٖعنوذثفدم تذأخرهذثزمدذنفذفدةذا ثفدم تذا ث ومالمضذا شكؿذ)ذمنبحؽقدذ

ذ
 معيب يواجو تحديات تسويقيةج منت لتسويق التراكمي (: التسمسل3الشكل )

Source: Renaudin et. a., (2007), Altermaire: gestion des crises mode 

demploi, editions liaisons, paris, p 15 -160. 

 مستوى خارجي مستوى داخمي

 عيب في المنتج-1
عدم المطابقة  –خطا في التصميم 

 إىمال وعدم المراقبة –لممعايير 

اجتماعية بين المنظمة  تحديات-4
 ومتعاممييا

تأثر الصورة الذىنية لعالمة المنظمة 
 )أساسيا تأثير الثقة(

 تأثر الثقة

 نزعات مالية -2
 شكاوي قانونية -شكاوي زبائن 

 مقاطعة المنتج -3
 إشاعات متفاقمة

 تقمص القدرات االقتصادية لممنظمة -5
 عمئ المدى القصير السيولة

 سمعة المنظمةمئ المدى الطويل ع 



22 
 

خلػػػؿذيػػػيذاألداءذ  ل ػػػلضذنػػػفذذنػػػفذ(ذافذا ثفػػػدم تذا ث ػػػومالمضذثثو ػػػدٖمثتػػػحذنػػػفذا شػػػكؿذ)
نػػ ذعػػدـذنط بالػػضذىػػذاذ ا ننثجػػ تتذا ػػذيذثكػػوفذأ ػػب بوذإنػػ ذخطػػأذيػػيذثركمبػػضذا ننػػثبذيػػيذفػػدذذاثػػوذوا 

ُمفػػِدثذىػػذاذا امػػبذيػػيذا ننػػثبذباػػدذطرفػػوذيػػيذاأل ػػواؽذنزاعػػ تذن  مػػضذتذثبذ لناػػ ممرذا تػػن عمضا ننػػ
يػيذف  ػضذاناػداـذا ػثج بضذنػفذقبػؿذذت) واءذك نتذثج رمضذأوذق نونمض(ذثظيرذييذشكؿذشك وهذزب ئف

ا ننظنػػضتذأوذا ثػػأخمرذيػػيذإبػػداءذردذياػػؿتذأوذيػػيذف  ػػضذنا  جػػ تذثالنمػػضذث ػػومالمضذذاتذن ػػبضذإرتػػ ءذ
ضتذثثلػػػ قـذا ثفػػػدم تذ ثتػػػؿذإ ػػػىذدرجػػػضذانثشػػػ رذاإلشػػػ ع تذفػػػوؿذا ننظنػػػضذبلاػػػؿذا تػػػف يضذتػػػامل

واإلعػػثـتذأوذثنالػػؿذا نالونػػ تذعبػػرذاالثتػػ ؿذا فػػرذإتػػ يضذإ ػػىذنفػػ والتذنال طاػػضذننثج ثيػػ ذمنػػثبذ
عفذىذهذا  ل لضذنفذاألفداثذا نثا قبضذثدىورذا ل علمضذوا كل ءةذاالقثت دمضذ لننظنضذعلػىذا نػدهذ

ثػػيذثظيػػرذيػػيذشػػكؿذأثاػػ بذن  مػػضذكػػنالصذا  ػػمو ضتذوكػػذ ؾذعلػػىذا نػػدهذا طومػػؿذوا ثػػيذا التػػمرذا 
ذ ػػػؾذثواجػػػوذا ننظنػػػضذثفػػػدم تذذتذيتػػػًثذعػػػفثثػػػأحرذيميػػػ ذتػػػورةذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضذو ػػػناضذا ننظنػػػض

ث ػػػػومالمضذاجثن عمػػػػضذن ثجػػػػضذعػػػػفذثػػػػأحرذا حالػػػػضذا ثػػػػيذكونثيػػػػ ذنػػػػعذا نثاػػػػ نلمفذاالقثت دممف)و ػػػػط ءتذ
 بذا ننظنضذتورذذىنمضذ لبمضذ اثنثي ذا ثج رمض.أيذثكث ذنوزعمفتذشرك ء(

إّفذا ثفػػػػديذا ن ػػػػببذالذمنشػػػػأذنػػػػفذا اػػػػدـتذبػػػػؿذاكث ػػػػ بذا ثفػػػػديذتػػػػلضذا  ػػػػببمضذ ثفػػػػدم تذ
ث ػػومالمضذنامنػػضذالذمفػػػدثذإاّلذباػػدةذنػػؤحراتذكامػػػبذمدركػػوذا زبػػػوفذيػػيذننػػثبذا ننظنػػػضذومابػػرذعنػػػوذ

ا ثغلمؼذأوذا ثوزمعتذثالدمرذخ طئذ ندةذذأنظنضذا ثخزمفذأوبذال ثزاـاوقدذمرثبطذا خلؿذبادـذاتذبشكوه
اخثبػػ رذأداءذا ننػػثبذ)ب  ن ػػبضذ لننثجػػ تذا جدمػػدة(تذثاػػرضذا اثنػػضذا ثج رمػػضذ لننظنػػضذإ ػػىذا ثاللمػػدتذ

ىن ؿذتم نضذآالتذاإلنث جتذونالصذا نراقبضذكلي ذعوانػؿذنفلػزةذثثػراكـذ ذ ًذباتػي ذ ثشػكؿذنػدياذنػعوا 
ذذخمرثوذا ثفدم تذا ث ومالمض.

(ذإ ػػػػػػىذأفذأ ػػػػػػب بذا ثفػػػػػػدم تذٕ٘ٓٓ:ٜ٘)ا برنػػػػػػوطيتو(ذProctor,1996:102وأشػػػػػػ رذ)
ذذثثنحؿذب الثي:منكفذافذا ث ومالمضذ

 وءذاخثم رذنوقعذا بمعذوىذاذمنطبػؽذعلػىذعنػؿذجدمػدذمػثـذاخثمػ رذنوقػعذا بمػعذ ػوذبػدوفذدرا ػضذ .ٔ
ك يمػػضذ ل ػػوؽذوا فجػػـذا نثوقػػعذ لنبماػػ تذتػػنفذذ ػػؾذا نوقػػعذييػػوذمالػػ ـذيػػيذننطالػػضذالذمتػػلي ذ

 ثـذاخثم رذا نوقعذبدوفذدرا ضذك يمض.ا زب ئفتذوم

  ػػنواتذطوملػػضتذحػػـذيجػػأةذذ ًذإىنػػ ؿذا نن ي ػػمفذوىػػذاذقػػدذمفتػػؿذنػػعذعنػػؿذقػػ ئـذوقػػدذمكػػوفذن جفػػ .ٕ
ثثارضذ للشؿتذومكوفذا  ببذييذا كحمرذنػفذىػذهذا فػ التذىػوذإىنػ ؿذنراقبػضذا نن ي ػمفتذيالػدذ

ي ذو مرىػ ذأوذقػدذمينػؿذمينؿذا انػؿذنشػ طيـذا ثرومجػيذأوذا ث ػامريذأوذا خػدن تذا ثػيذمالػدنون
ا ثغمرذييذإعدادىـذأوذفجنيـذكن ذقدذمينؿذا ثيدمدذا لالػيذا ػذيذم ػببوذدخػوؿذنن ي ػمفذكبػ رذ

 جددذإ ىذا  وؽ.

إىنػػ ؿذا ثغمػػراتذا بمئمػػضذوىػػػذاذىػػوذ ػػببذآخػػػرذنيػػـذ ثاػػرضذا كحمػػػرذنػػفذا ننظنػػ تذا ث ػػػومالمضذ .ٖ
 لشػػؿذا نثتػػ عدذوقػػدذماػػزوذ للشػػؿتذيالػػدذمثنثػػعذا انػػؿذب  نجػػ حذ  ػػنواتتذويجػػأةذمبػػدأذبنج بيػػضذا

و كػػفذعنػػدن ذنراجػػعذا  ػػببذنجػػدذبأنػػوذثراخػػىذيػػيذذذ ػػؾذابثػػدءًاذإ ػػىذظػػروؼذنرفلمػػضتذك  ك ػػ د



22 
 

نث باػػضذثطػػوراتذبمئمػػضذنينػػضذوىػػذاذ   بػػً ذنػػ ذمفتػػؿذبشػػكؿذثػػدرمجيذوبطػػئذيثينليػػ ذا ننظنػػ تذ
 .ا ث ومالمضذحـذثكثشؼذبادذ نواتذبأني ذثيددذوجودى 

ويمرذا ثنومػػؿذا ػػذاثيذوعػػدـذقػػدرثي ذعلػػىذثلبمػػضذا نواتػػل تذعػػدـذقػػدرةذا ننظنػػضذوعجزىػػ ذعػػفذثػػ .ٗ
 وا نال ممسذا ثيذمطلبي ذا  وؽذيمن ذمثالؽذبجودةذا ننثبذوأتن يوذوثتنمنو.

تػػػػاوبضذفتػػػػوؿذا ننظنػػػػضذعلػػػػىذا ثكنو وجمػػػػ ذا فدمحػػػػضذوا نثطػػػػورةذب ػػػػببذتػػػػاؼذاإلنك نمػػػػ تذ .٘
م جػػػ تذاأل ػػػػواؽذا نث فػػػضذننػػػ ذمػػػؤديذإ ػػػػىذتػػػاؼذا ط قػػػضذاإلنث جمػػػضذوجػػػػودةذا ننػػػثبذ  ػػػدذافث

 دارة.وتاؼذاألداءذا ن ثبذعفذقلضذا خبرةذوكل ءةذا ا نلمفذواال

علػػػىذأنشػػػطضذا ننظنػػػضذوتػػػاؼذذ ا دو مػػػضذواناك  ػػػ ثيوذذا ثغمػػػراتذاالقثتػػػ دمضذوا ن  مػػػضذا نفلمػػػض .ٙ
 ا دعـذوا ن  عداتذا فكونمضذ لثغلبذعلىذا االب تذوا نش كؿذا ثيذثواجوذا ننظن تذا نخثللض.

واالعثبػ راتذا جغرايمػضذتذوذعنلمػضذانثالػ ؿذا ننثجػ تذإ ػىذاأل ػواؽذا نخثللػضا تاوب تذا ثيذثواج .ٚ
وا روثمنمػػػضذ كحػػػرةذاإلجػػػراءاتذوا نللػػػ تذتذنػػػفذفمػػػثذطبماػػػضذوقػػػدرةذا بلػػػدافذعلػػػىذا ثا نػػػؿذدو مػػػ ًذ

وثاالمدذإجراءاتذا فتوؿذعلىذا فوايزذا ثشجمامضذ ػدعـذعنلمػ تذا ننظنػضذاإلنث جمػضذتذاإلدارمض
 .وا ث ومالمضذوا ثنوملمض

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
 



22 
 

 المبحث الثاني
 ةأنواع التحديات التسويقي

ذإفذنوعمػػضذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضذىػػيذا ثػػيذثفػػددذفجػػـذا خطػػرذا ثػػيذثثاػػرضذ ػػوذا ننظنػػ تت
شػ نًثذو ػمسذذاذباػدذوافػدتذذتذبفمػثذمكػوفذثػأحمرذا ثفػديتذثؤحرذييذكم فذا ننظنػضيباضذا ثفدم 

الذيػإفذأيذذوىن ذالبدذأفذثكػوفذا نواجيػضذشػ نلضت ا نثمجػضذ ػوؼذثكػوفذا نواجيػضذبفجػـذا ثفػدم تذوا 
ا ػػر ـذنػػفذثنػػوعذا ثفػػدم تذعلػػىذوذذوا ثػػأحمرذمكػػوفذقلػػمثًذذاًذخػػرذمكػػوفذتػػغمرذوا ػػباضذاآلذتكبمػػراثكػػوفذ

ألنيػػػػ ذثشػػػػكؿذاأل ػػػػ سذ فػػػػؿذذإالذأفذا ثفػػػػدم تذأدنػػػػ هذثالػػػػعذيػػػػيذنوقػػػػعذا تػػػػدارةذى وثاػػػػددذا ث ػػػػومالمض
و يػػذاذنجػػدذا ننظنػػ تذا نخثللػػضذثبفػػثذعػػفذآ مػػ تذذتا ناتػػثتذوا ويػػ ءذبنػػ ذثبالػػىذنػػفذاالفثم جػػ ت

وعلىذا ثخداـذوا ثغثؿذنواردى ذوط ق ثي ذذي علضذث  عدى ذعلىذا ننوذوا ثطورذبدمن نمكمضذنن  بضت
بن ذمتنفذ ي ذاال ثنرارذوا تنودذوا الدرةذا نن  بضذعلىذا نن ي ضذونفذأجؿذتن فذنواقعذنن  بضذ

 ي ذا نفثنلضذو مرذا نفنودة.ثفنمي ذنفذا ثغمراتذا نث  رعضذونث ئج

 تسويق االجتماعي تحديات ال اواًل:
ذا ث ػومؽذوثو ػماوذنػفذ(Kotler and Levy, 1969:10-15أ الدذبد (ذب  بفػثذيػيذنليػـو

أوذذ ػلاض(ذىػوذث ػومؽذق بػؿذ لثفومػؿذإ ػىذاًذ)جمػدذ ًذث ومالذداخثؿذدرا ضذن ذإذاذك فذا ث ومؽذا ذيذمُذ
 ضذا المػ ـذأجضذإ ىذا نش ركضذييذا ث ومؽذوا ن ػ  ضذىػيذن ػجنمعذا ننظن تذبف وذخدن تذأوذأيك ر.ذ

ذبذ ؾذعلىذنفوذف ف.ذ
ذائػطرذذ(Kotler and Zaltman, 1971, 3-12)طػورذ ؽذبدملػضذ لث ػومؽذواتػامفذنليػـو

ا ث ػػومؽذاالجثنػػ عيذعلػػىذانػػوذ)إطػػ رذ ثخطػػمطذوثطبمػػؽذا ثغممػػرذاالجثنػػ عي(ذوأيذنػػوعذنػػفذأنػػواعذ
ذربفمػضذ مػرذـأذربفمضذك نتذننظن تأث ومؽذاالجثن عيذ واءذعلىذثبنيذا ذا ننظن تذق درةذعنلم ًذ

قنػواتذا ث ػومؽذا شختػمضذواالنثرنػتذذداػيلػيذا ث ػومؽذاالجثنػ عيذثُذتذا ننظن تذا ا نػضذيتًثذعف
قنواتذث ومؽذي علػضذثيػدؼذا ػىذثب ػمطذا ػثخداـذا نػواردذا نفػدودةذ لث ػومؽذبأيتػؿذطرمالػضذننكنػضذ

ذ(Andreasen, 2002:3-13)إ ىذنجنوعضذىدؼ.ذ
ذا ث ػػومؽذاالجثنػػ عيذالذمػػدورذفػػوؿذثارمػػؼذوافػػدذر ػػـذافذوجيػػضذا نظػػرذا شػػ ئاضذ افذنليػػـو
 ر ػػػ  ضذا ث ػػػومؽذاالجثنػػػ عيذىػػػيذا ثػػػأحمرذيػػػيذا  ػػػلوؾذاالجثنػػػ عيذب  نال رنػػػضذنػػػعذا نطػػػ ؽذا كلػػػيذ

افذ لنطػ ؽذا كلػيذ لث ػومؽذاالجثنػ عيذ ػرضذرئم ػيذتذافذاأل سذىيذثازمػزذاأليكػ رذاذ لث ومؽذ
ن ذمرمدهذا ن ثخدـذون ذمفث جو.ذنفذج نػبذذويؽ لشراءتذ ذاذثجيزذا لالرةذذاًذن ثادذبوفزذوىوذجاؿذا 

نػػفذج نػػبذافذجػوىرهذىػػوذثغممػرذا  ػػلوؾذوىػوذنػػديوعذبػػ  زبوفذذاًذا ث ػومؽذاالجثنػػ عيذيرمػدذداػػآخػرذمُذ
ذ(Andreasen, 2002:3-13)مشجعذثغمػرذا  ػلوؾذب  ػثخداـذا اػروضذا جذابػضذووييذا وقتذنل 
يػػيذثتػػنمـذوثطبمػػػؽذذاًذكبمػػرذذاًذتذا ثػػيذث ػػثخدـذا ث ػػومؽذاالجثنػػ عيذقػػدذثلاػػبذدورذ ػػذاذيػػ فذا ننظنػػ 

افذمػأثيذنػفذداخػػؿذذنبغػيوثالمػمـذعنلمػ تذثغممػرذا  ػلوؾذا يػدؼذب إلتػ يضذإ ػػىذديػعذا ثغممػرذا ػذيذم
ذأوذا نجثنعذا نفلي.ذذننظنضا 
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راتذاالجثن عمضذوا ثخداـذا ني ذننظنضإ ىذأىنمضذابثك رموذا ذ((Shaw,2004:203مشمرذوذ
ث ػيـذىػذهذذاذذتا ف جػضذإ ػىذا نثءنػضذوا ل علمػضذاألخرهذ لث ػومؽذاالجثنػ عيذنفذاألوجوذتضذا رم دم

أيتػػؿذطرمالػػضذ ث ػػومؽذا اػػروضذاالجثن عمػػضذذنػػ ذافذكػػ فذا ث ػػومؽذاالجثنػػ عيذثالمػػمـذيػػيذا اوانػػؿ
ذنػفذ ضذاجثن عمػضذنػعذا ادمػدأوذ ؾذنػفذخػثؿذا  ػايذإ ػىذثغممػرذا  ػلوؾذفػوؿذن ػذ؛أوذالذننظنض ل

افذا ثغممػػرذا  ػػلوكيذبفػػدذذاثػػوذناالػػدذالفذنػػفذا تػػابذذ(Andreasen, 2002:3-13)ذا ان تػػر
ا ثركمزذعلىذج نبذوافدذيالطذنفذا ن   ضذيين ؾذع دةذعددذنفذا نثغمراتذ ذاذنفذا تػابذا بفػثذ

 .ييذنف و ضذ إلج بضذعلىذكملمضذثرثمبذفنلضذث ومؽذ ثغممرذا  لوؾذا ف  ي

ذمنحػػػػػػػػػؿذدورةذنػػػػػػػػػفذأربػػػػػػػػػعذنرافػػػػػػػػػؿذوا ثػػػػػػػػػيذمنكػػػػػػػػػفذأدهذا ثفلمػػػػػػػػػؿذإ ػػػػػػػػػىذثطػػػػػػػػػومرذننػػػػػػػػػوذج
ذوثركػػػزذا نرافػػػؿذاالجثنػػػ عيذافذثأخػػػذى ذيػػػيذا ف ػػػب فذعنػػػدذثتػػػنمـذا ػػػثراثمجمضذا ث ػػػومؽننظنػػضذ ل

ذميػػػػػػدؼذتجػػػػػػضذيػػػػػػيذا ثغممػػػػػػرذاالجثنػػػػػػ عيذوننطػػػػػػؽذاألعنػػػػػػ ؿوذنػػػػػػ ذبػػػػػػمفذا الػػػػػػمـذا نزدذا ثػػػػػػرابطذعلػػػػػػى
ذمجم تذث ػػػػػػومالي االجثن عمػػػػػػضذعنػػػػػػدن ذثالػػػػػػررذا ػػػػػػثراثذننظنػػػػػػ تافذمليػػػػػػـذوموجػػػػػػوذا ذإ ػػػػػػىذا ننػػػػػػوذج

Ljunggren and Olin,2013:46).)ذ

ذ
 ممنظمةنموذج استراتيجيات التسويق االجتماعي ل (4الشكل)

Source: Ljunggren, Rebecca and Olin, Elisabet,(2013), The Paradox of 

Duality and Marketing Strategy – A Study of Swedish Social 

EnterprisesتBachelor’s Thesis in Business Administration, p.46 

 غػػػػرضذثفالمػػػػؽذا يػػػػدؼذذننػػػػثب نليػػػػوـذعػػػػرضذا ذ ًذوثفن ػػػػذ ًذاالجثنػػػػ عيذداياػػػػذلن ػػػػوؽ افذ
ب  ن ػبضذإ ػىذا بفػوثذاألك دمنمػضذوكػذ ؾذيػيذا التػ م ذا نبفوحػضتذ ػذاذذاىنمثوذاالجثن عيذوىذاذمظير

 رمػ ديذاالجثنػ عيذإ ػىذ)كػفذنثفن ػً (ذمفثػ جذا(ذٔ)ذنربػعذاالجثن عمػضذنػفذننظن تافذثبدأذا ذنره

 ( قيم عاطفية مزدوجة)كن متحمسًا 
 االعتقاد بالمفيوم 
 كسر المعايير 
 تطوير المنتج

 ( قيم أعمال المنتجات)كن تجاريًا 
 إيجاد السوق اليدف 

 رؤية اإلمكانيات في المنتج 
 توليد الدخل

 (قيم الرسالة االجتماعية والقيم العاطفية وقيم األعمال)كن جيدًا 
 الوصول إلئ اليدف الفرعي لمرسالة االجتماعية بالدخل المكتسب

 تحقيق استدامة طويمة األمد لمرسالة االجتماعية

 (.ازدواجية القيم العاطفية)كن شفافًا 
 .  إظيار الناتج ألصحاب المصالح

 . كسب المصداقية
 .  التغذية الراجعة ألصحاب المصالح

 .يصبح كسر المعايير معيار بحد ذاتو
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ا ث ػومؽذا نػزدوجذأنػرذ مػرذذتوا ر   ضذاالجثن عمػضذا ي ديػضذإ ػىذا ثغممػرذا ناروضذننثباالعثال دذب  
 مػرذنالبو ػضذب  ك نػؿذنػفذقبػؿذا ػباضذذوع ديذألفذك بذاألنواؿذوخدنضذا نجثنػعذيػيذا وقػتذنل ػ

ذ ثلبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضذا نال ونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضذاًذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاذعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىذا رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ديذاالجثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عيذافذمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفذن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثاد
ذيكػػػػػرةتذاالجثن عمػػػػػضذ ننظنػػػػػضا ػػػػػذمفذىػػػػػـذ مػػػػػرذنثػػػػػب لمفذنػػػػػعذننطػػػػػؽذاألعنػػػػػ ؿذيػػػػػيذاذبػػػػػ ئفزذنػػػػػفذا 

األعنػػػػ ؿذ لرمػػػػ ديذاالجثنػػػػ عيذيػػػػػيذا لػػػػبذا فػػػػ التذنفطنػػػػضذ لناػػػػػ ممرذونثػػػػ ئبذقمنيػػػػ ذا ا طلمػػػػػضذ
يرةذ لكػؿذا  ف جضذإ ىذا المنضذا ا طلمضذثجاؿذعاللمضذا رم ديذاالجثن عيذ مػرذنثػوذيوخت ئتي تذ ذاذ

وثشػػمرذذلردمػػضافذىنػػ ؾذنجػػ التذنخثللػػضذ لالمنػػضذا ذ(Hemingway, 2005: 233-249)ذومالػػوؿ
االجثن عمػضذذننظنػضكؿذا المـذا لردمضذوا ثنظمنمضذ يػ ذأىنمػضذكبمػرةذ كػيذثثطػورذا ذا ىذأفاالكثش ي تذ

ذاالزدواجمػػػضذىػػػيذنػػػفذختػػػ ئصذا الػػػمـذ أكحػػػرذوثثو ػػػعتذكنػػػ ذافذع طلػػػضذودايػػػعذاالعثالػػػ دذيػػػيذنليػػػـو
 .ذاالجثن عمضذننظن تا ثنظمنمضذ ل
ب إلبداعذب  ثخداـذقنواتذا ث ومؽذا جدمدةذأوذا ف  مضذوىوذموتؿذذأمت ًذذ(ٔ)ذا نربعذزمثنموذ

اإلبػداعذعنػدن ذمكػوفذا ث ػومؽذ ػوذىػذاذا ج نػبذا نػزدوجذقػدذمنػثبذذتا ر  ئؿذ زم دةذا وعيذوا نر وبمػض
يػيذذننظنػ تذأخػره.ذعلػىذا رمػ ديذاالجثنػ عيذافذمكػوفذ ػوذاعثالػ دذييذزمػ دةذا ػوعيذوا ثاػ وفذنػع

نػػفذختػػ ئصذذبذا نتػػ  حذكنػػ ذافذاإلبػػداعذأمتػػ ًذاالزدواجمػػضذىػػذهذ موتػػؿذقمنػػضذع طلمػػضذألتػػف 
ذاالجثن عمضذ غرضذافذثكوفذنن ي ض.ذذننثبذا ننظنضثطومرذ

ع  يذذننثبكوفذا مافذذنبغيومذ ننثب(ذميثـذبثو مدذا ربحذبثالدمـذا)كفذثج رم ًذذ(ٕ)ذا نربعان ذ
 ػثندذماالجثن عمػضذوذذا ننظنػضقػمـذاألعنػ ؿذيػيذذووقتذنل ا جودةذو رمعذا ثوزمعذوىيذثاكسذييذا 

االجثن عمػػضذ ثفالمػػؽذا ر ػػ  ضذذننظنػػضقمنػػضذاألعنػػ ؿذنػػفذافذا رمػػ ديذاالجثنػػ عيذبف جػػضذإ ػػىذإدارةذا 
ذاالجثن عمض.ذ

إ ػػػىذافذمأخػػػذذيػػػيذذمػػػضاالجثن عمذننظنػػػضمفثػػػ جذا رمػػػ ديذاالجثنػػػ عيذيػػػيذتػػػوءذث ػػػومؽذا 
وييػـذأمػفذنجػدذاأل ػواؽذا يػدؼذونػ ذىػيذقنػواتذذ ذا ث ػومؽا ف ب فذاأل ػواؽذا يػدؼذا ثػيذم ػثيديي

ذا ث ومؽذا ن ثخدنضذمؤديذإ ىذا وتوؿذإ ىذا زبوفذا نفثنؿذبأيتؿذطرمالضذننكنض.ذ
ذننظنػػضب  وظػػ ئؼذا نينػػضذ ثو مػػدذاال ػػثالرارذا نػػ  يذ لذامتػػ ًذذ()كػػفذثج رمػػ ًذ(ذٕ)ذميػػثـذنربػػعوذ

ذننظنػػػضرذ ػػػذاذييػػػوذ ػػػفذمػػػدعـذثطػػػورذا االجثن عمػػػض.ذا زبػػػوفذيػػػيذىػػػذهذا ف  ػػػضذ ػػػمسذا نشػػػثريذا نثكػػػرذ
االجثن عمػػضذذننظنػػض ػػوؼذمشػػجعذا ذننػػثباالجثنػػ عيذو كػػفذا زبػػوفذا ػػذيذمشػػثريذب ػػببذنر وبمػػوذا 

ذا زبػػػوفذا نفثنػػػؿذ لشػػػراءذافذثيػػػدؼذإ ػػػىذإعػػػدادذنبغػػػيتذ ػػػذاذر ػػػ  ضذا ث ػػػومؽذمثطومرىػػػ ذعلػػػىذعنلمػػػض
(Kotler and Keller, 2012:265).ذ

يذمركزذيموذا رم ديذاالجثن عيذعلىذا ر   ضذاالجثن عمػضذ(ذىوذا ذ)كفذجمداًذذ(ٖ)ذنربعان ذ
ا ثػػيذثبػػ عذذننثجػ ت ن ػ عدةذا الػػمـذا ا طلمػضذوقػػمـذاألعنػػ ؿذيالػمـذاألعنػػ ؿذثتػػنفذثو مػدذدخػػؿذنػػفذا 

وا الػػػمـذا ا طلمػػػضذثػػػثفكـذيػػػيذإنجػػػ زاتذا ر ػػػ  ضذاالجثن عمػػػضذوا ثػػػرابطذبػػػمفذا الػػػمـذىػػػوذافذا ػػػدخؿذنػػػفذ
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ذنبغػيمذتـذ لوتػوؿذإ ػىذا يػدؼذا لرعػيذ لر ػ  ضذاالجثن عمػضا ثػيذثػـذبمايػ ذ ػوؼذم ػثخدذننثج تا 
 تن فذا ثدانضذا يدؼذا لرعػيذ لر ػ  ضذاالجثن عمػضذوتػعذا ثػزاـذطومػؿذاألنػدذ ػذاذالذمكلػيذثغطمػضذ

افذث ػػاىذا ر ػػ  ضذاالجثن عمػػضذإ ػػىذافذثكػػوفذنكثلمػػضذذنبغػػيبػػؿذمذتا ر ػػ  ضذاالجثن عمػػضذ لثػػرةذقتػػمرة
ذذاثم ذعلىذا ندهذا طومؿ.ذ

متؿذا رم ديذاالجثن عيذإ ىذاألىداؼذا لرعمضذ لر   ضذاالجثن عمضذييوذبف جضذإ ىذعندن ذ
(ذنن ذمشمرذإ ىذأىنمضذوىوذ)كفذشل ي ًذذ(ٗ)ذاألخمرذنربعإ ىذا ذوتلن اإلعثفذعفذن ذثفالؽذوىذاذم

نفذا ثراثمجمضذث ومؽذذزبوفنفذخثؿذا شل يمضذمثـذننعذثشكؾذا ذتاالجثن عمضذشل يضذننظنضكوفذا 
ثواتػػؿذر ػػ  ضذا ث ػػومؽذىػػوذأ ػػلوبذواتػػحذنب شػػرذمننػػعذ ػػوءذاالثتػػ التذذتاالجثن عمػػضذضننظنػػا 

االجثن عمػػضذوا زبػػوفتذىػػذاذمزمػػدذنػػفذيرتػػضذثفالمػػؽذا اثقػػضذطوملػػضذاألنػػدذنػػ ذذننظنػػضوا ثشػػكؾذبػػمفذا 
االجثن عمضذافذمكوفذ يػ ذاثتػ التذذننظن تاالجثن عمضذوأتف بذا نت  حذوعلىذا ذننظنضبمفذا 

 ,Stjern)ونػػ ذافذثثفالػػؽذاألىػػداؼذا لرعمػػضذثتػػبحذا شػػل يمضذذاتذأىنمػػضذاكبػػرذت شػػل يضذيػػيذدورثيػػ

ذ.ذ(194-205 :2013
وا نواقعذا نفدحضذوا و ػ ئطذاالجثن عمػضذذاتذا ػثخداـذذ  نف تراتكذثتبحذقنواتذا ث ومؽ

منػثبذك ػبذاالعثػراؼذبثغممػرذذتاكبرذوثظيرذوتوحذاإلنج زاتذوك ػبذاعثػراؼذأتػف بذا نتػ  ح
ثفطػمـذ لناػ ممرذعنػدذدخػوؿذا رمػ ديذاالجثنػ عيذ ل ػوؽذاحبػتذذدايذا نا ممرذون ذمُذطرمالضذا بفثذي

ا فتػػػوؿذعلػػػىذا ثغذمػػػضذا راجاػػػضذنػػػفذأتػػػف بذذًاتاآلفذعنلػػػوتذ ػػػذاذنػػػفذا ننكػػػفذافذمتػػػبحذنامػػػ رذ
ذألنوذمنثبذييذداياموذاكبرذ لرم ديذاالجثن عي.ذذ ًذنينذاًذا نت  حذمتبحذجزء

 لوتوؿذإ ػىذذ ننظنضفذأتف بذا نت  حذث ثنرذابادذك بذاالعثراؼذوا ثغذمضذا راجاضذن
متػػبحذزمػػ دةذفجػػـذذننػػثبتنربػعذ)كػػفذنثفن ػػً (ذفمػػثذافذا رمػػ ديذاالجثنػػ عيذم ػثنرذيػػيذثطػػومرذا 

ذا ذالفذأمتػػػ ذ ًذا ننظنػػػضذننكنػػػ بػػػمفذأتػػػف بذذ ًذاالجثن عمػػػضذمكػػػوفذنشػػػثركذننظنػػػضاالعثالػػػ دذبنليػػػـو
ذ.((Ljunggren and Olin,2013:48ا نت  ح
ا ثغلػبذعلميػ ذمنكػفذنجػدذافذىنػ ؾذثفػدم تذذ ػ بال ًذا ثيذأوتفتذذثفدم تا ذا ىب ال ثن دذوذ

ذ(Andreasen and Ljunggren, 2002 :3-13)ذملخػػػصذتعنػػػدذثبنػػػيذا ث ػػػومؽذاالجثنػػػ عي
ذنج الت:ذحن نمضىذهذا ثفدم تذييذ(ذOlin,2013:12و)
 الم ذقدذثكوفذا ادمدذنفذا نثختتمفذب  ث ومؽذاالجثن عيذو كفذاإلدارةذامالبؿذذ:اإلدارة العميا .ٔ

نثشككضذثج هذىذاذا نوعذنفذا ث ومؽذوىذاذنل رذب ببذعػدـذوعػيذاإلدارةذإلنك نمػ تذا ػثخداـذ
 ا ث ومؽذاالجثن عي.ذ

ملثالرذا ث ومؽذاالجثن عيذإ ىذثفدمدذنوقػعذا اثنػضذا ثج رمػضذب ػببذا كحمػرذ العالمة التجارية: .ٕ
 .ذصضذنعذا نن ي ضذوا خت ئنفذا ثا رمؼذا ن ثخدنضذوتاوبضذا ثن مزذبن ذمكليذب  نال رن

ب ببذا ثوحمؽذ مػرذا كػ ييذ التػصذا نجػ حذفػوؿذا ث ػومؽذاالجثنػ عيذيػ فذإنك نمػضذ: التوثيق .ٖ
 افثت فذىذهذا طرمالضذوا ثفالمؽذا ن ثبذ لثغممرذاالجثن عيذقدذمتمعذب  ن بضذ لنثبنيذا نفثنؿ.ذ
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ا خػػ رجيذانػػوذىنػػ ؾذنشػػكلضذإتػػ يمضذنػػعذا ث ػػومؽذاالجثنػػ عيذوىػػيذادعػػ ءذا ن ػػوؽذ الميككارة: .ٗ
نالصذييذاالعثب راتذاألك دمنمضذب ببذاإلنجػ زاتذوذمنثلؾذا ني رةذا ثيذييذا فالمالضذالذمنثلكي تذ

 ا اللملضذا ثيثض.ذ

ا ثغمػػرذيػػيذا االػػدذاالجثنػػ عيذ لننظنػػ تذوذ ػػؾذ كػػوفذا نجثنػػعذذالتغيككر فككي العقككد االجتمككاعي: .٘
 ؽ.مثوقعذا نزمدذنفذا اط ءذ يذهذا ننظن تذعن ذك نتذعلموذييذا   ب

ونػػفذأطػػراؼذونجػػ نمعذنثاػػددةذنفػػوذذىنػػ ؾذتػػغطذكبمػػرذعلػػىذا ننظنػػ تذأصككحاب المصككالح: .ٙ
ذثفنػػػؿذا نزمػػػدذنػػػفذا ن ػػػؤو م تذثجػػػ هذا نجثنػػػعذوثثنحػػػؿذىػػػذهذاألطػػػراؼذبشػػػكؿذخػػػ صذا زبػػػ ئفت

 ا فكونضذإ ىذ مرذذ ؾذنفذاألطراؼذاألخره.ذا ن ثحنرمفتذا ا نلمفتذا نجيزمفت

ىذا ننظنػػ تذمنبغػػيذأفذمننػػيذومػػزدادذعلػػىذويػػؽذا تػػغطذاالجثنػػ عيذعلػػذالضككغط االجتمككاعي: .ٚ
ثف ػػمفذأدائيػػ ذوثفالمػػؽذي ئػػدةذأيتػػؿذ لنجثنػػعذومثاػػززذذ ػػؾذبشػػكؿذخػػ صذعنػػدن ذثنػػ رسذثلػػؾذ

 .ى ا تغوطذوبشكلي ذاالمج بيذنفوذبال ءذا ننظن تذوا ثنرارذ

ط  نػػػ ذكػػػ فذا ثطػػػوعذنػػػفذقبػػػؿذا ننظنػػػ تذ لالمػػػ ـذبنيػػػ ـذا ن ػػػؤو مضذاالجثن عمػػػضذقلػػػمثذتطكككوع: ال .ٛ
ًاذييذباضذا نجػ التذواألفمػ فذيػ فذا دو ػضذنلزنػضذبوتػعذا الػوانمفذواألنظنػضذا ثػيذيػيذونفدود

خلػػػؽذا شػػػروطذذنػػػفذحػػػـ يػػػذهذا ننظنػػػ تذوذذواال ػػػثراثمجم تتػػػوئي ذثتػػػعذاألىػػػداؼذواألو ومػػػ تذ
ذا نن  بضذ انلي ذخدنضذ لنجثنعذوثفالمالي ذ لربحذا نثئـذيمن ذباد.

ا التػػػمضذاألكحػػػرذاىثن نػػػً ذذبػػػ تذثنػػػ عي ث ػػػومؽذاالجاذنػػػفذخػػػثؿذا طػػػرحذا  ػػػ بؽذنػػػرهذبػػػ فذ
وا ثػػػيذاناك ػػػتذعلػػػىذنجػػػ التذشػػػثىذنػػػفذا فمػػػ ةذا مونمػػػضذذظنػػػ تذيػػػيذا وقػػػتذا ف تػػػرنوثفػػػدمً ذ لن

وىػذاذد مػؿذعلػىذتػاؼذكلػ ءةذاألنظنػضذا ث ػومالمضذا  ػ بالضذوقػدرثي ذعلػىذثثيػيذننػوذوثلػ قـذذزب ئف ل
ذا ثفدم تذثج هذا نجثنع.

 لتسويقيةا تحديات الكفاءة والفاعمية ثانيًا:
ذفذا كلػػػػػػػ ءةذوا ل علمػػػػػػػضذتػػػػػػػرورمث فذ بالػػػػػػػ ءذا ننظنػػػػػػػضتذ ػػػػػػػذ ؾذوجػػػػػػػدتذا ننظنػػػػػػػ تذوبنمػػػػػػػتإ

ذوث ػػػػػػػاىذا ننظنػػػػػػػ تذعنػػػػػػػدذعلػػػػػػػىذأ ػػػػػػػ سذأنيػػػػػػػ ذأكحػػػػػػػرذا وفػػػػػػػداتذاالجثن عمػػػػػػػضذي علمػػػػػػػضذوكلػػػػػػػ ءةت
ذثنلمػػػػػػػذذا ػػػػػػػثراثمجم ثي ذوخططيػػػػػػػ ذا ث ػػػػػػػومالمضذ لفتػػػػػػػوؿذعلػػػػػػػىذرتػػػػػػػ ذا زبػػػػػػػوفذنػػػػػػػفذخػػػػػػػثؿذثلبمػػػػػػػض

ذومػػػػػػثـذذ ػػػػػػؾذبػػػػػػ ألداءذا ث ػػػػػػوماليذ ي ػػػػػػمفذوبكللػػػػػػضذاقػػػػػػؿتف ج ثػػػػػػوذور ب ثػػػػػػوذبشػػػػػػكؿذأيتػػػػػػؿذنػػػػػػفذا نن
ذدوقػػػػػػػتذ(ٕٛٓٓ:ٜٖٗا كلػػػػػػػوءذوا ل عػػػػػػػؿذوعبػػػػػػػرذا خػػػػػػػدن تذا نثك نلػػػػػػػضذا نرايالػػػػػػػضذ لانلمػػػػػػػضذ)ا بكػػػػػػػريت

نجردذفتوؿذذمبدوذ باتيـذأفذنجردذزم دةذنتمبذا ننثبذنفذا  ارذىوذا كل ءةذا ث ومالمضذأوذإف
ذعلػػىذإفذنحػػؿذا كلػػ ءةذبػػذاثي تذمتػػضذىػػوا زبػػ ئفذعلػػىذافثم جػػ ثيـذنػػفذا  ػػلعذوا خػػدن تذبأ ػػا رذرخ

ثكػػػػػوفذ مػػػػػرذدقمالػػػػػضذيػػػػػيذا لػػػػػبذذىػػػػػذهذاالعثالػػػػػ داتذ   بػػػػػ ًذذنػػػػػ ذمكثنليػػػػػ ذا شػػػػػؾذأوذا غنػػػػػوضذوقػػػػػد
ذعنلمػػػػػػػػػػػػض(علمػػػػػػػػػػػػوذمنكػػػػػػػػػػػػفذثارمػػػػػػػػػػػػؼذا كلػػػػػػػػػػػػ ءةذا ث ػػػػػػػػػػػػومالمضذأنيػػػػػػػػػػػػ ذٕٚٓٓ:٘ٛٔاألفم ف)ا ػػػػػػػػػػػػدب غت

ذامتػػ ًذذوعريػػتذت(Gladson and Frannces, 2009: 10)ثاظػػمـذا نػػدخثتذوا نخرجػػ تذ
مجػ دذا نمػزةذا ثن ي ػمضذثنشأذبي ذمضذا ثيب  انل ذا المنضذنفذخثؿذنػواردذا ننظنػضذ نشػ ط تذا ث ػومؽذوا 



22 
 

(Daiva and Laura, 2010: 874)فذنليػػػػوـذا ل علمػػػػضذمػػػػرثبطذبنليػػػػوـذا كلػػػػ ءةت ذتذوا 
ذوا ػػػعذذت(ٕٕٓٓ:ٜٗا درجػػػضذا ثػػػيذثفالػػؽذبيػػػ ذا ننظنػػػضذأىػػػدايي ذ)ا ػػد منيتذىػػووذ افذا ل علمػػػضذنليػػػـو

ؿذا داخلمػػضذوا خ رجمػػضذ لننظنػػضتذوانيػػ ذثشػػمرذا ػػىذنػػدهذثفالمػػؽذاالىػػداؼذو يػػ ذعلػػىذا اوانػػذمشػػثنؿ
عثقػػضذوا ػػاضذب  بمئػػضذا خ رجمػػضتذوانػػ ذا كلػػ ءةذييػػيذنليػػوـذتػػمؽذوىػػيذثشػػمرذا ػػىذا انػػؿذا ػػداخليذ

وفػػدةذوافػػدةذنػػفذا نخرجػػ تذكنػػ ذانيػػ ذذإلنثػػ ج لننظنػػضذوانيػػ ذثشػػمرذا ػػىذكنمػػضذا نػػواردذا ن ػػثخدنضذ
ذ(.Narayan, 1995: 471مالضذاالقثت دمضذا ثيذبنوجبي ذثثـذا انلم تذ)ثشمرذامتً ذا ىذا طرذ

وثيثـذا كل ءةذعنونً ذب ألداءذا ذيذماللػؿذا كلػؼتذوثيػثـذب  انػؿذعلػىذويػؽذا نػواردذا نفػدودةذ
ذوا ثػػػػػػػػيذبنوجبيػػػػػػػػ ذمنبغػػػػػػػػيذافذثتػػػػػػػػؿذا ػػػػػػػػىذىديػػػػػػػػػػػػػي ذومكػػػػػػػػوفذقمػػػػػػػػ سذا كلػػػػػػػػ ءةذ ػػػػػػػػيًثذب  نال رنػػػػػػػػض

ذا لالمػضذعلػىذا نػدخثتذا لالمػضذوفذكن ػبضذنػفذق ػنضذا نخرجػ تا ىذقم سذا ل علمضذألفذا كل ءةذثك
ذ لننظنػػضتذيكلنػػ ذزادتذىػػذهذا ن ػػبضذيػػإفذكلػػ ءةذا ننظنػػضذع  مػػضتذو كػػفذا ن ػػأ ضذ م ػػتذبيػػذهذا  ػػيو ض

نثشػابضذذألنيػ ألفذا كلػ ءةذاالجن  مػضذ لننظنػضذثكػوفذتػابضذا المػ سذوال ػمن ذيػيذا ننظنػ تذا كبمػرةذ
ذ(.Daft, 2001: 20)ذونال نض
جدذييذباضذاألفم فذافذا كل ءةذثالودذا ىذا ل علمضذىذاذج نػبذونػفذج نػبذاخػرذنجػدذانػوذن

ذ ػػؾذنجػػدذافذا ل علمػػضذثركػػزذكحمػػرًاذعلػػىذذيتػػًثذعػػفذا تػػابذافذمكػػوفذىنػػ ؾذارثبػػ طذبمنينػػ تذنػػف
انيػػ ذثركػػزذعلػػىذا ج نػػبذذاذذتا ج نػػبذاإلن ػػ نيذيػػيذقمنػػضذا ننظنػػضذبمننػػ ذالذنجػػدذذ ػػؾذيػػيذا كلػػ ءة

مػضذثفومػؿذا نػػدخثتذا ػىذنخرجػ تتذواذاذنػ ذوتػػلتذافػدهذا ننظنػ تذا ػىذن ػػثوهذاآل ػيذيػيذعنل
إنثػ جيذنفػػددذيػػيذا ػػثخداني ذ لنػواردذيػػيذعنلمػػضذا ثفومػػؿذنال بػؿذا ننظنػػ تذاألخػػرهذيثوتػػؼذانيػػ ذ

ذاألكحرذكل ءة.ذ
ذافذا كلػػػػػػػػ ءةذوا ل علمػػػػػػػػضذكثىنػػػػػػػػ ذنثالػػػػػػػػؽذب  ننظنػػػػػػػػضذىػػػػػػػػذاذنػػػػػػػػفذج نػػػػػػػػب.ذونػػػػػػػػفذا ج نػػػػػػػػب

ذيػػػػػػػػػػيذمرمفا ثنظمنػػػػػػػػػػيذا ػػػػػػػػػػذيذمالػػػػػػػػػػمسذاداءذا نػػػػػػػػػػدذبػػػػػػػػػػ ألداء فذاآلخػػػػػػػػػػرذافذا نوتػػػػػػػػػػوعمفذمثالالػػػػػػػػػػ
ذكملمػػػػضذا ػػػػثخدانيـذ نػػػػواردذا ننظنػػػػضذبكلػػػػ ءةذوي علمػػػػضذ ثلبمػػػػضذف جػػػػ تذا زبػػػػ ئفذوثفالمػػػػؽذاألىػػػػداؼ.
ذوافذاالداءذا ثنظمنػػػػػػيذمزمػػػػػػدذنػػػػػػفذخػػػػػػثؿذامجػػػػػػ دذاالن ػػػػػػج ـذ زمػػػػػػ دةذا كلػػػػػػ ءةذوا ل علمػػػػػػضذا ثنظمنمػػػػػػض

(Jones and Athors, 2000: 5.)ذ
تذذ ػػؾذالفذىػػػذهذا ثلػػػ عثتذيػػػيذوافػػػدةذوىػػػيذا ننظنػػػضأىػػػداؼذجيػػضذذا ل علمػػػضا كلػػػ ءةذوذثنلػػذذ

ذ(.٘ا زم دةذوا نالت فذ ي ذعثقضذب خثم رذاالىداؼذوا نث ئبذا شكؿذ)



23 
 

ذ
 ( مصفوفة الكفاءة والفاعمية5الشكل )

أساسكيات األداء تٜٕٓٓإدرمستذوائػؿذنفنػدذتػبفيذوا غػ  بيتذطػ ىرذنف ػفذننتػورتذالمصدر:
ذ.ٜٗاألردفتذصذ–تذدارذوائؿذ لنشرتذعن فذوبطاقة التقييم المتوازن

(ذثكػػوفذا كلػػ ءةذا ا  مػػضذوا ل علمػػضذا ا  مػػضذاذذثبػػمفذافذٔافذخلمػػضذ)ذ(٘)ومثفػػظذنػػفذا شػػكؿ
ىنػػ ؾذثػػوازفذعػػ ٍؿذبػػمفذا كلػػ ءةذوا ل علمػػضذب ثجػػ هذاالياػػ ؿذا تػػفمفضتذوك نػػتذا نثمجػػضذجػػودةذع  مػػضذ

(ذثطػرحذٕوا خلمػضذ)تذمثن شىذنعذا دخؿذوا ذوؽذنػحثًذذألنوبضذالقثن ئوذنفذقبؿذا زب ئفذ لننثبذنعذر 
فذئننػػثبذعػػ  يذا جػػودةذأيذذاذكلػػ ءةذع  مػػضذو كػػفذبل علمػػضذواطئػػضذالفذا بمئػػضذ ػػـذثػػدرسذر بػػ تذا زبػػ 

نػػػحًثذف  ػػػوبذعػػػ  يذا جػػػودةذيػػػيذنجثنػػػعذنثخلػػػؼذييػػػوذالذمػػػنلايـذالنيػػػـذالذماريػػػوفذوالذمجمػػػدوفذ
(ذذاتذا كلػ ءةذا واطئػضذوا ل علمػضذا ا  مػضذافذا نثمجػضذ ننػثبذمر بػوذا زبػػ ئفذٖانػ ذا خلمػضذ)ذا ػثخدانوت

الفذذو كفذ ارذىذاذا ننػثبذعػ ؿٍذذ؛الفذا ننظنضذي علضذييذبمئثي ذا خ رجمضذوقدذ بتذافثم جذا زب ئف
عذيػػيذا نػػواردذننػػ ذادهذا ػػىذارثلػػ ذاتػػ عضذا ننظنػػضذ ػػـذثثتػػرؼذبنواردىػػ ذبكلػػ ءةتذيالػػدذثكػػوفذىنػػ ؾ

(ذذاتذا كلػػ ءةذا واطئػػضذوا ل علمػػضذا واطئػػضذٗتذانػػ ذا خلمػػضذ)ائوكللػػضذا ننػػثبذوالمػػثنكفذا زبػػ ئفذنػػفذشػػرذ
ثػػرهذافذا نثمجػػضذثكػػوفذننػػثبذواطػػئذا جػػودةذأيذافذا كلػػ ءةذ مػػرذجمػػدةتذوالذمر ػػبذبػػوذا زبػػ ئفذ ػػمسذ

الذمثن شػىذنػعذدـذبثذدرا ضذ ف جضذا بمئضذبل علمضذكأفذمكوفذننثبذقُذذألنو مرذجمدذو كفذذألنويالطذ
مثتػحذنػفذخػثؿذذ ػؾذبػ فذا ننظنػ تذا ثػيذث ػثطمعذ(ذJones and Athors,2000:6االذواؽذ)

ثفالمؽذعنتريذا كل ءةذوا ل علمضذىيذوفدى ذا ال درةذعلىذا ننوذواالزدى رذوانج زذاألىداؼذبتورةذ
دتذومنكػػفذا ػػثخداـذا ل علمػػضذبوتػػلي ذنالم  ػػَ ذطومػػؿذاألنػػذ(تٜٕٓٓ:ٜٗتػػفمفضذ)إدرمػػسذوا غػػ  بيت

ا نالم  ػػػمفذا كلػػػ ءةذذاالىثنػػػ ـذبكػػػثمنبغػػػيذوذذبمننػػػ ذث ػػػثخدـذا كلػػػ ءةذبوتػػػلي ذنالم  ػػػً ذقتػػػمرذاألنػػػدت
ذ(.ٖٕٓٓ:ٜٙننظنضذ)فرمـتذضوا ل علمضذتنفذنال ممسذا نج حذألم
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ال يحقق األهداف 
الصحيحة رغم االستخدام 
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(ذانوذمنكفذا ثنممزذبمفذنتطلحذا كلػ ءةذوا ل علمػضذنػفذخػثؿذٕ٘ٓٓ:٘ٗوأوتحذ)ا شبليت
ذ:ن ذمأثي

ضذنػفذا نالػ ممسذاأل   ػمضذيػيذقمػ سذأداءذا ننظنػ تذأوذا نشػ ط تذثادذكؿذنفذا كل ءةذوا ل علم .ٔ
 ا ثيذثنجزى .

ذوجودىنػ ذ .ٕ الذأنينػ ذنتػطلف فذإعلىذا ر ـذنفذأىنمضذا نتػطلفمفذب  ن ػبضذ لننظنػ تذوثػثـز
  مرذق بلمفذ لثب دؿذأوذا ثرادؼ.

 نػػواردذثثالػػؽذا ل علمػػضذبنخرجػػ تذا نظػػ ـذوثفالمػػؽذاألىػػداؼذيػػيذفػػمفذثثالػػؽذا كلػػ ءةذب  ػػثخداـذا .ٖ
  ثفالمؽذا نخرج تذ)ا نث ئب(.

جنماً ذنتننضذإن ذ زمػ دةذا ل علمػضذذمروفنفذا ن فمضذااليثراتمضذيإفذا الراراتذا ثيذمثخذى ذا ند .ٗ
 أوذا كل ءةذأوذاالحنمفذنا .

ا كلػػػ ءةذنؤشػػػرذنػػػفذا نؤشػػػراتذا ن ػػػثخدنضذيػػػيذقمػػػ سذا ل علمػػػضذأفم نػػػً تذونػػػفذحػػػـذيػػػإفذنليػػػوـذ .٘
ذا كل   ءة.ا ل علمضذأو عذنفذنليـو

مػػثلخصذا لػػرؽذبػػمفذا نتػػطلفمفذبػػ فذا ل علمػػضذثػػرثبطذبنشػػ ط تذا رؤمػػضذوا فكػػـذيػػيذفػػمفذافذ .ٙ
 ا كل ءةذثثنحؿذب  نش ط تذا روثمنمضذا رئم ض.

ذالذأفذىنػػ ؾذيروقػػً ذأ   ػػمضذبمنينػػػ تإوانػػوذعلػػىذا ػػر ـذنػػفذارثبػػ طذا نتػػطلفمفذبباتػػين ذ
منكػػفذأفذثكػػوفذكلػػوءةذ كنيػػ ذ مػػرذي  ننظنػػ تذمنكػػفذأفذثكػػوفذي علػػضذ كنيػػ ذ مػػرذكلػػوءةتذكنػػ ذأنيػػ ذ

ذ(.ٕٓٓٓ:ٜ٘ٔت  حتوذإفذاألنرذماثندذعلىذكملمضذا نظرذ ونور)دا رذتذي علض
ذوذ(Gwinner, et. al, 1997: 45)وثواجػػوذا كلػػ ءةذوا ل علمػػضذثفػػدم تذعدمػػدةذننيػػ 

(Daft and Neo,2001:64) :ذ
 المض.ثنوعذندخثتذاالنشطضذا ث ومالمضذوثاددى ذوا نثنحلضذب  نواردذا ث وم .ٔ

االخثثيػػ تذا ني رمػػضذوا حال يمػػضذوا نل ػػمضذواالجثن عمػػضذبػػمفذاعتػػ ءذكػػ درذا ث ػػومؽذوا ن ػػؤو مفذ .ٕ
ذعػػفذانجػػ زذاالنشػػطضذا ث ػػومالمضذواخثمػػ رذنؤشػػراتذكلػػؤةذونن  ػػبضذ ثالػػمـذوقمػػ سذكلػػ ءةذاإلنجػػ ز

 وا نث ئبذا نثنحلضذب  نخرج ت.

ذا كل ءةذييذافم فذكحمرةذالذبػ .ٖ ذا ل علمضذ نليـو افػداىن ذعلػىذاالخػرتذيالػدذذثػأحمرؿذنثزنضذنليـو
وذ ػػؾذعنػػدن ذثالػػودذا كلػػ ءةذا ػػىذا ل علمػػضذومثنحػػؿذذ ػػؾذيػػيذذت لل علمػػضذامج بمػػ ًذذثػػؤديذا كلػػ ءةذدوراًذ

ذ لل علمضذوذ ؾذيػيذ لبم ًذذاعثن دذبال ءذا ننظنضذعلىذثفالمؽذا كل ءةتذبمنن ذقدذثؤديذا كل ءةذدوراًذ
 .ف  ضذثفالمؽذاىداؼذا ننظنض

اخؿذاحػػرذاالنشػػطضذا ث ػػومالمضذواخثثطيػػ ذوننيػػ ذا ثرومجمػػضذواناكػػ سذتػػاوبضذثجنػػبذنشػػكلضذثػػد .ٗ
تػاوبضذيتػؿذاحػرذا ثغممػرذيػيذا نثػ ئبذا نثفالالػضذذنػفذحػـذ ؾذييذنث ئبذعنلمضذا ثالممـذوا الم سذوذ
 نفذنن ر ضذثلؾذاالنشطضذا ث ومالمض.
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راتذعدـذا الدرةذعلىذادراؾذوثنممزذاحرذاالنشطضذا ثرومجمضذعلىذثتري تذا زبوفذييذظؿذا ثغمػ .٘
 ا بمئمضذا جذرمضذذاتذاالحرذييذثتري ثو.

نػػػػػفذذ ويػػػػرادا كلػػػػ ءةذا ث ػػػػومالمضذمالػػػػػعذتػػػػنفذن ػػػػؤو مضذا  ػػػػلوؾذا لػػػػػرديذوا جنػػػػ عيذذافذثالمػػػػمـ .ٙ
ذوا ثن قت ت.ا ن ؤو مفذعفذذ ؾذوىوذ لوؾذالذمنكفذافذمخلوذنفذاالخط ءذ

 تحديات التقنية التسويقية ثالثًا:
لنالونػػ تذواالقثتػػ دذا رقنػػيذ ا نينػػضذوا فمومػػضذاإليػػرازاتذذإفذا ثالنمػػضذا ث ػػومالمضذىػػيذإفػػده

أ التذبظث ي ذبشكؿذنب شرذعلىذعنؿذا ث ومؽذييذا وقتذا راىفذوا ثيذأتبفتذا و  ئؿذا ثاللمدمضذ
ا  رمعذ لو  ئؿذوا ثالنم تذا فدمحضذوعفذذطمعذأفذثتندذأن ـذا ثطوروعلىذا ر ـذنفذأىنمثي ذالذث ث

بن ذمجالوذتػنفذحػورةذا نالونػ تذوذ ػؾذنػفذخػثؿذثبنػيذكملمضذثطورذا و  ئؿذواألنشطضذا ث ومالمضذ
ذيػيذنخثلػؼذا ننظنػ تتذى ا و  ئؿذا ثالنمضذوا نالون ثمػضذيػيذإدارةذنجنػؿذاألنشػطضذا ث ػومالمضذوثنلمػذ

إفذا ثالنمضذا ث ومالمضذالذثخثلؼذعفذا ثالنمضذبنليوني ذا ا ـذوا ش نؿذإالذييذا ثخداـذنوعمضذا ثالنم تذ
ا اػػ نلمفذيػػيذنجػػ ؿذا ث ػػومؽذوذ ػػؾذماػػودذإ ػػىذاخػػثثؼذاألنشػػطضذذوا يػػدؼذنػػفذاال ػػثخداـذنػػفذقبػػؿ

ذ.(ٕ٘ٔ:ذٕٔٔٓ)ماالوبتذذا ث ومالمضذعفذاألنشطضذاإلنث جمضذوا طبمضذوا ن  مضذوا بشرمض
ذوبنػػػػػػػػػ ًءذعلػػػػػػػػػىذىػػػػػػػػػذاذث ػػػػػػػػػاىذإدارةذا ث ػػػػػػػػػومؽذيػػػػػػػػػيذا ننظنػػػػػػػػػ تذإ ػػػػػػػػػىذاكث ػػػػػػػػػ بذوثػػػػػػػػػويمر

ذوذ(ٕٙٔ:ذٕٔٔٓاأل ػػػػػػػػ  مبذا ثالنمػػػػػػػػضذا نثطػػػػػػػػورةذوذ ػػػػػػػػؾذنػػػػػػػػفذاجػػػػػػػػؿذثفالمػػػػػػػػؽذاالثػػػػػػػػيذ)ماالػػػػػػػػوبتذ
ذ:(ٖٕٔٓ:ٔ٘تذا اكمدي)

ثطػػػػومرذي علمػػػػضذننػػػػدوبيذا بمػػػػعذوجاليػػػػـذأكحػػػػرذا ػػػػثاداداذ لثا نػػػػؿذنػػػػعذا زبػػػػ ئفذويػػػػيذجنػػػػعذ .1
اتػ يًضذذ وىػداؼذا نفػددةذويالػ ًذذيػ ثفدمدذفجـذا نالونػ تذا نطلوبػضذونوعوذذا نالون تذننيـ

ذبن ءذق عدةذوا اضذنفذا نالون ت.ذا ى
شوذذنعذا زب ئفذ عؿثفالمؽذاالثت ؿذا ل .2 ب عذف ج تذور ب تذا زب ئفتذوا ردذعلىذا طلبذييذا 

ذا ثارؼذعلىذا لرصذا  وقمضذا نث فضذوا ثغث ي ذبشكؿذأنحؿ.ذيتًثذعفذا  وؽ
ا ػثخداـذا و ػ ئؿذا ثرومجمػضذا نخثللػضذوذذك بذزب ئفذجددذوزم دةذفتضذا ننظنضذنػفذا  ػوؽ .3

شػراءذبشػكؿذكلػوءذثفالمؽذوظملضذا بمعذوا ذات يًضذا ىبتورةذع نضذواإلعثفذبتورةذخ تضذ
ذو رمع.

ذا ن ػ ىنضذيػيذنجػ حذنظػ ـذا بفػوثذا ث ػومالمضوذذث يمؿذعنلمضذإمت ؿذا ننثج تذإ ىذا زبػ ئف .4
ا ن ػػػػ ىنضذيػػػػيذنجػػػػ حذنظػػػػ ـذاال ػػػػثخب راتذا ث ػػػػومالمضذوجنػػػػعذا نالونػػػػ تذعػػػػفذذاتػػػػ يًضذا ػػػػى
ذا نن ي ض.

ا بمػػعذا ػػثخداـذر ػػ ئؿذاالثتػػ ؿذا نب شػػرذيػػيذعنلمػػضذوذذا  ػػيو ضذيػػيذثالػػدمـذوا ػػثثـذا اػػروض .5
وا نثنحػػػػؿذب  برمػػػػدذاال كثرونػػػػيذ)االنثرنػػػػت(ذوخدنػػػػضذا ر ػػػػ ئؿذا  ػػػػرماضذيػػػػيذأجيػػػػزةذاالثتػػػػ ؿذ

ذا ث لكمضذ)ا جواؿ(.ذ
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ا ػػػػثخلصذنػػػػفذا ثكػػػػرارذوذذوبثكػػػػ  مؼذأقػػػػؿذوثالػػػػدمـذخػػػػدن تذبن ػػػػثوهذأيتػػػػؿذويػػػػيذا وقػػػػتذنل ػػػػ .6
ذبمفذا ا نلمف.ذذث يمؿذوزم دةذا ثا وفذن ذات يًضذا ىذوا ثت رب

ا شػكؿذذ ثالنمػضتوجيضذنظرذاألعن ؿذوا ثيذثؤحرذيػيذعنلمػضذثبنػيذاذنفذنج التىن ؾذحثحضذوذ
ذ:وىي(ذٙ)
ذنل ػػػػي ذننظنػػػػضمتػػػؼذىػػػػذاذا نفػػػػمطذعػػػدةذنالػػػػ ممسذوتػػػػلمضذننيػػػ ذفجػػػػـذا ذالمحككككيط التنظيمككككي: .ٔ

وا نركزمػػضذيميػػ ذوا ر ػػنمضذيػػيذثا نثثيػػ ذوثاالمػػدذا يمكػػؿذاإلداريذوجػػودةذا نػػواردذا بشػػرمضذونالػػدارذ
 لم .ذا نواردذاالفثم طذا نثويرةذداخ

افذذتنػػفذج نػػبذاألعنػػ ؿذالنمػػضثطبمػػؽذا ثبىنػػ ؾذا ادمػػدذنػػفذا ان تػػرذا ثػػيذث ػػيـذأوذثػػرثبطذ
نطػػػ ؽذاألعنػػػ ؿذوفجػػػـذذتنؤشػػػراتذنينػػػضذإلبػػػداعذا ننظنػػػضذثاػػػدذصذا داخلمػػػضذيػػػيذا ننظنػػػضا ختػػػ ئ

ذ الػػدذاظيػػرذاألعنػػ ؿذوا ػػثراثمجمضذاألعنػػ ؿذىػػيذعن تػػرذقػػدذثػػؤحرذيػػيذثبنػػيذاالنثرنػػتذيػػيذاألعنػػ ؿ
ذ ثػػػيذ يػػػ ذنطػػػ ؽذأو ػػػعذثكػػػوفذنديوعػػػضذأكحػػػرذ ثبنػػػيذاالنثرنػػػتذي ألعنػػػ ؿذا ثػػػيذ يػػػػ بػػػ فذاألعنػػػ ؿذا

نػتذوعنلمػ تذنط ؽذاكبرذقػدذثجػدذننػ يعذنفثنلػضذأكحػرذنػفذخػثؿذثػبزرذا اثقػضذنػ ذبػمفذثبنػيذاالنثرذ
االفثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ظذوذذا بفػػػػػػػػػػػػػػػػػػثوذكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼذا ثن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؽذا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخليذا ا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػضذكذاألعنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿذا ثاللمدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػض

ذ.((Mokhta,2013:97ب  خزمف
ذتعنػػػػػػػ ؿذأمتػػػػػػػ ذافذمػػػػػػػؤحرذيػػػػػػػيذثبنػػػػػػػيذاالنثرنػػػػػػػتذنػػػػػػػفذقبػػػػػػػؿذاألعنػػػػػػػ ؿمنكػػػػػػػفذ فجػػػػػػػـذاألوذ

ذ  نواردذا ن  مػػػػػضذوا بشػػػػػرمضكػػػػػذالػػػػػدراتذاألعنػػػػػ ؿذننيػػػػػ ذا نػػػػػواردذفجػػػػػـذاألعنػػػػػ ؿذنيػػػػػـذألنػػػػػوذمػػػػػرثبطذب
(Al-Qirim, 2008: 462)ذوجدتذدرا ضذ ػذ.(Premkumar 2003:91)ب فذاألعنػ ؿذا كبمػرةذذ

ألعنػػػ ؿذا تػػػغمرةذوافذا فجػػػـذمػػػؤحرذيػػػيذا الػػػدراتذافذثثبنػػػىذاالنثرنػػػتذب  نال رنػػػضذنػػػعذاذأكحػػػرذافثنػػػ الًذ
ذور بضذاألعن ؿذا تغمرةذعلىذاال ثحن رذييذثبنيذاالنثرنت.ذ

افذا ثراثمجمضذاألعن ؿذىيذإفدهذا نؤشراتذا ثػيذذ((Pullen, et. al., 2009:209اظير
ذوجػػػػػػػػودذعثقػػػػػػػػضذامج بمػػػػػػػػضذومثلػػػػػػػػؽذنػػػػػػػػعذ((Mokhta,2013:97ُث ػػػػػػػػيـذإ ػػػػػػػػىذاألداءذا ثكنو ػػػػػػػػوجيذ

مؤحرذذا ثراثمجمضذاألعن ؿذنوقؼذا ن  ؾذأمت ًذذيتًثذعفذتجمضذاألعن ؿذوثبنيذاالنثرنتبمفذا ثراثم
ذمػػػػػػػػػػػػػػػرهذبػػػػػػػػػػػػػػػ فذا نلكمػػػػػػػػػػػػػػػضذوا المػػػػػػػػػػػػػػػ دةذثػػػػػػػػػػػػػػػؤحرافذيػػػػػػػػػػػػػػػيذا ػػػػػػػػػػػػػػػثراثمجمضذيػػػػػػػػػػػػػػػيذثبنػػػػػػػػػػػػػػػيذاالنثرنػػػػػػػػػػػػػػػت

األعنػػ ؿذوا ػػثخداـذا نػػواردذ تػػػنعذا الػػرارذيػػيذثبنػػػيذاالنثرنػػتذكنػػ ذأشػػ رذعػػػددذنػػفذا بػػ فحمفذنػػػنيـذ
(Levy and Powell, 2003:173)فذتػ فبذاألعنػ ؿذا تػغمرةذأوذنػدمرى ذمانػؿذكا نػؿذبػ ذ

ذرئم يذ ثخطمطذا ثراثمجمضذاألعن ؿذوتنعذا الرارذييذىدؼذاألعن ؿ.ذ
ذا جدمػػػػػػدةذالنمػػػػػػضافذج ىزمػػػػػػضذا ننظنػػػػػػضذتػػػػػػرورمضذأمتػػػػػػ ذ ثالمػػػػػػمـذط قػػػػػػضذاألعنػػػػػػ ؿذ ثبنػػػػػػيذا ث

فػػػػدهذا ثفػػػػػدم تذا رئم ػػػػػمضذا ثػػػػػيذثواجييػػػػػ ذاألعنػػػػ ؿذا تػػػػػغمرةذىػػػػػيذنفدودمػػػػػضذا نػػػػػواردذا داخلمػػػػػ ذضوا 
ذذذ(Grandon and Pearson, 2003:22)وىػػذاذماللػػؿذنػػفذا الػػدرةذعلػػىذثلبمػػضذنثطلبػػ تذا  ػػوؽ

ذىنػػػػػػػ ؾذبتػػػػػػػعذنفػػػػػػػدداتذ وعنػػػػػػػ ؿذا تػػػػػػػغمرةذيػػػػػػػيذثبنػػػػػػػيذاالنثرنػػػػػػػتذوننيػػػػػػػ ذنفدودمػػػػػػػضذا نػػػػػػػوارد
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 MacGregor)االثتػ التذعبػرذاالنثرنػتذالنمػضا ن  مضذونالصذا ناريضذوا نػوظلمفذا نػ ىرمفذيػيذث

and Vrazalic, 2005:510)ذ.ذ
ا داخلمػػػضذوا خ رجمػػػضذا ثػػػيذثػػػرثبطذب  ننظنػػػضذنػػػعذذالنمػػػضىػػػذاذا نفػػػمطذمل ػػػرذا ث :قنكككيالتالمحكككيط  .ٕ

مظيػػرذا نفػػمطذتذيػػيذثبنػػيذا انلمػػ تذوثطبمال ثيػػ ذالنمػػضا ثركمػػزذعلػػىذكملمػػضذثػػأحمرذا ختػػ ئصذا ث
ا ف  مػضذا ثػيذذالنمػضيرةذا ثيذثثبن ى ذاألعن ؿذوكمؼذثثثءـذنػعذا ثاا نثوذذالنم تنفذا ثذاًذعددذالنيا ث
ىنػػ ؾذعػػددذنػػفذا اوانػػؿذثػػرثبطذبيػػذاذا نفػػمطذننيػػ ذت(Mokhta,2013:98)ذنثلكيػػ ذاألعنػػ ؿث

ا بنمػػضذا ثفثمػػضذ ثثتػػ التذوا ناريػػضذيػػيذكملمػػضذا ػػثخداـذاالنثرنػػتذ)ثبنمػػو(ذوىػػذاذا نفػػمطذمشػػمرذ
 . النمضوا ني رةذا نطلوبضذ دعـذا ثذالنمضإ ىذكملمضذا وتوؿذإ ىذا ث

ذا ننظنػػػضذبأعن  يػػػ ذوا ػػػذيذمثنحػػػؿذبتػػػن عثي ذا نجػػػ ؿذوا ػػػذيذيمنحػػػؿذذالمحكككيط البيئكككي: .ٖ مػػػوذثالػػػـو
ىػػػػذهذتذونن ي ػػػػمي ذووتػػػػو ي ذإ ػػػػىذا نػػػػواردذا نجيػػػػزةذنػػػػفذاآلخػػػػرمفذوا ثاػػػػ نثتذنػػػػعذا فكونػػػػ ت

وا بفػثذذالنمػضا نج التذق درةذعلىذافذثؤحرذييذا ن ثوهذا ثيذثرهذيموذا ننظنضذا ف جضذإ ىذا ث
فت رى  منكفذألعت ءذا تن عضذذالنمضصذأن ـذا ثمنحؿذا نفمطذا بمئيذا ثفدم تذوا لرذذتعني ذوا 

ذالنمػضوننثجيذا ناريضذوا وك التذا ال نونمضذوا زب ئفذوا نجيزمفذافذمجيزواذنالون تذنرثبطػضذب  ث
 .ذ((Mokhta,2013:99رمضذوا نواردذا ن  مضذوا بش

مشػمرذا نفػػمطذا بمئػػيذإ ػػىذبمئػػضذا تػػن عضذوا ثػيذثانػػؿذيميػػ ذاألعنػػ ؿذوقػػدذأدرجػػتذا تػػن عضذ
ذؽذوا تغوطذا ثن ي مضذكاوانؿذمنكفذافذثؤحرذييذثبنيذاالنثرنت.ذونط ؽذا  وذ

نثرنػػػػتذنػػػػفذقبػػػػؿذبػػػػ فذنػػػػوعذا تػػػػن عضذمػػػػؤحرذيػػػػيذثبنػػػػيذاالذ(Mokhta,2013:99)مشػػػػمرذوذ
ذ(Zhu et. al,2003:254)وقػدذأتػ ؼذذننظنػضانػوذا نػدهذاأليالػيذ انلمػ تذا األعنػ ؿذا تػغمرةذوذ

ثػـذثشػخمصذا تػغوطذا ثن ي ػمضذتذالنثرنػتقبػؿذثبنػيذاذزبػوفافذثدرسذج ىزمػضذا ذننظنضب فذعلىذا 
منكػفذ وعنػ ؿذافذذتوتغوطذشرك ءذا ثج رةذنفذزب ئفذونجيزمفذكاوانػؿذثػؤحرذيػيذثبنػيذاالنثرنػت

ثك بذنمزاتذثن ي مضذنعذا ثخداـذاالنثرنتذنفذخثؿذثاػدمؿذا تػغوطذا ثن ي ػمضذا ثػيذثفػددذعلػىذ
 نفوذنشثرؾذا ربفمضذييذا تن عض.ذ

ذاألعنػػػػػ ؿذا تػػػػػغمرةذفذا ثفػػػػػدم تذا ثاللمدمػػػػػضذا ثػػػػػيذثواجػػػػػونػػػػػمنكػػػػػفذافذماللػػػػػصذاالنثرنػػػػػتذوذ
ذتيػػػػػيذقم نيػػػػػ ذبناػػػػػ نثتذاألعنػػػػػ ؿذيػػػػػيذا خػػػػػ رجذنحػػػػػؿذكلػػػػػؼذاالثتػػػػػ التذوا ػػػػػدخوؿذإ ػػػػػىذا  ػػػػػوؽ

ب ػػػببذا نػػػواردذذ ًذب  ن ػػػبضذإ ػػػىذاألعنػػػ ؿذا تػػػغمرةذيػػػ فذا ثو ػػػعذإ ػػػىذا ػػػدوؿذاألخػػػرهذقػػػدذمكػػػوفذنكللػػػ
ذلػػػػىذ لبفػػػػثذعػػػػفذا شػػػػرك ءذاألج نػػػػبا نفػػػػدودةذألنيػػػػ ذالذمنكػػػػفذافذثثفنػػػػؿذثكػػػػ  مؼذديػػػػعذكلػػػػؼذأع

(Mokhta,2013:100)ذافذاألعنػػػ ؿذا تػػػغمرةذقػػػ درةذعلػػػىذثاللمػػػؿذا كللػػػضذومنكنيػػػ ذا بفػػػثذعػػػفذ.
ذوا شػػػػرك ءذا نفثنلػػػػمفذب ػػػػرعضذنػػػػفذخػػػػثؿذاالنثرنػػػػتذننظنػػػػ تا نالونػػػػ تذعلػػػػىذا شػػػػبك تذبػػػػمفذا 

ذنلػػػػػمفذعلػػػػػىكنػػػػػ ذمنكػػػػػنيـذافذمالمنػػػػػواذاثتػػػػػ التذوثالمػػػػػمـذا خبػػػػػراتذا  ػػػػػ بالضذأوذأداءذا شػػػػػرك ءذا نفث
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ذنفػػػػػوذرخػػػػػمصتذ ػػػػػذاذمالػػػػػدـذاالنثرنػػػػػتذيرتػػػػػضذ وعنػػػػػ ؿذا تػػػػػغمرةذ ثفالمػػػػػؽذا ثفػػػػػ  ؼذاال ػػػػػثراثمجي
(Soliman and Janz, 2003:697).ذ

ىنػػ ؾذع نػػؿذآخػػرذثػػـذثشخمتػػوذوا ػػذيذمنكػػفذافذمػػؤحرذيػػيذثبنػػيذاالنثرنػػتذوىػػوذج ىزمػػضذوذ
 عدذاألعنػ ؿذعلػىذثشنؿذج ىزمضذا فكونضذا  م  ػ تذوبػرانبذا ػدعـذوا نبػ دراتذا ثػيذث ػذتا فكونض

ومنالتػػي ذنثػػأخرةذثبنػػيذاالنثرنػػتذو كػػفذا ادمػػدذنػػفذاألعنػػ ؿذا تػػغمرةذيػػيذاألقطػػ رذا ن نمػػضذالذثػػزاؿذ
ذ.((Mokhta,2013:100ا نواردذ

ذ
 

 االرتباط ما بين المجاالت الثالثة. (6) الشكل

Source: Mokhta,  NoorFadhihar,2013, An Internet Adoption Framework 

for Marketing, This thesis is presented to fulfil the requirements for the 

award of Doctor of Philosophy, Victoria University,p100. 
وثطبمالػ تذا نفنػوؿتذوا خبػرةذا رقنمػضذذوافذانثش رذا ثالنمضذا جدمدةذنفذا و ػ ئطذاالجثن عمػضت

ديعذعفذطرمؽذا نفنوؿذثنحؿذنجنوعضذثفدم تذمبدوذافذا ن وقمفذ مرذوا ذا ننثشرةذييذا نفثتت
ا ث ػػػومؽذافذمكونػػػواذنطلاػػػمفذعلػػػىذا ثالنمػػػضذنػػػعذا ف   ػػػمضذثجػػػ هذذمري ػػػذ ؾذالبػػػدذ نػػػدذن ػػػثادمفذ يػػػ 

ا اثقػػ تذا نفلمػػضذوا ا  نمػػضذوا ثكمػػؼذا نػػرفذالفثتػػ فذىػػذهذا ثالنمػػ تذا جدمػػدةذوا ث ػػومؽذا شختػػيذ
ذ(.(Anderson and Laker,2012:2ا نديوعذب  و  ئطذاالجثن عمض

فذا كحمػػرذننػػ ذمػػثـذثالدمنػػوذنػػفذا ثالنمػػضذا جدمػػدةذملشػػؿذيػػيذا فتػػوؿذعلػػىذقبػػوؿذيػػيذا  ػػوؽذإ
يكحمرذنفذنش رمعذا ثطومرذا ثالنيذالذثنجحذثج رمً ذومنكفذ ننظن تذا ثالنمضذا كبمرةذأفذثثج وزذىكذاذ

ذت ػمسذ يػ ذنجػ ؿذكبمػرذ لخطػأذف التذيشؿذو كفذا ننظن تذييذا نرافؿذاألو ىذوا ثيذرى نيػ ذعػ ؿٍذ

 المحيط التنظيمي
ىيكككككككككل االرتبككككككككاط 
  الرسكككككككككككككككككككككككككككككككككمي
  والالرسكككككككككككككككككككككككككمي

  اتصاالت عمميات

 المحيط البيئي
خصكككككائص صكككككناعة 
وىيكككككل سككككوق بنيككككة 

قنيككة تحتيككة تككدعم الت
 التنظيم الحكومي

 قنيةالتصنع قرار 

 قنيالتخصائص التوفر 

 قنيمحيط التال
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 ذاذفثىذوافذك نتذا ننظنضذثاثالػدذبػ فذ ػدمي ذيكػرةذعظمنػضذ ثالنمػضذجدمػدةذو كػفذنج فيػ ذيػيذا  ػوؽذ
تػػاؼذثنلمػػذذاالنشػػطضذذونػػفذا ناػػروؼذبػػ فذثتػػنمـذننػػثبذذوذجػػودةذتػػاملضذأوذ. ػػمسذرىػػ فذأكمػػد

مػضذا جدمػدةذأوذثثاحػرذعلػىذا ث ومالمضذىيذنفذاأل ب بذا كبمرةذا ثيذثلشؿذنػفذورائيػ ذا ننثجػ تذا ثالن
األقؿذو كفذفثىذنعذا ثتنمـذا جمدذوا ث ومؽذا خ  يذنفذا امػوبذوثنلمػذذا نبماػ تذثلشػؿذنػعذثلػؾذ

 ل ػػػوؽذذ ًذواتػػػفذ ًذا ننظنػػػضذالذمنثلكػػػوفذيينػػػذمريا ثالنمػػػ تذاإلبداعمػػػضتذا  ػػػببذوراءذذ ػػػؾذىػػػوذافذنػػػد
ؽذو كػػفذبػػدوفذناريػػضذك نلػػضذا نالتػػودةذبيػػذهذا ثالنمػػضذوىػػـذعػػ دةذمثاجلػػوفذإلمتػػ ؿذا ننػػثبذإ ػػىذا  ػػوذ

 ف جػػػضذوثوقاػػػ تذور بػػػضذتػػػ نعذا الػػػرارذا ػػػذيذ ػػػوؼذمشػػػثريذىػػػذهذا ثالنمػػػضذوم ػػػثخدني ذ ػػػذاذالذمنكػػػفذ
ا ننظنضذييذثتػنمـذذمروث ومالي .ذ كني ذثواجوذثفدم تذأن ـذييـذا  وؽذا تاوبضذا ثيذمواجيي ذند

ذ(.Hulfactor,2006,2وث ومؽذثالنمضذإبداعمضذ)
ذوذ(ٕٖتذٕٗٓٓذا تػػنمدعيتوذذتذثواجييػػ ذا ثالنمػػضذيػػيذا  ػػوؽذ)مو ػػؼوىنػػ ؾذا ادمػػدذنػػفذا ثفػػدم 

ذ(:ٕٔٔٓ:ٕٙٔذ)ماالوبت
إفذ لاوانػػػؿذاالقثتػػػ دمضذاألحػػػرذا كبمػػػرذيػػػيذانػػػثثؾذا ثالنمػػػضذ ػػػواءذعلػػػىذالتحكككدي االقتصكككادي:  .ٔ

الفذىػػػذهذا ثفػػػدم تذثثنحػػػؿذيػػػيذا نػػػواردذ؛ذن ػػػثوهذاآلالتذوا ناػػػداتذأوذا ناريػػػضذوا نيػػػ رةذوذ ػػػؾ
يػػ ذا دو ػػضذا نانمػػضذون ػػثوهذا ػػدخؿذا الػػونيذودخػػؿذا لػػردذوا ثتػػخـذوا ك ػػ دذا طبمامػػضذا ثػػيذثنثلك

إذذأفذ كؿذىذهذا ثفػدم تذأحػرًاذذتون ثوهذا ثب دؿذا ثج ريذا دو يذون ثوهذاال ثحن رذواالنثا ش
 كبمرًاذييذث يمؿذعنؿذا ننظن تذأوذثاالمدى .

ذت م ػػػذ تػػػو يبػػػرزتذىػػذهذا ث ػػػنمضذوأتػػػبفتذي علػػػضذيػػيذا ث ػػػامن تذو كػػػفذأتحكككدي العولمكككة:  .ٕ
فدمحػػػضذا ايػػػدذبػػػؿذك نػػػتذنثوقاػػػضذوأظيػػػرتذأبا دىػػػ ذا  م  ػػػمضذوا ثالنمػػػضذواالثتػػػ  مضذيػػػيذا االػػػودذ

 .نذذا خن من تإذذأفذرواجذا ثخداـذا الرمضذاال كثرونمضذعلىذتامدذاالثت التذك فذنذتاألخمرة

نجػػدذافذباػػضذا ننظنػػ تذثلكػػرذيػػيذا فتػػوؿذعلػػىذثالنمػػضذذاتذنػػردودذتحككدي طبيعككة التقنيككة:  .ٖ
بيذب  شكؿذا ذيذمجاؿذىذاذاالخثم رذمن ػجـذنػعذا واقػعذومانػؿذعلػىذثطػومرهذوافذا جوانػبذامج 

 افذثكوفذاقؿذن ذمنكف.ذنبغيا  لبمضذم

نفذاجؿذثفالمػؽذنػوعذاالن ػج ـذوثوايػؽذذداافذا ثل وضذك لوؾذونظ ـذمُذتحدي نظام التفاوض:  .ٗ
 ػذيذملابػوذيػيذا اثقػ تذا نت  حذوثفالمؽذاالىداؼذونثمجضذ الدـذىذاذا نليوـذواىنمثوذوا ػدورذا

وثفالمػػػػؽذا نتػػػػ  حذفظػػػػيذب ىثنػػػػ ـذا نخثتػػػػمفذيػػػػيذنجػػػػ ؿذاالقثتػػػػ دتذوا  م  ػػػػضتذوا ثجػػػػ رةتذ
نلػػ ىمـذذعػػدةذوا اثقػػ تذا دو مػػضذو مرىػػ ذنػػفذا نجػػ التذاالخػػرهذونثمجػػضذ يػػذاذاالىثنػػ ـذظيػػرت

فذنػذ ًذواطػراؼذاخػرهذثجػدهذنوعػتذ م  ضذ ثثل ؽذوثفالمؽذا نت  حذعدهذوثابمراتذ وذيين ؾذنف
ا ػػػلوبذعنػػػؿذنشػػػثرؾذ ثن ػػػمؽذا اثقػػػ تذا دو مػػػضذوا نفلمػػػضذذها ثكثمػػػؾذوا ن ػػػ ونضذوجن عػػػضذثجػػػد
ذوعلىذن ثوهذا اثق تذا شختمض.
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اال ػػػسذاخػػػذتذيػػػيذا ثطػػػورذب ثج ىػػػ تذذهوافذىػػػذذا ميػػػ  مػػػرذافذ انلمػػػضذا ثلػػػ وضذا ػػػسذث ػػػثندذذذذ
يػػيذظػػؿذذيػػيذا وقػػتذا ف تػػرذعنػػ ذك نػػتذعلمػػوذيػػيذا ن تػػيذوعلػػىذاالخػػصذاخػػرهذثخثلػػؼذكلمػػ ًذ
نش طذا ثل وضذذتاالثت الذجالتذوييذظؿذحورةذا نالون تذتاالقثت ديذا ف  يوذا نظ ـذا  م  يذ

افذمػػثـذيميػػ ذوعلػػىذاالخػػصذيػػيذنجػػ ؿذذنبغػػيمثاػػدهذا شػػروطذوا تػػوابطذواالجػػواءذا طبمامػػضذا ثػػيذم
ال يمػً ذا ثتنمعذوانثثؾذا ثالنم تذا نثطورةذوييذنج ؿذنف و ضذا شػاوبذا ػىذثطػومرذنل ػي ذناريمػً ذوح

ب  شػػكؿذا ػػذيذجاػػؿذا لػػبذا ثل وتػػ تذ مػػرذنرتػػمضذالفػػدذاالطػػراؼذو ػػمسذكنػػ ذىػػوذمر ػػبذونػػ ذ
 .ىداؼاالذي ذا ىذثفالمؽ مطنحذنفذخث

ثثنمزذكؿذدو ضذنفذا ػدوؿذبنػ ذثنثلػؾذنػفذعػ داتذوثال  مػدذوبنػ ذثاثالػدذتحدي المستوى الثقافي:  .٘
ذعفذا ن ثوهذا حال ييذ كػؿذدو ػضتألنظنضذوا الوانمفذوا ثيذثابرذذنفذدم ن تذوأعراؼذوكذ ؾذويال ًذ

 اوانؿذنامنضذنني ذا زنفذوا دم نضذوا اػ داتذذوافذىذاذا ن ثوهذمخثلؼذنفذدو ضذإ ىذأخرهذويال ًذ
 وا ثال  مدذوا نج نمعذا الرمبضذواألنظنضذوا الوانمفذوا نج نمعذا ثالمنمضذوا نينمض.

نثنحلػػضذب  المػػ داتذوا ذثلػػؾذا ننظنػػضدوايػػعذن باػػضذنػػفذف جػػ تذذننظنػػضإفذ كػػؿذتحككدي الككدوافع:  .ٙ
ذواأليرادذجنمايـذم اوفذإ ىذثفالمالي ذنفذخثؿذثفدمدذاألىداؼذور ـذاال ثراثمجم تذا نن  بضت

يػ فذا ػدوايعذ ػوؼذثكػوفذب ثجػ هذإنشػ ءذشػبكضذذيإذاذك فذا ػدايعذنفػوذثطػومرذشػبكضذاالثتػ التت
إفذىذاذتذؾاالنثرنتذوا برمدذاال كثرونيذوا بفثذعفذافدثذأنواعذا ف  ب تذنفذاجؿذثفالمؽذذ 

وا ثػػيذمػػثـذنػػفذذنػػعا نجثا ننظنػػضذوذمانػػيذأفذا ثال نػػضذا نخثػػ رةذمجػػبذأفذثكػػوفذنثئنػػضذ ف جػػ تذ
خث يػػػ ذثفالمػػػؽذا ثننمػػػضذيػػػيذنج الثيػػػ ذا نخثللػػػضذ ػػػواءذاالقثتػػػ دمضذأوذاالجثن عمػػػضذأوذا حال يمػػػضذ

 و مرى ذ كيذثثنكفذنفذثفالمؽذا ثننمض.

نثمجػضذ ثػراكـذناريػيذ يػـذوخبػراتذ ػ بالضذذبنػ ذأفذا نواقػؼذثثكػوفذ ػدهذا زبػ ئفتحدي المواقف:  .ٚ
يػػ فذعػػدـذانػػثثكيـذ لنالونػػ تذا ك يمػػضذ ػػوؼذمكػػوفذ ػػدميـذنواقػػؼذنشوشػػضذو مػػرذواتػػفضذنػػفذ

نجػػػدذبػػػ فذىنػػػ ؾذا كحمػػػرذنػػػفذا زبػػػ ئفذمر بػػػوفذيػػػيذذتا ثالنمػػػ تذا فدمحػػػضذوعػػػفذكملمػػػضذا ػػػثخداني 
انػػثثكيـذا نالونػػ تذا ػػثخداـذا ف  ػػبضذاال كثرونمػػضذواالشػػثراؾذيػػيذشػػبكضذاالنثرنػػتذو كػػفذعػػدـذ

ا ك يمػػضذعػػفذىػػذهذا ثالنمػػضذقػػدذمجاليػػـذالذمالػػدنوفذعلػػىذشػػرائي ذوا ػػثخداني ذالفذا زبػػ ئفذمخشػػوفذ
ا خػوؼذنػفذا لشػؿذذعػفذ ًذا ثغمرذييذف  ضذعدـذانثثكيـذ لنالون تذا ك يمضذافذىذاذا ثػرددذن ثجػ

ثخداـذا ف  ػػبضذوعػػدـذاالنك نمػػضذعلػػىذادارةذوا ػػثخداـذنػػ ذىػػوذجدمػػدذوافذاقبػػ ؿذا زبػػ ئفذعلػػىذا ػػ
ذىػذاذاال ػثخداـذذألىنمػضاال كثرونمضذواال ثل دةذنني ذماثندذبشػكؿذا   ػيذعلػىذن ػثوهذادراكيػـذ

يػػيذانجػػ حذنظػػ ـذا نالونػػ تذاالداريذوافذبنػػ ءذنوقػػؼذ لزبػػ ئفذاثجػػ هذا ػػثخداـذا ثالنمػػضذا فدمحػػضذ
 (.ٚموتفوذا شكؿذ)
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 ن اتجاه استخدام التقنية الحديثة(: موقف الزبائ7الشكل )

دارذذتتكنولوجيككا التسككويقذتٕٗٓٓنفنػػودذج  ػـتذا تػنمدعيتوذذردمنػضذعحنػػ فتذمو ػػؼتذالمصكدر:
ذ.ٙٗصذاالردفتذتعن فتٔطذا نن ىبذ لنشرذوا ثوزمعت

عنلػتذعلػىذافثكػ رذ ػوؽذثالنمػضذوذذشرك تذع  نمضذىػىذنػفذثفثكػرذا ثالنمػضافذتحدي االحتكار: . 8
انلمػػضذبمايػػ ذوشػػرائي ذبيػػدؼذا  ػػمطرةذعلػػىذاال ػػواؽذا ا  نمػػضذوعلػػىذاقثتػػ دذا نالونػػ تذوا ػػثفكـذب

 ا دوؿذاالخرهذوا ثفكـذبي ذ م  مً ذواقثت دمً .
نجػػدذبػػ فذىنػػ ؾذيجػػوةذثالنمػػضذكبمػػرةذبػػمفذا ػػدوؿذا نثالدنػػضذوا ػػدوؿذا ن نمػػضذتحككدي الفجككوة التقنيككة: . 9

ذألنيػ ذ؛بيػدؼذثاللمػؿذىػذهذا لجػوةذوا ثيذث اىذاالخمرةذوبكؿذن ذثنثلػؾذنػفذو ػ ئؿذنػفذاجػؿذاقثن ئيػ 
ثػػدرؾذكلنػػ ذك نػػتذا لجػػوةذا ثالنمػػضذقلملػػضذا ػػثط عتذافذثفػػ يظذعلػػىذكم نيػػ ذوثػػثخلصذنػػفذا تػػغوطذ

لجػػوةذنػػ ذبػػمفذا ػػدوؿذا نثالدنػػضذنل ػػي ذا ذيتػػًثذعػػفتذا خ رجمػػضذنػػفذقبػػؿذا دو ػػضذن  كػػضذا ثالنمػػضذا فدمحػػض

البيئة الخبرجية 

للزببئن  والذاخلية

 والونظوبت

ادراك سهىلة استخذام 

 هذه التقنيبت

والونظوبت  زببئنادراك ال

استخذام التقنيبت  ألهوية

 الحذيثة 

 

تكىين هىقف هالئن تجبه 

 استخذام التقنيبت الحذيثة 

تكىين هىقف سلبي تجبه 

 استخذام التقنيبت 

والونظوبت  زببئناستعذاد ال

لشزاء واستخذام التقنيبت 

 يثةالحذ

شزاء واستخذام التقنيبت 
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ةذنػػفذاجػػؿذا فتػػوؿذعلػػىذوثانػػؿذبشػػكؿذن ػػثنرذوثبػػذؿذجيػػودًاذجبػػ رذذةث ػػاىذكػػؿذننيػػ ذعلػػىذفػػد
ا نالونػػ تذا ثػػػيذنػػػفذخث يػػ ذث ػػػثطمعذا ثاػػػرؼذعلػػػىذنػػ ذثنثلػػػؾذا دو ػػػضذاألخػػرهذنػػػفذثالنمػػػ تذبػػػذ ؾذ

 ث ثامفذا دوؿذببفوثذا ث ومؽذوا ثطومرذإ ىذثاللمؿذىذهذا لجوة.

شػػراءذا ثالنمػضذا فدمحػػضذذعلػىذيػػيذا وقػتذا ف تػرذوبشػػكؿذعػ ـذا دو ػضثلتػؿذتحكدي االختككراع: . 11
بفحمضذييذثطومرى ذبن ذمن جـذوطبماضذا ظروؼذوا اوانػؿذا خ رجمػضذوا داخلمػضذ يػ ذوثركزذجيودى ذا 

ختوتً ذإذاذك نتذثالنم تذا نالون تذنثويرةذييذدوؿذأخرهذنحؿذبرنجم تذألجيػزةذا يػ ثؼذا نالػ ؿذ
ذاتذاال ثخداـذا نثكررذأوذا تػوثم تذوا ر ػوـذو مرىػ ذذاتذا اثقػضذوا ثػيذثن ػجـذنػعذك يػضذأنػواعذ

ؼذا نالػػ ؿذوبػػذ ؾذيإنيػػ ذبيػػذهذا خطػػوةذا شػػرائمضذثفالػػؽذنزامػػ ذننيػػ ذاالخثتػػ رذيػػيذا وقػػتذأجيػػزةذا يػػ ث
 وا جيدذوا ثكللضذوا نث ئبذا نانومضذا نشجاض.

إفذاعثنػػػ دذا كحمػػػرذنػػػفذا ػػػدوؿذعلػػػىذا ػػػثمرادذا ثالنمػػػضذكالػػػـذوناريػػػضذتحكككدي اسكككتيراد التقنيكككة: . 11
 ػذ ؾذذنمػضذ لػدوؿذا ننثجػضذ يػذهذا ثالنمػضتجاؿذىذهذا ػدوؿذثاػ نيذنػفذا ثبامػضذا ثالذوثالنم تذدوؿذأخرهت

علػىذع ثاليػ ذن ػؤو مضذا نتػبذوا ثشػغمؿذوا تػم نضذوثػويمرذاالدواتذاالفثم طمػضذوار ػ ؿذكػوادرذذثالع
نثختتػػضذثبالػػيذويػػؽذا لثػػرةذا نفػػددةذوا نثلػػؽذعلميػػ ذنػػفذاجػػؿذثيمئػػضذكػػ درذقػػ درذعلػػىذادارةذىػػذهذ

ىذنمزانيػػػ ذا ثجػػػ ريذونػػػفذحػػػـذجاليػػػ ذيػػػ فذىػػػذاذاالعثنػػػ دذ ػػػمؤحرذوبشػػػكؿذ ػػػلبيذعلػػػذنػػػفذحػػػـا ثالنمػػػضذوذ
ذا  م  ي.ذذاالرثب طذاالقثت ديذا ىذنرثبطضذب  دوؿذا ننثجضذوىذاذاالرثب طذمثاده

 تحديات االتصاالت التسويقية رابعًا:
ذعلػػػػػػػػىذأ ػػػػػػػػ سذكونيػػػػػػػػ  ذا نظػػػػػػػػرةذا ننطالمػػػػػػػػضذوا نوتػػػػػػػػوعمضذ ثثتػػػػػػػػ التذا ث ػػػػػػػػومالمضذثالػػػػػػػػـو

ذعنلمػػػػػضذا ث ػػػػػومؽذا ثػػػػػيذثنثػػػػػدذنػػػػػفذنشػػػػػ طذفػػػػػواريذثلػػػػػ عليذبػػػػػمفذا ننظنػػػػػضذوزب ئنيػػػػػ ذعبػػػػػرذنرافػػػػػؿ
قبػؿذاإلنثػػ جذإ ػىذنػػ ذباػدذعنلمػػضذا بمػػعتذي الثتػ التذا ث ػػومالمضذالذثيػدؼذإ ػػىذثفالمػؽذعنلمػػضذا شػػراءذ

ذبػػػػػػػػؿذإنيػػػػػػػػ ذث ػػػػػػػػاىذإ ػػػػػػػػىذخلػػػػػػػػؽذا تػػػػػػػػورةذا ننمػػػػػػػػزةذوا نػػػػػػػػؤحرةذيػػػػػػػػيذتنػػػػػػػػفذقبػػػػػػػػؿذا زبػػػػػػػػ ئفذيف ػػػػػػػػب
ذتذا ث ػػػػومالمضاالثتػػػ الذا ػػػػثراثمجمضيػػػإفذذنػػػفذحػػػػـا نجثنػػػعذوعبػػػػرذجػػػودةذا ننػػػػثبذووالءذا زبػػػوفذ ػػػػوذوذ

ؽذا نن  ػبضذ وتػوؿذا زبػ ئفذإ ميػ ذائػقدذانثاللتذنفذكملمضذا وتوؿذإ ىذزب ئني ذإ ىذكملمضذإمجػ دذا طرذ
(Kotler, 1997:605).ذ

(ذعلػػىذانيػػػ ذا و ػػػ ئؿذا ثػػػيذثفػػػ وؿذKotler and Keller, 2009:470وقػػدذعرييػػػ ذ)
قنػػ عذوثػػذكمرذا زبػػ ئفذبتػػورةذنب شػػرةذأوذ مػػرذبػػثغاذخث يػػ ذا ننظنػػضذنػػف نب شػػرةذعػػفذا ننثجػػ تذذوا 

ذبإنث جيػػػ تذوعريػػػتذعلػػػىذانيػػػ  ذنػػػعذثلػػػ عليذفػػػوارذعلػػػىذا ال ئنػػػضذاإلدارمػػػضذا انلمػػػ تذثلػػػؾذا ثػػػيذثالػػػـو
ذنفػوذا نجػ نمعذا نوجيػضذا ر ػ ئؿذنػفذ ل ػلضذوثالمػمـذوثطػومرذثنظمـذخثؿذنفذا ن ثيدؼذا جنيور
ذ.(Fill, 1999: 14)ذذىنيـذييذ لننظنضذنك نضذخلؽذب ثج هذننيـذا نخثللض

ذرئم ػػػػػػػػػػػػػػػمضذنجػػػػػػػػػػػػػػ نمعذحػػػػػػػػػػػػػػػثثذا ث ػػػػػػػػػػػػػػومالمضذيػػػػػػػػػػػػػػيذاالثتػػػػػػػػػػػػػػػ التذفتػػػػػػػػػػػػػػرذأىػػػػػػػػػػػػػػداؼوثن
(Pelsmacker, 2001: 120).ذ
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ذنػػػفذا ن ػػػثيديضذا نجػػػ نمعذعػػػفذ لبفػػػثذا ث ػػػومالمضذاالثتػػػ التذأىػػػداؼذثغطمػػػضذوىػػػيذالتغطيكككة: .1
 :ونؤحرذ ثفالمؽذاالثيذكلؤذبشكؿزب ئفذا 

ذا ال عػػدةذمنحػػؿذوىػػوذتنايػػـذا نثفالػػؽذاالثتػػ ؿذ نتػػنوفذا زبػػوفذإدراؾبػػذا نثنحػػؿذاإلدراؾذخلػػؽذ-أ
ذ.ا ث وماليذاالثت ؿذييذا ثفالضذ لخطواتذعلمي ذا ثيذمبنيذا ارمتض

ذىن ذونركزذناوذا ثا نؿذأوذا ننثج تذ شراءذا ثالدـذعلىذا زب ئفذبثشجمعذمثنحؿوذذا طلبذثفلمزذ-ب
ذثوزماػوذوأنػ كفذشػراؤهذمنكػفذوأمفذا ثخدانوذوكملمضذن ىمثوذفمثذنفذوخت ئتوذا ننثبذذاثوذىعل

 ا ثج رمض.ذا اثنضذعلىذا ثركمزذمثـذن نذأكحر

 لزبػ ئفذذا ػدقمؽذا ثفدمدذنفوذثثجوذا ث ومالمضذاالثت التذييذا ناثندةذوا جيودذا ثوقا تذثفدمدذ-ج
ذا نثوقعذونفذا ننثج تذييذ ًذواتفذاىثن ني ًذذثكوفذا ثيذا نج نمعذثلؾذعلىذواتحذبشكؿذوا ثركمز
ذاال كثرونػػيتذا برمػػدذكػػ  ثللزموفتذا نب شػػرةذاالثتػػ ؿذو ػػ ئؿذب  ػػثخداـذوذ ػػؾذا شػػراءذبانلمػػضذأفذثالػػوـ
 .ا برمدمضذا ر  ئؿ

ذإ ػػػػىذمػػػػؤوؿذوبنػػػػ ذا ث ػػػػومالمضذاالثتػػػػ التذنظػػػػ ـذيػػػػيذا نثفالالػػػػضذاإلجػػػػراءاتذنجنػػػػؿذذ:العمميككككات .ٕ
ذذ ػػػؾذيػػػيذا ناثنػػػدةذاالنشػػػطضذا ثرومجمػػػضذعبػػػرذا زبػػػ ئفذنػػػفذا ن ػػػثيديضذا نجػػػ نمعذا وتػػػوؿذيػػػي

 :اآلثيذ ثفالمؽ

ذا ننػثبذثبنػيذنرفلػضذإ ػىذا زبػوفذإمت ؿذإ ىذا ننظنضذىث اذا ننثبذعندن ذثجربضذعلىذا ثشجمعذ-أ
ذا ثرومجمػػػػضذا ر ػػػ ئؿذا ػػػػثخداـذعبػػػرذبػػػػ  ننثبذالىثنػػػ ـاذ ػػػػدمي ذثجاػػػؿذأفذا نن  ػػػبذابثػػػػداءذنػػػػفذيإنػػػو

ذ لفكػػـذوثجرمبػػوذا ننػػثبذا ػػثخداـذعلػػىذثشػػجماوذبيػػدؼذا نج نمػػضذثالػػدمـذا ننػػ ذجذيميػػ ذوبنػػ ذا نخثللػػض
ذاالثت ؿ.ذعنلمضذعبرذثنتذا ثيذا ثرومجمضذا ر   ضذنتنوفذنعذذ ؾذونط بالضذعلمو
ذا ػػذيذ لننثجػػ تذا ثج رمػػضذا اثنػػ تذنػػفذا ادمػػدذأنػػ ـذا زبػػوفذا غ  ػػبذيػػيذ لاثنػػضذمكػػوفذا ػػوالءذ-ب

ذخػػػثؿذونػػفذوتػػل ثوذخت ئتػػوذعلػػىذوا ثاػػرؼذا ننػػػثبذثجربػػضذو كػػفذ علميػػذيػػيذا فتػػوؿذمر ػػب
ذمفالػػؽذبأنػػوذمػػرهذا ػػذيذا ننػػثبذ ػػذ ؾذا ثج رمػػضذنػػضا اثذإقػػرارذنػػفذثنكنػػوذاالثتػػ ؿذا ث ػػوماليذعنلمػػض

ذ. ر ب ثوذوم ثجمب
ذا ثػػػرومبذا ن ػػػوؽذم ػػػثخدـذقػػػدذاألوقػػػ تذنػػػفذوقػػػتذ لنن ي ػػػمفذيػػػيذا ثرومجمػػػضذا جيػػػودذنواجيػػػضذ-ج

ذا ثرومجمػػضذبػػرانجيـذعلػػىذا نثرثبػػضذا ثن ي ػػمضذاآلحػػ رذا نن ي ػػمفذو ثاللمػػؿذنواجيػػضذو ػػ ئؿذنػػفذكو ػػملض
 .ا  وؽذنعذواثت  يـ

وبنػ ذذا ث ػومالمضذاالثتػ التذعنلمػضذعبػرذا ثرومجمػضذا ر ػ  ضذوتػوؿذدقػضذندهذقم سذذ:الفاعمية .ٖ
ذوعلػىذا نخثػ رةذاالثتػ ؿذو ػ ئؿذا ػثخداـذعبرذوذ ؾذتأ    ًذذ ي ذا نخططذاألىداؼذنعذمثوايؽ

 . ننظنضييذاذا نفمطضذويؽذا ظروؼ
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ذعبػرذمتػ  ي إذا نطلػوبذوا بم نػ تذا فالػ ئؽذعػفذا بفػثذإ ػىذم ػثندذ ثثت التذوذ ػؾذا ثخطمط .ذأ
وخػػػػ  يذنػػػػفذذ ًذودقمالػػػػذ ًذواتػػػػفذا ر ػػػػ  ضذنتػػػػنوفذمكػػػػوفذوأفذاآلخػػػػرذا نوجيػػػػضذ لطػػػػرؼذا ر ػػػػ  ض

 .غنوضا 

ذيإنػػػوذاآلخػػػرذا طػػػرؼذنػػػفذواىثنػػػ ـذىًذنانػػػذذاتذا ر ػػػ  ضذثكػػػوفذ لنالونػػػ تذ كػػػيذا ن ػػػثلـذف جػػػض .ذب
ذمكػوفذأفذب ثج هذوذ ؾذا ر   ضذنتنوفذنعذوا ثل عؿذ لثارؼذا ف جضذا فالمالمضذثحمرذأفذمثوجب

ذأفذنبغػيومذاالثتػ ؿذعنلمضذنفذا نطلوبذا يدؼذنعذمثوايؽذبن ذا ثج بضذ ي ذأوذياؿذردذن ؾى
ذنػفذمػثنكفذوأفذا ن ػثلـذقبػؿذنػفذثن نػ ًذذ لليػـذق بلضذا ر   ضذييذا ن ثخدنضذوا رنوزذا لغضذثكوف
 .اال ثما بذنفذها ن ثوذذوبذاتذعلمي ذا ردذييذا الدرة

ذنػعذا شختػمضذ لاثقػضذثازمػزذمكػوفذعنػدن ذثفالػؽذاالثت ؿذيا  مضذا شختمضذإفذا اثقضذثازمز .ذت
ذوننثج ثي .ذ لننظنضذا والءذدرجضذإ ىذا اثقضذىذهذونالؿذا زبوف

افذا ث ومؽذنثالؽذب الثت التذي  نر ؿذىوذت نعذ لر   ضذأوذنشلرذ ي ذبفمثذمناللي ذإ ىذ
افػػػدذاأليػػػرادذأوذافػػػدذرجػػػ ؿذا بمػػػعذ ػػػدمي ذأوذذننظنػػػضا ن ػػػثلـذوا ػػػذيذم ػػػثالبلي تذوا نر ػػػؿذعػػػ دةذىػػػوذا 

ذا نف مػػػػػدمفذنحؿ)شختػػػػػم تذنرنوقػػػػػضتذرم تػػػػػمضذأوذينمػػػػػض(ذث ػػػػػثامفذبيػػػػػـذا ننظنػػػػػضذ ثالػػػػػدمـذأيك رىػػػػػ 
ا ن ثالبؿذىذاذ.ذ(Belic and Jonsson,2012:11وا ن ثالبؿذىوذا ن ثيلؾذأوذا ن ثخدـذا ني ئي)

قػػدذنرجػػعذ دمػػوذأوذنداركػػوذأوذقمنػػوذأوذنواقلػػوذا ثػػيذكػػ فذذا ػػى ػػوؼذملػػؾذشػػلرةذا ر ػػ  ضذب ال ػػثن دذ
 ثشػلمرذا نر ػؿذ كػيذثكػوفذذونفذا نيـذافذمكوفذيػؾذا ثشػلمرذ لن ػثالبؿذنط بالػ ًذذفتؿذعلمي ذ  بال ًذ

ذيتػػػًثذعػػػف ننػػػوذجذاالثتػػػ التذوىنػػػ ذا ر ػػػ  ضذنل ػػػي ذذافآخػػػرذذجػػػزءافاالثتػػػ التذن جفػػػض.ذىنػػػ ؾذ
ذ(ٛا شكؿذ).ذ(Belch and Belc, 2009:146)ا النواتذا ثيذثـذاخثم رى ذ ثثت الت

ذ

 
 
 
 
 
 
 
 

 التسويقيةلالتصاالت  األساسي النموذج( 8الشكل )
Source: Belic, Sandra and Jonsson, Emelie,(2012), Guerrilla Marketing -

And its Effects on Consumer Behavior, Kristianstad University,p.11 
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نػفذا ر ػ  ضذوثغمػرذييذعنلمضذاالثت التذثارضذا ر   ضذب  ثنرارذعلىذعن ترذقدذثاػدؿذ
ىػػػذهذاالنالط عػػ تذث ػػػنىذا توتػػػ ءذأوذ)ا ثشػػومش(ذوقػػػدذثكػػػوفذذا طرمالػػضذا ثػػػيذملثػػػرضذأنيػػ ذثػػػدرؾ

أوذقدذمكػوفذا ن ػثالبؿذنشػثتذا ػذىفذوىػوذمثلالػىذا ر ػ  ض.ذذ وذك نتذييذإش رةذا ثلل زذنحثًذذ ًذاتطراب
 Belic, andجنمػػعذأشػػك ؿذا ث ػػومؽذ)ذا مػػوىػػذاذىػػوذا ننػػوذجذاأل ػػ سذ ثثتػػ التذا ػػذيذث ػػثندذ

Jonsson,2012:11)ذ.ذ
ذومنكػػػػػػػػػػفذثال ػػػػػػػػػػمـذثفػػػػػػػػػػدم تذاالثتػػػػػػػػػػ ؿذا ث ػػػػػػػػػػوماليذإ ػػػػػػػػػػىذارباػػػػػػػػػػضذأق ػػػػػػػػػػ ـذرئم ػػػػػػػػػػضذىػػػػػػػػػػي

ذ:(Raut,2013:23و)(ذٕٓٔٓ:ٜ٘ذ)ا ز بيت
قدذثوجدذ دهذا ن ثالبؿذثفدم تذثننعذاال ثالب ؿذا تػفمحذ لر ػ ئؿتذننيػ ذالتحديات الشخصية:  .ٔ

 ػػوءذا ػػثالب ؿذوثل ػػمرذا ر ػػ ئؿتذإ ػػىذيإنيػػ ذثػػؤديذذوثال ػػمـذأيػػرادذا نجثنػػعذأوذا الو بػػضتذتػػنمؼث
يػػ فذوجػػودذخللمػػ تذوأيكػػ رذنثاػػددةذ ػػدهذجن عػػضذا ن ػػثالبلمفذإ ػػىذادراكػػ تذنثاػػددةذوقػػدذذيتػػثًذ

 ثكوفذنثن قتضذ دهذا ن ثالبؿ.

ثشنؿذثن ػمؽذا نفثػوهذوث ػلمـذر ػ  ضذا ث ػومؽذيػيذوذذ:المتكاممة يةتصاالت التسويقتحديات اال  .ٕ
ظػرذعػفذاألدواتذأوذا ر ػ ئؿذأوذا و ػ ئطذا نخثػ رةذجنمعذا و  ئطذ تػن فذاالث ػ ؽذوبغػضذا ن

نعذا ثراثمجم تذنزمبذا ث ومؽذاألخرهذ تػن فذاالث ػ ؽذوشػاورذذا ثراثمجموافذثثثءـذذنبغيم
ا وفػػدةذيػػيذخطػػضذا ث ػػومؽذبرنثيػػ ذثوتػػحذجنمػػعذقنػػواتذا ث ػػومؽذكمػػؼذمنكػػفذافذثثك نػػؿذنػػعذ

 .(ٜ)ا شكؿتذباتي ذ تن فذاالث  ؽذوثانؿذ ثفدمدذا نوقعذوأىداؼذا  وؽ

ذ
 اتصاالت التسويق المتكاممة (9) الشكل

Source: Raut, Biranjan,(2013), Marketing Planning –FeeniksKoulu, 

Degree Thesis Arcada,P.24. 
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 البيع الشخصي
 ثنظمنمضذقوهذنبما ت 
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 ث ومؽذا نفثوه 
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قػػدذم ػػببذ ػػوءذاخثمػػ رذقنػػ ةذاالثتػػ ؿذثفػػديذوتػػوؿذا ر ػػ  ضذنحػػ ؿذتحككديات قنككوات االتصككال:  .ٖ
فذثكػوفذشػليمضذووجيػً ذ وجػوذأر   ضذثثالؽذب الثج ى تذواآلراءذوا نش عرذملتؿذذذ ؾذي فذنالؿ

وعلػىذا اكػسذيػ فذا ثالمنػ تذواإلرشػ داتذا روثمنمػضذملتػؿذذعدـذا رتػ ذنحؿذإعثفذا ثالدمرذأو
نكثوبػػضذوشػػليمضذناػػً ذإذاذك نػػتذىنػػ ؾذتػػرورةذ لثوتػػمحذأوذثلالػػيذثغذمػػضذذأوذافذثكػػوفذنكثوبػػضت

 نرثدةذيورمض.

م ػػببذ ػػوءذثل ػػمرذا كلنػػ تذثفػػدم تذنثاػػددةذعنػػدذنالػػؿذا ر ػػ  ضتذنثمجػػضذذة واأللفككاظ:تحككدي المغكك .ٗ
و ذ ؾذعلػىذا نر ػؿذأفذذ دهذا نثلالمفتذضالخثثؼذا خللم تذا النمضذوا حال يمضذوا خبراتذا نثراكن

مثأكػدذعػػفذطرمػػؽذا ثغذمػضذا اك ػػمضذنػػفذأفذا ر ػ  ضذقػػدذوتػػلتذبػ  نانىذا نطلػػوبذوقػػدذوجػػدذأفذ
فػػدذا نػػدمرمفذتػػرورةذأنحػػ ؿذ ػػذ ؾذعنػػدن ذأعلػػفذذاضذ يػػ ذأكحػػرذنػػفذثل ػػمرتباػػضذا كلنػػ تذا شػػ ئ

ا انؿذبأقتىذكل ءةذإنث جمضتذيالدذي ػرى ذا ػباضذبتػرورةذزمػ دةذاإلنثػ جذنينػ ذك نػتذا ثكػ  مؼذ
يػػيذفػػمفذي ػػرى ذآخػػروفذبتػػرورةذزمػػ دةذعػػددذذوي ػػرى ذآخػػروفذبتػػرورةذتػػبطذنلالػػ تذاإلنثػػ جت

ذا ا نلمفذ زم دةذاإلنث ج.
م ػػببذعػدـذثوايػػؽذاإلشػػ راتذ مػرذا للظمػػضذنػعذا ر ػػ  ضذا للظمػػضذل غيككر المفظككي: تحكدي االتصككا .5

وثؤديذإ ىذاإلربػ ؾذوا ثشػومشذوعػدـذا ثأكػدذ ػدهذا ن ػثالبؿذنحػ ؿذ ػذ ؾذذثفدمً ذ وتوؿذا ر   ضت
بمننػ ذمكػوفذذىػفذا نػدمرذننينكػً ذذومبلغػوذبالػرارذناللػوتذاًذنجثيػدذفدذا ندمرمفذنوظل ًذأأفذم ثدعيذ

 ثالبؿذا نوظؼذا خبرذعلػىذانػوذعالوبػضذو يػذاذمنبغػيذعلػىذا نر ػؿذاالنثبػ هذييذنشكلضذأخرهذيم
 .ا نت فبضإ ىذا ر   ضذ مرذا للظمضذذ مسذيالطذإ ىذا ر   ضذا للظمضذبؿذأمت ًذ

 تحديات ادارة الجودة التسويقية  خامسًا:
ذ ػػػػػمسذنينػػػػػضذخ تػػػػػضذب ألق ػػػػػ ـذو كنيػػػػػ ذنػػػػػنيبذثنظمنػػػػػيذعػػػػػ ـذثجػػػػػ هذا زبػػػػػوفذافذا ث ػػػػػومؽ

ذثؤ ػسذتف ج ثػوذا ىننظنضذافذثتعذا زبوفذييذنركزى ذوثطورذا ننثج تذب ال ثن دذعلىذا ذمنبغي
ذوىػػػػػػػػذاذمانػػػػػػػػيذأنيػػػػػػػػ ذالذثؤكػػػػػػػػدذأوذثليػػػػػػػػـذتباػػػػػػػػضذا ننظنػػػػػػػػ تذأق ػػػػػػػػ ـذث ػػػػػػػػومؽذ ثبمػػػػػػػػعذننثج ثيػػػػػػػػ 

ذو كػػػػػفذ لنجػػػػػػ حذتوأخمػػػػػػراًذذف جػػػػػضذا زبػػػػػوفذوىػػػػػػوذنليػػػػػوـذا ث ػػػػػومؽذأوالًذذويػػػػػػؽذننثجػػػػػ تأوذثاػػػػػرضذا 
نػضذا زبػوفذعلػىذا ننظنػ تذافذثأخػذذيػيذا ف ػب فذطرمالػضذوا فتػوؿذعلػىذقمذييذ وؽذثن ي مضذجداًذ

ا ث ومؽذا ش نلضذنػفذخػثؿذثك نػؿذا ثكشػ ؼذا المنػضذوتػنعذا المنػضذونشػ ط تذث ػلمـذا المنػضذبيػدؼذ
ذنثبػػػػػػػػػػػ دؿذبػػػػػػػػػػػمفذجنمػػػػػػػػػػػعذأتػػػػػػػػػػػف بذا نتػػػػػػػػػػػ  حذعلػػػػػػػػػػػىذنفػػػػػػػػػػػوذ ءذعثقػػػػػػػػػػػضذطوملػػػػػػػػػػػضذاألنػػػػػػػػػػػدبنػػػػػػػػػػػ
(Mullatahiri,2009:21)فذثػػوجيمفذىنػػػ ذيل ػػلضذث ػػومالمضذفدمحػػضذثانػػؿذعلػػىذا جنػػعذبػػمذتذوىػػى

تذ)ادارةذا جػػودةذا شػػ نلضذوا ث ػػومؽ(ذثربطينػػ ذقمنػػضذا   ػػمضذنشػػثركضذاالذوىػػىذا ثركمػػزذعلػػىذا زبػػ ئف
وىػػيذذتيـوثجنمػػدذعن تػػرذا ننظنػػضذك يػػضذ لوتػػوؿذا ػػىذجػػودةذع  مػػضذ ثلبمػػضذف جػػ تذا زبػػ ئفذور بػػ ث

مجػ دذاعػفذطرمػؽذرؤمضذا ث ومؽذا نثك نلضذوا ثيذث اىذا ىذثأ مسذعثقػ تذطوملػضذاالنػدذب  زبػ ئفذ
ذ(.kotler,2009:20ف ج تذا زب ئفذييذا نرةذاالو ىذوكؿذنرة)ذإلرت ءقمنضذنت يضذ
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ثبػػمفذطبماػػضذا انلمػػضذا ث ػػومالمضذدورىػػ ذا كبمػػرذعلػػىذا ػػر ـذنػػفذزعػػـذا كحمػػرذنػػفذا ننظنػػ تذبػػ فذوذذذذ
ذبػػػػذ فذا ثوجػػػػوذب  نبماػػػػ تذوكػػػػ فذواتػػػػف ذعػػػػدـذاالىثنػػػػ ـكػػػػذٜٜٓٔوذٜٓٛٔا ثوجػػػػوذا  ػػػػ ئدذ   نليـو

يػػػػيذعنلمػػػػضذذ ًذافذىنػػػػ ؾذتػػػػالذرتػػػػ ذا زبػػػػ ئفتذواتػػػػ يضذا ػػػػىذذ ػػػػؾذكػػػػ فذواتػػػػف ًذذأوماليذونبػػػػدا ث ػػػػ
ا نػػػزمبذا ث ػػػومالي(ذ-اال ػػػثراثمجم ت-االثتػػػ التذبػػػمفذوظػػػ ئؼذا ث ػػػومؽذنػػػفذجيػػػضذ)بفػػػوثذا  ػػػوؽ

و مرىػػ ذونثطلبػػ تذا زبػػ ئفذنػػفذجيػػضذاخػػرهذوىػػذاذمانػػيذافذوظػػ ئؼذنحػػؿذا نبماػػ تذوخدنػػضذا زبػػ ئفذ
علىذثػويمرذنػدخثتذنظػ ـذاالعنػ ؿذذة ئفذوييـذافثم ج ثيـذىيذ مرذق درذا ثيذك نتذاقربذا ىذا زب

عنونً ذوقدذ وفظتذىذهذا اموبذا ث ومالمضذعلىذنط ؽذوا عذييذاالبف ثذ  نواتذعدمدةذونعذذ ؾذ
نل ىمـذا المنضذوا اثقضذنعذا زب ئفذبيالدذاظيرتذاالبف ثذا فدمحضذا ف جضذا ىذثغممرذجذريذواال ثزاـذ

(46:Nwokah,2010).ذ
ذ

ذ
ذادارة الجودة التسويقية (11)الشكل 

Source: Mullatahiri, Vjosa, (2009), Marketing Management in Non-

Governmental Organizations in Kosovo, Master of Business 

Administration in Marketing Management Identification, University of 

Gavle,p.22 
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ينمػػضذكأخطػػ ءذعنلمػػ تذا ث ػػومؽذأوذثفػػدم تذا ػػثخداـذاأل ػػ  مبذذا اػػ نلمفذوا ػػباضذاآلخػػرذثفػػدم ت
ذ.اإلفت ئمض

ذ(ٕ٘ٓٓ:ٖ٘٘)علػػػػػػػوافتذيثثنحػػػػػػػؿذبػػػػػػػ آلثيذادارةذا جػػػػػػػودةذا ث ػػػػػػػومالمضذفػػػػػػػدم تثذأىػػػػػػػـذوعػػػػػػػف
ذ:(Harrington and Keatingذ278 :2006 ,)وذ
ذمثطلبذندخؿذإدارةذا جػودةذا ث ػومالمضذباتػً ذنػفذا وقػتتعمل المنظمة لتحقيق نتائج سريعة:  .ٔ

فثىذثظيرذنث ئبذنلنو ضذننوذييذا ثطبمؽذا انليتذوىذاذنػ ذمؤكػدهذنػدخؿذإدارةذا جػودةذوا ػذيذ
نطلبً ذ لنجػ حذوىػوذأفذثالػوـذاإلدارةذا المػ ذ لننظنػضذبثالػدمـذا ػدعـذوا ثأممػدذ انلمػ تذا ثطػومرذذدامُذ

 وا ثف مفتذوىذهذا نثغمراتذالذمنكفذثفالمالي ذييذوقتذقتمر.

إفذنجػػ حذنػػػدخؿذإدارةذا جػػودةذا ث ػػومالمضذيػػػيذذلمنظمككات األخكككرى:التقميككد والمحاكككاة لتجكككارب ا .ٕ
ننظنػػ تذتػػن عمضذتػػنفذبلػػدافذتػػن عمضذنثالدنػػضتذالذمانػػيذب  تػػرورةذإنك نمػػضذثطبمالػػوذبنجػػ حذ

تذيحنػػضذثػػويرذشػػروطذونثطلبػػػ تذقػػدذمتػػابذثويمرىػػ ذعلػػىذاألقػػؿذيػػيذاألنػػػدذجنمػػعذا بلػػدافذيػػي
 ا التمر.

نفذخثؿذدرا  تذنمدانمػضذ ػ بالضذ اػددذذة المالئم:اتخاذ قرار التطبيق قبل تييئة مناخ المنظم .ٖ
ثأكػػدذبأنػػوذمرجػػعذ ػػببذذنػػفذا ننظنػػ تذا ثػػيذيشػػلتذيػػيذثطبمػػؽذنػػدخؿذإدارةذا جػػودةذا ث ػػومالمضت

وا ثػػيذذذ ػػؾذإ ػػىذعنلمػػضذا ث ػػرعذيػػيذاثخػػ ذذقػػرارذا ثنلمػػذذقبػػؿذثػػويمرذا نثطلبػػ تذا ك يمػػضذ نج فػػوت
نجػدذأفذذكحمػرذنػفذا ننظنػ تذا اربمػضتذيلػيذثثتنفذخلؽذحال يػضذثنظمنمػضذثثوايػؽذنػعذنثطلب ثػوت

ننػػ ذمثطلػػبذاجػػراءذثغمػػراتذيػػيذبمئػػضذذأباػػ دذحال يػػضذا ننظنػػضذ مػػرذنواثمػػضذإطثقػػً ذبشػػكلي ذا فػػ  يت
 ا ننظنضذال ثما بذيل لضذإدارةذا جودةذا ث ومالمض.

نفذا ثفدم تذا ثيذثؤديذإ ىذيشؿذنجػ حذعنلمػضذذعدم التقدير الكافي ألىمية الموارد البشرية: .ٗ
ا جودةذا ث ومالمضذىوذعدـذاالىثن ـذب  نواردذا بشرمضذنال رنضذب  نواردذاألخرهذا ثػيذثنثلكيػ ذإدارةذ

ييذندخؿذإدارةذذى أىنمضذا ثالنمضذودورذذنفذر ـوعلىذا ا ننظنضذوال من ذا ثالنمضذ يذهذا ننظن تتذ
شػرمضذا جودةذا ث ومالمضتذوأني ذثشكؿذأفػدذا ان تػرذا خن ػضذا نكونػضذ يػ ذإالذأفذدورذا نػواردذا ب

متمؼذا كحمػرذنػفذاألىنمػضذعلػىذأىنمػضذا ثالنمػضتذألفذا ابػرةذ ػمسذيػيذانػثثؾذىػذهذا ثالنمػضذعنػدذ
 ا ثخطمطذ ثنلمذذإدارةذا جودةذا ث ومالمض.

إفذا ثتػرمحذبشػػيءذوا انػؿذبخثيػػوذمابػػرذعكدم اتسككاق سككموكيات قككادة المنظمككة مككع أقككواليم:  .٘
ا المػ دةذا ػذيذاعثػ دذأفذملاػؿذ مػرذنػ ذذوىوذذ ؾذا ننطذنػفذتدعـذاالدارةذا الم عفذ م بذثن نً ذ
عندئػػذذملالػػدذىػػؤالءذا الػػ دةذنتػػداقمثيـذ ػػدهذا اػػ نلمفذوىػػوذأخطػػرذثفػػديذمػػؤحرذيػػيذنجػػ حذذمالو ػػوت

 ندخؿذإدارةذا جودةذا ث ومالمض.

نفذنثطلب تذثنلمذذنػدخؿذإدارةذذإتباع أنظمة وسياسات ال تتالءم مع إدارة الجودة التسويقية: .ٙ
خليذعفذ م  ضذا ثاومضذا ثاللمدمضذون ذثثتننوذنفذفػوايزذيردمػضذا جودةذا ث ومالمضذترورةذا ث
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ا ثالمػػمـذا ثػػيذثشػػػغؿذذائػػػؽسذا جن عػػ تذوعػػػدـذاال ثجػػ ءذإ ػػىذطرذثخلػػؽذا ثنػػ يسذبػػمفذاأليػػػرادذو ػػم
ا ال ئنمفذبي ذبجوانبذبامدةذعفذاإلبداعذواالبثكػ رتذكػذ ؾذاإلجػراءاتذوا ػنظـذا روثمنمػضذا الدمنػضتذ

 ؿذإدارةذا جودةذا ث ومالمض.كؿذذ ؾذالذمثن شىذنعذثطبمؽذندخ

يػيذذنينضنورذا عنلمضذا الم سذنفذاألدذاثُذالفشل في توفير معمومات عن االنجازات المحققة:  .ٚ
ونػفذحػـذا ثلكمػػرذذعنلمػ تذا ثف ػمفذا ن ػثنرذ ػػوداءتذينػفذخث يػ ذمنكػفذثفدمػػدذاألداءذا فػ  يت

عػػػفذفجػػػـذونػػػفذج نػػػبذآخػػػرذيػػػإفذثػػػويمرذنالونػػػ تذذبثف ػػػمنوذيػػػيذا ن ػػػثالبؿذىػػػذاذنػػػفذج نػػػبت
م ػػػ عدذذ ػػػؾذيػػػيذثفالمػػػؽذا نزمػػػدذنػػػفذاال ثػػػزاـذذاإلنجػػػ زذا نفالػػػؽذووتػػػاي ذأنػػػ ـذا اػػػ نلمفذك يػػػضت

ب  خطضذا ثزنضذ ثنلمذذإدارةذا جودةذا ث ومالمضتذوىذاذمؤديذبدورهذإ ىذاعثزازذا ا نلمفذبن ذفالالوهذ
 ػػمفذألنػػوذنػػفذعنػػؿذأمػػدميـذننػػ ذمػػديايـذإ ػػىذا نزمػػدذنػػفذا فنػػ سذوا دايامػػضذومػػديايـذإ ػػىذا ثف

 ا ن ثنر.

الذماثنػػدذنػػدخؿذإدارةذا جػػودةذا ث ػػومالمضذعلػػىذالتصككدي لمتحككديات الكبيككرة مككع بدايككة التطبيككق:  .ٛ
و كنػػػوذم ػػػاىذإ ػػػىذثفالمػػػؽذنج فػػػ تذتػػػغمرةذبنػػػرورذا وقػػػتذيػػػإفذذا ثغمػػػراتذا جذرمػػػضذا  ػػػرماضت

ا ثغممػػراتذا نرفلمػػضذوا ثا نػػؿذنػػعذا نواتػػمعذب  ثا قػػبذىػػوذاأل ػػلوبذاأليتػػؿذا ػػذيذمثلػػؽذنػػعذ
نوجػػودةذو ػػمسذو مػػدذا ف تػػرذذفذا كحمػػرذنػػفذثفػػدم تذا ننظنػػض.ذاضذإدارةذا جػػودةذا ث ػػومالمضيل ػػل

نمػػً ذآطوملػػضذيإنػػوذ ػػمسذنػػفذاإلنتػػ ؼذفليػػ ذنحػػؿذثراكنػػ تذ ثفػػدم تذعبػػرذيثػػراتذزننمػػضذمو كنػػوذ
 ألفذذ ؾذقدذمؤديذإ ىذعدـذثفالمؽذنج حذييذفلي .ذ؛وبشكؿذ رمع

االىثنػػ ـذب  زبػػ ئفذوا نػػوردمفذنػػفذأ   ػػم تذذداػػمُذذعككدم اإلنصككات الكككافي لمزبككائن والمككوردين: .ٜ
ينػػػػػفذخػػػػػثؿذاإلنتػػػػػ تذوا نشػػػػػ ركضذوا نالػػػػػ شذمنكػػػػػفذثفدمػػػػػدذذنػػػػػدخؿذإدارةذا جػػػػػودةذا ث ػػػػػومالمضت

ألفذذ ػؾذ ػوؼذمشػارذا زبػ ئفذب  رتػ ذا ك نػؿذ؛ذاإلمل ءذبي ذنفذحـافثم ج تذور ب تذا زب ئفذوذ
 عفذا ننظنضذوننثج ثي .

ثثطلػػبذإدارةذا جػػودةذا ث ػػومالمضذلطويمككة األجككل: تحقيككق التككوازن بككين األىككداف القصككيرة وا .ٓٔ
رؤمػػ ذن ػػثالبلمضذنػػفذقبػػؿذاإلدارةذا المػػ ذ نػػ ذ ػػثكوفذعلمػػوذننظنػػثيـذيػػيذا ن ػػثالبؿذو ػػمسذنجػػردذ

و ػػػػذ ؾذالذمنبغػػػػيذأفذثنظػػػػرذاإلدارةذإ ػػػػىذا وقػػػػتذا ػػػػذيذذثفالمػػػػؽذنك  ػػػػبذيػػػػيذاألجػػػػؿذا التػػػػمرت
 منشػأذعنػوذخطػوطذعرمتػضذث ثغرقوذييذا ثلكمرذبأنوذتم عذ لوقتذوا جيػدتذبػؿذىػوذا ػثحن رذ

أ   مضذثكوفذنرشدًاذ ي ذييذا ن ثالبؿذوذ ؾذإذاذثبمفذبأفذأ ػلوبذاإلدارةذمنتػبذعلػىذنا  جػضذ
يإنيػ ذبػذ ؾذ ػفذثكػوفذ ػندًاذيػيذثطبمػؽذنػدخؿذإدارةذا جػودةذذا ثفدم تذا  طفمضذقتػمرةذاألجػؿت

ذا ث ومالمض.
ذا ث ػومالمضذرةذا جودةا ىذجنلضذنفذا ثفدم تذا ثيذثواجوذاداذ(ٕٚٓٓ:ٜٕوقدذأش رذ)ف فتذ

ذ:ذومنكفذعدى ذعوائؽذعنؿذومنبغيذثج وزى ذوك الثي
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ر بػػضذباػػضذا تػػن عممفذبثفالمػػؽذا ػػربحذا  ػػرمعذنػػفذأمػػضذيا  مػػضذتػػن عمضتذب ػػببذا خػػوؼذنػػفذ .ٔ
ذا نن ي ضذوتم عذا لرتض.

ذلبفػػثذعػػفذا ننثجػػ تذتػػاؼذا الػػوةذا شػػرائمضذوا ػػدخؿذ ػػدهذباػػضذا زبػػ ئفتذاألنػػرذا ػػذيذمػػؤديذ  .ٕ
كللػػػػػضذا ننخلتػػػػػضتذوعػػػػػدـذثتػػػػرمؼذا ننثجػػػػػ تذذاتذا جػػػػػودةذا ا  مػػػػػضذب  شػػػػػكؿذذاتذا جػػػػودةذوا 

 االيتؿ.

ذبدورى ذ ثوعمضذا زبوفتذفػوؿذأىنمػضذا بفػثذعػفذا ننػثبذ .ٖ عدـذوجودذجنامضذ فن مضذا زبوفذثالـو
 ذيذا جودةذااليتؿ.

عدـذوجودذحالضذور بضذبنج حذا انػؿذيػيذا ننظنػ تذا تػن عمضذنػفذقبػؿذباػضذا اػ نلمفتذ اػدـذ .ٗ
  النثن ءذا ىذا ننظنضذوا شاورذب  لردمض.االمن فذب

عػػػدـذاالىثنػػػ ـذب  ثػػػدرمبذوا ثأىمػػػؿذا ن ػػػثنرتذداخػػػؿذا ننظنػػػضذوخ رجيػػػ ذوريػػػعذا نيػػػ راتذ ػػػدهذ .٘
 ا ا نلمفذب  ثنرار.

 عدـذا ربطذبمفذا نتلفضذا ا نضذوا نتلفضذا شختمضتذوا شاورذا دائـذبيتـذا فالوؽ. .ٙ

 ألقؿذأجرًاتذوعدـذثفلمزذا خبرات.ذ ايذباضذا ننظن تذ ث ثل دةذنفذا مدذا ا نلضذا .ٚ

 

ذ التسويقية تحديات المنافسة سادسًا:
ذا ث ػػومؽذبػػ فذعلػػىذا ننظنػػضذ كػػيذثكػػوفذن جفػػضذافذثػػويرذ لزبػػوفذقمنػػضذورتػػ ذ مػػذكرذنليػػـو

ذبػأكحرذنػفذ(Donald and Keegan, 2001:8)اكبػرذنػفذا ننػ يس تذ ػذاذعلػىذا ن ػوؽذافذمالػـو
ا زبػػػ ئفذوعلػػػىذا ننظنػػػ تذأمتػػػ ذافذثك ػػػبذنمػػػزاتذف جػػػ تذذا يػػػدؼذا ػػػذيذىػػػوذنجػػػردذا ثكمػػػؼذنػػػع

ذا ثراثمجمضذبثفدمدذنوقعذعروتي ذبالوةذأن ـذعروضذا نن يسذوييذذىفذا زبوف.ذ
أرباػػػضذعن تػػرذثشخمتػػمضذ ثفلمػػػؿذا ننػػ يسذوىػػػيذذ(Michael E. Porter) الػػدذاقثػػرحذ

.ذطػورتذ(Porter, 2008:235)األىداؼذا ن ثالبلمضذواال ػثراثمجمضذا ف  مػضذوااليثراتػ تذوا الػدرات
علىذاألقؿذشاورذفدسذثج هذا ثراثمجم تذا ننػ يسذا ف  مػضذونالػ طذقوثػوذوتػالوذذننظن تا لبذا 

األىػػػداؼذا ن ػػػثالبلمضذوااليثراتػػػ تذا ثػػػيذمفنليػػػ ذفػػػوؿذأوتػػػ عوذذ(تٔٔ)ذوىػػػذاذمظيػػػرذيػػػيذا شػػػكؿ
وطبماضذتػن عثوتذىػذهذا اوانػؿذا داياػضذأتػابذيػيذنثفظثيػ ذنػفذ ػلوؾذا ننػ يسذا لالػيذو كنيػ ذ

ذ وؼذم  عدذاإلط رذاأل   يذ لفتوؿذعلىذذتفددذع دةذكمؼذمثترؼذا نن يسذييذا ن ثالبؿث
ذ.ذ(Raut,2013:16)ذيكرةذفوؿذا نن يس

ذ
ذ
ذ
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 porterتحميل المنافس  (11)لشكل ا

Source: Raut, Biranjan,(2013), Marketing Planning –FeeniksKoulu, 

Degree Thesis Arcada,p.17 

 م ػػػ عدذا ننظنػػػضذعلػػػىذاثخػػػ ذذذافذا ليػػػـذا انمػػػؽذ لنن ي ػػػضذوا ثشػػػخمصذا ػػػدقمؽذ يػػػ ذفثنػػػ ًذ
ا الراراتذا تفمفضذومتنفذ ي ذقوةذثن ي مضذق درةذعلىذني جنضذا نن ي مفذنفذاجؿذثف مفذنركزى ذ

ا بالػ ءذذنػفذحػـا ثن ي يذاوذا دي عذعػفذنركزىػ ذا ثن ي ػيذا فػ  يذب  شػكؿذا ػذيذمفالػؽذ يػ ذا تػنودذوذ
(.وجنػػػعذا نالونػػػ تذعػػػفذا نن ي ػػػضذFleisher and Bensousson,2007:54يذاال ػػػواؽذ)يػػػ

ونث باػػضذنشػػ طي ذيػػيذا  ػػوؽذوناريثيػػ ذوثفلمػػؿذا نالونػػ تذفػػوؿذا نن ي ػػمفذ لثنممػػزذوثفدمػػدذنواقػػعذ
ا الػػوةذا ن ػػبمضذا ثػػيذثثنثػػعذبيػػ ذا ننظنػػضذقم  ػػً ذب  نن ي ػػمفذوثفدمػػدذنالػػ طذا تػػاؼذوافذريػػعذا كلػػ ءةذ

لننظنضذمكنفذييذثاللمؿذنال طذا تاؼذ دمي ذنال رنضذب  نن ي مفذفثىذث ثطمعذا نج حذييذا ثن ي مضذ 
ذ.(Revella,2009:2اعن  ي ذوثفالمؽذاىدايي ذ)

افذثثاػرؼذعلػىذذننظنض(ذب فذعلىذإدارةذا Frishammar and Horte, 2003:4ومرهذ)
بيػػدؼذا ثيمػػؤذذضثمجماال ػػثرانن ي ػػمي ذا ػػذمفذمانلػػوفذيػػيذا تػػن عضذنل ػػي ذوا ثاػػرؼذعلػػىذثفركػػ ثيـذ

علػىذاإلدارةذنراقبػضذاألفػداثذا نفمطػضذننظنػضذوذواألعدادذ نال بلضذأمػضذثيدمػداتذثتػدرذنػنيـذاثجػ هذا 
ذوذب  نن ي ػػمفذونػػدهذإنك نمػػ ثيـذيػػيذثالػػدمـذننػػثبذجدمػػدذوثطػػومرذننػػثبذقػػ ئـذ نػػفذخػػثؿذا نن ي ػػضذثالػػـو

ذ.ذيـبثف مفذجودةذننثج ثي ذ ثفالمؽذف ج تذا زب ئفذور ب ثذننظنضا 

 تحميل استجابة المنافس

 ؟راضي بموقعو الحالي ىل  المنافس 
 التحركات االستراتيجية المحتممة التي يصنعيا المنافس ؟  ما ىي

 أين يكمن ضعف المنافس ؟ 
 ما الذي سوف يحفز اكبر رد فعل انتقامي فاعل من قبل المنافس ؟  

 

 االستراتيجية الحالية
 أذكمؼذثن يسذاألعن ؿذف  م 

 القدرات
 ا الوةذوا تاؼذ

 

 االفتراضات

 وا تن عض.ذنل ي ذننظنضاالعثال داتذفوؿذا 

 

 األىداف المستقبمية
ييذجنمعذن ثوم تذاإلدارةذوييذأبا دذ

 نثاددة
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نن ي ػػضذنػػفذوجيػػضذنظػػرذا ننظنػػضذىػػوذأيذننظنػػضذثشػػ رؾذيػػيذا فتػػوؿذعلػػىذفتػػضذنػػفذا 
(ذوا نن ي ػضذثانػيذٕٔٔٓ:ٖٖٔ)عبػدذا لثػ حتذي انواؿذا زب ئفذا ننلالضذعلػىذنجنوعػضذا ننثجػ تذنل ػ
ا بدملػضذ نػ ذذخلمطػً ذنػفذا ننثجػ تذا نثشػ بيضذاوذنجنوعضذنفذا ننظنػ تذا ثػيذثنػثبذننثجػً ذوافػدًاذاو

ي فذا نن ي ضذثانيذوجودذعددذنفذا ننظن تذا ثيذثلبػيذذتفذننثج تذباب رةذاخرهثنثجوذا ننظنضذن
نلسذف ج تذور ب تذواذواؽذا زب ئفذنفذخثؿذن ذثالدنوذنفذننثجػ تتذوافذا نن ي ػضذكا نػؿذبمئػيذ

علػػىذتػػم  ضذاال ػػثراثمجم تذوا  م  ػػ تذذثػػأحمرخػػ رجيذذاتذا ثتػػ ؽذكبمػػرذبانػػؿذا ننظنػػضذوذاتذ
ننظنػضذاعثن دىػ ذ لوتػوؿذا ػػىذاىػدايي ذوافذافػدذاال ػسذا ثػيذماثنػدذعلميػػ ذوا بػرانبذا ثػيذثر ػبذا 

ا ثخطػػمطذاال ػػثراثمجيذىػػوذثشػػخمصذا نن ي ػػضذيػػيذا  ػػوؽذاوذاال ػػواؽذا ثػػيذثانػػؿذيميػػ ذا ننظنػػضذ
ذ(.ٕٔٔٓ:ٕٕٛمو ؼتوذذ)ا تنمدعي

ذثمػػػػػػػضوويالػػػػػػػً ذ ػػػػػػػذ ؾذي نػػػػػػػوذمنكػػػػػػػفذا ثنممػػػػػػػزذيػػػػػػػيذىػػػػػػػذاذا نجػػػػػػػ ؿذبػػػػػػػمفذانػػػػػػػواعذا نن ي ػػػػػػػضذاال
 :(ٙ(تذا جدوؿذ)0ٕٖٓٔٔٗٔ)عبدذا لث حت

ومندرذوجودذىذاذا نوعذنفذا نن ي ضذنظػرًاذ للػروضذا ثػيذمنطلػؽذننيػ ذوا ثػيذذالمنافسة الكاممة: .ٔ
وثػػػويمرذا نالونػػػضذذننثجػػػ تنػػػفذاىنيػػػ ذفرمػػػضذا ػػػدخوؿذوا خػػػروجذنػػػفذوا ػػػىذا  ػػػوؽذوثجػػػ نسذا 

خػػرذيػػيذب  ك نػػؿذووجػػودذعػػددذكبمػػرذنػػفذا بػػ ئامفذوا نشػػثرمفذوفرمػػضذاالنثالػػ ؿذنػػفذنكػػ فذا ػػىذا
 ا  وؽ.

بنػ ذمتػليذذنل وذلننثب عددذكبمرذنفذا ننثجمفذا نوزعمفذذ:ذوثانيذوجودالمنافسة االحتكارية .ٕ
 ػػذ ؾذيينػػ ؾذاحػػرذكبمػػرذ ثثتػػ التذوا نواقػػعذوثشػػكملضذذجػػ نسذا ننثجػػ تتػػلضذا نن ي ػػضذوعػػدـذث

ا ننثجػػػ تذوا ث ػػػامرذوفجػػػـذا ننظنػػػضذفثػػػىذمنكػػػفذا ثركمػػػزذعلػػػىذنػػػ ذثثنمػػػزذبػػػوذا ننظنػػػضذعػػػفذ
 ي مفذ جذبذا زبوفذوثفلمزهذييذاالقب ؿذعلىذا شراء.ذا نن 

مثتػػػنفذزمػػػ دةذا نن ي ػػػضذاذذافذا ننثجػػػ تذمفثكرىػػػ ذعػػػددذنفػػػددذنػػػفذا ننثجػػػمفذالقمكككة:  احتككككار .ٖ
يتػًثذعػفذافذكػؿذننػثبذنػفذذتومثنمػزذا ننثجػوفذىنػ ذبكبػرذفجػـذانك نػ ثيـذونػواردىـذا نخثللػض

مثطلعذا ىذثفالمػؽذاكبػرذقػدرذنػفذاالربػ حذوكؿذننيـذذوا ننثجمفذمكوفذعلىذدرامضذك نلضذبنن ي 
 تننيذيمن ذبمنيـذ ثفالمؽذنت  فيـذا نثب د ض.ذبإنل ؽوا فتضذا  وقمضذييـذمثنثاوفذ

وجػػودذننػػثبذوافػدذبػػدوفذايذننػػ يسذوىػػذاذد مػػؿذمانػيذامتػػً ذب نػػوذ ػػمسذىنػػ ؾذذاالحتكككار الكامككل: .ٗ
نفثكػرذمػثفكـذب   ػارذ الوهذا طلبذوا اػرضذوافذا ذثأحمربدمؿذ لننثبذكن ذوانوذ مسذىن ؾذأيذ
ذوا كنمضذب  كملمضذا ثيذمراى ذنن  بضذ و.

 ( التمييز بين انواع المنافسة6جدول )

 االحتكار الكامل احتكار القمة المنافسة االحتكارية المنافسة الكاممة الخصائص ت

 عدد المنافسين 1
عددذكبمرذجدًاذ واءذ
نفذا ب ئامفذاوذ

 عدةذب ئامفذوزب ئف
نفذعددذقلمؿذ
 ا ب ئامف

 ب ئعذوافد
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ذا زب ئف

2 
حجم المنظمات 

 المنافسة
 تغمر

ذألخرهمثغمرذنفذف  ضذ
ف بذا تن عضذ

 وظريي 

  مسذىن ؾذنن يس كبمر

3 
طبيعة المنتجات 

 محل التنافس

نثش بيضذا ىذفدذ
 ا ثن حؿ

ىن ؾذثل وتذيمي ذوالذ
 من ذييذا جودةذ

 وخدن تذن ذبادذا بمع

قدذثكوفذ
نثش بيضذاوذ

 نثن مزة

موجدذأيذيرمدةذيثذ
 بدائؿذ ي 

4 

سيطرة ى مد
البائع عمئ 

 االسعار

 نادونضذثالرمب ًذ

ثاثندذعلىذدرجضذ
ا ثن مزذبمفذا ننثج تذ

 نفؿذا ثن يس

ىن ؾذ مطرةذ
 بفرصذشدمد

ا  مطرةذك نلضذييذ
فدودذن ذث نحذبوذ
ا الوانمفذواالنظنضذ

 ا فكونمض

5 
امكانية دخول 
 منافسين جدد

 تابضذجداًذ تابض  يلض  يلضذجداًذ

ذتٔطذا نكثػػبذا اربػػيذ لناػػػ رؼتذتالتسككويق االسكككتراتيجي ,ٕٔٔٓنفنػػدتذعبػػدذا لثػػػ حتذصككدر:الم
ذ.نترتذا ال ىرة

إفذثأحمرذعوانؿذا بمئضذا خ رجضذييذا ننظن تذمثـذا شاورذبوذ   بً ذنفذقبػؿذا نن ي ػمفذيػيذ
نضذعفذبمئضذا ننظنضتذينحًثذعندذن ذثالوـذا الوانمفذبثنظمـذا الط ع تذبشكؿذك نؿذيييذالذثنمزذننظ

و كػػفذيػػيذا بمئػػضذا ثن ي ػػمضذيػػإفذنػػدهذثػػأحمرذثلػػؾذا الػػوانمفذيػػيذا ننظنػػ تذ ػػوؼذمكػػوفذ مػػرذتذأخػػره
ذو ػػػػػػػػػػػذ ؾذنجػػػػػػػػػػدذأفذاال ػػػػػػػػػػػثراثمجمضذثكػػػػػػػػػػػوفذأكحػػػػػػػػػػرذي ئػػػػػػػػػػػدةذيػػػػػػػػػػيذا بمئػػػػػػػػػػػ تذا ثن ي ػػػػػػػػػػػمضذتينث ػػػػػػػػػػ وذ

(Robinson and Pearce: 1997: 109فذاالثج ى تذا ثن ي مضذثادذنفذأخطرذ الثج ىػ تذا(ذوا 
نظنػ تتذألفذا نن ي ػمفذ م ػواذن ػثالرمفذبػؿذمثخػذوفذا نواقػؼذواإلجػراءاتذبنػ ًءذا ثيذثيددذعنػؿذا ن

 ,.Smith et. alعلىذأنشطضذوثفرك تذننظنػ تذأخػرهذأوذمالونػوفذب ال ػثج بضذ يػذهذا ثفركػ تذ)

ذاذق نػػػتذا ننظنػػػضذبثفلمػػػؿذا بمئػػػضذا ثن ي ػػػمضذمنبغػػػيذأفذثالػػػوـذبثفدمػػػدذا نن ي ػػػمفذ106 :1991 (ذوا 
ألفذثفدمدذا نن ي مفذمادذىوذا فجرذاأل ػ سذيػيذثتػومرذذ؛ثفدمدذثفرك ثيـا ف  ممفذوا نفثنلمفذوذ

ذب  ثركمزذعلػىذ ا ثراثمجمضذا ننظنضذونفذأجؿذا نج حذييذىذاذا نج ؿذمنبغيذعلىذا ننظنضذأفذثالـو
علػػىذا نن ي ػػمفذا فػػ  ممفتذيتػػًثذعػػفذاالبثاػػ دذعػػفذذون ػػثوهذا ثركمػػزذنل ػػبا نن ي ػػمفذا نفثنلػػمفذ
عػػدـذااليثػػراضذبػػأفذجنمػػعذا ننظنػػ تذذتو نن ي ػػمفذ ػػوؼذمبالػػىذا ػػننطذنل ػػااليثػػراضذبػػأفذ ػػلوؾذا

تذوا ثنبػػػؤذب فثن  مػػػضذظيػػػورذي أوذأنيػػػ ذثواجػػػوذا لػػػرصذا بمئمػػػضذنل ػػػذي ا نن ي ػػػضذثختػػػعذا المػػػودذنل ػػػ
نن ي مفذجددذمنكفذأفذثو دىـذنثغمراتذا اوانؿذا خ رجمضذنن ذم ببذ ي ذثفدم تذجدمدةذييذا بمئضذ

ذذ.ا ثن ي مض
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ذ ننظنػػػػػػػضذنػػػػػػػفذاجػػػػػػػؿذثازمػػػػػػػزوىنػػػػػػػ ؾذا ادمػػػػػػػدذنػػػػػػػفذا ثفػػػػػػػدم تذمنبغػػػػػػػيذافذثركػػػػػػػزذعلميػػػػػػػ ذا
ذوذPorter,2003:39)نركزىػػػػػػػػ ذا ثن ي ػػػػػػػػيذاوذنوقايػػػػػػػػ ذيػػػػػػػػيذا  ػػػػػػػػوؽذوىػػػػػػػػذهذا ثفػػػػػػػػدم تذىػػػػػػػػيذ)

(Hill and Jones,2008:164ٖٕٗمو ؼتوذذ(ذو)ا تنمدعي:ٕٓٔٔ:)ذ
افذا ثال ربذييذفجـذا ننظن تذا نثن ي ضذوقوثي ذمزمدذ تحدي حجم وقوة المنظمات المتنافسة: .ٔ

بمنيػػػ ذب ػػػببذعػػػدـذقػػػدرةذأيذنػػػفذثلػػػؾذا ننظنػػػ تذعلػػػىذيػػػرضذنػػػفذفػػػدةذا نن ي ػػػضذوقوثيػػػ ذيمنػػػ ذ
واالنك نمػ تذا ن  مػضذوا بشػرمضذوقػدرثي ذاالنث جمػضذوانشػطثي ذا ث ػومالمضذذ مطرثي ذعلػىذا تػن عضت

وفتػػثي ذا  ػػوقمضذا ف  مػػضذوا ن ػػثالبلمضذونػػدهذانك نمػػضذثطػػومرذانشػػطثي ذوبرانجيػػ ذوقػػدرثي ذعلػػىذ
  ػػػن حذ لننظنػػػ تذا نن ي ػػػضذ يػػػ ذب  ػػػثغثؿذىػػػذهذا ػػػثغثؿذا لرتػػػضذا ث ػػػومالمضذا نث فػػػضذوعػػػدـذا

ا لرتػضذوا ثػيذثنحػؿذأيذنوقػؼذنثئػـذيػيذبمئػػضذا ننظنػ تذث ػاىذا ػىذثػويمرذا جيػودذنػفذاجػػؿذ
 ا ثغث ي .

افذا ثبػػ طؤذيػػيذناػػدؿذننػػوذا تػػن عضذمثرثػػبذعلمػػوذزمػػ دةذفػػدةذ تحككدي معككدل نمككو الصككناعة: .ٕ
 قمضذننكنض.ذا نن ي ضذبمفذا ننظن تذنفذاجؿذا فتوؿذعلىذاكبرذفتضذ وذ

كلنػ ذقػؿذا ثنػ مزذيػيذا ننثجػ تذا نالدنػضذا ػىذا تػن عضذكلنػ ذزادتذفػدةذذالتمايز في المنتجكات: .ٖ
ذا نن ي ػػضذب ػػػببذ ػػيو ضذثفػػػوؿذا زبػػوفذنػػػفذننػػثبذا ػػػىذاخػػرذدوفذثفنػػػؿذأيذثكػػ  مؼذاتػػػ يمضت
وثنممزذا ننثج تذا نالدنضذ كيذثثنكفذا ننظنضذنفذا نف يظضذعلىذكنمضذا طلبذعلىذننثج ثي ذ

دةذىذاذا طلبذمنبغيذافذثكوفذننثج ثي ذنخثللضذييذجوانػبذعدمػدةذننيػ ذبػ فذمكػوفذا ننػثبذوزم 
 ايتؿذننثبذنثويرذب  ن بضذ  اره.

افذزمػ دةذفجػـذا ثكػ  مؼذا ح بثػضذا ثػيذثثفنليػ ذا ننظنػ تذمػؤديذذتحدي حجم التكاليف الثابتكة: .ٗ
 انػؿذويػؽذنظػ ـذاالنثػ جذىػذهذا ننظنػ تذاذلػىاذذمثوجػبذعذا ىذزم دةذفدةذا نن ي ضذيمنػ ذبمنيػ ت

ا وا ػػعذنػػفذاجػػؿذثخلػػمضذا ثكػػ  مؼذا ح بثػػضذ لوفػػدةذا وافػػدةذننػػ ذمػػديعذىػػذهذا ننظنػػ تذ لثنػػ يسذ
 يمن ذبمني ذ زم دةذفتثي ذا  وقمض.

ثك  مؼذا خزفذا نرثلاضذثزمدذنفذفدةذا نن ي ضذبمفذا ننظن تذ تحدي تكاليف الخزن المرتفعة: .٘
  ثخلمضذثلؾذا ثك  مؼ. رعضذذبأقتى ر بثي ذييذبمعذننثج ثي ذ

نػ ذذبأ ػرعي  ننثج تذا ال بلضذ لثلؼذب رعضذثجبرذا ننظنػضذعلػىذبمايػ ذ تحدي طبيعة المنتجات: .ٙ
االنػرذا ػذيذمث ػببذيػيذزمػ دةذفػػدةذا نن ي ػضذبػمفذا ننظنػ تذا ثػيذثاػ نيذنػفذا تػػغوطذذمنكػفت

 .ذي نل 

وىػػيذا ثكػػ  مؼذا ثػػيذمثفنليػػ ذا زبػػوفذجػػراءذانثال  ػػوذيػػيذا ثا نػػؿذنػػفذ تحككدي تكككاليف التحككول: .ٚ
ننظنػضذا ػىذاخػرهذيانػدن ذثثػ حذ لزبػوفذفرمػضذاالنثالػ ؿذبػمفذا ننظنػ تذدوفذافذمثفنػؿذثكػ  مؼذ
اتػػػ يمضذيػػػ فذذ ػػػؾذ ػػػوؼذمزمػػػدذنػػػفذفػػػدةذا نن ي ػػػضذبػػػمفذثلػػػؾذا ننظنػػػ تذنػػػفذاجػػػؿذاالفثلػػػ ظذ

 بزب ئني .
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نػفذا فػواجزذثننػعذا ننظنػ تذا ا نلػضذيػيذتػن عضذنػ ذذىنػ ؾذنجنوعػضذالمغادرة: زتحدي حواج .ٛ
 اال ثنرارذييذا ثن يسذيمن ذبمني .ذنفذحـنفذنغ درثي ذوذ

افذا ثنػوعذيػيذا حال يػ تذوااليكػ رذواالىػداؼذبػمفذا ننظنػ تذا نثن ي ػضذتحدي تنوع المتنافسين:  .ٜ
ننػػ ذذمجاػػؿذنػػفذا تػػاوبضذبنكػػ فذا ثاػػرؼذعلػػىذقواعػػدذا نن ي ػػضذا ثػػيذثاثنػػدى ذثلػػؾذا ننظنػػ ت

ومنبغػػيذافذثكػػوفذا ننثجػػ تذا ثػػيذثالػػدني ذا ننظنػػضذذمػػؤديذا ػػىذزمػػ دةذفػػدةذا نن ي ػػضذيمنػػ ذبمنيػػ ت
 ل وؽذق درةذعلىذجاؿذا زب ئفذمػدركوفذوجػودذاخػثثؼذامجػ بيذ يػذهذا ننثجػ تذعػفذا ننثجػ تذ
ا نن ي ضذوافذىذاذاالخثثؼذا ندرؾذ لننثج تذمثالػؽذبالػدرةذا ننظنػضذوادراؾذا زبػ ئفذ ثخػثثؼذ

ذوم ػػثنرذكػػيذثػػثنكفذا ننظنػػضذنػػفذزمػػ دةذا طلػػبذذنبغػػيالمجػػ بيذ ننثجػػ تذا ننظنػػضذما افذمػػدـو
ذعلىذننثج ثي .

 تحديات ادراك الزبون  سابعًا:
عنلمضذنفذعنلم ثي ذونفدداذنفذنفدداتذذُماددذخت ئصذا شختمضذاالن  نمضذوذاالدراؾذاف
ننبيػػػ تذ م ػػػتذب  تػػػرورةذا ذوىػػػذهمثاػػػرضذاالن ػػػ فذا ػػػىذا كحمػػػرذنػػػفذا ننبيػػػ تذذتا  ػػػلوؾذا لػػػردي

وماودذا  ػببذذت إلن  فموجدذننبي تذونحمراتذالذثدخؿذتنفذا نفمطذاالدراكيذذنل ي ذاذذب  درجض
ا ػىذثػزانفذفػدوثذا ننبيػ تذوا نحمػراتذنػعذزخػـذنػفذذب إلتػ يضذتييذذ ؾذا ػىذانيػ ذ م ػتذنينػضذ ػو

ذودمضذقدراتذاالن  ف.ذنن ذادهذا ىذتاوبضذاالنثب هذ ي ذب ببذنفدذتا نحمراتذوا ننبي تذاالخره
ذاالدراكػػػيذفمػػػثذماػػػرؼذاالدراؾذب نػػػوذا ػػػثالب ؿذا نحمػػػراتذ ثاػػػددتذا ثارملػػػ تذفػػػوؿذا نليػػػـو

ذااليػرادذبذومثنحؿ(.ذٕٓٔٓ:ٖٚبوا طضذا فواسذوثل مرى ذوثنظمني ذ)ا انم فت ثلؾذا انلمضذا ثيذمالـو
تذوماطيذتورةذك نلػضذمفنؿذنانىذنن  ب ًذذا نؤحراتذوثنظمني ذوثل مرى ذثل مراًذذنفذخث ي ذب خثم ر

وىنػػ ؾذثارمػػؼذاخػػرذمػػرهذافذاالدراؾذعنلمػػضذSchiffman and Kanut,2000:122)  لاػػ  ـذ)
.ذذك ئػػواخثمػػ رذنانػػىذناػػمفذالف   ػػ ثن تذومثوقػػؼذىػػذاذاالدراؾذعلػػىذخبػػرةذا لػػردذوثالنػػضذون ػػثوهذ

 ػػػػػػػذ ؾذمخثلػػػػػػػؼذااليػػػػػػػرادذيػػػػػػػيذادراكيػػػػػػػـذالف   ػػػػػػػ تذوافػػػػػػػدةذثنالػػػػػػػؿذا ػػػػػػػميـذعػػػػػػػفذطرمػػػػػػػؽذفوا ػػػػػػػيـذ
ذ.ذ(ٜٜ٘ٔ:ٓٔٔيت)ا ادمل

ا ثػيذمثارتػوفذ يػ ذذونفذاالىنمضذبنك فذناريضذاخثثؼذااليرادذييذثل مرىـذا ػىذا ننبيػ ت
الفذعنلمػػضذثل ػػمرذا ننبيػػ تذثبنػػىذعلػػىذنجنوعػػضذنػػفذا اوانػػؿذننيػػ ذدرجػػضذا ثالػػمـذوا ػػذك ءذوا ليػػـذ

االدراؾذعنلمػػػضذنركبػػضذثبػػداذبػػ  فواسذاوالذحػػـذا المػػ ـذبانلمػػػضذذدوماػػذتراتذا  ػػ بالضذوا فلػػظذ للػػردوا خبػػ
 ػػػػىذا ثل ػػػػمرذا نن  ػػػػبذفثػػػػىذمتػػػػؿذا لػػػػردذاذا ثفلمػػػػؿذوا نال رنػػػػضذاعثنػػػػ داذعلػػػػىذا خبػػػػراتذا  ػػػػ بالضت

ذ(.ٕٓٔٓ:ٔٚ لنحمر)ا انم فت
ا انلمػػػضذذداػػػاذذثُذذاالنثبػػػ هذواخثم رمػػػضذاالدراؾتذ ختػػػ ئصذا ننمػػػزةذ انلمػػػضذاالدراؾونػػػفذاىػػػـذا

االدراكمضذعنلمضذاخثم رمضذييذطبماثي ذا ىذفدذكبمرتذكػوفذا لػردذمثاػرضذا ػىذا ادمػدذنػفذا ننبيػ تذ
ذبثفدمدذا ننبي تذا نينضذب  ن ب  (.ذٜٜٗٔ:ٓٓٔضذ وذ)شيمبتوبدورهذمالـو
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ذوماػػػػػودذا  ػػػػػببذيػػػػػيذذ ػػػػػؾذوآرائيػػػػػـوننػػػػػ ذالذشػػػػػؾذيمػػػػػوذافذااليػػػػػرادذنخثللػػػػػوفذيػػػػػيذثلكمػػػػػرىـذ
اذذم ػثدؿذااليػرادذعلػىذنػواقايـذنػفذخػثؿذا فػواستذذذا ىذكملمضذادراؾذكؿذنػنيـذ لواقػعذا نفػمطذبػوت

 (ٜٜ٘ٔ:ٜٛربيتنفذا واقعذىن )ا نغذ فن بضذب مطضذنفذا واقعذوىن ؾذنوعثزودن ذاالذبذا فواسذال

ب  ػػثخداـذا فػػواسذفمػػثذالذمواجػػوذذإدراكػػوومالتػػدذبػػوذذ ػػؾذا واقػػعذا ػػذيذمنكػػفذالواقككع المككادي:  .ٔ
وىػػػذاذالذتذ دراؾذا ػػػوزفذوا طػػوؿذوا وقػػػتذو مرىػػػ ذنػػفذا نالػػػ ممسكػػػذإدراكػػوا لػػردذأيذتػػػاوبضذيػػػيذ

ببذوانن ذىن ؾذثلػ وتذادراكػيذوماػودذا  ػذي نل ذمانيذافذجنمعذااليرادذمدركوفذواقايـذب  درجض
 ا ن دمضذنثل وثضذونخثللضذنفذيردذا ىذاخر.ذذب ألنورا ىذافذدرجضذاالف  سذ

ومالتػػدذا واقػػعذا ػػذيذمثواجػػدذيمػػوذااليػػرادذيػػيذا لػػبذاالوقػػ تذاذذمكػػوفذىػػذاذذالواقككع االجتمككاعي: .ٕ
ا واقعذاالجثن عيذنػفذا الػمـذواالثج ىػ تذوا نشػ عرذوا ثػيذنػفذذومثأ ؼا واقعذندرك ذبشكؿذث ـ.ذ

ثوجدذيروق تذادراكمضذبمفذااليرادذ يذاذا واقعذذاذذمكوفذىن ذانك نمضذ الم  ي تذا تاوبضذبنك فذاف
نبنػػػيذعلػػػىذدوايػػػعذواثج ىػػػ تذونشػػػ عرذنوجػػػودةذيػػػيذداخػػػؿذااليػػػرادذوىػػػيذنخثللػػػضذبدرجػػػضذذألنػػػو

ذنثل وثػػضذبمػػنيـ.ذيػػ  لردذمػػدرؾذشػػمئ ذنػػ ذبطرمالػػضذنخثللػػضذعػػفذادراؾذشػػخصذاخػػرذ ػػنلسذا شػػيء
ذ ن تذوا دوايعذواالثج ى ت.ذوا  ببذع ئدذا ىذاخثثؼذاالىثن

وثفػػدثذعنلمػػضذاالدراؾذنػػفذخػػثؿذوجػػودذننبيػػ تذونحمػػراتذخ رجمػػضذيػػيذا بمئػػضذمشػػارذبيػػ ذ
ذا لردذبانلمػضذثخػزمفذ لنالونػ تذيػيذ نثمجػضذ خبرثػوذا  ػ بالضذذذاكرثػواالن  فذنفذخثؿذفوا ضذومالـو

دراكو ذا لردذ و بؽذذألشم ءذوا  بانلمضذثفلمؿذ لنالون تذذناريثي ذوبادذعنلمضذثخزمفذا نالون تذمالـو
ذودواياػػواالجثن عمػػضذذخبراثػػووىنػػ ذم ػػثخدـذتذا ثػػيذثػػـذا فتػػوؿذعلميػػ ذ كػػيذمل ػػرذنا نميػػ ذودالالثيػػ 

ذا لػػردذبثتػػنمؼذا نػػدرك تذوثنظمنيػػ ذوا ػػثخداني ذيػػيذبنػػ ءذذواثج ى ثػػو ا  ػػلوكمضذا ثػػيذذأنن طػػوومالػػـو
الخثمػ رذمالػوـذبانلمػضذثنظػمـذىػذهذمفددى .ذفمػثذمخثػ رذا لػردذا ننبيػ تذا ػذيذمرمػدى تذوباػدذعنلمػضذا

(.ذمثتػػػػحذننػػػػ ذ ػػػػبؽذافذٜٜٚٔ:ٛٗٔا ننبيػػػػ تذوثل ػػػػمرى ذعلػػػػىذشػػػػكؿذاننػػػػ طذ ػػػػلوكمضذ)ا  ػػػػلنيت
منػثبذعػفذذ ػؾذا ثكمػؼذوا ثل عػؿذا  ػلوؾذاوذيىذا ثكمؼذوا ثل عؿذنعذا بمئػضذاالدراؾذم  عدذا لردذعل

ذ(.ٕٔا شكؿذ)ذاال ثج بضذا نن  بضت

ذ
 تحقيق االدراك إجراءات( 12لشكل )ا

ذ.48صذاالردفتذعن فتذدارذا ف ندتذتالتسويق المصرفيذتٕ٘ٓٓثم مرتذا اج رنضت المصدر:
ا ػػىذذهثالػػودذنػػفذحػػـوىنػػ ؾذنجنوعػػضذنػػفذا ثفػػدم تذثػػؤديذا ػػىذثشػػوموذاالدراؾذ ػػدهذا زبػػ ئفذوذ

ذ(:ٕٓٔٓ:ٕٛ)ا انم فتذ إلدراؾا لشؿذاالدراكيذونفذىذهذا ثفدم تذا نشوىضذ
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ذتا نظيػرذا نػ ديذعلػىذادراؾذا زبػوفذثػأحمراش رتذا درا ػ تذا نثالالػضذبنػدهذمظاىر المادية: ال .ٔ
 اذذوجدذافذا نظيرذا ن ديذمؤديذا ىذجذبذا زب ئفذوزم دةذدرجضذاالقن عذ دميـ.ذ

نػفذثن حػؿذبمػنيـذومكػوفذذوثدركػذوىيذعنلمضذثتنمؼذا زب ئفذاوذاالشم ءذبن ءذعلػىذنػ التنميط:  .ٕ
 ا خبراتذوا ثج ربذوا ناريضذا   بالضذ لزبوف.ذعفذذا ثننمطذن ثج ًذ

ذناظػػػـذا ن ػػػوقوفذبثكػػػومفذانطبػػػ عذاو ػػػيذعػػػفذزبػػػوفذناػػػمفذوقػػػدذمكػػػوفذذاالنطبكككاع االول: .ٖ مالػػػـو
مػػؤديذا ػػىذثكػػومفذذبأ ػػلوباالنطبػػ عذ ػػلبمً ذاوذامج بمػػً .ذمنمػػؿذا ن ػػوقوفذاجنػػ الذا ػػىذا ثتػػرؼذ

 ييـذا ن دمضذوا نانومض.ذانطب ع تذامج بمضذعفذانل يـذ دهذاالخرمفذوذ ؾذ غ مضذاىدا

ذاليالة:  تأثير .ٗ نالتدذب  ي  ضذناريضذتلضذاوذنمزةذنامنضذييذا زبوفذونفذخػثؿذثلػؾذا نمػزةذنالػـو
بثكومفذيكرةذع نضذاوذثالممـذ لزبوفذي ذاذك فذا زبوفذنثنمزاذبتلضذنامنضذحػـذاعثبرنػ هذنثنمػزاذيػيذ

تذبنانػػىذافذا ي  ػػضحػػرذيػػيذثلػػؾذا تػػلضتذن ػػنيذىػػذاذا وتػػعذاذثنمػػزهاعثنػػ داذعلػػىذذوكػػؿذتػػل ث
وافذذتػػل ثوا ن ػوؽذعنػدن ذادرؾذتػػلضذنامنػضذيػيذا زبػػوفذقػ ـذبثانػػمـذثلػؾذا تػلضذعلػػىذجنمػعذ

قػػػدذمثكػػػوفذ ػػػدمن ذانطبػػػ عذ ػػػلبيذاوذذنػػػفذحػػػـوذذ ػػػإلدراؾذخػػػ طئوجػػػودذا ي  ػػػضذمػػػؤديذا ػػػىذثل ػػػمرذ
 عفذا فكـذا نوتوعيذوا ثان ؿذا فكـذا شختيذيالط.ذذبامدٌذذامج بيت

ا ػىذذالذمتػلوفبنانػىذاخػرذافذا ن ػوقوفذذتيذذ ػؾذا اللػزذا ػىذا نثػ ئبومانػذالتسرع فكي الحككم: .٘
 نث ئبذبطرمالضذننظنضذونخططضذ

ذا زبػػوفذب خثمػػ رذا نالونػػ تذا ثػػيذثػػدعـذاراءهذومثج ىػػؿذا نالونػػ تذا ثػػيذذالككدفاع االدراكككي: .ٙ مالػػـو
نح ؿذذ ػؾذا ط  ػبذا ك ػوؿذا ػذيذم ػاىذ اثنػضذا نجػ حذيػيذنػ دةذنػ ذومطلػبذذتآرائوثثن يىذنعذ

و كنػػػوذمثن  ػػػىذومثج ىػػػؿذقػػػوؿذذت أ ػػػ عدؾ عدةذاال ػػػث ذتذانػػػوذمثػػػذكرذقػػػوؿذاال ػػػث ذتذانػػػيذن ػػػ
 االذافذعلمؾذافذثالدـذجيداذمالنانيذبالدراثؾ.ذذاال ث ذت

ذيػػ إلدراؾذمانػػيذافذماػػزوذا زبػػوفذا ج نػػبذا  ػػلبيذنػػفذ ػػلوكوذا ػػىذاشػػخ صذاخػػرمفتذاالسككقاط: .ٚ
ذ.ذزبوف ئصذا شختمضذا ثيذمنثلكي ذا متبحذنشوى ذب  نش عرذوا خت

ا خ رجمػػضذوبنػػ ءذردةذا لاػػؿذويالػػً ذ ثل ػػمرذا فػػ دثتذوالذمػػدرؾذذاإلفػػداثعنلمػػضذثل ػػمرذذاإلدراؾ
ذاأل ػب بوعلىذا ننظنػضذاالعثنػ دذعلػىذنحػؿذىػذهذذ ببذنامفتذأودوفذف جضذذ ًذنامنذاًذنؤحرذذاإلن  ف
ذ.(ٕ٘ٓٓ:ٓ٘تكجو)وا نك نضذا ذىنمضذذاإلدراؾييذبن ءذ

االثػػيذوثثتػػنفذىػػذهذا خطػػواتذذاإلدراؾدذ ثفالمػػؽذوىنػػ ؾذنجنوعػػضذنػػفذا خطػػواتذ ػػدهذا لػػرذ
 :(ٕ٘ٓٓ:ٓ٘تكجو)وذ(ٗ٘ٔ:ٖٕٓٓت)ا  ومدافوذ(ٚٔٔذتٕٓٓٓتندت)ا 

عػرضذأوذىن ؾذو  ئؿذعدمدةذ ثالػدمـذذىوذاكثش ؼذا ننبوتذاإلدراؾييذذاألو ىا خطوةذذ:الكشف. 1
وعلػػػىذذتا ثللزمونمػػػضيػػػيذا جرائػػػدذوا نجػػػثتذوا نفطػػػ تذذاإلعثنػػػ تنػػػفذذ ػػػؾذذا زبػػػوفا ننبػػػوذعلػػػىذ

لنؤحرذىذاذ ذا زبوفذوذ ؾذ ريعذافثن ؿذاكثش ؼذزب ئفا ذانثش رًاذبمفذاألكحرا ننظنضذاخثم رذا و  ئؿذ
 نالػػ طذذزبػػوفنػػفذا ن فمػػضذا ن دمػػضذيالػػىذا ننظنػػضذريػػعذيػػرصذاكثشػػ ؼذا ذتذإنػػ نػػفذا ن فمػػضذا ا طلمػػض
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ثتػػنمـذذتا اػػرضذتذأ ػػلوبننبػػوذنػػفذخػػثؿ:ذثتػػنمـذا غػػثؼذأواالنثمػػ زذا ثػػيذىػػيذبنح بػػضذفػػ يزذ
بننمػػػزاتذذزبػػػوفؽذ ثارمػػػؼذا ائػػػا طرذأيتػػػػػؿذا ُننػػػَثبذوننمزاثيػػػ ذوثاػػػدذطرمالػػػضذا امنػػػ تذا نج نمػػػضذنػػػفذ

 لثاػػرؼذعلػػىذختػػ ئصذا ُننػػَثبذذزبػػ ئفا إ ػػىذمػػثـذطػػرحذعبػػواتذنج نمػػضذذإذذي ا ننثجػػ تذوخت ئتػػ
 يذا ننثب.ذبنال طذا ثنمزذيذا زبوفأيذثارمؼذذا جودةذا ا  مضتذأونحًثذييذا طاـذا نثنمزذذا لرمدةت

ذا زبػػػوفىػػػذهذا ننبيػػػ تذا ثػػػيذثاػػػرضذعلػػػىذذإفىػػػوذذاإلدراؾ:ا خطػػػوةذا ح نمػػػضذيػػػيذثشػػػكمؿذاالنتبكككاه.2
وا اػ  ـذا خػ رجيذا نفػمطذتذمامشوفذبمئػضذنلمئػضذب  ننبيػ تذا ف ػمضذزب ئفمرذانثب ىوذي  حثذإفملثرضذ

جػػضذوافػػدةذنػػفذوا نوتػػوع تذا كحمػػرةذو كننػػ ذالذنػػرهذكػػؿذىػػذهذا نوتػػوع تذبدرذذب ألشػػم ءبنػػ ذننلػػوءذ
لػػػىذبمننػػػ ذثخذإدراكنػػػ ا وتػػػوحذيػػػيذوقػػػتذوافػػػدذو كػػػفذىنػػػ ؾذنوتػػػوع تذثبػػػرزذوثثتػػػحذيػػػيذنجػػػ ؿذ

علػػىذنا  جػػضذوا ػػثما بذنػػ ذذاأليػػرادقػػدرةذذتذإفن ػػبضذ نػػ   بأىنمػػضذواقػػؿذذوتػػوف وثكػػوفذاقػػؿذذتأخػػره
علػىذذ ػ قً ذنػعذنػ ذ ػبؽثواذتإحػ رةذاألكحرمخث روفذا ننبي تذذاأليرادمارضذعلميـذنفدودتذ يذاذيأفذ

تذثالدمـذننبي تذ)نالػ طذثنممػزذلزبوفقم دةذا  لوؾذا شرائيذ ذأوذإدارةذإ ىا ننظن تذك يضذا ثيذث اىذ
وثػثثءـذذيـخدن تذن ذبادذا بمع(ذنثنمزةذعفذا نن ي مفذوثفالػؽذر بػ تذا زبػ ئفذونثطلبػ ثإعثن تتذ

ؿذىػػذهذنػػعذختػػ ئصذا يػػدؼذا  ػػوقيذا ػػذيذثفػػ وؿذا ننظنػػضذثفالمػػؽذنك نػػضذذىنمػػضذنثنمػػزةذنػػفذخػػث
ذا ننبي ت.ذ

ونػفذحػـذذاأليػرادمفػوزذعلػىذانثبػ هذذإفا نطلوبضتذملثػرضذذاألىداؼفثىذمفالؽذا ننبوذذ:التفسير. 3
مالػػػوـذا لػػػردذبثل ػػػمرذىػػػذاذا ننبػػػوذويالػػػً ذ نجنوعػػػضذناػػػ ممرذوعوانػػػؿذثفكػػػـذعنلمػػػضذا ثل ػػػمرذوثثتػػػنفذ

يػيذذ ػػؾذا الػمـذوا ثال  مػػدذا ثوقاػ ت(ذوقػػدذثػدخؿذتذا نػػزاجتذا ف  ػضذا نل ػمضتذا خبػػرةتذا ف جػ تتذا ػدوايع)
ذأوعلػػىذا ننظنػػػضذىػػيذيػػػيذثالػػدمـذننبيػػػ تذثثنحػػؿذبنالػػػ ط)ثنمزذذاألتػػػابي  نينػػضذتذا خ تػػضذبػػػ  لرد

وثػثثءـذنػعذنثطلب ثػوذذا زبػوفذ ػثؼذنثنمز(تث ػثطمعذجػذبذانثبػ هتذخػدن تذنثنمػزةتذنثنمزذإعثف
ن يسذا ننظن تذييذ لادمدذنفذا ننبي تذا ثيذثفنؿذر  ئؿذنثش بيضذوثذا زبوفذمثارضتذوذوف ج ثو

ذأواخثمػػػػ رذافػػػػدذا نػػػػؤحراتذا نثن ي ػػػػضذونػػػػفذنبػػػػدأذاالنثال ئمػػػػضذذا زبػػػػوفثالػػػػدمـذننبيػػػػ تذنثنمػػػػزةذوعلػػػػىذ
ذ لننبو.ذا زبوفذاالخثم رمضذييذثالبؿ

داخلمضذوىنػ ؾذثػداخؿذذهوأخرذخ رجمضذذثفدم تًاذبرذا ذىنمضذثأحذاألنشطضذأكحرنفذذاإلدراؾمادذ
مظيرذثأحمرذىػذهذا اوانػؿذعلػىذعنلمػضذذتاإلدراؾعنلمضذعلىذنرافؿذذ ثفدم تىذهذاذثأحمرواتحذييذ

فذيػػػػيذثفدمػػػػدذىػػػػذهذا اوانػػػػؿذوثتػػػػـذوذو ػػػػلوكوذيػػػػيذا ني مػػػػضذمثلػػػػؽذا بػػػػ فحذزبػػػػوفونوقػػػػؼذا ذاإلدراؾ
ذتجيذوهمدا )وذ(ٕٙٔ:ٕٓٓٓت)عبمداتو(ذٖٕٓذ:ٕٓٓٓوآخروفتىن )شلشذذأ   مثمفنجنوعثمفذ

ذ:(ٗٔٔ:ٕٓٓٓتا تند)و(ذٛ٘:ٕٓٓٓ
ذ)ا ننبو(ذذقة بالمثيرالمتعم لتحدياتا مجموعة. 1

ةذيػيذا نػؤحرذمػزذو كػؿذنذا نػؤحرتذإدراؾعلػىذذزبوفث يـذخواصذنواتل تذا نحمرذييذقدرةذا 
ذ.ذزبوفا ذ ف ج تذونثطلب تذوخت ئصذآخرذويال ًذذإ ىاحرذنامفذونخثلؼذنفذزبوفذ
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ك نتذىذهذا خت ئصذأ واءذذإدراكووىذهذا اوانؿذىيذخت ئصذوتل تذا نوتوعذا نرادذ
وذىػػػذهذثانػػػوذاكث ػػػبي ذنػػفذوجػػػودهذيػػػيذنجػػ ؿذناػػػمفذاك ػػػبأـذعػػػفذا نوتػػوعذنل ػػػوذوا تػػل تذن ثجػػػضذ

علػػػىذ ػػػبمؿذا نحػػػ ؿذمثكػػػوفذنػػػفذتػػػورةذوخللمػػػضذا تػػػورةذىػػػيذذتذاإلعػػػثفا تػػػل تذأوا ختػػػ ئصذ
اإلعػػػثفتذنحػػػؿذشختػػػم تذذاألخػػػرهذاإلعػػػثفيػػػيذنكونػػػ تذيا خللمػػػضذذأنػػػ ذإدراكػػػوا نوتػػػوعذا نػػػرادذ

وىنػػ ؾذزبػػ ئفذذذ ػػؾذا ننبػػوتذإ ػػىا ننبػػوذب ػػببذا ف جػػضذوىنػػ ؾذزبػػ ئفذمػػدركوفذنضتذا ن ػػثخدذاأل ػػواف
ذأ ػػػواف)أوذكػػأفذمكػػوفذتػػورةذيثػػ ةذجنملػػضذذاإلعػػثفمػػدركوفذا ننبػػوذب ػػببذا خللمػػضذا ن ػػثخدنضذيػػيذ

شػػخصذذتعثنػػضذثج رمػػضتذشختػػم تذنثنمػػزةذونشػػيورةذوا تػػورةذقػػدذثأخػػذذشػػكؿذنػػ دةذنامنػػضذتجذابػػض
ذيكرةذنامنض(.ذذتنامف

 يـذيػيذةذثُذمزذنذ إلعثفا ن ثخدنضذذواأل وافذاإلعثفذوثتنؼذا فركضذوا توتذووقتذبث
تػػػنفذىػػػذهذذثفػػػدم تذا لرعمػػػضوىنػػػ ؾذنجنوعػػػضذنػػػفذا ذاإلعػػػثفذأوا ننبػػػوذذإدراؾذزبػػػوفذإ ػػػىديػػػعذا 

ذ:ا نجنوعض
بفجػػـذتػػغمرذوا بم نػػ تذذاإلعػػثفوكػػ فذىػػذاذذيػػيذتػػفملضتذإعػػثفعنػػدذرؤمػػضذيػػردذنػػ ذذالحجككم: . أ

علػىذن ػ فضذاكبػرذذاإلعػثفك فذذإذامخثلؼذيمن ذىذاذا لردذذإدراؾنكثوبضذبأفرؼذتغمرةتذيأفذ
ذزبػوف ػيـذيػيذريػعذافثن  مػضذانثبػ هذا مُذذ و للػضا فجػـذا نثنمػزذذوا بم ن تذنكثوبضذبأفرؼذكبمرةت

اال للػضذذإ ػىيأنوذمنثبوذذاأل واؽنظرةذع نضذعلىذا ريوؼذييذذإ ال ءعندذذزبوفا ننثبذالفذا ذإ ى
ذإ ػػىثفثػػ جذذنػػفذحػػـا تػػغمرةذكتػػورةذوذذاألشػػم ءمػػدرؾذالا كبمػػرةذوا نثنمػػزة.ذوا لػػردذذاإلفجػػ ـذاتذ

ذأفوا ناػروؼذذا كبمرةذمدركي ذا لردذكخللمػضتذاألشم ءذأن ذإلدراكي (ذكبمرةذونثنمزةذأرتمضخللمضذ)
نػػفذذإدراكػػ ذأ ػػيؿذاألرتػػمضا خللمػػضذ)ذإفذإذا تػػورةذداخليػػ ذذإ ػػىا خللمػػضذحػػـذذإ ػػىمنثبػػوذذاإلن ػػ ف

 ا تورة(.ذ

ا ننبػوذذإدراؾذإ ػىوا  رعضذييذا فركػضذثػديعذذزبوفنبوذثجذبذانثب هذا :ذا دمن نمكمضذييذا نالحركة . ب
ذا ننبو.ذذإدراؾ يـذييذث يمؿذييذا  رعضذمُذذظب رعض.ذوافذا ثغممرذا نلفوذ

اعثنػ دًاذذاآلخػرمفنؤحراتذنثنمػزةذعػفذذأوثالدمـذننبي تذذإ ىم اىذا ن وقوفذذالتميز:. مجموعة 2
تورذنني ذا ثخداـذن  ف تذبمت ءذكبمػرةذيػيذمزذعدةذا ثنعلىذنبدأذا ثنمزذبجذبذاالنثب هذومأخذذ

ذواأل ػوافوثتػ نمـذذأشػك ؿثالػدمـذعبػواتذذاتذذأوذنطبوعذ اثنضذنامنػضذنػعذ مػ بذا تػوتتذإعثف
 جػذبذانثبػ هذذضومادذا غثؼذا نثنمزذنفذفمثذا لوفذوا ثتنمـذو ػملضذنينػذا نن ي مفتذعفنخثللضذ

ماػدذنػفذا و ػ ئؿذذإذياػ ؿذيػيذواقػعذا نن ي ػضذا ف  مػضذذأ ػلوبوا ثنمػزذزبوفذوثفالمؽذاإلدراؾذ دموتذا 
ذ.وبن ءذنك نضذذىنمضذنثنمزةذ دهذا زب ئفذا ن ثيديمفذزبوفا لا  ضذييذجذبذانثب هذا 

 تحديات االىداف التسويقية  ثامنًا:
ذثشػػػػػػثؽذاالىػػػػػػداؼذا ث ػػػػػػومالمضذعػػػػػػ دةذنػػػػػػفذاالىػػػػػػداؼذا ثنظمنمػػػػػػضذا ثػػػػػػيذثػػػػػػـذوتػػػػػػاي ذعلػػػػػػى

ب  غضذ دهذجنمعذا ننظن تذنين ذك فذفجنيػ ذونجػ ؿذنشػ طي ذذاىنمضذو وىداؼذن ثوهذا ننظنضت
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ذثنظػػػػػػػػػػػمـذاداريذأليا ال عػػػػػػػػػػػدةذاال   ػػػػػػػػػػػمضذذداػػػػػػػػػػػوىػػػػػػػػػػػذهذاالىنمػػػػػػػػػػػضذثكنػػػػػػػػػػػفذيػػػػػػػػػػػيذافذاالىػػػػػػػػػػػداؼذثُذ
ود مؿذعنؿذييذنخثلؼذا ن ثوم تذاالدارمػضذوااليػرادذيػيذا ننظنػضذوث ػ عدذيػيذثفالمػؽذذ ًذنوجيذداوثُذ

ذنػػػعذنخثلػػؼذا اػػػ نلمفذيػػػيذاالدارةذا  ا نخثللػػضذوثفدمػػػدذنيػػػ ـذكػػػؿذذتاإلداراوافػػػدةذاوذا ثن ػػمؽذا ػػػثـز
ذ يػػ ذوخلػػؽذا ر بػػضذوا فنػػ سذ لانػػؿذ ػػدهذا اػػ نلمفذخ تػػضذاذاذك نػػتذ وظملػػضذويػػؽذا يػػدؼذا نر ػػـو

 اال ػػػػػػػػػػػػػ سذيػػػػػػػػػػػػػيذتػػػػػػػػػػػػػم  ضذاال ػػػػػػػػػػػػػثراثمجمضذداػػػػػػػػػػػػػ طنوفػػػػػػػػػػػػػ ثيـذوقػػػػػػػػػػػػػدرثيـذوثُذذاالىػػػػػػػػػػػػػداؼذويالػػػػػػػػػػػػػ ًذ
(Jonathan,2004:5)يػيذنن ر ػضذاعن  يػ ذثادذاالىداؼذا ث ػومالمضذنفركػً ذا   ػمً ذ لننظنػ تذوذذت

ذ. ثفالمؽذا ثلوؽذعلىذا نن ي مفنفذخثؿذا ثخطمطذا ث وماليذ
وثتػػطلعذادارةذا ث ػػومؽذبن ػػؤو مضذثفدمػػدذاالىػػداؼذا ننشػػودةذبدقػػضذووتػػوحذييػػذهذاالىػػداؼذ

ذادارةذا ث ومؽذوثطبمالي ذتذ   ب ذثؤخذذ ثالومـذكل ءةذادارةذا ث ومؽ وا واقعذانوذالذمنكفذاال ن ـذبنليـو
ثطرؽذا ىذنوتوعذاالىداؼذا ث ػومالمضذكنػ ذافذاالىػداؼذا ثػيذثفػددى ذادارةذا ث ػومؽذيػيذاالذبادذا 

ذىػػذهذا الػػراراتذواال ػػثراثمجم تذا ثزنػػضذ لنواقػػؼذا ثػػيذثواجييػػ ذألنػػواعا ننظنػػضذىػػيذا ا نػػؿذا نفػػددذ
ا ثخطػػمطذذيػػي جيػػودذايػػرادذا ننظنػػضتذومػػؤحرذذواالدارةذوبوجػػوذعػػ ـذيػػ فذوتػػعذاالىػػداؼذمػػويرذا ثوجمػػ

االيػػرادذومػػويرذاال ػػ سذا نن  ػػبذذثراثمجم تذا ثػػيذثثبن ىػػ ذثلػػؾذا ننظنػػضذوم ػػ عدذعلػػىذثفلمػػزواال ػػ
ذ.(Mokhta,2013,66) لثالومـذوا رق بضذعلىذاالنشطضذا ث ومالمضذييذا ننظنض

انجػػػػ زهذنػػػػفذخػػػػثؿذا نشػػػػ ط تذذنبغػػػػيمذوعريػػػػتذاالىػػػػداؼذا ث ػػػػومالمضذعلػػػػىذانيػػػػ ذثفدمػػػػدذنػػػػ 
ثف ػػمفذذاوذلػػىذويػػؽذتػػمغضذادخػػ ؿذا ننثجػػ تذا جدمػػدةتا ث ػػومالمضتذوىػػذهذاالىػػداؼذمنكػػفذوتػػاي ذع

ا ننثج تذواالبثك راتتذزم دةذفجـذا نبما تذاوذا ربفمضذاوذا فتضذا  ػوقمضذاوذا ث ػامرذاوذا ثوزمػعذ
ذ.ذ(Pride and Ferrel,2000:44اوذا ثرومبذاوذنش ط تذثدرمبذا ا نلمفذ)

ا نثػػ ئبذثػػـذذوىػػذها نثػػ ئبذذثالػػدـذثبػػمفذافذا جيػػودذواالنشػػطضذا ث ػػومالمضذثفالػػؽذنػػفذخػػثؿذنػػ وذ
كنػ ذافذاالىػداؼذثتػنفذانجػ زذذطمطذ ي ذن بالً ذوثر بذا ننظنضذييذا وتوؿذا مي ذوثفالماليػ تخا ث
بنانػىذاخػرذنػفذدوفذذا راتي تذضا ثراثمجمال ثراثمجم تذا ثيذثثبن ى ذا ننظنضذونثىذ ثنجزذكؿذا

ذ.ذذاغوكؿذنفذمثباي ذ مثفركوفذييذيرذذاال ثراثمجمضذا الراراتاىداؼذي فذ
وباػػدذثشػػخمصذواقػػرارذنالػػ طذا الػػوةذوا تػػاؼذوا لػػرصذوا ثيدمػػداتذوباػػدذثوتػػمحذا ثوقاػػ تذذ

ذألني وذ ؾذذا ننظنضتذمثـذا دخوؿذييذعنلمضذوتعذاىداؼذا ث ومؽتذييا نثالالضذب  ظروؼذا نؤحرةذ
جػػضذ لثفلمػػؿذا ػػذيذم ػػثكوفذا ف  ػػضذا واقامػػضذا ثػػيذثر ػػبذوفػػدةذاالعنػػ ؿذاال ػػثراثمجمضذيػػيذثفالماليػػ ذنث

عػفذافذاالىػداؼذذيتػثًذذت(Macdonald and Malcolm,1998:449)ثركػزذبػوذعلػىذا  ػوؽذ
ا ث ػػػػومالمضذا نخثللػػػضذوثفػػػػددذاالعنػػػػ ؿذذ ونشػػػطضا ث ػػػومالمضذثاطػػػػيذاثج ىػػػً ذوافػػػػدًاذواتػػػفً ذونفػػػػددًاذ

 االىداؼ.ذىذهوا ثتري تذا ثزنضذونث ئجي ذوكذ ؾذاالنك نم تذا نخثللضذا واجبذث خمرى ذ ثفالمؽذ
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افذثكػػػػوفذىػػػػذهذوذثوتػػػػعذأىػػػػداؼذث ػػػػومؽذواقامػػػػضذونختتػػػػضذعلػػػػىذمػػػػدذاإلدارةذافذومنبغػػػػيذ
الذي ػػوؼذمتػػبحذنػػفذوا ذوافذثكػػوفذق بلػػضذ لالمػػ سذذلننظنػػضاألىػػداؼذنثط بالػػضذنػػعذاألىػػداؼذا كلمػػضذ 

ذ.(Mashkilleyson, 2012:19)ذا تابذناريضذافذك نتذاال ثراثمجمضذقدذفالالتذىديي 
 :(Pride and Ferrel,2000:44)ذا ىذثتنؼذاالىداؼذا ث ومالمضوذ

ك نتذكنمضذاـذقمنضذافدذاىػداؼذا برنػ نبذا ث ػوماليذوبالػدرذأثادذا نبما تذ واءذ نمو المبيعات: .ٔ
فجـذا نبما تذا ن ثيدؼذعلىذا  سذفجـذا نبما تذييذا ن تيذ)ا  نضذا   بالض(ذنػعذاالخػذذ

 طذنشػػػذيػػػيعلػػػىذا اوانػػؿذا بمئمػػػضذا نفمطػػػضذا نػػؤحرةذذطػػرأتبنظػػرذاالعثبػػػ رذاحػػرذا ثغمػػػراتذا ثػػػيذ
ا ننظنػػػػضذوا ثغمػػػػراتذا ثػػػػيذنػػػػفذا نفثنػػػػؿذافذثكػػػػوفذقػػػػدذادخلػػػػتذعلػػػػىذا برنػػػػ نبذا خػػػػ صذ كػػػػؿذ

 قط ع تذا  وؽ.

ا يدؼذاالكبرذوا نيـذ لننظنضذمثج دذييذثفالمؽذن ثوم تذع  مضذنػفذاالربػ حذذالربحية والنمو: .ٕ
 ب ذا ثيذثادذا بذتا ثال ن وا ننوذييذاال واؽذوذ ؾذعفذطرمؽذثطومرذا ننثج تذاوذاال واؽذاوذ

وثنحػؿذاالربػ حذد ػمثذنينػ ذوعػ نثذا   ػم ذنػؤحراذيػيذذوراءذثفالمؽذف  ضذا ننوذا ا  مػضذواالربػ حت
عفذافذاالرب حذثؤديذدوراذنين ذييذبمػ فذكلػ ءةذذيتثًذتذاخثم رذا ننظنضذال ثراثمجمثي ذا ف  مض

 ا ننظنضذوي علمثي .ذ

مالػمسذذ إلنجػ زشػنو يذعػ ـذوماػدذافػدهذنالػ ممسذا ربفمػضذوىػوذنالمػ سذذالعائد عمئ االستثمار: .ٖ
 ذ.قدرةذا دمن رذا وافدذا ن ثحنرذييذاتوؿذا ننظنضذعلىذثو مدذاالرب ح

ومال سذا نوقعذع دةذب  فتضذا  ػوقمضذ ػذ ؾذيػ فذا فتػضذا  ػوقمضذثثبػ مفذيػيذذالحصة السوقية: .ٗ
ذاداذخػرهألونفذتػن عضذذآلخراىنمثي ذنفذ وؽذ ىػ ذنال بػؿذاداءذءومنكػفذ كػؿذننظنػضذافذثالػـو

كؿذوييذىذهذا ف  ضذ وؼذثفث جذا ننظنضذا ىذناريضذنبما تذا تن عضذا لالمضذييذا تن عضذك
ينػػحثذنلثػػرضذافذنبماػػ تذذوىػػذاذمانػػيذثفدمػػدذنن ي ػػمي ذوثالػػدمرذنبماػػ ثيـتذ ػػوقي ذا ن ػػثيديضت

ىػذاذمانػيذذ%(ٓٔ) ػنومً ذوافذنبماػ تذا تػن عضذثػزدادذبناػدؿذ%(ذ٘)ننظنضذن ذثزدادذبنادؿذ
 (.Kotler,1997:487) ن بيذييذا تن عضذافذا ننظنضذثلالدذنوقاي ذا

ثكوفذاالنطب ع تذا ذىنمضذ ػدهذزب ئنيػ ذانطب عػ تذاكحػرذذ كيكؿذننظنضذذاالنطباعات الذىنية: .٘
نجػػ حذا ننظنػػضذذيػػيذثأحمرىػػ وىػػذهذاالنطب عػػ تذبػػثذشػػؾذ يػػ ذذامج بمػػضذنػػفذنن ي ػػمي ذيػػيذا  ػػوؽت

خػػػػثؿذ م  ػػػػ تذا ننظنػػػػضذاالنطب عػػػػ تذ ػػػػدهذا ننظنػػػػضذوزب ئنيػػػػ ذنػػػػفذذىػػػػذهوا ػػػػثنرارى ذوثنشػػػػ ذ
 ناي .ذذويل لثي ذوثا نلي ذا نب شرذاوذ مرذا نب شر

بي ذومؤحرذذمثأحرثنحؿذكؿذننظنضذنفذا ننظن تذعتوًاذفمومً ذنفذا بمئضذذاالىداف االجتماعية: .ٙ
وعلىذكؿذننظنضذن ؤو مضذاجثن عمضذعلمي ذاال ثزاـذبي ذي  ن ؤو مضذاالجثن عمضذثكنفذييذذيمي ت

ا  ػلبيذيػيذذثأحمرىػ االمجػ بيذوا ثاللمػؿذنػفذذثأحمرىػ اعيذنفذا ننظنضذ ثاظػمـذا جيدذا واتحذوا وذ
وافذا ن ػػؤو مضذاالجثن عمػػضذا ثػػيذثالػػعذذا نجثنػػعذوعلػػىذا جن عػػ تذا نخثللػػضذوااليػػرادذوا نجثنػػعت
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يالػػدذالذثكلػػيذبث ػػومؽذوبمػػعذا ننثجػػ تذ يػػدؼذتذعلػػىذعػػ ثؽذا ننظنػػ تذاالنث جمػػضذثبػػدوذواتػػفض
نػفذذثثركػو تذا نالثرنضذب  ثخداـذا ننثج تذا نب عضذونػ ذمنكػفذافذنامفذدوفذا نظرذا ىذا ثفدم

ذا بمئض.ذيياح رذ لبمضذ
(ذبأنوذإذاذيشؿذا الط عذا ثجػ ريذيػيذثلبمػضذأىػداؼذنامنػضذMullatahiri, 2009:36أش ر)وذ

 مرذا ربفمضذيإني ذ وؼذثبػددذأنػواؿذا نػ نفمفتذ ػذاذذ ننظن تو كفذإذاذيشلتذاذتي وؼذمبددذأنوا و
ذكوفذأىداؼذا ث ومؽذنرجعذنال رنضذ رتدذوثالممـذوقم سذنث ئبذا ننظنض.ذافذثذمنبغي

األىداؼذييذنوقعذا ثركمزذوثػويمرذطرمػؽذثجػ هذا نجػ حذبػدوفذإتػ عضذا نػواردذاإلدارةذثتعذ
ا المنػػض.ذعنػػدذثطػػومرذاألىػػداؼذ ػػواءذك نػػتذثنظمنمػػضذأوذأىػػداؼذث ػػومالمضذعلػػىذا نػػرءذافذمأخػػذذيػػيذ

أيذا ختوتػػػمضذا ثػػػيذثػػػرثبطذذSpecificنخثتػػػرذ ػػػػذذوىػػػيذSMARTا ف ػػػب فذا ػػػثخداـذثالنمػػػضذ
أيذق بلمػضذا المػ سذوثشػمرذإ ػىذإنك نمػضذقمػ سذذMeasurableبأوجوذنامنضذنفذنش ط تذا ث ػومؽذو

وىػػػيذأىػػداؼذطنوفػػػضذو كػػفذمنكػػػفذثفالماليػػ ذواالذ ػػػوؼذمكػػوفذ يػػػ ذثػػػأحمرذذAchievableا نثػػ ئبذو
 Realistic and واقامػضذوا نثرابطػضذناػ كسذبثحبػمطذاإلدارةذوا نػوظلمفذوا نثطػوعمفذوا ػواىبمف.ذا

Relevantافذثكػػوفذذمنبغػػيوىػػذاذ لفلػػ ظذعلػػىذا ننظنػػضذنركػػزةذوقم دثيػػ ذيػػيذاالثجػػ هذا نر ػػوب.ذذ
األىداؼذنثرابطضذب  واىبمفذوا نجثنعذا نفليذبشكؿذع ـذكنؤ  مفذماطوفذروحذاألىػداؼذبثنومػؿذ

ميػثـذا ػواىبمفذبرؤمػضذنثػ ئبذا وقػتذا نثئػـذذا ػىن ػثندةذايذTimely based تذوكػذ ؾذا نشػ ط ت
 ,Mullatahiriمفذألىػداييـذإطػ رذزننػيذعنػدذثوقػعذثفالماليػ )افذمكوفذقػدذُعػذمنبغين  ىنثيـذ ذاذ

ذ(.ذ2009:36
افذنج حذأيذننظنضذييذثفالمؽذاىػدايي ذمػرثبطذب  ادمػدذنػفذا اوانػؿذا نػؤحرةذيػيذذ ػؾذوا ثػيذ

 (:Jonathan,2004:5)ذانج زى ذوثفالمالي ذإلنج حا   مضذمنبغيذثويرى ذذ ًذشروطدذاثُذ

:ذندهذوتوحذاالىداؼذا نفددذنفذقبؿذاالدارةذا الم ذوىذاذا وتػوحذم ػ عدذيػيذثوفمػدذالوضوح .1
جيػودذا كػػ درذا ػػوظمليذيػيذنخثلػػؼذا ن ػػثوم تذ ثنلمػذذاالىػػداؼذوثفدمػػدذا وظػ ئؼذا نػػرادذا المػػ ـذ

وثن ػػػمؽذذ لانػػػؿذاًذنرشػػػدذي ذد ػػػمثًذوتػػػلبيػػػ ذوىػػػذاذم ػػػ عدذاالدارةذيػػػيذا ننظنػػػضذعلػػػىذاالنجػػػ زذب
واالق  ـذوكذ ؾذااليرادذبفمثذمارؼذا جنمعذن ذعلموذنفذني ـذ لوتوؿذذتاإلدارااالعن ؿذبمفذ

 ا ىذاالىداؼذا نفددةذ يـ.

ثرجنػػضذاالىػػداؼذا ػػىذخطػػطذق بلػػضذ لثنلمػػذذوىػػذاذافػػدذا شػػروطذذب إلنكػػ ف:ذأيذافذقابميككة التنفيككذ .2
 . واقعثطبمالي ذعلىذاذالذنانىذ وتوحذاالىداؼذن ذ ـذمنكفذألنوذاتذاالىنمضذا كبرهذ

منبغػػػيذافذثكػػػوفذاالىػػػداؼذنن ػػػجنضذنػػػعذباتػػػي ذونثوايالػػػضذنػػػعذنػػػ ذىػػػوذالتوافكككق واالنسكككجام:  .3
 نطلوبذانج زهذونثئـذ لالمـذوا ثال  مدذوا حال يضذداخؿذا ننظنض.

افذثكوفذنر وبضذنفذقبؿذا ا نلمفذوثفالمؽذطنوف ثيـذوييذنلػسذا وقػتذافذ مرغوبة وحقيقية: .4
 ناكسذعلىذفن  يـذييذاالداءذواالنج ز.ثكوفذنالناضذ يـذوىذاذم
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أيذمنبغيذافذالذثكوفذخ رجذاالنظنضذوا ثشرما تذوا  م   تذا فكونمضذا  ػ ئدةذيػيذمشروعة:  .5
 ا بلد.

ومالتدذبي ذافذثكوفذتػنفذقػدراتذوانك نمػ تذا ننظنػضذا ن دمػضذوا بشػرمضذوافذالذثكػوفذذواقعية: .6
 يوؽذا ط ق تذنن ذمانيذا ثف  ضذثطبمالي .

نفذن ثوهذاالنج زذوىؿذافذذا ثأكدقم  ي ذنفذقبؿذاالدارةذبغرضذذب إلنك فأيذاس: قابمة لمقي .7
االنج زذم مرذويالً ذ ن ذىوذنر وـذيػيذا خطػطذانػ ذافذىنػ ؾذثفػدم تذادتذا ػىذاالنفػراؼذعػفذ

منحؿذاالط رذا زننيذوذذ:ا نام رذا زننيتذا ن  رذا نطلوبذوىن ؾذحثحضذنا ممرذ الم سذاالىداؼ
وىػػوذعبػػ رةذعػػفذارقػػ ـذ ن ػػبذذ:ىػػداؼذويػػؽذنرافػػؿذاالنجػػ زذوا نامػػ رذا كنػػياالذإلنجػػ زا نفػػددذ

ذ:ا نػوعيذاالنج زذوا ثيذثثـذنال رنثي ذنعذن ذىوذنخططذنفذارق ـذنفددةذييذاالىداؼذوا نام ر
 ومثنحؿذييذثفدمدذجودةذاالنج زذون ثوهذا كل ءةذييذاالداءذخثؿذنرافؿذا ثنلمذ.

نرنضذوق بلضذ لثكمؼذوا ثاػدمؿذويالػ ذ لظػروؼذا داخلمػضذذمنبغيذافذثكوفذاالىداؼدرجة المرونة:  .ٛ
 وا خ رجمض.
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 المبحث الثالث

 معالجة التحديات التسويقيةسبل 
ذيػػيذظػػؿذا نظػػ ـذا جدمػػدذذمواجػػوإفذا ثفػػديذا ػػذيذ ذا ث ػػومالمضذىػػيذا ثفػػدم تا ننظنػػ تذا مػػـو

الرثالػ ءذبأدائيػ ذنػعذواذثثطلبذب  ترورةذأفذثانػؿذا ننظنػ تذا نخثللػضذعلػىذثطػومرذأجيزثيػ تذوا ثي
وذ ػػػؾذ كػػػيذثلاػػػبذا ػػػدورذا نرجػػػوذننيػػػ ذيػػػيذظػػػؿذذ؛ثف ػػػمفذا ػػػثخداـذنواردىػػػ ذاالقثتػػػ دمضذا نث فػػػض

 ػػػذ ؾذالذث ػػثطمعذثلػػؾذا ننظنػػػ تذنػػفذنواكبػػضذن ػػػثجداتذا اتػػرذوا نثغمػػػراتذتذا نثغمػػراتذا جدمػػدة
يػ ذ)ا داركػضذا ثػيذثاػ نيذننذ ػومالمضا نث  رعضتذإالذنػفذخػثؿذا ػثخلصذنػفذا ادمػدذنػفذا ثفػدم تذا ث

(ذاذذمػػثـذا ػػثخداـذىػػذاذٖٔويالػػً ذ لشػػكؿذ)ذنا  جػػضذا ثفػػدم تذا ث ػػومالمضتذومػػثـذ(ٕٕٓٓ:ٗٗوا شػػبليت
ذاذذثكػػوفذا ثكػػ  مؼذوا جيػػودذننخلتػػضذقم  ػػً ذيػػيذ ا شػػكؿذنػػفذقبػػؿذننظنػػ تذعدمػػدةذنػػفذا ػػلؿذا يػػـر

ذاذذثكوفذا ثك  مؼذوا جيودذع  مض. ذاعلىذا يـر
ذ

ذ
 ( معالجة التحديات التسويقية13)شكل 

تذ21كيف تواجو تحديات القرن –التسويق الفعال تذٕٕٔٓذعبدذا فنمدتذطلاتذا ػادت المصدر:
ذ.ٕٗٓتذصا ال ىرةذدارذا نيتضذا اربمضت

 دعم القنوات التسويقية اواًل:
فذا نش ط تذا ثيذثجاؿذا ننثج تذنث فضذ لزب ئفذييذا زنػ فذوا نكػ ثنحؿذا النواتذا ث ومالمضذ
ىنػػ ؾذحػػثثذا ػػػثراثمجم تذتذوذ(Pride and Ferrellت2000:350ا ػػذيذمر بونػػوذعنػػدذا شػػػراءذ)

 (:ٗٔ(ذا شكؿذ)ٕٛٓٓ:ٛٚذ)ا تنورتوذ(Kotler,2006: 75ا ث وماليذ)ذا   مضذ انلمضذا ثوزمع
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ثػػػويمرذا ننثجػػػ تذيػػػيذاكبػػػرذعػػػددذننكػػػفذنػػػفذنن يػػػذذا ثوزمػػػعذوثتػػػلحذىػػػذهذ: موحكككدالتوزيكككع ال .ٔ
ننثجػػ تذا نم ػػرةذا وا ػػاضذاالنثشػػ رذوا ثػػيذمر ػػبذا زبػػوفذيػػيذا فتػػوؿذاال ػػثراثمجمضذ ثوزمػػعذا 

 ا تغمرة.علمي ذب قؿذجيدذووقتذننكنمفذومنكفذا ثخداـذاالتذا بمعذونث جرذا ثجزئضذ

ثػػويمرذا ننثجػػ تذيػػيذنن يػػذذثوزمامػػضذقلملػػضذوننثالػػ ةذنػػفذبػػمفذعػػدةذبػػدائؿذومػػثـذ :متنككوعالتوزيككع ال .ٕ
 ػػػػناضذا نػػػػوزعذوقدرثػػػػوذعلػػػػىذخدنػػػػضذكذ ممرذنامنػػػػضنر وبػػػػضذعلػػػػىذا ػػػػ سذناػػػػا النػػػػواتذا ذاخثمػػػػ ر

ا ننثجػػ تذاوذا ثزانػػػوذب   ػػارذا نفػػػددذنػػفذقبػػػؿذا ننػػثبذوثتػػػلحذىػػذهذاال ػػػثراثمجمضذبشػػكؿذعػػػ ـذ
  ننثج تذا ث ومؽذاوذ ننثج تذا ثختتمضذييذباضذا ف الت.

وذوكمػػػؿذوفمػػػدذيػػػيذكػػػؿذننطالػػػضذجغرايمػػػضذمر ػػػبذا ننػػػثبذيميػػػ ذأاخثمػػػ رذنػػػوزعذذالتوزيكككع المرككككز: .ٖ
ا ننػػثبذنػػفذجيػػدذا نػػوزعذوقوثػػوذو ػػناثوذيػػيذذثأكػػدومػػثـذىػػذاذاالخثمػػ رذنثمجػػضذذتنػػؿذنايػػ وا ثا 

ذ كػػثذا طػػريمفذ ا  ػػوؽذوقػػدذمػػثـذا ثا نػػؿذنػػعذىػػذاذا نػػوزعذ)ا وكمػػؿ(عفذطرمػػؽذعالػػدذقػػ نونيذنلػػـز
ذا ننثبذ ذا نػوزعذا ا فؽذ لنوزعذييذبمػعذننثج ثػوذيػيذذبإعط ءيملثـز ننطالػضذا جغرايمػضذبمننػ ذملثػـز
ا ثػػرومبذوا نف يظػػضذعلػػىذوو ػػ ئؿذذب أل ػػا راالثل قمػػضذواثبػػ عذا ثوتػػم تذا خ تػػضذبثنلمػػذذبنػػودذ

ن ػػثوهذناػػمفذنػػفذا نخػػزوفذوثتػػلحذىػػذهذاال ػػثراثمجم تذبشػػكؿذعػػ ـذ لننثجػػ تذا ثختتػػمضذ
 وافم نً ذ ننثج تذا ث وؽ.

 
 ( استراتيجيات تسويق المنتجات14الشكل )

Source: Kotler, P. and Keller, L., (2006), Marketing Management, 12
th 

ed. NJ: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River,p75. 
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ا ثوزمػػعذاخثمػػ رذقنػػ ةذأوذعػػدةذقنػػواتذثوزمػػعذنػػفذقبػػؿذا ننػػثبذذا ػػثراثمجمضالذمثتػػنفذاخثمػػ رذ
ىػذاذا ن ػثوهتذذبؿذعلموذاألخذذب  ف ب فذنجنوعضذا ثلػ عثتذبػمفذا الػراراتذا نػأخوذةذعلػىذيف بت

ثوزمعذأكحرذنػفذذا ثراثمجمض لننظنضتذومالتدذبذ ؾذقم ـذا ننثبذبوتعذذاال ثراثمجمضوجنلضذا الراراتذ
ذقم نوذب خثم رذقن ة.

:ذٕٛٓٓوا برزنجػيتذذ(ذو)ا بػرواريKotler and Dubois, 2000: 550وفػددذكػؿذنػفذ)
ذالثي:ا ثراثمجم تذا ثوزمعذب ذ(Kotler and Armstrong, 2005: 376)(ذوٕٓٔ

بػػ ألطراؼذا و ػػمطضذا ثػػيذمثػػديؽذعبرىػػ ذذاال ػػثراثمجمضثانػػىذىػػذهذ ىيكككل التوزيككع: . اسككتراتيجية1
وا ثوزمػػعذمنكػػفذأفذمػػثـذب عثنػػ دذىمكػػؿذا ثوزمػػعذا نب شػػرذتذا ننػػثبذنػػفذا نتػػنعذإ ػػىذا زبػػوفذا نيػػ ئي

)إمتػ ؿذ)عدـذوجودذأطراؼذو مطضذبمفذا ننثبذوا زبوف(تذأوذب عثن دذىمكؿذا ثوزمعذ مػرذا نب شػرذ
ا ننثبذنفذا نتنعذإ ىذا زبوفذبثو مطذأطراؼذأخره(.ذوثاثندذا ننظنضذىمكؿذا ثوزمعذا ذيذمفالؽذ

اقػػؿذكللػػضذوذذ يػػ ذا وتػػوؿذاألنحػػؿذإ ػػىذاكبػػرذعػػددذنػػفذا زبػػ ئفذب  نكػػ فذا نن  ػػبذوا ثوقمػػتذا نثئػػـت
ذ.ننكنضذنعذاالفثل ظذب  درجضذا نر وبضذنفذا رق بضذعلىذقن ةذثوزمعذا ننثب

ذ:وثشنؿذ:استراتيجيات التأثير في الزبون. 2
ا ػػػديعتذألفذذا ػػػثراثمجمضوث ػػػنىذذالكككدفع باسكككتخدام الوسكككطاء فكككي تحفيكككز الطمكككب, اسكككتراتيجيةأ.ذ

ذذت  ننثبذنػػػفذخػػػثؿذقنػػػ ةذا ثوزمػػػعذ مثػػػو ىذا و ػػػط ءذإ ػػػراءذا زبػػػوفذب  شػػػراءا نتػػػنعذقػػػدذديػػػعذبػػػ ثالػػػـو
ا ننظنضذبإ راءذا و ػمطذنػفذخػثؿذننفػوذىػ نشذربػحذعػ ٍؿتذوا نشػ ركضذيػيذنلالػ تذا ثػرومبتذونػنحذ

بشػػكؿذخػػ صذنػػفذقبػػؿذن ػػوقيذذاال ػػثراثمجمضوث ػػثخدـذىػػذهذذتختػػـذاكبػػرذنػػفذا نن ي ػػمفذو مرىػػ 
ىنمػػضذا كبمػػرةذ لبمػػعذا شختػػيتذوث ػػثخدـذكػػذ ؾذنػػفذقبػػؿذا ننظنػػ تذا ننثجػػ تذا تػػن عمضذب ػػببذاأل

ذا تغمرةذ ثفلمزذا و ط ءذعلىذقبوؿذا ننثج تذوثوزماي .
ويمي ذمثـذا ثأحمرذعلىذا زبػوفذنػفذخػ رجذنظػ ـذا ثوزمػعتذمجذبػوذ لشػراءذنػفذذالجذب, ب. استراتيجية

 خثؿذو  ئؿذا ثرومبذا نخثللضذوثشكمؿذا والءذ لننثب.

ثانػػػؿذا ننظنػػػ تذيػػػيذظػػػؿذظػػػروؼذبمئمػػػضذنثغمػػػرةذنثمجػػػضذذ:تعكككديل قنكككوات التوزيكككع ية. اسكككتراتيج3
يتػػػًثذعػػػفذثغمػػػرذيػػػيذذثوزمػػػعذجدمػػػدةتذقنػػػواتثغمػػػراتذ ػػػوقمضذوثن ي ػػػمضذأوذثطػػػورذثالنػػػيذوا ػػػثفداثذ

اثج ى تذا ننظنضذوا  م   تذا ث ومالمضذاألخرهتذوا ثغممرذييذا الن ةذا ثوزمامػضذنل ػي ذب ػببذظيػورذ
ذالنػػػواتكػػػؿذذ ػػػؾذمػػػؤديذإ ػػػىذتػػػرورةذاثخػػػ ذذباػػػضذاإلجػػػراءاتذا ثادملمػػػضذ نشػػػ كؿذبػػػمفذأعتػػػ ئي .ذ

ذا ثوزمعذا ن ثفدحضذنفذقبؿذا ننظنض.
وذ ؾذعندن ذثالررذا ننظنضذزم دةذكح يضذا ثغطمػضذا  ػوقمضذبػ  ثوزمعذنب شػرةذإ ػىذسياسة التوسع:  . أ

 ثج رذا ثجزئض.

م دةذكح يضذا ثغطمضذنفذوث ثخدـذىذهذا  م  ضذعندذثالرمرذا ننظنضذزذسياسة السيطرة والتطوير:  . ب
خثؿذا ثخداـذو ط ءذجددذأوذنفذخثؿذانثثؾذننظنضذأخرهذأوذاالندن جذناي تذننػ ذمػؤديذ
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إ ىذزم دةذقدراثي ذا ثوزمامضذبشكؿذأكحرذنن ذ وذعنلتذننلردة.ذأن ذا ثطػومرذييػوذثغممػرذا النػواتذ
 ا ثوزمامضذا ف  مضذنفوذاأليتؿ.

وزمعذا ف  مضذعندن ذالذثر بذا ننظنػضذبػ  ثغممرذ ػواءذا ثذقنواتوذ ؾذبإبال ءذسياسة المحافظة:  . ت
 ذ.ييذكح يضذا ثوزمعذأـذنوعذا و ط ءأك فذ

ومثـذذ ػؾذب  نف يظػضذعلػىذدرجػضذكح يػضذا ثغطمػضذنػعذثغممػرذنظػ ـذقنػ ةذا ثوزمػعذذسياسة التعديل: . ث
 ييذزم دةذا نبما ت.ذ عندذيشليذضا ثوزمامذالن ثي نحؿذا ثبداؿذا ننظنضذ 

إذذمػػػثـذيػػػيذثخلػػػمضذدرجػػػضذكح يػػػضذا ثغطمػػػضتذوقػػػدذثػػػؤديذىػػػذهذ سكككتبدال:سياسكككة التخفكككيض واال . ج
ا  م  ػػضذإ ػػىذثفالمػػؽذنبماػػ تذأيتػػؿذنػػفذخػػثؿذاالنثالػػ ؿذنػػفذنظػػ ـذا ثوزمػػعذا نكحػػؼذإ ػػىذنظػػ ـذ

 ا ثوزمعذاالنثال ئيتذب ال ثغن ءذعفذعددذنفذا و ط ءذ غرضذزم دةذا  مطرةذعلىذاأل ا ر.

ا ػثخداـذا ننظنػضذ النػ ثمفذأوذأكحػرذذا ػثراثمجمضالتدذبي ذم :قنوات التوزيع المتعددة . استراتيجية4
معذثالوـذكؿذقن ةذبثوزذذاذ ثوزمعذننثج ثي تذي  نوعذا رئمسذاألوؿذنفذقنواتذا ثوزمعذمأخذذننطً ذثكنملمً ذ

اآلخػرذبيػدؼذأفذثتػؿذبأيتػؿذتػورةذ و ػواؽذا ن ػثيديضتذأنػ ذذننثبذنغ مرذو مػرذننػ يسذ لننػثب
ذقنػػػواتذثوزمامػػػضذونخثللػػػضذبثوزمػػػعذا ننػػػثبذ زمػػػ دةذفجػػػـذييػػػوذثن ذ حػػػ نيا نػػػوعذا ػػػرئمسذا ي ػػػيتذإذذثالػػػـو

ثػػويمرذننثجػػ تذبأ ػػا رذنخثللػػضذوق عػػدةذ ػػوقمضذعرمتػػضذذاال ػػثراثمجمضا نبماػػ ت.ذونػػفذنزامػػ ذىػػذهذ
وزمػػ دةذا نبماػػ تتذ كنيػػ ذقػػدذثػػؤديذإ ػػىذانخلػػ ضذيػػيذن ػػثوهذنوعمػػضذا ننثجػػ تذا نالدنػػضذوثراجػػٍعذيػػيذ

ذكثتذا رق بض.ا ربحذعلىذا ندهذا بامدذنعذنش
ىػوذفػؿذونا  جػضذا ثاػ رضذبػمفذاألطػراؼذذاال ػثراثمجمضجػوىرذىػذهذ: إدارة الصراع . استراتيجية5

يييذثالدـذا فلوؿذا نالبو ضذا ثيذثزمؿذوثبددذا خثي تذبمفذاألطػراؼذذا و مطضذتنفذىمكؿذا ثوزمعت
إفذنجػػػػػ حذذتا و ػػػػمطضذا نثا رتػػػػػضذوثجاليػػػػػـذمن ػػػػػالوفذأعنػػػػػ  يـذناػػػػػً ذ ثفالمػػػػػؽذاألىػػػػػداؼذا نشػػػػػثركض

إدارةذا تػػػراعذيػػػيذقنػػػ ةذا ثوزمػػػعذمثفالػػػؽذنػػػفذخػػػثؿذنشػػػرذنبػػػدأذاالثلػػػ ؽذبػػػمفذاألطػػػراؼذذا ػػػثراثمجمض
ثفنػػؿذذاال ػػثراثمجمضوىػػذهذذا نثا رتػػضتذفثػػىذثػػؤنفذىػػذهذاألطػػراؼذبال عػػدةذواثجػػ هذا اطػػ ءذواألخػػذت

طيذىذهذ تن فذنج في تذ مرذأفذا لوائدذا ثيذثجنمي ذييذاألندذا طومؿذثغذإت يمضا ننظنضذنلال تذ
ذا نلال ت.

ذتقسيم السوق ثانيًا:
ؼذوعػػػػ دةذثكػػػػوفذ يػػػػذهذا نجنوعػػػػ تذاىػػػػداالعنلمػػػػضذثفػػػػددذيميػػػػ ذنجنوعػػػػضذذال ػػػػمـذىػػػػوافذا ث

ذتثلتػػػػػػمثتذنثشػػػػػػ بيضذب  ن ػػػػػػبضذإ ػػػػػػىذا ختػػػػػػ ئصذا شختػػػػػػمضذو ػػػػػػلوكم تذا شػػػػػػراءذ ننػػػػػػثبذناػػػػػػمف
ذتػػػػػػػنفذ ػػػػػػػوؽذقػػػػػػػدذزبػػػػػػػ ئفا  ػػػػػػػوؽذىػػػػػػػيذعنلمػػػػػػػضذثشػػػػػػػخمصذا نجنوعػػػػػػػ تذا نخثللػػػػػػػضذ لذال ػػػػػػػمـافذث

ذا ننػػػػػػػػػػ يعذا ثػػػػػػػػػػيوذ(ذTerning,2013:16ننثجػػػػػػػػػػ تذأوذبػػػػػػػػػػرانبذث ػػػػػػػػػػومؽذننلتػػػػػػػػػػلض)م ػػػػػػػػػػثيدؼذب
ذوقػػتث ػػاىذإ ميػػ ذشػػرمفضذنامنػػضذىػػيذإنك نمػػضذإمجػػ دذنجنوعػػضذأشػػخ صذالذمخػػدنيـذا ننػػ يسذيػػيذا 

جدمػػػػػدةذ ثشػػػػػغؿذىػػػػػذهذا شػػػػػرمفضذوك ػػػػػبذربػػػػػحذننيػػػػػػ ذذننظنػػػػػضا ػػػػػراىفذوىػػػػػذاذمثػػػػػرؾذن يػػػػػذةذيرتػػػػػضذ 
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 شػػػرمفضذا نح  مػػػضذىػػػيذنجنوعػػػضذبػػػ فذختػػػ ئصذاذ((Ruskin and Brown,2006:70اشػػػ روذ
ذأشخ صذأوذا رذأوذننظن تذماثالدذا ن وؽذأنيـ:ذ

 األخره.ذذننظن ت يـذف ج تذ مرذنلب ةذبشكؿذنن  بذنفذقبؿذا  .ٔ

 .ذننظنضمنكفذافذثرتميـذعروضذخ تضذ ل .ٕ

 كبمرةذبن ذمكليذ ثو مدذربح.ذ .ٖ

ذ.مضالنواتذا ث ومالا ا وتوؿذإ مي ذنفذخثؿذذننظنضث ثطمعذا  .ٗ
عػػػػػػػػػداد ػػػػػػػػػ عدذثال ػػػػػػػػػمـذموذ ذا  ػػػػػػػػػوؽذيػػػػػػػػػيذف ػػػػػػػػػفذثوجمػػػػػػػػػوذوثركمػػػػػػػػػزذا جيػػػػػػػػػودذا ث ػػػػػػػػػومالمضذوا 

ذودرجػػػضذا نن ي ػػػضذتوأىنمثػػػوذت خت ئتػػػوذ ًذطبالػػػذهوثتػػػنمـذا بػػػرانبذا نثئنػػػضذ كػػػؿذ ػػػوؽذعلػػػىذفػػػد
ذت(ٕٔٓٓ:ٜٕٚا ننظنػػػػػػضذ)أبػػػػػػوذقفػػػػػػؼتذقبػػػػػػؿيمػػػػػػوذ ثفالمػػػػػػؽذىػػػػػػدؼذأوذنجنوعػػػػػػضذاألىػػػػػػداؼذنػػػػػػفذ

ا نثئـذ كؿذذوا جيدذا ث وماليذم  عدذثال مـذا  وؽذا ىذقط ع تذييذثفدمدذا ننثج تذا نن  بضكن ذ
عفذثفالمؽذاع دةذا ثختمصذ لنواردذا ث ومالمضذعلىذا الط عػ تذا ث ػومالمضذذيتثًذذتقط عذعلىذفده

 ا نخثللػػػػضذونراعػػػػ ةذا نثغمػػػػراتذا بمئمػػػػضذوثفدمػػػػدذننػػػػ طؽذا الػػػػوةذوا تػػػػاؼذوا ثيدمػػػػداتذواالخطػػػػ ر

(Hollensen, 2006:67).ذ
ؽذا ػىذقط عػ تذتػرورةذونػفذبػمفذاال ػب بذثثاددذاال ب بذا ثػيذثجاػؿذنػفذثال ػمـذاال ػواوذ

 :)ٕٚٓٓ:ٜٜذنرادتوذذ)ا ط ىرذمأثين ذ

 لنش طذا ث ومالي. ذاًذجوىرذذوتلي ف ج تذا زبوفذبذبإشب عا ن  عدةذعلىذزم دةذاالىثن ـذ .ٔ

عػدـذثجػ نسذا  ػوؽذوا ثبػ مفذيػيذف جػ تذا زبػ ئفذنػفذفمػثذاىنمثيػ ذا ن ػبمضذواخػثثؼذا زبػ ئفذ .ٕ
 دذنفذا ف جضذا ىذثال مـذا  وؽذا ىذقط ع ت.ؽذاشب عذىذهذا ف ج تذمزمائوطرذ

ثال مـذا  وؽذا ىذقط ع تذم  عدذييذثفلمؿذوثفدمدذا لرصذا ث ػومالمضذا نث فػضذوا نرثالبػضذانػ ـذ .ٖ
 م  عدذافم نً ذييذاع دةذثالممـذا ننثب.ذكن ذا ننظنضت

ىذاذم  عدذييذثفالمؽذا ليػـذوذثويمرذنالون تذجمدةذنفذفمثذا كـذوا نوعذعفذكؿذقط عذ وقيذ .ٗ
ذجمدذ ل وؽ.ا 

نجنوعضذزب ئفذيالمضذأوذنفثنلضذمنكفذافذنثوقعذافذث ثجمبذبأ لوبذذوا  وؽذىذقط عافذ
مشػمرذاال ػثيداؼذوذتذ(Vishwanath and Mulvin, 2001: 76) تذنشػ بوذ اػروضذا ننثجػ

ذتذوُماػدا الوهذوا الدراتذا ثنظمنمػضذا ىذب ال ثن دذننثج ت لذالط ع تإ ىذاخثم رذوافدةذأوذأكحرذنفذا 
واال ػػػثيداؼذوثفدمػػػدذا نوقػػػعذذا ثال ػػػمـذوىػػػىذأو ػػػىذا خطػػػىذيػػػيذعنلمػػػضذنػػػفذحػػػثثذخطػػػواتذ ػػػمـالا ث

(Lilien and Rangaswamy, 2002:231)يثفددذنجنوعضذا شرائحذا ذمفذ دميـذذال مـتذأن ذا ث
ذ.(٘ٔا شكؿذ)ذنثطلب تذوف ج تذوا ثج ب تذنثش بيض

ذ
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ذ
 داف وتحديد الموقعواالستي قسيمالت (15) شكلال

Source: Hollensen, S., (2006), Marketing Planning, s. l., McGraw Hill 

Education, p.67. 
ا مػػػوـذالذثنمػػػؿذإ ػػػىذاجثػػػذابذجنمػػػعذنػػػفذىػػػـذيػػػيذذننظنػػػ تافذنػػػفذا نلفػػػوظذوب ػػػيو ضذافذا 

يذفذيػػػوذفذونخثللػػػوذفذوننثشػػػرذوذنثنوعػػػذزبػػػ ئفي  ذي نل ػػػذا  ػػػوؽذأوذ ػػػمسذاجثػػػذابذا جنمػػػعذب  طرمالػػػض
نالػ طعذأوذذننظنػضف ج ثيـذوييذنن ر  تذشرائيـتذونفذخثؿذثجزئػضذا  ػوؽذمنكػفذافذثشػخصذا 
ذ(Trangت(2012:4شػػػػػػػػرائحذيػػػػػػػػيذا  ػػػػػػػػوؽذمنكػػػػػػػػفذافذثخػػػػػػػػدني ذبشػػػػػػػػكؿذأيتػػػػػػػػؿذوبػػػػػػػػربحذأعلػػػػػػػػى

ذا ػػػػػذيذماػػػػػرؼذعلػػػػػىذانػػػػػوذثال ػػػػػمـذا  ػػػػػوؽذإ ػػػػػىذقط عػػػػػ تذأو ذنليػػػػػوـذثجزئػػػػػضذا  ػػػػػوؽذىػػػػػوذا نليػػػػػـو
ذثجػػػػ تذونثطلبػػػػ تذخػػػػدن تذنثشػػػػ بيضذكنػػػػ ذافذكػػػػؿذويذف جػػػػ تذوننذزبػػػػ ئفشػػػػرائحذنخثللػػػػضذنػػػػفذا 

يػػردذ ػػوذف جػػ تذونثطلبػػ تذونوامػػ ذنخثللػػضذال ػػثخداـذا ننػػثبذوا نػػواردذوا نوقػػعذونواقػػؼذا شػػراءذوىػػيذ
علػػػىذثشػػػخمصذوبنػػػ ءذذننظنػػػض ػػػوؼذم ػػػ عدذا ذزبػػػوفثجزئػػػضذ ػػػوؽذا ذيػػػ فذباػػػضذا نثطلبػػػ تتذ ػػػذا

 ,Kotler)يذعنلمػضذا ث ػومؽنػفذأىػـذا خطػواتذيػذاػدعثق تذنن  ػبضذنػعذا زبػوفذا نن  ػبذوىػيذثُذ

.ذثثكػػوفذا نثػػ ئبذا نثفالالػػضذنػػفذثازمػػزذييػػـذا زبػػوفذوثختػػمصذأكحػػرذكلػػ ءةذ لنػػواردذ(192 :2009
ال ػػػػػمـذوي علمػػػػػضذيػػػػػيذا ث ػػػػػومؽذوثف ػػػػػمفذا ثنػػػػػ يسذوىنػػػػػ ؾذنثغمػػػػػراتذرئم ػػػػػضذث ػػػػػثخدـذعػػػػػ دةذيػػػػػيذا ث

Trang,2012:4)(تذا جدوؿذ)ٔٛ.)ذ
 الفاعل قسيممتطمبات الت(: 7الجدول )

 الوصف تالمتطمبا ت

 قم سذا فجـذوا الدرةذا شرائمضذوربفمضذشرمفضذا  وؽ.ذنبغيم قابمة لمقياس 1

 منكفذا وتوؿذإ ىذشرمفضذا  وؽذوخدنثي ذبل علمض. سيولة الوصول 2

 ذييـذوجيضذنظرذا زبوفذن بضذإ ىذعروضذا نن يس.ذ
 ذزبوفمدذنوقعذا ننثج تذييذعالؿذا ثفد. 

 ـذ ثواتؿذثفدمدذا نوقع.ث لمـذنزمبذث ومؽذنثئ 

 ذتنعذا الرارذفوؿذا ثراثمجمضذاال ثيداؼ.ذ
 ا ثيدايي .ذنبغيثشخمصذأيذا شرائحذم 

 ذاخثم رذنثغمراتذثجزئضذا  وؽ.ذ
 بن ءذثفلمؿذ لشرمفضذا ن ثيديض 

 االستيداف

 قسيمالت

تحديد 
 الموقع
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 ممموسة 3
مجػػػػبذفذثكػػػػوفذشػػػػرمفضذا  ػػػػوؽذكبمػػػػرةذونربفػػػػضذبنػػػػ ذمكلػػػػيذ خػػػػدنثي ذ

رانبذافذثكوفذاكبرذنجنوعضذننكنضذث ثفؽذا  ايذورائيػ ذببػذنبغيوم
 ث ومؽذنلتلض.

 متمايزة 4
ذو يػػ ذعن تػػرذذنبغػػيم افذثكػػوفذا شػػرمفضذنثنػػ مزةذنػػفذن فمػػضذا نليػػـو

 وبرانبذنزمبذث ومؽذنخثللض.

يمكن التصرف  5
 وفقيا

ثجثػػػػذبذا شػػػػرائحذا ثػػػػيذثخػػػػدني ذوىػػػػذاذمثطلػػػػبذوجػػػػودذبرنػػػػ نبذي عػػػػؿذ
ذنتنـذ يذاذا غرض.

Source: Trang, Pham Thuy, (2012), The Improvement And Development 

Of A Newly-Launched Buffet Program For Moevenpick Hotel Hanoi, 

Thesis Kajaani University of Applied Sciences School of Tourism,p.8 
ا  وؽذإ ىذشرائحذىيذوتعذا زبوفذا نفثنػؿذيػيذنجنوعػ تذذؽذا ش ئاضذ ثال مـائنفذا طرذوذ
ذ(:ذTerning,2013:16)ذا ىب ال ثن دذ

 ا ثوزما تذا  ك نمضذ)ا دمنو رايم ت(.ذ .ٔ

 اقثت دمض.ذذ–عوانؿذاجثن عمضذ .ٕ

 عوانؿذجغرايمض.ذ .ٖ

 عوانؿذنل مض.ذ .ٗ

 .ذئيشراا  لوؾذا  .٘

 ا  ايذإ ىذا نن يع.ذ .ٙ

 ضذعػػػفذرؤمػػػضذا نالونػػػ تذفػػػوؿذا وحػػػ ئؽذا ا نػػػضذأوذؤوذ بفػػػثذألنيػػػ ذن ػػػاىػػػذهذا نالػػػ طذ ػػػيلضذ
 تعرقوذونوعذجن وذوىذهذباضذا ان صوذا فتوؿذعلمي ذوثشمرذا دمنو رايم تذإ ىذعنرذا شخصذ

االقثتػػػ دمضذباػػػضذا شػػػيءذفػػػوؿذدخػػػؿذا شػػػخصذأوذن ػػػثوهذدخػػػؿذاأل ػػػرةذذ–ا اوانػػؿذاالجثن عمػػػضذ
ىيذثشمرذع دةذإ ىذا نوقعذا لمزم ئيذوىذهذا اوانؿذا حثحػضذا شخصذبمنن ذا اوانؿذا جغرايمضذذونينض

قػػدذثكػػوفذأكحػػرذذالثمػػضنػػؿذا حثحػػضذاو كػػفذا اواذتقػػدذثكػػوفذن ػػبمضذعنػػدذا الػػرارذفػػوؿذا شػػرائحذا نثوقاػػض
  يوامػػػػػ تذكذفػػػػػوؿذشختػػػػػمضذا نجنوعػػػػػضذتذنػػػػػفذا اوانػػػػػؿذا نل ػػػػػمضب  ن ػػػػػبضذإ ػػػػػىذا نالونػػػػػ ذ ًذارثب طػػػػػ

 االعثال داتذواآلراءذون ثوهذا ثالمـ.ذىكذاذفال ئؽذقدذثحبتذي ئدثي ذعندذا الم ـذبانلمضذا ثجزئض.ذ
مشػثريذا شػخصذننػثبذ لوؾذا شراءذنفذج نبذآخػرذماطمنػ ذيكػرةذعػفذثكػرارذوكنمػضذونثػىذ

ذ.ذمكشؼذعفذا والءذ لاثنضذا ثج رمضذأمت ذنفذخثؿذدرا ضذ لوؾذا شراءذ وشخ صتذوأخمراًذ ًذنامن
ىنػػػ ؾذطرمالػػػضذ درا ػػػضذا ننػػػ يعذا ثػػػيذمبفػػػثذعنيػػػ ذاألشػػػخ صذعنػػػدذشػػػراءذا ننػػػثبذيػػػ  باضذميثنػػػوفذ

ئاضذب  ثوجيػػػػ تذوا نوتػػػػضذومفتػػػػلوفذعلػػػػىذا رتػػػػ ذنػػػػفذخػػػػثؿذشػػػػراءذا ننثجػػػػ تذوا اثنػػػػ تذا شػػػػ 
ذ.ذ(McDonald,2012:120)ب ببذا جودةذذووآخروفذقدذمشثروفذا ننثبذنل 
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ىنػػ ؾذحػػثثذشػػرائحذثػػرثبطذبػػ  فجـذواكبػػرذنجنوعػػضذشػػرائحذىػػيذشػػرمفضذا  ػػوؽذوثشػػمرذإ ػػىذ
ا ف  ضذوا ثيذمال ـذيمي ذا  ػوؽذإ ػىذنجنوعػ تذكبمػرةذفمػثذمنكػفذ كػؿذنجنوعػضذافذثػدعـذنجيػزمفذ

ك ػػػوؽذيميػػػ ذثكػػػوفذذماػػػرؼذب  ػػػـذا  ػػػوؽذا نثختتػػػضذ حػػػ نيأوذأكحػػػرذبفجػػػـذنثو ػػػطتذا نتػػػطلحذا
وقػػػدذثػػػـذثطػػػومرذا نتػػػطلحذإ ػػػىذتذوالذمنكنيػػػ ذافذثػػػدعـذ ػػػوهذنجيػػػزذوافػػػدذا نجنوعػػػضذتػػػغمرةذجػػػداًذ

 Ruskin and ع  مػضذر ػـذفجنيػ ذا تػغمرذوم ػنمي ذ ًذ)ا شرمفضذا جزئمض(ذوىيذشرمفضذثو دذأرب ف

Brown, 2006:72))ذ المنضذواطئضذا فجـ.ذأني ذنجنوعضذتغمرةذنفذاألعن ؿذع  مضذاذ
 تصميم متكامل لمتعبئة والتغميف  ثالثًا:

ثجػػ تتذبػػؿذافذاالىثنػػ ـذب  ثابئػػضذنا ػػثراثمجمضذا ثابئػػضذىػػيذاالنثػػدادذا رئم ػػيذ ثكػػومفذا نذداػػثُذ
افذثم ػرذذثابئػضذوا ثغلمػؼذاثوتذيػمنكفذ لذييذافم فذكحمرةذاىـذبكحمرذنفذاالىثن ـذبنفثوم تذا ننثب

ذزبػػوفاثج ىػػ تذا ذيػػيثػػؤحرذبشػػكؿذنب شػػرذذننثجػػ تتذكنػػ ذافذا اكحػػرذان نػػ ًذذتذوثجالػػوننػػثبا ػػثخداـذا 
ذ.وثؤحرذييذقرارهذا شرائيذنفذعدنذنفذحـوذذننثج تنفوذا 

ثاػػػدذا ثابئػػػضذوا ثغلمػػػؼذنػػػفذا نكونػػػ تذا رئم ػػػضذألنشػػػطضذا ثوزمػػػعذا نػػػ ديذوذ ػػػؾذألفذعلػػػىذوذ
ذذهذا ننثج تذأحن ءذا شففبشكؿذمتنفذفن مضذىذي وثغلملذننثج ثيـا ننثجمفذافذمانلواذعلىذثابئضذ

ثادذتن عضذا البضذواأل للضذنفذا تػن ع تذا نكنلػضذ لكحمػرذنػفذا تػن ع تذا ثفوملمػضذا ثشػكملمضذذذا
ذاتذا ن ػػ سذا نب شػػرذبفلػػظذوخػػزفذوثػػداوؿذاأل ذمػػضذواألدومػػضذبأنواعيػػ ذا نخثللػػض.ذوأفذىػػديي ذىػػوذ

ؿذنوعمػػضذواكبػػرذكنمػػضذوكػػذ ؾذا فلػػ ظذعلػػىذقمنػػضذا نػػوادذا نابئػػضذألطػػوؿذيثػػرةذزننمػػضذنث فػػضذوبأيتػػ
ذ(.ٕ٘ٓٓ:ٕٛ)ا فم  يتفن مثي ذنفذأنواعذا نلوح تذوا تررذا نمك نمكيذ

ونفذا تروريذا ثنممزذبمفذنتطلفيذا غثؼذوا ثغلمؼتذي  غثؼذمنحؿذا ن دةذا ثيذثفمطذ
أنػػ ذا ثغلمػػؼذييػػوذنخثلػػؼذاألنشػػطضذا نثالالػػضذبثتػػنمـذذبػػ  ننثبذومفلظيػػ ذنػػفذأيذنػػؤحراتذخ رجمػػضت

ننثبذواخثم رذاألبا دذواأل وافذونوعمضذن دةذا غثؼذو مػرذذ ػؾذنػفذاالعثبػ راتتذوم ػثخدـذ ثؼذا 
نتطلحذا ثغلمؼذبا نضذ لدال ضذعلىذشنو مثوذ نتطلفيذا ثابئضذوا ثغلمؼتذي  ابوةذقدذثخثلؼذعفذ
ا غػػػثؼذيػػػيذنجػػػ ؿذا نشػػػ طذا نػػػؤديذنػػػفذكػػػؿذننينػػػ ذفمػػػثذافذا ثابئػػػضذ   بػػػ ذنػػػ ذثن  ػػػبذا غػػػ زاتذ

باػػػضذاألنػػػواعذنػػػفذا ن ػػػ فمؽذبمننػػػ ذا ثغلمػػػؼذمخػػػثصذبػػػ  نوادذا تػػػلبضذوا لمنػػػضذوباػػػضذوا  ػػػوائؿذوذ
ا ػػػر ـذنػػػفذىػػػذاذاالخػػػثثؼذيػػػ فذا نػػػ دةذا ثػػػيذمػػػثـذثابئثيػػػ ذ ػػػثكوفذبفكػػػـذا نػػػ دةذعلػػػىذوذذتا ن ػػػ فمؽ
ذ.(ٕ٘ٓٓ:ٜٕ)ا فم  يتذا نغللض.

ذىػ دذدورذنكون تذبؿذمنثا ذوعلىذاني ذنجردذان ءذثوتعذيمذثابئضذوا ثغلمؼ اذوالذمالثترذدور
 :مأثيذ مشنؿذا ادمدذنفذا وظ ئؼذا ي نضذييذنالدنثي ذن 

ذمػػػضوظملػػػضذا فن ذفثػػػىذمػػػثـذا ػػػثخدانوتذوىػػػيذوونواتػػػل ثذوفلػػػظذنفثومػػػ تذا ننػػػثبذوخت ئتػػػ .ٔ
نحػػؿذا رطوبػػضذوا فػػرارةذذةنػػؤحرذا نػػفذا اوانػػؿذا خ رجمػػضذذننثجػػ تمػػثـذفن مػػضذا ذنػػفذحػػـتذوذننػػثب ل
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خ تػػضذثثن  ػػبذنػعذا طبماػػضذوختػػ ئصذوا تػوءتذوخ تػػضذافذباػضذا ننثجػػ تذثثطلػػبذعبػوةذ
 .ا نوادذا ناب ة

ييذا نالؿذييذفركثي ذييذا  ػوؽذنػفذا ننػثبذذننثج تث يمؿذعنلمضذا ثداوؿذوا ثخزمفتذوفركضذا  .ٕ
 ثتػػؿذا ػػىذا نثاػػ نلمفذعبػػرذا ادمػػدذنػػفذا و ػػط ءذيػػيذقنػػواتذا ثوزمػػعذا نخثللػػضتذوذ ػػؾذدوفذافذ

 ثثلؼذنفثوم ثي ذاوذثث ربذعندذا ثخزمفذاوذا ارض.

واح رةذاىثن نػوذبنفثوم ثيػ ذذننثج ت لذزبوفا جذابضذدورًاذنينً ذييذجذبذانثب هذا ذننثج تثلابذا  .ٖ
نثكػررةذذ ننثجػ تغػرهذعلػىذزمػ دةذعػددذا وفػداتذنػفذامذننػثبيػ فذا ذنفذحػـيمالبؿذعلىذشرائي ذوذ

وانك نمػ تذا ػثخداني ذمنكػفذذننثجػ تعلػىذبم نػ تذعػفذطرمػؽذا ذننثباال ثيثؾذوافذافثواءذا 
 كوفذاداةذثرومجمضذى نض.افذم

ا ث ػػػومالمضذا نرثبطػػػضذب   ػػػارذوا ننػػػثبذنػػػفذخػػػثؿذثالػػػدمـذذظنػػػ تث ػػػيمؿذثنلمػػػذذا ػػػثراثمجم تذا نن .ٗ
 . لئ تذاقؿذدخثًذذاتغرذفجن ًذذننثج ت

نحؿذث ػيمثتذا لػثحذ لنمػ هذذزبوفييذا ظروؼذا نخثللضذا نفمطضذب  ذننثج تث يمؿذا ثيثؾذا  .٘
ذا ثػػيذمثكػػررذا ػػثخداني ذذننثجػػ تنك نمػػ تذاال ػػثؽذ لا غ زمػػضذونالبػػ تذا اتػػ ئرذوث ػػيمثتذا

ذومثـذذ ؾذع دةذبن ءذعلىذدرا  تذدقمالضذ طبماضذاال ثيثؾ.
يػػيذثفالمػػؽذوظػػ ئؼذا فن مػػضذوا ثػػداوؿذوا ثػػرومبذ لننثجػػ تذذثابئػػضذوا ثغلمػػؼ اذألىنمػػضونظػػرًاذ

ويػيذنالدنػضذذؼثابئػضذوا ثغلمػ اي نوذنفذا تروريذنراع ةذا ادمػدذنػفذاالنػورذعنػدذوتػعذا ػثراثمجمضذ
 :مأثيذىذهذاالنورذن 

علػػػىذذزبػػوفوبػػمفذطبماػػػضذا ننثجػػ تذونػػدهذقػػػدرةذا ذا ننػػػثباالىثنػػ ـذبدرا ػػضذا اثقػػػضذبػػمفذثكللػػضذ .ٔ
 .ا ديع

نػفذذ لثأكػدذا ننثجػ تيذقنواتذا ثوزمعذوا و ط ءذييذطرمالضذثداوؿذوثخػزمفذأترورةذا ثالت ءذرذ .ٕ
لػػؼذودوفذثفنمػػؿذثلػػؾذا نن يػػذذدوفذناوقػػ تذيػػيذا ك ػػرذاوذا ثذ ننثجػػ ت ػػيو ضذا فركػػضذ يػػذهذا
 جيوداذات يمضذ لثداوؿ.

ا  ػػػوؽذذألجػػػزاءوبػػػمفذتػػػروراتذونالثتػػػم تذاال ػػػثيثؾذذننثجػػػ تثفدمػػػدذا اثقػػػضذبػػػمفذفجػػػـذا  .ٖ
ذزبػوفا نخثللضذويالً ذ ا داتذا شراءذا نثباضذوا دخؿذوا ربطذبمفذا ويوراتذا  ارمضذا ثػيذمجنبيػ ذا 

 ا تغمرةذا فجـ.ذننثج تييذباضذاالفم فذ لذزبوفنفذشراءذا ابواتذا كبمرةذوبمفذثلتمؿذا 

االخػرهذذننثجػ تتذوجالي ذيػيذشػكؿذيرمػدذنخػ  ؼذ شػكؿذا ننثج تدرا ضذا نؤحراتذا ثرومجمضذ ل .ٗ
 :ن ذمأثيذ فا ف بذييذخذمفآنكفذا نثا نلمفذنفذا ثارؼذعلمي ذدوفذجيدذ ذمُذنييذا  وؽذوب

نػػفذخػػثؿذنػػ ذذننػػثبجربػػضذا وثشػػجمايـذعلػػىذثذزبػػ ئفا ػػىذجػػذبذا ذثابئػػضذوا ثغلمػػؼ اافذث ػػاىذ .ذأ
ذننثجػ تنفذنثنحذونزامػ ذعػفذا ذوييذنل ذوثاك ذنفذامف ءاتذرنزمضتذون ذزبوف دهذا ذوثخلال

 وا ثخداني .
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ا ثػػيذثتػػنـذ ل ػػمداتذثكػػوفذيػػيذاشػػك ؿذبراقػػضتذ ننثجػػ تذويالػػً ذ لنػػوعذي ذ ننثجػػ تاخػػثثؼذشػػكؿذا .ذب
 وثثتؼذب  ناونضذوا نظيرذا جذابذاالنمؽ.

طبماػػضذذ ؾوكػػذذننػػثبوطبماػػضذا ذننثجػػ تنفثوم ثيػػ ذبػػ  ربطذبػػمفذا لػػوفذ لبذننثجػػ تارثبػػ طذ ػػوفذا  .ذت
تذإمج بمػػضانطب عػػ تذ ػػلبمضذاوذذثابئػػضذوا ثغلمػػؼ اذبفمػػثذثخلػػؽذتزبػػوفاال ػػثخداـذوختػػ ئصذا 

ذوا خبزذب  لوفذاالخترذ مسذ لمن ذالرثب طذا لوفذاالخترذبلوفذا الف.  يثغلمؼذا لفـو

بمنيػ تذاشك ؿذث يـذا جيودذا ثرومجمضذا ثا وفذيمن ذذنراع ةذا ننثج تذا نثرابطضذييذوتاي ذيي .ذث
ذ.شكؿذوافدذاوذ وفذوافدكوتاي ذييذ
ا نخثللػػػضذيػػػػيذ ػػػػثؼذذننثجػػػػ تا ػػػػىذا ػػػلوبذمثتػػػػنفذثجنػػػعذا ذا نابػػػأةذ ننثجػػػػ توثفثػػػ جذا

ذونن يػذذا ثوزمػعذا نخثللػضتذكنػ ذانػذا ػىذننثجػ تخ رجيذييذشكؿذتندوؽذمنكفذنػفذثوتػمؿذثلػؾذا 
ؽذاال ػػػػثخداـذائػػػػب  نالونػػػػ تذا ثػػػػيذثثتػػػػنفذايتػػػػؿذطرذذننػػػػثبذؼذكػػػػؿافذمػػػػثـذثغلمػػػػذينػػػػفذا تػػػػرورذ

ورقػـذذننػثبثكػومفذا ذيػيذتذوا ػوزفتذوا ان تػرذا داخلػضب إلنثػ جونخ طرةتذوبم فذا نالون تذا نثالالضذ
طلبػػػ تذا ال نونمػػػضتذورقػػػـذث ػػػجمؿذثا نذ ؾا انلمػػػضذوثػػػ رماذاالنثػػػ جتذوثػػػ رماذانثيػػػ ءذا تػػػثفمضتذوكػػػذ

ثػػزدادذاىنمػػضذىػػذهذا بم نػػ تذعلػػىذا غػػثؼذا خػػ رجيتذخ تػػضذيػػػيذوا ثتػػرمحذبتػػناي تذوذذننثجػػ تا 
ذا نتدرةذ لخ رج.ذننثج تا 

 تنشيط المبيعات ألدواتتخطيط متكامل رابعًا: 
وىوذمثالػؽذذمضثت التذا ث ومالاالييذنزمبذذ ًذوثكثمكمذ ًذا ثراثمجمذاًذا نبما تذدورذذنشمطملابذث

والذمالثتػػرذذمضثتػ التذا ث ػومالااليذنػزمبذمالػوـذبػأنورذنامنػػضذوىػوذمنشػرذا ثػأحمراتذيػػذزبػوفبجاػؿذا 
علىذاال ثج بضذاالقثت دمضذا نب شرةذبؿذأمت ذثفالمؽذعثقضذطوملضذاألندذوباضذنش ط تذا ثرومبذ

 ,Dahlen, et. al)يػػيذا ن ػػثالبؿذزبػػوف لذ ًذالذثنػػ ديذيػػوراذإ ػػىذا نبماػػ تذو كنيػػ ذث ػػثدعيذثتػػري

ذ.ذ(429 :2010
ييذإط رذدران ثمكيذوجاؿذذننثبمضذا بمعذوا ا نبما تذىوذوتعذعنلذنشمطافذا غرضذنفذث

ذإ ػػػػػػػػػىذث ػػػػػػػػػلمطذتػػػػػػػػػورةذا نبماػػػػػػػػػ تذأمتػػػػػػػػػ ًذذنشػػػػػػػػػمطومنمػػػػػػػػػؿذثذننػػػػػػػػػثبا زبػػػػػػػػػوفذا نثوقػػػػػػػػػعذمشػػػػػػػػػثريذا 
ذ)ا بكػػريتا نبماػػ تذوىيذنشػػمطثذق ئنػػضذنػػفذاألىػػداؼذاأل   ػػمضذ نشػػ ط تذوموجػػدواجثػػذابذشػػابمض.ذ

 ,Dasgupta)(ذوذٕٓٔتذٕٕٔٓذ)نغػثجتوذذ(Beamish, 2007: 114)وذذ(ٖٕٓتذٕٙٓٓ

(Risitano, 2006: 6) 2010:197))وذ (Dahlen, et. al, 2010: 429) ذ:ذ
الذ زب ئفذا يدؼذىوذبشكؿذرئم يذذ:تعميم الزبون وتفعيل وعي الزبائن تجاه العالمة التجارية. 1

ذثنشػػمط مػػرذنلفػػوظمفذفػػوؿذا اثنػػضذا ثج رمػػضذوميػػدؼذذزبػػ ئفوىػػـذذنامنػػضذم ػػثخدنوفذأيذننثجػػ ت
 .ذ لننثبذا اثنضذا ثج رمضذثج هذا زب ئفذعيا نبما تذإ ىذزم دةذوذ
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افذا زبػػ ئفذا نفثنلػػمفذنثنػػوعمفذ :المسككاعدة عمككئ تحويككل الزبككون المحتمككل إلككئ زبككون فعمككي. 2
ذنشػػػمطنشػػػ ط تذثذويػػػؽيػػػمنكفذافذثثغمػػػرذعػػػ داتذشػػػرائيـذذ ًذوا ػػػاذ ًذوعػػػ داتذشػػػرائيـذثخثلػػػؼذاخثثيػػػ

 ننثبذييذا لبذا وقت.ذا ذوفمشثرذذثجاليـنبما تذنامنضذ

افذعػػرضذا امنػ تذوثجربػضذا ننثجػػ تذ :تشكجيع التجربكة ثككم تبنكي المنككتج الجديكد فككي النيايكة .3
  لننثبذا جدمد.ذذزبون ًذقدذثجاؿذا باضذمتبحذذزبوفأن ـذا 

ا نبما تذإ ػىذك ػرذرابػطذا ػوالءذنػ ذبػمفذذنشمطميدؼذث :اجتذاب الزبون المحتمل من المنافس .ٗ
نبما تذافذمارضذنش ط تذنحؿذننػ يعذإتػ يمضذا ذنشمطا زبوفذا نفثنؿذنعذا نن يسذيمنكفذ ث

 إلقن عذا زبوفذا نفثنؿذعلىذافذمغمرذنفذا اثنضذا ثج رمضذا ثيذمشثرمي .ذ

ىنػػ ؾذىػػدؼذآخػػرذوىػػوذزمػػ دةذوالءذا اثنػػضذ: التشككجيع عمككئ زيككادة اسككتخدام العالمككة التجاريككة .٘
اني ذييذثكػرارذبط قضذث وؽذمنكفذا ثخدكذا نبما تذافذمويرذنش ط تذنشمطا ثج رمضذيمنكفذ ث

 ا شراءذوذ ؾذال ثدانضذا زبوف.ذ

ا نثاػػددةذبمػػعذننػػثبذرئم ػػيذذننثجػػ تبمػػعذا بمالتػػدذوذذ:المتعككددة وزيككادة المبيعككات لمنتجككاتبيككع ا .ٙ
ا نبماػػ تذإ ػىذزمػ دةذا نبماػػ تذذنشػمطم ػببذيػيذشػراءذ ل ػػلضذننثجػ تذوىػذاذمانػػيذافذم ػثيدؼذث
ضذإ ػىذا زبػوفتذأنػ ذزمػ دةذا نبماػ تذا كلمضذبارضذننثبذوافدذحـذ ل ػلضذننثجػ تذمنكػفذافذثاػرذ

أوذثاللملي ذيثانيذزم دةذعنلمضذا ث وؽتذيالػىذ ػبمؿذا نحػ ؿذمنكػفذ لبػ ئعذافذالذمركػزذعلػىذأىنمػضذ
ذنشػػػػمطافذثايذأوذا اثنػػػػ تذا ثج رمػػػػضذا غ  مػػػػضذذ ننثجػػػػ تا  ػػػػارذنػػػػعذزبػػػػوفذناثػػػػ دذعلػػػػىذشػػػػراءذا

 ؽذا رئم ضذ ثازمزذوالءذا زبوف.ذائا نبما تذىيذإفدهذا طرذ

ذتومػػػثـذذ ػػػؾذباػػػدةذو ػػػ ئؿذكثوزمػػػعذا امنػػػ ت الزبكككائن وتشكككجيعيم وتحفيكككزىم عمكككئ الشكككراء:حكككث  .ٚ
وا انػػؿذعلػػىذأفذثكػػوفذا ر ػػ ئؿذذتووتػػعذبػػرانبذاجثن عػػ تذنػػعذا زبػػ ئفذتوثخلػػمضذ ػػارذا بمػػع

 اإلعثنمضذوجيودذا بمعذا شختيذنحمرةذونفلزةذ بواعثذا شراءذ دهذا زب ئف.

ًاذنػ ذثلجػأذا ننظنػ تذنػفذأجػؿذا نف يظػضذعلػىذفتػثي ذيكحمػرذذالمحافظة عمكئ الزبكائن الحكاليين: .ٛ
ا  ػػػوقمضذيػػػيذظػػػؿذا نن ي ػػػضذا شػػػدمدةذإ ػػػىذا ػػػثن  ضذا زبػػػ ئفذنفػػػوذشػػػراءذكنمػػػ تذكبمػػػرةذخػػػثؿذيثػػػرةذ
ثخلمت تذاأل ا رذوا كوبون تذون ذش بيي ذوا ثخداـذتمغذاإلعثفذا نال رفذوا انؿذعلىذإبرازذ

  نن ي ض.نزام ذاألتن ؼذب  نال رنضذنعذا ننثج تذاألخرهذا

وذ ػؾذنػفذخػثؿذا خط بػ تذا ثاللمدمػضذواال كثرونمػضذا ثػيذذمساعدة رجكال البيكع لزيكادة مبيعكاتيم: .ٜ
 م ثخدني ذرج ؿذا بمعذ ثالدمـذأنل يـذإ ىذا زب ئفذا نرثالبمفذ ثشجمايـذعلىذشراءذا ننثج ت.

ومػػثـذذ ػػؾذعػػفذطرمػػؽذوتػػعذبػػرانبذ ثجثنػػ عذنػػعذذتوجيككو ومسككاعدة المككوزعين والوسككطاء:. 11
نوزعمفذوا و ط ءذوثزومدىـذبباضذو  ئؿذثنشمطذا نبما تذووتعذا بػرانبذ اػرضذا ننثجػ تذيػيذا 

نوايػػذذا اػػرضذوثػػدرمبذا نػػوزعمفذوا و ػػط ءذعلػػىذكملمػػضذا ػػثخداـذو ػػ ئؿذثنشػػمطذا نبماػػ تذوثف ػػمفذ
 ؽذا ثوزمعذا ن ثخدنض.ائطرذ
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عرتػضذ خطػرذا لشػؿذثكوفذا ننثج تذا جدمدةذذستمالة السموك الشرائي التجريبي والمتكرر:. 11
يػػػيذا  ػػػوؽذوعلػػػىذوجػػػوذا ختػػػوصذيػػػيذا  ػػػنضذاألو ػػػىذنػػػفذثالػػػدمني تذ ػػػذ ؾذثػػػدعوذا ف جػػػضذ ػػػدعـذ

ا ثجرمبػػيذ لننثجػػ تذنػػفذقبػػؿذأعػػدادذك يمػػضذنػػفذا زبػػ ئفتذوثلاػػبذذيثرومجػػيذ ثشػػجمعذا  ػػلوؾذا شػػرائ
 ا امن تذا نج نمضذدورًاذنينً ذييذىذاذا نج ؿ.

وماػػدذىػػذاذا يػػدؼذنػػفذأىػػـذأىػػداؼذ يككود التسككويقية:اإلعككالن وغيككره مككن الج اعميككةتعزيككز ف. 12
 ثنشمطذا نبما تتذومبرزذىذاذا دورذييذزم دةذوتوحذا ج نبذا ثنف وسذييذاخثم رذا ننثج ت.

عنػدذانخلػ ضذا نبماػ تذوزمػ دةذا نخػزوفذذ:تيكةزيادة الطمب عمئ المنتجكات فكي الحكاالت اال . 13
 ػػػنمضذا نبماػػػ تذوثفالمػػػؽذاال ػػػثالرارذيػػػيذأفذمكػػػوفذعلمػػػوذوعنػػػدذا ر بػػػضذيػػػيذنا  جػػػضذنوذذمنبغػػػيعنػػػ ذ

ذنبما تذا ننظنض.ذ
ا نبما تذا ذيذماثندذعلىذا ثجربضذىوذافذا ثجربضذىيذا خطوةذاألو ىذييذذنشمطافذ ببذث

تذ ػذاذثالنمػ تذا ث ػومؽذا ثػيذثطبػؽذىػذهذاال ػثراثمجمضذ يػ ذيرتػضذزبػوفعنلمضذثبنيذا ننثبذنفذقبػؿذا 
زبػػوفذلنشػػمطذا نبماػػ تذأنيػػ ذثاطػػيذ ثذلاػػضذا رئم ػػضذوراءوثكنػػفذا ننذاكبػػرذ ثػػؤديذإ ػػىذنبماػػ تذيالمػػض

قدرةذاالخثم رذو كفذييذا وقتذنل وذىن ؾذإنك نمضذظيورذثأحمرذ لبيذيػيذثلتػمثتذا ننػثبذنػ ذافذ
نشػػمطذعػػفذا نبماػػ تتذثفػػددذختػػ ئصذثنشػػمطذا نبماػػ تذوكملمػػضذثطبماليػػ ذإ ػػىذأيذنػػدهذثمنثيػػىذا 

علػىذذا نبماػ تذنشػمطثذal, 2006:203). (DelVecchio, etمنكػفذثجنػبذىػذاذا ثػأحمرذا  ػلبيذ
ا نبماػػ تذب  و ػػ ئؿذا نالدمػػضذيميػػ ذ ػػلبمضذنوروحػػضذأيذأنيػػ ذقػػػدذذنشػػمطثذا ػػ سذنالػػديذو مػػرذنالػػديذاف

تذ(Buil, et. al., 2011:3)علػىذا جػودةذا ندركػضذوارثب طػ تذا اثنػضذا ثج رمػضذ ًذ ػلبمذاًذثواجػوذثػأحمرذ
 Agarwal and)جمػضذ ثفدمػػدذجػودةذا ننػػثبم ػثخدـذا  ػػارذكإشػ رةذخ رذذزبػػوفوىػذاذمفػدثذالفذا 

Teas, 2002:213)افذالذذمنبغػػيذنشػػمطذا نبماػػ تذعػػفذطرمػػؽذا ػػربحتذ ػػذاذىنػػ ؾذنػػفذماثالػػدذافذث
ذ.ذ(Yoo et al., 2000:202)م ثخدـذإالذن دراذ غرضذثاللمؿذثأحمرذثن قصذجودةذا اثنضذا ثج رمض

 ثػأحمرذا نثنػ قصذعلػىذعلىذعكسذا ثرومبذا نالديذىن ؾذثرومبذ مرذنالديذو مسذ وذنلسذا
.ذبنػ ذافذ(Chandon et al., 2000:65) ػفذمثػأحرذ لزبػوفذافذا جػودةذاذجػودةذا اثنػضذا ثج رمػضذ

ذا ثػػػػػػػػرومبذ مػػػػػػػػرذا نالػػػػػػػػديذمركػػػػػػػػزذعلػػػػػػػػىذننػػػػػػػػ يعذنثاػػػػػػػػضذنحػػػػػػػػؿذا ثريمػػػػػػػػوذواال ثكشػػػػػػػػ ؼذيػػػػػػػػ فذىػػػػػػػػذا
ا نػػػوعذنػػػفذا ثػػػرومبذ ػػػوذيرتػػػضذاكبػػػرذيػػػيذافذمفلػػػزذا ػػػثج بضذع طلمػػػضذومو ػػػدذنمػػػؿذأيتػػػؿذ ثػػػرومبذ

ذذ(.Palazon and Delgado, 2005:184 ط تذن ثفبضذنعذا اثنضذا ثج رمض)ارثب
ا ن ػوقمفذيكػرذذثنشمطذا نبما تذنفذأىـذا نوتوع تذا ثػيذثشػغؿذ علمضعنلمضذقم سذيادذثُذ

ثنشمطذا نبما تذثنبعذنفذر بضذاإلدارةذييذزم دةذأرب في ذنفذذ علمضوأكحرى ذتاوبضتذيأىنمضذقم سذي
ّ ثػػيذثؤدميػ ذوننيػػ ذا نشػػ طذا ث ػػوماليتذوا ثاػرؼذعلػػىذقػػدرةذا برنػػ نبذعلػػىذخػثؿذاألنشػػطضذا نخثللػػضذا

ذ علمػػػضثفالمػػػؽذاألىػػػداؼذا بمامػػػضذوا ثرومجمػػػضذا ثػػػيذتػػػننتذنػػػفذأجليػػػ تذ كػػػفذثواجػػػوذعنلمػػػضذقمػػػ سذي
 ,Beamish)ثنشػػػػمطذا نبماػػػػ تذثفػػػػدم تذكحمػػػػرةذثثالػػػػؽذب  ثكللػػػػضذواإلنك نمػػػػ تذا نث فػػػػضذ لالمػػػػ ست
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مػػمـذعنلمػػضذا ثنشػػمطذنظػػرًاذ ثػػداخلي ذنػػعذاألنشػػطضذا ثرومجمػػضذوأىػػـذنػػفذذ ػػؾذتػػاوبضذثالذ(2007:112
 كػفذر ػـذثلػؾذا ثفػدم تذا ثػيذثواجػوذعنلمػضذا ثالمػمـذوا المػ سذثبالػىذذ؛وا ث ومالمضذاألخرهذييذا ننظنض

تػػرورمضذونينػػضذ ثرشػػمدذأ ػػ  مبذثنلمػػذذبرنػػ نبذثنشػػمطذا نبماػػ تذ ػػواءذا نوجػػوذ لزبػػوفذا نيػػ ئيذأوذ
ذالؽذأىدايي ذعلىذأكنؿذوجو.ا و ط ءذأوذرج ؿذا بمعذ كيذثف

(ذٕٚٚتذٕ٘ٓٓذمثـذقم سذوثالممـذندهذيا  مضذجيودذثنشمطذا نبما تذعػفذطرمػؽذ)كورثػؿتوذ
ذ(:ٕٕٔٓ:٘٘)زعراطذوقراشتو
 انلمػضذثنشػمطذا نبماػ تذيأىنمثيػ ذذ علمػضلا أف فذو ملضذوأرختي ذكللضذ الم سذذ:قائمةتحميل ال .ٔ

تذ لنػوزعمفذأوذ رجػػ ؿذزبػ ئف لذتذيالػػدذثكػوفذا ػثغث ي ا ثػيذمنكػفذذال ئنػػضا ذثثالػؽذنب شػرةذبطبماػض
ذا ننظنػػػضذبثفلمػػػؿذذاذا بمػػػعتذ وث ػػػثخلصذا نثػػػ ئبذعػػػفذا  م  ػػػضذاأليتػػػؿذ لثنشػػػمطذذقوائنيػػػ ثالػػػـو

 وثف مفذا نبما ت.

و ػػملضذثنشػػمطذذا ػػثخداـ:ذوذ ػػؾذعػػفذطرمػػؽذرتػػدذا نبماػػ تذقبػػؿذيثػػرةذمتابعككة حركككة المبيعككات .ٕ
ا ثػػػيذفػػدحتذنػػػفذج نػػبذا زبػػػ ئفتذذاال ػػثج بضوباػػدى تذوذ ػػػؾذ ناريػػضذنػػػدهذذوأحن ئيػػػ ا نبماػػ تتذ
ونػفذحػـذا ثفػوؿذذاال ػثخداـيثػرةذذانثي ءبادذذاال ثج بضذا ثنرارحـذندهذذتاال ثج بضوفجـذىذهذ

 لننثج تذا نن ي ض.ذىػذاذنػعذنثفظػضذأنػوذيػيذكحمػرذنػفذا فػ التذإذاذذ زب ئفاّ ذيذفدثذ والءذا
وؼذثػػزدادذخػػثؿذيثػػرةذا ثنشػػمطذحػػـذ و ػػملضذثنشػػمطذا نبماػػ تذيػػإّفذا نبماػػ تذ ػػذا ػػثج بضفػػدحتذ

يثػػرةذا ثنشػػمطتذب ػػببذوجػػودذباػػضذا نخػػزوفذ ػػدهذذانثيػػ ءمػػنخلضذناػػدؿذىػػذهذا نبماػػ تذباػػدذ
ذنطلالػ ًذذاال ػثج بضىػذاذا نخػزوفتذوقػدذالذثفػدثذذانثيػ ءحـذثرثلعذنػرةذأخػرهذباػدذذتىؤالءذا زب ئف

 وتػػن ؼذا ثػػيذذنفػػدودةتذوىػػذاذنػػ ذمفػػدثذب  ن ػػبضذا ػػثج بض جيػػودذثنشػػمطذا نبماػػ تذأوذثكػػوفذ
تذوجيػػػػودذثنشػػػمطذا نبماػػػػ تذ ػػػفذثوقػػػػؼذىػػػػذاذاالنخلػػػػ ضثثجػػػوذأوذ ػػػػوؼذثثجػػػوذنبما ثيػػػػ ذنفػػػوذ

و ػػ ئؿذذفعلػػىذا ننظنػػضذأفذثبفػػثذعػػذك نػػتذثفػػدذنػػفذناد ػػوذباػػضذا شػػيءتذافوذذاالنخلػػ ض
 أخرهذ مرذو  ئؿذثنشمطذا نبما تذكثطومرذا  لاضذنحث.

اػ تذنػػفذخػثؿذا بفػػوثذا نمدانمػضذنػػعذوىػيذأداةذ المػػ سذجيػودذثنشػػمطذا نبمذعينكة مككن الزبككائن: .ٖ
يػػيذذرائيػػـذيػػيذا و ػػملضذا ثنشػػمطمضذيػػيذفػػدذذاثيػػ ذونزام ىػػ ذوعموبيػػ آعمنػػضذنػػفذا زبػػ ئفذ ناريػػضذ

ثفدمدذذنفذحـوأ ب بذذ ؾذنفذوجيضذنظرذا زبوفذوذذاال ثج بضأوذعدـذذاال ثج بضميـتذوندهذأرذ
 فجـذا نشثرم تذوا كنم تذاّ ثيذثـذبماي .

يذأداةذقمػ سذا نبماػ تذ لاثنػ تذوا اػروضذيػيذا نفػثتذويػيذنالػ طذوىػذعينة من الموزعين: .ٗ
نػػػضذثػػػواردذا ننثجػػػ تذعبػػػرذظث ػػػنحذبنث باػػػضذن ػػػثنرةذوويػػػؽذنرافػػػؿذنناذذا بمػػػعذ اػػػّدةذننثجػػػ تتذ

ث ػػثخدـذا ننظنػػضذيػػيذذ ػػؾذعػػدةذنالػػ ممسذنانػػوؿذبيػػ ذوىػػيذفجػػـذوذنخثلػػؼذأتػػن ؼذا نػػوزعمفتذ
ذريػػػوؼذا نختتػػػضذ ننثجػػػ تذا ننظنػػػضتا كنمػػػ تذا نطلوبػػػضذنػػػفذننثجػػػ تذا نن ي ػػػضتذن ػػػ فضذا 

ذفتضذا  وؽ.
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ذومثوجػػػػػػػبذعلػػػػػػػىذا ن ػػػػػػػوؽذاثخػػػػػػػ ذذقػػػػػػػراراتذنػػػػػػػفذأجػػػػػػػؿذثفدمػػػػػػػدذوثطػػػػػػػومرذبرنػػػػػػػ نبذثنشػػػػػػػمط
(ذٕٙٓٓ:ٖٕٓ)ا بكػػػريتو(ذKotler, 2005: 427)ذنػػػ ذمػػػأثيا نبماػػػ تذكػػػ نًثذوذ ػػػؾذبنراعػػػ ةذ

 (:ٜٕٓٓ:ٕٜا ا كريتوذذ)ا ط ئيو(ذBeamish, 2007:109)و

ا نطلػػوبذثفالمالػػوتذإذذأفذا ثفلمػػزذا اللمػػؿذمفالػػؽذنج فػػ تذنامنػػضذأفذمفػػددذفجػػـذا ثفلمػػزذمنبغػػيذ .ٔ
 مثطلبذأفذمال بلوذثفالمؽذنزمدذنفذا نبما ت.ذ نويذاًذ لبرن نبذا ثرومجيتذو كفذإذاذن ذك فذكبمرذ

ثالػػدمرذنػػدراءذا ث ػػومؽذ ن ػػثوهذا نشػػ ركضذا ثػػيذ ػػثفالؽذنػػفذاألطػػراؼذا ثػػيذمػػثـذا ثا نػػؿذنايػػ ذ .ٕ
ا نبماػػػ تذا ن ػػػثخدنضذذنشػػػمطا ػػػثج بثيـذ ان تػػػرذثذ ػػػواءذكػػػ نواذن ػػػثيلكمفذأوذو ػػػط ءتذونػػػده

 نايـ.

ا كحمرذنػفذذننظنضفذإط  ضذا لثرةذثفنؿذا ي تذنشمطثفدمدذا لثرةذا زننمضذا ثيذث ثغرقي ذعنلمضذا ث .ٖ
 وا اكس.ذا نلال تذوا ثيذقدذالذثال بؿذن ثوهذا نبما تذا نثفالالض

أ لوبذوو ملضذثثرثبذعلمضذ لنبما تتذالفذكؿذذثنشمطاالخثم رذا دقمؽذ و لوبذا ن ثخدـذييذ .ٗ
 ثكللضذنامنضذوثأحمرذنفددذييذاألىداؼذا ن ثيديض.

 ثالدمرذا لثرةذا زننمضذا نن  بضذ ثنلمذذا برن نبذا ثرومجي.ذ .٘

ثنلمػذذذا نبماػ تذوبنػ ذالذمػؤديذإ ػىذا التػورذيػيذثنشػمطمجبذثالدمرذا نمزانمضذا نن  ػبضذ ثكػ  مؼذ .ٙ
ذا نرتودةذ ي .ذا برن نبذا ثرومجيتذأوذا اكسذثبدمدذييذاألنواؿ

 متميزالموقع الخامسًا: 
ا نطلوبػػػضذيػػػيذاالعػػػثفذذضا رئم ػػػذب أل ػػػسر ػػػـذافذاالعػػػثفذعلػػػىذشػػػبكضذاالنثرنػػػتذمفظػػػىذ

واقثن عػػوذبنػػ ذمػػودذافذثالدنػػوذا مػػوذنػػفذذزبػػوفنػػفذقوثػػوذيػػيذجػػذبذاالنثبػػ هذودعػػـذنالونػػ تذا ذ عػػؿا ل
االذافذذتا شػػراءذا نفػػددةذودياػػوذ لثا نػػؿذوا شػراءذا لػػوريذيػػيذظػؿذنجنوعػػضذنػػفذث ػيمثتذننثجػ تت

ونػفذاال ػسذا نثاػ رؼذذزبػوف كؿذو ملضذاعثنمضذادواثي ذا خ تضذيػيذا ثتػنمـذ ثتػؿذا ػىذعالػؿذا 
ا شػػخصذا ػػذيذمػػدخؿذذعلميػػ ذانػػؾذثتػػنـذنوقاػػؾذعلػػىذا شػػبكضذويالػػ ذ رؤمػػضذا نشػػ ىدذاوذا الػػ رئذوىػػو

ذعلىذنوقاؾذعلىذا شبكض.
ا نينػػػضذذ ف ػػػب فذباػػػضذا ان تػػػرافذنأخػػػذذيػػػيذاذنبغػػػينوقػػػعذما قبػػػؿذافذنبػػػدأذيػػػيذثتػػػنمـذ

وكملمػػضذا ثتػػلحذيميػػ ذذافذث ػػ عدذا نتػػوصذوا نفثػػوهذوثركمبػػضذا تػػلفضذوأ وانيػػ ذور ػػوني ذنبغػػييم
إ ػىذا جيػضذا ثػيذثػروجذونػ ذاذذثشػمرتذنالونػ تذأ   ػمضذثالدـذذ ؾذعفذيتثًذذعلىذا ثوتمؿذا ل عؿ

ذوذ(Sweeney, 2008: 14)ثػػػػػػػػػروجذوكمػػػػػػػػػؼذوأمػػػػػػػػػفذو نػػػػػػػػػ ذاذونثػػػػػػػػػىذوا ػػػػػػػػػىذنػػػػػػػػػفأ
 (Kolb, 2006: 278)و (Scott, 2009:102)وذ (Wood, 2009:139)ذو

(Kurtz, 2012:124):ذ
نػػفذخػػثؿذا ػػثخداـذاقػػؿذعػػددذننكػػفذنػػفذا كلنػػ تذمنكػػفذ كػػ ثبيذا نتػػوصذافذمجػػذبواذذالككنص: .ٔ

ا ف  ممفذوا نفثنلمفذوا  ببذييذذ ؾذىوذافذذزب ئفاىثن ـذا ال رئذبثالدمـذا نالون تذا نثرابطضذ ل
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م  مفذإ ىذا ػدخوؿذإ ػىذتػلف تذقلملػضذا نتػوصذ كػيذمجػدواذب ػرعضذن ثخدنيذنواقعذا ومبذن
ا نتػػػوصذا التػػػمرةذوا ثػػػيذثتػػػؿذإ ػػػىذذا ػػػىم ػػػثندذا ثفرمػػػرذعبػػػرذاالنثرنػػػتذذتنػػػ ذمبفحػػػوفذعنػػػو

%ذنػفذن ػثخدنيذٓٛنوقػعذوافذا ا نوتوعذب رعضذومنكفذنا منثي ذب يو ضذنفذقبؿذن ػثخدـذ
كضذاالنثرنػتذو ػمسذقراءثيػ ذب  لاػؿذنواقعذييذاأل  سذمنملوفذإ ىذنا منػضذا نتػوصذعلػىذشػبا 
%ذالذمتلوفذفثىذإ ىذني مضذا تلفضذوىذاذمحبتذب فذا ومبذ مسذو طذا الراءةذا نحػ  يتذ٘ٚو

نواقعذافذثشػنؿذنالػ طذأ   ػمضذنػعذعثنػ تذوعنػ ومفذبػ رزةذوا ػثخداـذخطػوطذا علىذذمنبغي ذاذ
مجثنػعذنػعذا ان تػرذنوقعذا ذيذلأيالمضذإلبرازذا نتوصذا نينض.ذثالدـذا نتوصذنبرةذأ   مضذ 

 .ا بم نمض

ذثشنؿذني ـذا ن وؽذعبرذاالنثرنػتذنراجاػضذوثفرمػرذا نتػوصذوا ر ػوـذنػعذتػن فذ:المحتوى .ٕ
ذمنبغػػي ثرثمػػبذنفركػػ تذا بفػػثذا ا  مػػضذا نرثبػػضتذ ػػذاذذا نلث فمػػضاال ػػثخداـذا تػػفمحذ لكلنػػ تذ

رذيػػػيذعنػػػ ومفذا تػػػلف تذويػػػيذجنمػػػعذعن تػػػذ نوقػػػع تػػػلف تذاذا نلث فمػػػضا ػػػثخداـذا كلنػػػ تذ
ىنػػ ؾذأوجػػوذنينػػضذأخػػرهذوىػػيذنالونػػ تذاالثتػػ التذا نثػػويرةذنحػػؿذتذا نتػػوصذيػػيذا تػػلفض

 .ا ان ومفذا ن دمضذوأرق ـذا يواثؼذوا ل كسذوعن ومفذا برمدذاال كثروني

افذثثلؽذا اثن تذوا رنوزذواأل وافذونوادذا ث ومؽذاألخرهذنعذباتي ذ غرضذتنعذ :األلوان  .ٖ
ضتذويػػيذىػػذاذاالرثبػػ طذيػػ فذخمػػ راتذثتػػنمـذا خللمػػضذوأ ػػوافذقمنػػضذ لثاػػرؼذعلػػىذا اثنػػضذا ثج رمػػ

نوقػػعذموتػػػيذا ذزبػػػوفا خطػػوطذبف جػػػضذإ ػػىذافذثنشػػػأذوبان مػػضذ ثاطػػػيذخبػػرةذنشػػػ ىدةذنرتػػمضذ 
األ ػػػػوافذتذفذب  ػػػػثخداـذا خللمػػػػ تذا خلملػػػػضذ ان تػػػػرذنتػػػػوصذ  نالػػػػضذوثبػػػػ مفذنثئػػػػـوذا نتػػػػنن

ا زرق ءذثظيػرذا ػروابطذا ثػيذ ػـذوأ لوبذا خطوطذنفذا نؤشراتذا واتفضذ ثرثب ط تذي أل وافذ
مػػػػثـذزم رثيػػػػ ذواأل ػػػػوافذاألرجوانمػػػػضذا غ نالػػػػضذثنحػػػػؿذا ػػػػروابطذا ثػػػػيذثػػػػـذزم رثيػػػػ ذب  لاػػػػؿذوىػػػػذهذنػػػػفذ

 ا ثطبمال تذا ش ئاض.ذ

ثػويمرذعنػودذثتػلحذيػيذنوقػعذنثئػـذيػيذكػؿذتػلفضذ م ػنحذذمنبغػيييذبدامػضذاألنػرذ التصفح: .ٗ
دـذاالنثرنػتذقػدذالذمتػؿذإ ػىذا تػلفضذب فذمدمرذا تلفضذييذأيذاثجػ ه.ذكنػ ذافذن ػثخذزبوف ل

ذتلفضذنفذا نوقع.ذ يػذاذا  ػببذضالفذنفرك تذا بفثذقدذثشمرذ وذإ ىذأمذ؛ا رئم ضذأوؿذاألنر
افذثفثػػػويذكػػػؿذتػػػلفضذعلػػػىذروابػػػطذيػػػيذأ ػػػلؿذا تػػػلفضذ ثامػػػدذا نثتػػػلحذإ ػػػىذأعلػػػىذذمنبغػػػي

 .إ ىذاألعلىذا تلفضذبدوفذا ف جضذإ ىذافذمالوـذبثاللمبذا تلفضذرجوع ًذ

ذىنػػ ؾذأوجػػوذأخػػرهذوىػػيذا فجػػـذا نتػػغوطذ لنتػػوصذوا ان تػػرذل البيانيككة والرسككوم:االشكككا .٘
ا بم نمضذ)عن ترذا تور(ذ ثجنبذزنفذا ثفنمؿذا طومؿذ لتلفضذيالدذأظيرتذاإلفتػ ئم تذافذ

قبػػػؿذافذمروىػػػ ذب  لاػػػؿذونػػػنيـذنػػػفذمطلػػػئذذنوقػػػعا ادمػػػدذنػػػفذا ن ػػػثخدنمفذمغػػػ دروفذتػػػلفضذا 
ثويمراذ لوقتتذ ذاذنفذا تروريذثويمرذا نالونػ تذبشػكؿذنثتلحذاالنثرنتذذا تورذا بم نمضذيي

ذنتوصذإذاذ ـذثظيرذا تورتذ وؼذثفّنؿذىذهذا نتوصذا بدملضذبدالذنفذا تور.ذ
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ىنػػ ؾذإنك نمػػضذأخػػرهذوىػػيذإظيػػ رذا تػػورذبأفجػػ ـذتػػغمرةذ ثجنػػبذيثػػراتذا ثفنمػػؿذا طوملػػضذ
ذ تػػػػػػورذا كبمػػػػػػرةنواقػػػػػػعذا ثػػػػػػيذثفثػػػػػػويذعلػػػػػػىذا كحمػػػػػػرذنػػػػػػفذاا وىػػػػػػذاذا ثطبمػػػػػػؽذنلمػػػػػػدذعنػػػػػػدذثتػػػػػػنمـذ

 ذاذمنكفذإعط ءذن خضذنتػغرةذ لتػورةذ كػيذمخثػ رذا ن ػثخدـذا نظػرذيالػطذإ ػىذا تػورةذا ثػيذميػثـذ
م ػ عدذعلػىذييػـذكملمػضذذىػـرذبتػنعذ((Ivanova,2012:21  الػدذقػ ـوذذ.برؤمثي ذنفذخػثؿذثكبمرىػ 

ذ.(ٙٔتذا شكؿذ)ثلبمضذف ج تذا زب ئفذعبرذاالنثرنت
ذ

ذ
 ىرم الحاجات عمئ االنترنت (16)شكل ال

Source: Ivanova, Natalia, (2012), Online Marketing: case study of 

five IT companies, Degree Thesis Arcada, Degree Programme: 

International Business Identification number,p.21 

ذوبادذثلبمضذا ف ج تذاأل   مضذييذأوذذيؽوذعلىذ طأذن ثوهذمبدأذا شخصذب  ثلكمرذيػيذا يـر
نوقػػػعذوألوؿذنػػػرةذثبػػػدأذخبرثػػػوذعبػػػرذاالنثرنػػػتذيػػػيذا  ػػػذاذعنػػػدن ذمػػػزورذا ن ػػػثخدـذذا ن ػػػثوهذاألعلػػػى

ذحـذثنتيذتاوداذإ ىذا طبالضذاألعلىذحػـذا طبالػضذاألعلػىتذ إذاذ ػـذثلبػىذيػا ن ثوهذا  لليذنفذا يـر
يظذعلػػىذخبػػػرةذا زبػػػوفذنػػػعذباػػضذا ف جػػػ تذاأل   ػػػمضذيػػ فذاخػػػثثؼذا ختػػػ ئصذا شػػابمضذ ػػػفذثفػػػ 

عنلؾذعبرذاالنثرنت.ذمنكفذا الم ـذبجنمعذا خطواتذنرةذوافدةذأوذثنثشرذويؽذا زمػ راتتذ ػذاذأيتػؿذ
ذقػػػػعذىػػػػػوذا نوقػػػػػعذا ػػػػػذيذملبػػػػيذف جػػػػػضذا زبػػػػػوفذونثطلب ثػػػػػوذيػػػػػيذكػػػػؿذطبالػػػػػضذنػػػػػفذطبالػػػػػ تذا يػػػػػـرانوذا 
(Neuman, 2007:30).ذ

 مػػػػػػأثيبنػػػػػػ ذذمفظػػػػػػىافذذنبغػػػػػػيعلػػػػػػىذاالنثرنػػػػػػتذمذ عػػػػػػؿيػػػػػػ فذا ثتػػػػػػنمـذا لذنػػػػػػفذحػػػػػػـوذ

Ivanova,2012:22)): 

 اجثذابذا فركضذا نرورمضذعبرذاالنثرنتذإ ىذنوقاؾ

 خت ئصذش ئاض

 بوفذنوحوقضخدنضذزذ

نواقعذثختتمضذونواقعذع نلضذتدمالضذ
 ننثج تذوخدن تذاليثضذ ثىثن ـ  لن ثخدـ

 اثت التذثل علمض

 االمت ءويؽذخت ئصذ

نوقاؾذبمفذا نواقعذ
 ا نلتلض

 اىتمام

 عالقة )والء(

 ثقة

 رضا
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ثجػدذنل ػؾذبكػؿذوتػوحذويػيذذىذا نوقعدن ذثدخؿذا نياذئن ًذامالـذامفذومذكرهذبؾذدذا زبوفاجاؿذ .ٔ
ننػػ خذنثك نػػؿذنػػفذاال ػػثنث عذوا ر بػػضذنػػفذنثفالػػضذبػػ قيذنكونػػ تذذبإتػػ يضكػػؿذجزمئػػضذثشػػارذ

 افذمرثبطذب  وتوحذا ث ـ.منبغيذا نوقعذي فذثتنمنؾذ نوقعذنامفذ

يػ ذفمػثذمنكنػوذا اػودةذ نرثبطً ذدائن ذبجزئمػ تذا نوقػعذوثل تػملوذكلنػ ذثفػرؾذخثذوفا زباجاؿذ .ٕ
 ا ال ئنضذا رئم مضذدائن ذييذ يو ضذوم ر.ذىا 

داخػػؿذا نوقػػعذواتػػفضذوذ ػػؾذنػػفذخػػثؿذوتػػعذنجنوعػػضذنػػفذاالنػػورذا ثػػيذذا زبػػوفوجيػػضذؿذاجاػػ .ٖ
 .داخؿذا نوقعذا ثإرادمضنفذا فركضذذزبوفثنكفذا 

ا ػذيذمبفػثذيػيذنوقاػؾذ   بػ ذذزبػوفجمػدةذيالػدذاظيػرتذا درا ػ تذافذا ذاظيرذا ثل تمؿذبتػورة .ٗ
 الذمارؼذكؿذن ذمرمدهذب  ثلتمؿ.

شػ رثؾذاا شػبكضذيػ فذذىا ػذزبػوفعنػدن ذمػدخؿذا ذمضا  ػنامضذوا بتػرذذا زبػوفارثبطذدائنػ ذبثوقاػ تذ .٘
ذوعلػػىذا نوقػػعذوا فجػػـذوا شػػكؿذوا لػػوفذمنكػػفذافذثجالػػوذم ػػثنرذناػػؾذوقػػدذثدياػػذوفركػػضذا انػػؿ

  نؿذنعذشبكضذاخرهذي نؾذثفث جذا ىذدياضذ لثا نؿذدوفذ فظضذثرددذوافدة. لثا

ا نوقعذا نثنمزذبثذشؾذا ثاللمدذ مرذنطلػوبذبن ػبضذكبمػرةتذو كػفذثثبػعذا نواقػعذا كبمػرةذذثثبعذخط .ٙ
ذا نوقع.ذذذ ؾايذاخط ءذثالعذييذذبمنكفذثجنذاذمضذانرذتروريذ لغ 

 معة اللا لعالمة التجاريةا سادسًا:
ذواال   ػػػػػمضذا ثػػػػػيذثنمػػػػػزذرجػػػػػ ؿذا ث ػػػػػومؽذىػػػػػيذا الػػػػػدرةذعلػػػػػىذنينػػػػػضننمػػػػػزاتذا افذافػػػػػدهذا 

ذعلػػىذانػػوذنتػػطلحذرنػػزوماػػرؼذىػػوذفجػػرذاال ػػ سذ لث ػػومؽذذبوتػػلوذاال ػػـوثأكمػػدذوفن مػػضذذامجػػ د
ذعثنػػػػػػػضذثتػػػػػػػنمـذاوذأيذنػػػػػػػزمبذننيػػػػػػػ ذوا ثػػػػػػػيذثيػػػػػػػدؼذا ػػػػػػػىذثارمػػػػػػػؼذوثفدمػػػػػػػدذا ننثجػػػػػػػ تذ بػػػػػػػ ئع

ذ ػػػػذ ؾذيػػػ فذاال ػػػػـذ؛ىـذنػػػػفذا نن ي ػػػمفوافػػػدذاوذنجنوعػػػضذنػػػػفذا بػػػ ئامفذوبيػػػػدؼذثنمػػػزىـذعػػػػفذ مػػػرذ
ذىػػػوذنػػػفذاالتػػػوؿذا ث ػػػومالمضذ مػػػػرذا نلنو ػػػضذو كنػػػوذمخثلػػػؼذعػػػػفذاالتػػػوؿذ مػػػرذا نلنو ػػػضذب نػػػػو

ذافذنليػػػػػػػػػوـذت(Georgeت2000:350) مػػػػػػػػرذق بػػػػػػػػؿذ ث ػػػػػػػػثنل دذوالذموجػػػػػػػػػدذ ػػػػػػػػوذثػػػػػػػػ رماذ ثنثيػػػػػػػػ ء
 Gilmore, 2002:282)نليػػوـذناالػػدذومانػػيذا ادمػػدذنػػفذا ن ػػثوم تذوىػػيذ)ذا ػػـذا اثنػػضذىػػو

 :Moilainen 2008) (Hammond,2008: 13) (Hall,2009:4) (Kotlerت2006:344)

ذ (35
 الفذاال ـذموجوذا دن غذنفوذاثج هذنامفذوب  ذاتذنفوذا ننثبذا جدمد.ذذاالتجاىات: .ٔ

افذثثرجـذا ىذنن يعذيالمضتذنػحثذاثجػ هذا نث نػضذمنبغػيذافذمثػرجـذذمنبغيافذاالثج ى تذالمنافع:  .ٕ
 ا ىذننلاضذوظملمض.ذ

اخػػرذفػػوؿذقػػمـذا ننػػثبذا جدمػػدتذيانػػدن ذثطػػرحذا ننظنػػضذنر ػػمدسذذءبشػػياال ػػـذمخبرنػػ ذذالقككيم: .ٖ
 ا ننظنضذماطيذند واًلذفوؿذا المنضذ ذ ؾذا ننثبذا جدمد.ذىذهننثجً ذجدمدًاتذي فذا ـذ
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افذاال ـذمالدـذحال يضذنامنضتذننظنضذنر ػمدسذثػوفيذبحال يػضذثنظمنمػضذي علػضتذكلػؤةذاداءذذالثقافة: .ٗ
 نفذا ثنظمـ.ذذيع  مضذون ثوهذع  تذجودةذع ؿٍذ

 ن ذفوؿذشختمضذا ننظنضذاوذشختمضذندمرى .ذذءبشيا ـذموفيذذالشخصية: .٘

ذافذاال ـذمبمفذنوعذا زب ئفذا ذيذ مالونوفذب  ثيثؾذا ننثبذا جدمد.ذالزبائن: .ٙ
يانػػدن ذمكػػوفذ ػػدهذا ننظنػػضذا ػػـذعثنػػضذننمػػزةذ يػػ ذو ننثج ثيػػ ذوذاتذقمنػػضذيػػيذاذىػػ فذا زبػػ ئفذي نػػوذ

ذ ي :ذذثمضا لوائدذاالذمفالؽ
اال ػػن ءذعلػػىذا بػػ ئامفذنا  جػػضذا طلبمػػ تذوفػػؿذا نشػػ كؿذومنحػػؿذاال ػػـذفن مػػضذق نونمػػضذذث ػػيؿ .ذأ

   ن تذا ننثج تذا ن درةذوا لرمدة.ذ

ماطػػػيذا بػػػ ئعذا لرتػػػضذ جػػػذبذا زبػػػ ئفذا نػػػربفمفذوا ػػػوالءذكنػػػ ذمنػػػنحذا بػػػ ئعذفػػػؽذا فن مػػػضذنػػػفذ .ذب
 ختوتً ذعندذطرحذننثبذجدمد.ذا نن ي مفذوم  عدذا ب ئعذعلىذثجزئضذا  وؽذوذ

م ػػػ عدذاال ػػػـذا الػػػويذعلػػػىذبنػػػ ءذتػػػورةذننمػػػزهذ لننظنػػػضذوزمػػػ دةذقػػػدرةذا ننظنػػػضذا ثل وتػػػمضذيػػػيذ .ذت
 نن ر ضذاعن  ي ذوخ تضذعنلم تذا بمعذوا شراء.ذ

ثكػػوفذا ننظنػػضذقػػ درةذعلػػىذوتػػعذا ػػا رذاعلػػىذالفذاال ػػـذ دمػػوذقػػدرةذثل وتػػمضذاعلػػىذوامتػػ ذ .ذث
 ػرعضذوذعلىذطرحذا ننثبذا جدمدذالفذاال ـذاكحػرذاعثن دمػضتذاال ـذماطيذا ننظنضذقدرةذاعظـذ

 قبوؿذوثبنيذا ننثبذا جدمدذييذا  وؽ.ذ

ذاال ػػػـذعلػػػىذثزومػػػدذا ننظنػػػضذبالػػػدرةذدي عمػػػضذاعلػػػىذنال بػػػؿذنن ي ػػػضذاال ػػػا رذواعطػػػ ءذقمنػػػضذ .ذج مالػػػـو
 لزب ئفذعلىذا ندهذا طومؿذعفذطرمػؽذث ػيمؿذقػراراثيـذا شػرائمضذوثػويمرذا جيػدذوا وقػتذوا كللػضذ

ذبفثذعفذعثن تذاخره. ل
ثفدمدذا ننثبذواثت ؿذا ننظنضذنعذا زب ئفتذوىيذثنحؿذ ذو ملضذناضث اذ اثنضذا ثج رمضاافذ

وىػيذبػدورى ذثثكػوفذنػفذعن تػرذونػفذذتا ننظنػضذا ػثراثمجمضعنترًاذأ   ػمً ذذاتذأىنمػضذب  غػضذيػيذ
ا ن فمػػضذا ال نونمػػػضذذبمنيػػ ذاال ػػػـذا ػػذيذمجاليػػػ ذبنح بػػضذبط قػػػضذثارمػػؼذا ننػػػثبذوماطػػيذ يػػػ ذأىلمػػضذنػػػف

ا فبؿذا واتؿذبمفذا ننظنضذوزب ئني ذونظرًاذ ن ذثالدنوذنفذوظ ئؼذنثاددةذ لننظنضذادذوا ث ومالمضذوثُذ
ذو ن ثخدنمي .

ثارمؼذ يومضذا اثنضذا ثج رمضذثثنحؿذييذعن تػرذذ(Dasgupta, 2010: 199)ذ الدذاقثرح
ثج رمػضتذملػيذثلػؾذا خطػوةذإدارةذأوذثشنؿذعن ترذإنش ئي ذكخطوةذأو ىذييذعنلمضذوتعذا اثنػضذا 

ذوىنػػػ ؾذننظنػػضب  اثنػػضذا ثج رمػػضذ لذزبػػػ ئفنوقػػعذا اثنػػضذا ثج رمػػضذ غػػػرضذثفلمػػؿذوقمػػ سذناريػػضذا 
ا اثنضذا ثج رمضذيين ؾذثالممـذأ ػيـذا اثنػضذا ثج رمػضذنػفذقبػؿذتػن عذا  م  ػضذقمنضذ ثفلمؿذذافخم رذ

 نر ػػلضذأنػػ ذخمػػ راتذا ثالمػػمـذاألخػػرهذا جيػػضذا نجيػػزةذأوذاذدوفوننظنػػ تذا وجيػػضذونػػ ذإ ػػىذذ ػػؾذوماػػ
ا المنػػػضذا ندركػػػضذ لاثنػػػضذا ثج رمػػػضذنػػػفذج نػػػبذذا ػػػىيثشػػػنؿذا ناريػػػضذب  اثنػػػضذا ثج رمػػػضذا ثػػػيذث ػػػثندذ

ذا ػػػػىا زبػػػػوفذ)ا ن ػػػػثلـ(.ذىػػػػذهذا ناريػػػػضذب  اثنػػػػضذا ثج رمػػػػضذثشػػػػمرذإ ػػػػىذإدراؾذا زبػػػػوفذا ػػػػذيذم ػػػػثندذ
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 فذج نػػبذا نر ػػؿذ)ا نجيػػز(ذم ػػثندذنالونػػ تذوتػػلمضذوثالممنمػػوذونػػفذا ناػػروؼذيػػيذىػػذاذا ننػػوذجذبػػ
ى ذوشػػػا رذذتىػػػ ورنزذذتثي وشختػػػمذتي وخت ئتػػػذتحال يػػػضذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضذ: ػػػثضذعن تػػػرذوىػػػيذا ػػػى
(Risitano, 2006, 6.)ذ

ىػػػيذا ثػػػزاـذأتػػػف بذذ(Bopper,2011:17حال يػػػضذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضذىػػػيذكػػػ  ثيذمتػػػلي ذ)ي
ذا ننظنػػػضذداءذ جنمػػػعذشػػػرك ءذا وجيػػػضىػػػذاذاألذتا نتػػ  حذو ػػػلوكيـذثجػػػ هذنػػػ ذثاػػػدهذا اثنػػػضذا ثج رمػػض

م ػػػنحذ يػػػذاذا نكػػػ فذافذم ػػػلـذنػػػ ذمخطػػػطذنػػػفذخبػػػرةذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضذنػػػفذخػػػثؿذنشػػػ ركضذجنمػػػعذ
علػػىذذ(Risitano,2006:7)ثوتػػؼذختػػ ئصذا اثنػػضذا ثج رمػػضذنػػفذقبػػؿذتنجنوعػػ تذا نتػػ  ح

توءذا ثك نؿذذأني ذنكون تذداخلمضذوخت ئصذا اثنضذا ثج رمضذثابرذعفذكملمضذإدراكي ذداخلم ذيي
شختػػمضذا اثنػػضذا ثج رمػػضذييػػوذمشػػمرذإ ػػىذا ػػثخداـذتػػل تذذننظنػػضتواألىلمػػضذيػػيذا حالػػضذونزاىػػضذا 

ويػيذىػذاذا نفثػوهذيػ فذا ػـذا اثنػضذا ثج رمػضذىػوذذننظنضشختمضذبشرمضذ لثابمرذعفذخت ئصذا 
جنوعػضذافثن ؿذآخرذ دعـذاالعثراؼذب  اثنضذا ثج رمػضذا ػذيذمنكػفذثواتػلوذب  كلنػضذأوذفػرؼذأوذن

ا ثج رمضذىوذرنزذا اثنػضذنفذاألوجوذا نينضذاألخرهذ تنعذاالعثراؼذب  اثنضذتذكلن تذأوذأفرؼ
ذ.ا ثج ري

ذىنػػػػػػػػػ ؾذشػػػػػػػػػا رذافذمكػػػػػػػػػوفذ ػػػػػػػػػوذارثبػػػػػػػػػ طذعػػػػػػػػػ طليتذوأخمػػػػػػػػػراًذذ ننظنػػػػػػػػػضذمنبغػػػػػػػػػيافذرنػػػػػػػػػزذا
واشػػػ رذذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضذا ػػػذيذثكػػػوفذنػػػفذعبػػػ راتذرن نػػػضذثابػػػرذعػػػفذخبػػػرةذاأليػػػرادذب  وجيػػػضذىػػػذه

(Bopper, 2011: 17ذبػػػ فذا شػػػا رذقػػػدذ)ذنبغػػػيو كػػػفذا شػػػا راتذمذ ًذأوذجػػػدمذ ًذكػػػوفذنتػػػفكم
 افذثكوفذي علضذوأتلمضذ م يؿذثذكرى ذنفذقبؿذا زائرذا ف  يذوا نفثنؿ.ذ

نينضذألني ذثنحؿذا يومضذوثفلؿذا ثن  ػؾذذآنل ًذافذاخثم رذعن ترذا اثنضذا ثج رمضذا نذكورةذ
ذننظنػضثكنؿذوثدعـذباتػي ذاآلخػرذ ثشػكمؿذتػورةذا وىذهذا نكون تذنفذعن ترذا اثنضذا ثج رمضذ

 ػػػيـذأمتػػػ ذبالػػػوةذوثلػػػردذا يومػػػض.ذيػػػيذىػػػذاذا نفثػػػوهذيػػػ فذاإلدارةذا نظ نمػػػضذ ان تػػػرذا  ػػػلمنضذوا ثػػػيذثُذ
ا نر ػلمفذ ر ػ ئؿذافذذتىذهذقدذث  عدذعلىذثفدمدذأ يـذا اثنضذا ثج رمػضذننظنضا اثنضذا ثج رمضذ ل

ىػػػذهذاال ػػػثراثمجم تذذنحػػػؿذتاثتػػػ التذا اثنػػػضذا ثج رمػػػضا ثػػػرومبذىػػػـذا ػػػذمفذمفػػػددوفذا ػػػثراثمجم تذ
 ,Risitano)ننظنػػػػضذثشػػػػنؿذا و ػػػػ ئطذوقنػػػػواتذا ثوزمػػػػعذا ثػػػػيذثفػػػػددذنوقػػػػعذا اثنػػػػضذا ثج رمػػػػضذ ل

 .ذ(2006:8
ذىنػػػػػ ؾذنجنوعػػػػػضذنػػػػػفذا الػػػػػراراتذا واجػػػػػبذاثخ ذىػػػػػ ذوا ثلكمػػػػػرذبيػػػػػ ذنلمػػػػػ ذقبػػػػػؿذوتػػػػػعذا ػػػػػـوذ

ذ(Hankinson, 2001: 129)ذعثنػػػضذ ننػػػثبذناػػػمفتذوىػػػذاذمنطبػػػؽذعلػػػىذا ننثجػػػ تذا جدمػػػدة
ذ:ذ(Kotlerت2006:344)وذMorgan et al., 2004:29))و
ذييذا ن تيذك فذا بمعذمثـذدوفذأيذثارمؼذال ـذا ننػثبتالقرار بان تضع اسم لمعالمة ام ال:  .ٔ

 وتػعذا ػـذننمػزذذاالذانوذزادذا ثوجوذوا طلبذف  مػ ًذذك فذا نشثروفذماثندوفذعلىذان نضذا ب ئعت
 ذ. فن مضذانل يـذ ننثج تذا ب ئامف
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 ػدهذا ننظنػضذا ادمػدذنػفذا خمػ راتذيػ  ننثبذقػدذمػثـذطرفػضذبنػ ءذعلػىذا ػـذقرار صاحب االسكم:  .ٕ
بنوجػػبذرختػػضذنػػفذقبػػؿذن  ػػؾذذنػػأخوذاًذا نتػػنعتذاوذا ػػـذا نػػوزعتذاوذقػػدذمكػػوفذا ػػـذا اثنػػضذ

علػىذا ػر ـذنػفذانػوذا اثنضذاالتليذاوذقدذمالوـذا ننثبذب  ثتنمعذثفػتذنظلػضذا ػنوذا خػ صذوذ
مالونػوفذذا ػذمفذاالذافذا ثجػ رذييذكحمرذنفذاالفم فذمكوفذا ػـذا نتػنعذىػوذاالكحػرذا ػثخدانً ت

 ىـذا خ تض.ذءعنلمضذا بمعذم ثخدنوفذا ن ذبإع دة

انػػ ـذا ننظنػػ تذاربػػعذا ػػثراثمجم تذرئم ػػمضذالخثمػػ رذا ػػـذقككرار وضككع او تسككمية اسككم العالمككة:  .ٖ
 ا اثنضذوىى:

ىنػػػ ذا ننظنػػضذالذثػػػربطذا ػػػني ذب  ػػػـذا ننػػػثبذواننػػػ ذ يػػػ ذا ػػػني ذذء المنفكككردة:اسكككتراتيجية االسكككما .ذأ
 ا ني .ذمثأحريشؿذا ننظنضذو فذذيالذمان وذيشؿذىذاذا ننثبذي فذىذاذذألنوا خ صذ

ذألنػو وذنمزةذوىىذثاللمؿذنت رمؼذا بفػثذوا ثطػومرذذاأل رةافذا ـذذ:عالمة األسرةاستراتيجية  .ذب
والذف جضذ لبفثذعفذا ـذاوذانل ؽذنلال تذتخنضذذاتذذف جضذ لبفثذوا ثطومرذبشكؿذكبمرذال

 كنم تذى ئلضذي ذاذك فذاال ـذجمداذثزدادذنبما تذىذاذاال ـ.

ثكوفذننثجػ تذنخثللػضذو كػفذالذمػثـذا ػثخداـذذمنفصمة لكل المنتجات: اسراستراتيجية اسماء  .ذح
ذ جنمعذا ننثج تذك  ف  ضذا   بالضذاذذ كؿذننثبذا نوذا خ صذذي ا ـذا ا ئلضذنل  ياػ دةذنػ ذثالػـو

 ا ننظنضذبطرحذننثج تذنخثللضذوبن ثوم تذجودةذنخثللض.

ا ػػػـذا ننظنػػػضذماطميػػػ ذا تػػػلضذذ:اسكككتراتيجية اسكككتخدام اسكككم المنظمكككة واسكككم المنكككتج المنفكككرد .ذخ
 ا شرعمضذواال ـذا لرديذماطيذا ننثبذتلضذا لردمضذوا ثنمز.

ا وظملػضذا ثػيذمؤدميػ ذذويػؽذافذا ػثراثمجمضذا ػـذا اثنػضذثخثلػؼ قرار اسكتراتيجية اسكم العالمكة: .ٗ
ذانواعذنفذا ثراثمجمضذا اثنض:ذذضوافذىن ؾذحثح

افذا زبػػػػ ئفذمالونػػػػوفذبشػػػػراءذا ننثجػػػػ تذذاتذا اثنػػػػضذا وظملمػػػػضذنػػػػفذاجػػػػؿذذالعالمككككة الوظيفيككككة: .ذأ
ف جػػضذاوذر بػػضذنامنػػضذ ػػدهذا زبػػوفذذإلشػػب عا فتػػوؿذعلػػىذا وظملػػضذا ثػػيذمؤدميػػ ذننػػثبذناػػمفذ

افذا ن ءذا اثن تذا وظملمضذ ي ذيرتضذكبمرةذذا ننثبذو ارهتعلىذنواتل تذذوىن ذمثـذا ثركمز
 ف ج تذور ب تذا زب ئفذوثفالمؽذنمزةذثن ي مضذاذاذنظرذ ي ذا زبوفذعلىذاني ذننمزة.ذإلشب ع

ثبػرزذىػذهذا اثنػضذيػيذا ننثجػ تذا ثػيذمتػابذعلػىذذاكحػرذنػ ذالعالمة التي ليا صورة مميكزة: .ذب
بػ ئفذعلػىذناريػضذا جػودةذاوذقم  ػي ذاوذكملمػضذا ػثخداني ذا زب ئفذا ثنممػزذبمنيػ ذاوذعػدـذقػدرةذا زذ

وىنػػ ذثلجػػئذا ننظنػػضذا ػػىذخلػػؽذتػػورةذننمػػزةذ لزبػػ ئفذعػػفذنل ػػي ذوننثج ثيػػ ذبشػػكؿذم ػػيؿذعلػػىذ
 زب ئني ذاالخثم رذوشراءذا ننثج تذنظرًاذ تورثي ذا ننمزة.

ذاثػػوذبػػؿذذم ػاىذا زبػػ ئفذا ػػىذا فتػػوؿذعلػىذا ننػػثبذبفػػدذالذالعالمككة التككي تعتمككد عمككئ الخبككرة: .ذت
ذ.ذنضم اوفذا ىذناريضذا زب ئفذواالن كفذا نرثبطضذبيذهذا اث
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  ليـذيػػػذافذا ػػثراثمجمضذا ػػػـذا اثنػػػضذثلاػػػبذدوراذرئم ػػػم ذيػػيذعنلمػػػضذثطػػػومرذننثجػػػ تذجدمػػػدة
اال ثراثمجم تذمجاؿذا ننظنضذثػدرؾذافذمالػعذا ننػثبذا جدمػدذ ناريػضذا ان تػرذذ يذها انمؽذوا ش نؿذ

 علمي ذ ثفالمؽذاىداؼذا ننظنضذنفذثطومرذا ننثبذا جدمد.ذذا ث ومالمضذا واجبذا ثركمز

ذا ننظنػػ تذبدرا ػػضذنالػػ طذقػػوةذاال ػػن ءذوتػػالذاعككادة احككالل االسككم: .٘ ا نوجػػودةذذي الذبػػدذافذثالػػـو
 دمي ذوختوتػً ذعنػدذقم نيػ ذبطػرحذننػثبذجدمػدذربنػ ذثكثشػؼذا ننظنػضذافذعلميػ ذعنػؿذافػثؿذ

ذ ؾذوجػػودذنن ي ػػمفذجػػددذاوذعنػػدذقم نيػػ ذوكػػذتال ػػني ذب ػػببذثغمػػرذاذواؽذوثلتػػمثتذا زبػػ ئف
ذبطػػرحذا ػػـذجدمػػدذبنػػ ذمن  ػػبذىػػذاذا ننػػثبذيثانػػؿذعلػػىذافػػثؿذاال ػػـذ بطػػرحذننػػثبذجدمػػدذيثالػػـو

ذ لننثبذا الدمـذبن ذمثن  بذنعذك يضذظرويي ذا داخلمضذوا خ رجمض.
 عالن من خالل وكالة قويةسابعًا: اال

ذيػػػػػػيذثالػػػػػػػدمـذا فنػػػػػػػثتشػػػػػػػبوذن ػػػػػػثاللضذنختتػػػػػػػضذذننظنػػػػػػ تذن ػػػػػػػثاللضذاوذُثاػػػػػػدذا وكػػػػػػػ الت
ذعبػػػػػػ رةذعػػػػػػفذننظنػػػػػػضذنثختتػػػػػػضذيػػػػػػيذاالعثنمػػػػػػضذوا ث ػػػػػػومالمضذ لزبػػػػػػ ئفذنال بػػػػػػؿذعنو ػػػػػػضذنامنػػػػػػضذاو

ذثخطػػػػػػػػػػمطذوثنظػػػػػػػػػػمـذوادارةذورق بػػػػػػػػػػضذوثن ػػػػػػػػػػمؽذا نشػػػػػػػػػػ ط تذوا لا  مػػػػػػػػػػ تذاالعثنمػػػػػػػػػػضذ لنالنػػػػػػػػػػمفذاي
ذوك  ػػػػػػػضذاإلعػػػػػػػثفذبجنلػػػػػػػضذوظػػػػػػػ ئؼذأىنيػػػػػػػ إعثنمػػػػػػػضذا ننظنػػػػػػػ تذا را بػػػػػػػضذيػػػػػػػيذفنػػػػػػػثتذ ذوثالػػػػػػػـو

ذ:(ٜٕٓٓ:ٕٛ٘)ا ز بيتوذ(ٜٜٛٔ:ٖٕٕرب باضتوذذ)ا اثؽ
 شراءذا ن  ف تذييذا تفؼذوا نجثتذأوذاألوق تذييذا نذم عذأوذا ثلل ز. .ٔ

 .وا كث  وج تإعدادذا نشراتذ .ٕ

 و.ثن  عدةذا نالفذييذثفدمدذنمزانمضذاإلعثفذييذننظن .ٖ

خراجذونفوه. .ٗ  إعدادذكؿذن ذمثالؽذب إلعثفذنفذثفرمرذوثتنمـذوا 

 لزبػػوفذا نيػػ ئيذا ن ػػثيدؼذوثفدمػػدذا نالػػ طذاإلعثنمػػضذا ثػػيذ ػػمثـذذا  ػػمكو وجمضإعػػدادذا درا ػػ تذ .٘
ذا ثركمزذعلمي ذييذاإلعثف.ذ

ننػػ ذمنثػػدذواذوالذثالثتػػرذنينػػضذوك  ػػضذاإلعػػثفذعلػػىذإعػػدادذاإلعثنػػ تذوكػػؿذنػػ ذمثالػػؽذبيػػ ت
ذدورى ذإ ىذا الم ـذبن  عدةذا نالفذييذر ـذ م  ثوذا ث ومالمضذاألخره.ذ

 نؿذنعذوك التذاإلعثفذعلىذاالثت ؿذا نب شرذنعذو  ئؿذوملتؿذكحمرذنفذا نالنمفذا ثا
ذاإلعثفتذوذ ؾذ لخدن تذا ننمزةذا ثيذثالدني ذا وك  ضتذو ن ذثثنمزذبوذنفذخت ئصذأىني :

 ثنثاي ذبخبراتذ نمضذنفذخثؿذثا نلي ذنعذعددذكبمرذنفذا نالنمفذوو  ئؿذاإلعثف. .ٔ

 ؿذاإلعثفذنن ذمك بي ذا نتداقمض.ثنثاي ذب  فم دمضذوبادى ذعفذا ثأحرذبوجي تذنظرذو  ئ .ٕ

ذإني ذثتـذييذعتومثي ذعددًاذنفذا نثختتمفذوا خبراءذييذنج ؿذا نش طذاإلعثني. .ٖ
ا ر ػػػػػػ  ضذذيػػػػػػيا اوانػػػػػػؿذا نػػػػػػؤحرةذومنبغػػػػػػيذعلػػػػػػىذإدارةذا ث ػػػػػػومؽذافذثأخػػػػػػذذبنظػػػػػػرذاالعثبػػػػػػ رذ

 :(Graham and Fill, 2007:41اإلعثنمض)
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فذمثكػررذبحيػ ذ نػراتذعدمػدةذيػيذ ػبمؿذثحبمػتذا لكػرةذأيذأفذا ر ػ  ضذاإلعثنمػضذمنبغػيذأالتكرار:  .1
يػػيذذىػػفذن ػػثالبؿذا ر ػػ  ضذبػػؿذواإل فػػ حذعلػػىذا  ػػ نعذأوذا الػػ رئذ ثالبػػؿذا لكػػرةذا جدمػػدةذنوتػػوعذ

 ا ر   ض.

ثلمػػدذعنلمػػضذاال ػػثنرارذيػػيذبػػثذا ر ػػ  ضذاإلعثنمػػضذيػػيذيثػػراتذنثا قبػػضذ لفلػػ ظذعلػػىذاالسككتمرار:  .2
مج دذنوع  نفذا والءذ ننثج تذا ننظنض.ذتلضذبمفذا زبوفذوا ننثج تذوا 

 ماطػػيذحنػػ رهذا نطلوبػػضذإذذمنكػػفذأفذذالذشػػؾذيػػيذأفذاإلعػػثفذمفثػػ جذإ ػػىذزنػػفذكػػ ؼٍذالوقككت:  .3
ذثمض:مثأخرذظيورذنثمجضذاإلعثفذ و ب بذاال

 ثبذقدذمفث جذإ ىذزنفذإلدراكوذنفذقبؿذا زبوفذخ تضذبادذدخوؿذأ ن ءذأجنبمض.نا ـذا ن .ذأ

نمضذ م تذقتمرةذ لثفوؿذنفذا ثيثكوذ اثنضذثج رمضذأوذننػثبذن ذمفث جذا زبوفذ لثرةذزنذ   ب ًذ .ذب
 خر.آنامفذإ ىذا ثيثؾذننثبذ

قدذثفوؿذاأل ب بذا ن دمضذا راىنضذ دهذباضذا زبػ ئفذدوفذشػرائيـذ لننثجػ تذا نامنػضذوىػذاذننػ ذ .ذت
ذمجاؿذنث ئبذا فنلضذاإلعثنمضذ مرذواتفضذبشكؿذجمدذييذا ندهذا التمر.

ذىػى ينتذبفؽذييذازدم دذا ف جضذا ىذوك التذاالعػثفذوذأتذىن ؾذنجنوعضذنفذا نثغمراوذ
ذ(:ٜٕٓٓ:ٕٛ٘)ا ز بيت

ا زمػػ دةذا نتػػطردةذيػػيذفجػػـذا نشػػ طذاالقثتػػ ديذنثنحػػؿذيػػيذزمػػ دةذعػػددذا ننظنػػ تذيػػيذك يػػضذ .ٔ
ا الط عػػ تذننػػ ذادهذا ػػػىذازدمػػ دذا نن ي ػػػضذبمنينػػ ذوا انػػػؿذعلػػىذجػػػذبذاكبػػرذعػػػددذنػػفذا زبػػػ ئفذ

  شراءذا ننثج ت.

 ؿذا ننثجػػػػ تذجاػػػػؿذنػػػػفذاالعػػػػثفذافػػػػدذاالدواتذاال   ػػػػمضذيػػػػيذثػػػػرومبذثلػػػػؾذا ثنػػػػ يسذيػػػػيذنجػػػػ .ٕ
يػػيذافذمتػػبحذنجػػ اًلذ لثنػػ يسذامتػػً ذ جػػذبذاكحػػرذنػػفذذبػػ إلعثفا ننثجػػ تذفثػػىذوتػػؿذاالنػػرذ

 ا نالنمفذييذا ثا نؿذنعذوك التذاالعثف.

اكثنػػ ؿذا نالونػػ تذا خ تػػضذبنينػػضذاالعػػثفذيػػيذثوزمػػعذا نيػػ ـذا لنمػػضذعلػػىذثختتػػ تذنخثللػػضذ .ٖ
ذبػػ إلعثفيتػًثذعػػفذا نيػ ـذا ث ػػومالمضذاالخػرهذا نثالالػػضذذت  ثفرمرذوا ثتػػنمـذوا ر ػـذوا ثلػػومفكػ

 كدرا ضذا  وؽذوا زب ئفذوا و  ئؿ.

ف جػػػضذا الط عػػػ تذا ث ػػػومالمضذا نخثللػػػضذ ثػػػويمرذاجيػػػزةذقومػػػضذثنكنيػػػ ذنػػػفذا المػػػ ـذبنينػػػضذا انلمػػػضذ .ٗ
 االعثنمضذنم بضذعفذا نالفذييذثلؾذا الط ع ت.

 نشػػػثركضذ كػػػؿذنػػػفذا نالػػػفذوا و ػػػملضذاالعثنمػػػضذوذ ػػػؾذب خثتػػػ رذعػػػددذنػػػراتذثػػػويمرذا خدنػػػضذا .٘
 االثت ؿذون ذمثباوذنفذجيدذوثويمرذا وقت.

ظيورذو  ئؿذاعثنمضذجدمدةذثثنمزذكؿذوافدةذنني ذباددذنفذا خت ئصذثخثلػؼذعػفذنحمثثيػ ذ .ٙ
ذنفذا و  ئؿذاالعثنمضذاالخره.ذ

ذ
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 بحوث التسويق ثامنًا:
ب فػثذا ذمثباػوىوذبنح بضذثفدمدذاال لوبذا النيذا ذيذذ وماليثافذثفديذخطواتذا بفثذا 

وملمدذذ ؾذييذوتعذخرمطػضذزننمػضذذ لوتوؿذا ىذا نالون تذوا فال ئؽذا ثيذمبفثذعني تذيا ث ومال
االثمػػػػػػضذذا خطػػػػػػواتذيػػػػػػؽا واجبػػػػػػ تذوا نيػػػػػػ ـذا خ تػػػػػػضذب  بفػػػػػػثذوا بػػػػػػ فحمفذوذذيميػػػػػػ ذثفػػػػػػددذ لبفػػػػػػث
ذ(:ٕ٘ٔٓ:ٕٚٔ(ذو)عبدذا فنمدتٖٕٓٓ:ٕٗٔ)ب زرعضت

درا ػػثوذعلمػػوذافذذا ث ػػوماليا ب فػػثذذأقبػػؿذافذمبػػدتحديككد المشكككمة واغككراض البحككث واىدافككو:  .ٔ
ودرا ػػضذظروييػػ ذذا نشػػكلضوا ثاػػرؼذعلػػىذاباػػ دذذبنشػػكلثومبفػػثذعػػفذثل ػػمرذ لظػػواىرذا نفمطػػضذ

حػـذعلمػوذافذمفػددذاال ػراضذايذ نػ ذاذناػدذذغمراتذا ثيذثؤحرذيمي ذوكمؼذنشػأتتثا نفمطضذوا ن
ذونػػفا الػػراراتذا نطلػػوبذاثخ ذىػػ أذىػػؿذنخثػػ رذا  ػػارذا ح بػػتذاوذا نثغمػػرأذذىػػذهذا بفػػثأذايذنػػ 
ثثفػػددذيػػػيذناريػػضذنػػ ذا نالونػػ تذا ثزنػػضذ ن ػػ عدةذاالدارةذيػػػيذذا ث ػػوماليذيػػ فذاىػػداؼذا بفػػث

 االخثم رذبمفذا بدائؿذا ناروتض.

ومثتػػػنفذذ ػػػؾذخطػػػضذ ثفالمػػػؽذا يػػػدؼذبثتػػػنمـذمػػػثثءـذنػػػعذطبماػػػضذا نشػػػكلضذتصكككميم البحكككث:  .ٕ
مفػددذا ب فػثذاطػ رذا نجثنػػعذوماػمفذبشػكؿذنكثػوبذنتػ درذا نالونػػ تذاذذذتودىػ وظػروؼذوج

ذبثفدمػػدذثكللػػضذا بفػػثذا نبدئمػػضذثنيمػػداذذؽذجنػػعذا بم نػػ تتائػػا ثزنػػضذ بفحػػوذوا ػػ  مبذوطرذ ومالػػـو
ذ:ىىذحثثذخطواتذا   مضذا ث وماليذ.ذومثتنفذثتنمـذا بفثا ئد لنواءنضذبمفذا ثكللضذوا 

علػػىذا نشػػكلضذا نطلوبػػضذذى اذذمثوقػػؼذنػػوعذا بم نػػ تذونتػػ درذذىا:تحديككد نككوع البيانككات ومصككادر  .ذأ
ثفدمػػػدذا بم نػػػ تذا نطلوبػػػضذك يػػػضتذحػػػـذمػػػثـذذي نػػػوذمػػػثـذاوالًذذنػػػفذحػػػـنا  جثيػػػ تذواىػػػداؼذا بفػػػثتذوذ

ثتنمؼذىذهذا بم ن تذا ىذبم ن تذح نومضتذايذثلؾذا ثػيذمنكػفذا فتػوؿذعلميػ ذنػفذا نالونػ تذ
ذواإلفتػػػ ءاتا ػػػ تذا  ػػػ بالضذنحػػػؿذافتػػػ ءاتذا  ػػػك فذوا كثمبػػػ تذوا  ػػػجثتذا نثػػػوايرةذاوذا درذ

ذوا بفػػوثذا النمػػضذا نث فػػضذ ػػدهذىمئػػ تذا بفػػثذوا ج ناػػ تتذوالذظنػػضا نثػػوايرةذيػػيذ ػػجثتذا نن
وا نػوعذا حػ نيذذا ح نومػضذ درا بم ن تذييذا نتذقبؿذا ثأكمدذنفذثوايرذث وماليا الم ـذببفثذذنبغيم

ختمتػػ ذ لدرا ػػضتذوثنال ػػـذبػػدورى ذا ػػىذذنػػفذا نتػػ درذىػػيذا نتػػ درذاالو مػػضذوىػػيذا ثػػيذثاػػد
 وا نثفظض.ذحثثذادوات:ذاال ثالت ءذوا ثجربض

اجػػػراءذا درا ػػػضذيػػػ فذعلميػػػ ذافذثفػػػددذشػػػكؿذذظنػػػضاذاذنػػػ ذقػػػررتذا ننذتحديكككد التحميكككل المطمكككوب: .ذب
مػػؤحرذذ ػػؾذيػػيذا ػػ  مبذجنػػعذا بم نػػ تذا نطلوبػػضتذونػػدهذاذذا ثفلمػػؿذا ػػذيذ ػػوؼذثاثنػػدذعلمػػوتذ

علػىذذفجـذنجثنعذا درا ضذو ػن ثوتذا ث وماليذمضذنني تذومفددذا ب فثثوايرذ ل لضذرقنمضذوزنن
ن ػػػبذ بفحػػػوذىػػػؿذمػػػثـذعلػػػىذا ػػػ سذا فتػػػرذا شػػػ نؿذاوذمخثػػػ رذاالذافذمالػػػررذا ث ػػػوماليذا ب فػػػث
اذذع دةذن ذم ثخدـذا لوبذا امن تذييذف  ضذكبرذنجثنعذا بفػثذوثشػثثوذ؛ذاذذانػوذ ػمسذتذعمنض

 ػثيثكمضذافذمػثـذبفػثذنجثنػعذا نثاػ نلمفذك يػضذنفذا ننكفذاوذا ن ثفبذييذدرا ػضذا  ػلعذاال
 ا غ زمضتذاالح ثتذواال ذمض.ذهنحؿذا نم 
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بادذافذمالوـذا ب فثذبثفدمدذا نجثنعذبوتوحذعلموذافذذتحديد العينة وطريقة اختيار مفرداتيا: .ذت
ذب خثمػ رذذويالػ ًذذونفػدداًذذدقمالػ ًذذماريوذثارمل ًذ  درجػضذثػوايرذا ختػ ئصذا نطلػوبذدرا ػثي تذحػـذمالػـو

ذا ثػػي.ذوىنػػ ؾذنوعػػ فذرئم ػػم فذنػػفذا امنػػ تتذا امنػػ تذاالفثن  مػػضتذوىػػيذا امنػػ تذا درا ػػضنػػضذعم
نػػػفذنلػػرداتذا نجثنػػػعذنلػػسذا لرتػػػضذيػػيذاالخثمػػػ رذا امنػػضذب فثنػػػ ؿذنفػػػددتذذةمكػػوفذ كػػػؿذنلػػرد

وا امن تذ مرذاالفثن  مضذا ثيذماثندذاخثم رى ذعلىذثوايرذخت ئصذنامنضذييذا امنػضذنوتػوعذ
ذا درا ض.

ذ:لبحث الميدانيتنفيذ ا .ٖ
ذا ب فػػػثذاختيكككار العينكككة: .ذأ ذباػػػدذثفدمػػػدذنجثنػػػعذا بفػػػثذوفجػػػـذا امنػػػضذوطرمالػػػضذاالخثمػػػ رتذمالػػػـو

اط رذا نجثنعذا ذيذ ػوؼذمػثـذننػوذاخثمػ رذا امنػضذوخ تػضذاذاذك نػتذا امنػضذذبثجيمزذا ث ومالي
ذمػ ًذاوذا ذوخ تػضذاذاذكػ فذا نجثنػعذتػغمرذا نالررذ ػفبي ذافثن  مػضذومنكػفذاخثمػ رذا امنػضذمػدوم ًذ

ذثبا ذ ظروؼذا بفثذوطبماضذا امنض.
بدرجػػضذكبمػػرةذعلػػىذاعػػدادذذا ث ػػوماليذمثوقػػؼذنجػػ حذا بفػػثذتجييككز المقككابمين واجككراء المقابمككة:ب. 

وخطػواتذاجػراءذذا بم نػ تبيػ ذيػيذجنػعذذملثزنػوفافذذنبغػيا ثػيذموذا نال بلمفذوثلينيـذ طبماضذعنليـذ
 ا نال بلض.ذإلثن ـا نن  بذننوذا وقتذذا ن ثالتيا نال بلضذفثىذمنكنيـذك بذثا وفذ

نامنػضذ ػواءذذاًذوذرنػوزذأذ ًذثرنمزذاال ثن راتذواعط ئي ذارق نذمنبغيذترميز االستمارات ومراجعتيا:. 4
قبؿذجنعذا بم ن تذاوذاحن ءذجنعذا بم ن تذنن ذم يؿذنفذعنلمضذجدمػضذا نالػ بلمفذوا ثػزانيـذب  امنػ تذ

ضذا بم نػػ تذا نطلوبػػضذفثػػىذالذثكػػوفذاال ػػثن رةذا ػػثمل ءذاال ػػثن رةذ ك يػػذ ؾا  ػػ بؽذثفدمػػدى ذ يػػـتذوكػػذ
ذا ث ومالي.ذشروطذا بفثذالذث ثويينامبضذوا ثبا دذاال ثن رةذا ثيذ

و ػملضذثثطلػبذذاػدافذعنلمضذثجنمعذا بم ن تذعػفذطرمػؽذا ػثن راتذاال ػثبم فذثُذتفريغ البيانات: . 5
فدمػػػدذا نثغمػػػراتذعنلمػػػضذثلرمػػػغذ نػػػ ذافثوثػػػوذنػػػفذبم نػػػ تذتػػػنفذجػػػداوؿذناػػػدةذبطرمالػػػضذثنكننػػػ ذنػػػفذث

ذمج دذا اثق تذا نخثللضذبمني ذثنيمداذ انلمضذا ثفلمؿذا ث  مض.اا نطلوبذدرا ثي تذوذ
ذ:ويؽذاالثيمنكفذثال مـذىذهذا خطضذا ىذنرافؿذ: مقترحاتالتحميل والنتائج وال. 6
ومالتػدذبيػػ ذاعطػػ ءذناػ نيذخ تػػضذ لاثقػػ تذا ثػيذثوتػػفي ذا بم نػػ تذا ثػػيذالتحميككل والتفسككير:  .ذأ

 اي ذوبم فذا اثق تذا نثداخلضذبمني ذوطبماضذىذهذا اثق تذافذوجدت.مثـذثجنم

:ذوثانػػػىذا ػػربطذبػػمفذا ثفلػػػمثتذا  ػػ بؽذا ػػثنث جي ذوربطيػػػ ذبنػػ ذ ػػبؽذنػػػفذاسككتخالص النتككائج .ذب
اوذا  ػػػػػلبتذاوذىػػػػػوذخلػػػػػؽذعثقػػػػػ تذبػػػػػمفذا نشػػػػػكلضذا ناروتػػػػػضذذب إلمجػػػػػ بايثراتػػػػػ تذ ػػػػػواءذ

 بطذبمنين .وا ثفلمثتذا ن ثخلتضذييذا خطوةذا   بالضذوا رذ

 لنشكلضذاوذنوتوعذا درا ضذييذتوءذذا ث وماليذمالثرفي ذا ب فثذا ثيا فلوؿذذىيذ:مقترحاتال .ذت
ؽذا ثػيذمنكػفذا ػثخداني ذائػن ذا لرتذعنوذا نث ئبذنعذبم فذننمزاتذونشػكثتذكػؿذبػدمؿذوا طرذ

فػػثذافذمكثلػػيذا ب ذنبغػػيا  ػػلبمضتذاوذا ػػ  مبذا ثغلػػبذعلميػ ذافذانكػػفتذيػػثذمذ لثاللمػؿذنػػفذاالحػػ ر



22 
 

ا ثػػيذمنكػػفذافذذثفػػدم تا نشػػكلضذبػػؿذالبػػدذنػػفذثتػػومرذا ذ نواجيػػضباػػرضذفػػؿذناػػمفذاوذفلػػوؿذ
ذكلن ذانكفذذ ؾ.ذثفدم تثواجوذكؿذبدمؿذوبم فذكملمضذا ثغلبذعلىذىذهذا 

بثالدمـذنث ئبذا درا ضذوثوتم ثي ذييذشكؿذثالرمرذذا ث وماليذمالوـذا ب فثذاعداد التقرير النيائي: .ٚ
 اػرضذا بم نػ تذذظنػض مفذيػيذا ننؤوذثتػ ؿذا رئم ػيذبػمفذا ب فػثذوا ن ػا ثالرمػرذبنح بػضذاالذادومُذ

ذبطرمالضذنث الضذث يؿذعلىذاالدارةذاال ثل دةذنني .ذنالثرف تا ثيذثـذث جملي ذوثفلملي تذوا 
 المنتجات الجديدةتاسعًا: 

ثنحػػػؿذنالطػػضذاالرثكػػػ زذذذاذثلاػػبذا ننثجػػ تذدورًاذرئم ػػػً ذيػػيذثوجمػػوذنخثلػػػؼذانشػػطضذا ننظنػػض
ثوجموذا الراراتذا ث ومالمضذك يضذوثاظمـذاالشب عذا نطلوبذالفثم ج تذا زب ئفذونفذحنػضذذا رئم ضذيي

ا نؤكدذافذا ننثبذالذمدوـذطومًثذييوذمنػرذبػدورةذفمػ ةذذنفذ كفذتتن فذا ثنرارمضذا ننظنضذوننوى 
ذنبما ثػوذوثنثيػىذبػوذييثفددذا ندةذا ثيذمبالىذيمي ذييذا  وؽذا ىذ  مضذبدامضذظيورذثفدم تذثؤحرذ

ذكأفػػػدا ػػػىذنرفلػػػضذا ثػػػدىورذعلػػػىذىػػػذاذاال ػػػ سذقػػػدذثلجػػػأذا ننظنػػػضذا ػػػىذا ػػػلوبذا ننثجػػػ تذا جدمػػػدةذ
ذاال   مبذا ترورمضذوا ثزنضذ نواجيضذثلؾذا ثفدم ت.

ذايذشػػػػػػيءذمػػػػػػثـذثالدمنػػػػػػوذا ػػػػػػىذا  ػػػػػػوؽذبشػػػػػػرطذعػػػػػػدـذوجػػػػػػودذ"ماػػػػػػرؼذا ننػػػػػػثبذا جدمػػػػػػدذب نػػػػػػو
ذأجدمػػػػػدًاذايذثغممػػػػػػرذمطػػػػػػرذذننثجػػػػػػ ًذذاػػػػػػدكنػػػػػ ذمُذذ"خبػػػػػرةذ ػػػػػػ بالضذ ػػػػػدهذا زبػػػػػػوفذوا ننظنػػػػػػضذبيػػػػػذاذا ننػػػػػػثب

علػػىذا ننثجػػ تذا ف  مػػضذ ػػواءذكػػ فذىػػذاذيػػيذشػػكؿذاتػػ يضذا ػػثخدان تذجدمػػدةذاوذثغممػػرذيػػيذننػػطذ
اخثلػػػؼذا بػػػ فحوفذيػػػيذ(تذوذٕٖٔتذٕٔٓٓذا ثابئػػػضذوا ثغلمػػػؼذاوذثغممػػػرذاال ػػػـذا ثجػػػ ريذ)ابػػػوذقفػػػؼت

يػيذثفدمػدذذنج ؿذا ننثج تذا جدمدةذعلىذوتعذثتػنمؼذنفػددذ لننثجػ تذا جدمػدةذنظػرًاذالخػثثييـ
 ,Kotler)ونثاددذاالبا دذييذىػذاذاالطػ رذقػدـذذ ًذىذاذاالخمرذن بمذوتؼنتطلحذا ننثبذا جدمدذب

(ذثتػػنملً ذ لننثجػػ تذا جدمػػدةذمالػػوـذعلػػىذدنػػبذنامػػ رمفذىنػػ ذدرجػػضذاالبثكػػ رذب  ن ػػبضذ726 :2006
ذنمزذبمفذ ثضذاتن ؼذىي:ذاذ ل وؽذودرجضذاالبثك رذب  ن بضذ لننظنضذ

نػرةذذألوؿثكوفذجدمدةذعلىذا ننظنػضذوا  ػوؽذوا زبػ ئفذثطػرحذذمرة: ألولح منتجات جديدة تطر  .ٔ
 ييذا  وؽ.

ىػػذهذا ننثجػػ تذ م ػػتذجدمػػدةذعلػػىذا  ػػوؽذواننػػ ذجدمػػدةذعلػػىذذاضككافة خطككوط منتجككات جديككدة: .ٕ
ا ننظنضذثف وؿذات يثي ذا ىذخطوطذننثج ثي ذبغمضذا ثحن رذيرصذ وقمضذنثويرةذييذقط ع تذ

  وقمضذنامنض.

ذا ننظنػػضذذمنتجككات الحاليككة:توسككيع خطككوط ال .ٖ ننثجػػ تذجدمػػدةذا ػػىذخػػطذننثج ثيػػ ذذبإتػػ يضثالػػـو
 ا ف  يذفمثذثكوفذخت ئتي ذونواتل ثي ذقرمبضذنفذا ننثج تذا ف  مض.

ثاػدمثتذوثف ػمن تذعلػىذننثج ثيػ ذا ف  مػضذذبػإجراءثالػوـذا ننظنػضذذتحسين المنتجكات الحاليكة: .ٗ
 فذاوذنواجيضذا نن ي ضذييذا  وؽ.زم دةذا المنضذا نت يضذ لزب ئذبغرضذثاللمؿذا ثكللضت
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ثانػػؿذا ننظنػػضذيػػيذىػػذهذا ف  ػػضذعلػػىذاعػػ دةذثنوتػػعذننثج ثيػػ ذيػػيذذالمنتجككات: ضككعاعككادة تمو  .٘
نني ذاكثش ؼذا ثخدان تذجدمدةذ ننثج ثي ذاوذثغممرذ ػلوكم تذذأل ب بقط ع تذ وقمضذنامنضذ

 ا زب ئفذييذىذهذا الط ع ت.

نظػػرذا ننظنػػضذاذاذكػػ فذثخلػػمضذا ثكػػ  مؼذذنػػفذوجيػػضالمنتجككات الجديككدة المنخفضككة التكمفككة:  .ٙ
ذاػػد ػػواءذثكػػ  مؼذاالنثػػ جذاوذا ث ػػومؽذ ػػوؼذثػػؤديذا ػػىذزمػػ دةذا المنػػضذا نتػػ يضذ لزبػػ ئفذي نػػوذمُذ

ذننثجً ذجدمدًاذو كفذ مسذب  ن بضذ ل وؽ.ذ
ذ(:ذٕ٘ٓٓ:ٖٗا راويتب آلثيذ)ا ننثبذا جدمدذوثكنفذأىنمضذ

ـذنػػػػفذخػػػػثؿذثالػػػػدمـذننثجػػػػ تذجدمػػػػدةذنواجيػػػػضذا ثغمػػػػرذا ن ػػػػثنرذيػػػػيذف جػػػػ تذا زبػػػػ ئفذور بػػػػ ثي .ٔ
ذوب  نواتل تذا نر وبض.ذ

دخػػػ ؿذنواتػػػل تذجدمػػػدةذعلميػػػ ذاوذ .ٕ ثنشػػػمطذا نبماػػػ تذ لننثجػػػ تذا راكػػػدةذنػػػفذخػػػثؿذثف ػػػمني ذوا 
ذاكثش ؼذا ثخدان تذجدمدةذ ي .ذ

علػىذثالػدمـذنػ ذذننظنػضنواجيضذا ثيدمدذا ثن ي يتذإذذأفذإنك نمػضذا ثلػوؽذا ثن ي ػيذثػرثبطذبالػدرةذا  .ٖ
ذنثطلب تذا  وؽذوذ ؾذب ببذثك يؤذا لرصذا ثن ي مض.ذمن جـذنعذ

وخلػضذا ثكػ  مؼذذننظنػضاالخذذبلوائدذا ثال نضذا فدمحضذا ثيذثؤديذا ىذزم دةذا كلػ ءةذا ثشػغملمضذ ل .ٗ
ذذوثف مفذا جودة.ذ

وا ثػػيذذيـيػػيذاأل ػػواؽذنػػفذخػػثؿذا ثفدمػػدذا ػػدقمؽذ ف جػػ تذا زبػػ ئفذور بػػ ثذثبثازمػػزذنركػػزذا ننػػ .٘
ذنن ذمؤديذا ىذاث  عذشيرثوذوزم دةذنبما ثو.ذذثبواتل تذا ننثناكسذييذدقضذثفدمدذن

ا ىذانثثؾذقواعدذعلنمضذوثالنمضذثنكني ذييذذننظن تتذإذذثزدادذف جضذا ى ابثك رذا ثال نضذوثطومرذ .ٙ
ا ثػػػػػيذثواجييػػػػػ ذدوفذا ف جػػػػػضذا ن ػػػػػثنرةذا ػػػػػىذاال ػػػػػثا نضذب  جيػػػػػ تذذثفػػػػػدم توتػػػػػعذا فلػػػػػوؿذ ل

ذا خ رجمض.ذ
علػػػىذا بفػػػثذذننظنػػػضأفذىنػػػ ؾذعثقػػػضذطردمػػػضذقومػػػضذبػػػمفذقػػػدرةذا ذا  ػػػايذ زمػػػ دةذاإلنث جمػػػضتذإذ .ٚ

وا ثطومرذواىثن ني ذبوتذوثويمرذا نواردذ وذنػفذجيػضتذوبػمفذقػدرثي ذعلػىذثف ػمفذاإلنث جمػضذنػفذ
ذجيضذأخره.

 :(Shroeder,2006:58)ىن ؾذحثثذا ثراثمجم تذا   مضذييذعنلمضذثالدمـذا ننثبذا جدمد

جيػػضذا نظػػرذىػػذهذمنبغػػيذافذثنػػثبذنػػ ذث ػػثطمعذافذثبمػػعذويػػيذويالػػً ذ وذذاسككتراتيجية قيككادة السككوق: .ٔ
ىذهذا ف  ضذي فذا ننثج تذا جدمدةذثثفددذبوا طضذا  وؽذنعذاالخذذقلػمًثذب العثبػ رذنػوعذا ثالنمػضذ

ا جدمػدذوالذبػدذذثبا ننػذيػيذثالػدمـذا مػوافذف ج تذا زبػوفذىػيذاال ػ سذا ػذيذم ػثندذذا ن ثخدنضت
 دذا ننثج تذا جدمدةذا ثيذمفث جي ذا  وؽ.نفذاالعثن دذعلىذبفوثذا ث ومؽذ ثفدم

ثالثػػػرحذب نػػػوذمنبغػػػيذافذثبمػػػعذنػػػ ذث ػػػثطمعذافذثنػػػثبذيػػػ فذا ننثجػػػ تذذاسكككتراتيجية قيكككادة التقنيكككة: .ٕ
ا جدمػػدةذث ػػثندذبتػػوءذا ثالنمػػضذا ن ػػثخدنضذيػػيذا ننظنػػضذنػػعذاعطػػ ءذقلمػػؿذنػػفذاالعثبػػ رذ ل ػػوؽذ
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ا ننثج تذا ثيذثنثبذييذا  وؽذواني ذا ثراثمجمضذثثطلبذعنؿذث وماليذمالوـذبخلؽذا  وؽذوبمعذ
ووجيضذا نظرذىذهذمنكػفذا ػثفكـذاوذا  ػمطرةذبيػ ذنػفذخػثؿذاال ػثخداـذا ل عػؿذ لثالنمػضذوثب ػمطذ

 لبفػثذذضذمثطلػبذوجػودذاق ػ ـا ثغمراتذا ثيذثفتؿذييذا ث ػومؽذونجػ حذنحػؿذىػذهذاال ػثراثمجم
 وؽ.وا ثطومرذ خلؽذا ننثج تذا نثلوقضذوثنكني ذنفذانثثؾذفرمضذ ي ذييذا  

افذثالػػدمـذا ننثػػوجذا جدمػػدذويالػػً ذ وجيػػضذنظػػرذىػػذهذىػػيذذالمتبككادل لموظككائف: اسككتراتيجية التفاعككل .ٖ
نينػػضذوظ ئلمػػضذنثب د ػػضذونثداخلػػضذيػػيذطبماثيػػ ذوثثطلػػبذا ثاػػ وفذنػػ ذبػػمفذا ث ػػومؽذوا وظػػ ئؼذ

ا جدمػػػدذىػػػيذ م ػػػتذعنلمػػػضذثختػػػعذكلمػػػً ذ المػػػ دةذا ثالنمػػػضذذثبا ننػػػذاالخػػػرهذاذذافذعنلمػػػضذثطػػػومر
يػػػيذا ننظنػػػضذوالذثختػػػعذكلمػػػً ذ ر بػػػ تذا  ػػػوؽذبػػػؿذانيػػػ ذنجيػػػودذثن ػػػماليذنػػػ ذبػػػمفذذا ن ػػػثخدنض

ذوظ ئؼذا ننظنضذجنماي .
ثبنػػيذا ننػثبذا جدمػػدذوا ثػيذنػػفذخث يػ ذمنكنػػوذنػفذقبػػوؿذ افذا زبػوفذمنػػرذيػيذخنػػسذنرافػؿذ

 (:ٕٓٓٓ:ٖٗٔا ننثبذوىيذ)ا دموهذجيت

ىذاذمثطلبذزم دةذا ثرومبذن ذانكفذوىيذا نرفلضذا ثيذمايذيمي ذا زبوفذبوجودذا ننثبذوذاالدراك:  .ٔ
  ثكومفذف  ضذا وعيذعندذا زبوف.ذ

ا زبػػوفذملػػثشذعػػفذا نالونػػ تذا ثػػيذثخػػصذا ننػػثبذوخػػثؿذىػػذهذا نرفلػػضذيػػ فذا زبػػ ئفذالفائككدة:  .ٕ
افذمفتلواذعلىذنالون تذك يمضذعفذكملمضذا ثخداـذا ننثبذون ذىيذا نزام ذا ثػيذمنكػفذذنبغيم

 ا فتوؿذعلمي .

ىنػ ذمالػمـذيوائػدذا ننػثبذومالػػررذيمنػ ذاذاذكػ فذرا بػً ذيػيذثجربثػوذاـذالذوذ ػؾذعلػػىذا زبػوفذالتقيكيم:  .ٖ
 توءذن ذنث حذنفذنثغمراتذوعوانؿ.

ا زبوفذمخثبرذومثذوؽذا ننثبذاوذمفوؿذذ ػؾذ ثفدمػدذنزامػ هذويوائػدهذومنكػفذعػفذطرمػؽذالتجربة:  .ٗ
 ا امن تذا نج نمضذنفذثفالمؽذذ ؾذعندذا زبوف.

ننػػػثبذومنكػػػفذافذمثوقػػػعذيػػػيذا ػػػثخداني ذ ثلػػػيذبف ج ثػػػوذوث ػػػثخدـذا نشػػػثريذمالثنػػػيذا  االختيكككار: .٘
 االنشطضذا ثرومجمضذ ثفلمزذف  ضذاع دةذا شراء.ذ
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 الفصل الثالث
 هافرضيات واختبار متغيرات الدراسة وتشخيصها وصف

 يًر اددتصنددادصمنددًصمدددصواددلصب انددا ص يمنحددو يدصومقترحددا صتمهيددً لصياددياستص اددت تا ا ص
صو يضرعيددتص ددمص يم نمتدديدص يمنحددو تيد ختنددارص يضرادديا ص ير ياددتصحددومصمتريددر  ص يًر اددتثصومدددص دد  ص

 إلحادددا يتص   ص ية لدددتصيددد يبصتثدددتممصمناحددد صومة يدددا ص ددد  صاادددتخً  ص يمتددداألصمددددص  ادددايي صن
 .(77 يضامصعلىص يتضاايمص يمواحتص مص يثنمص)

 
ص( خارطة طريق مباحث وفقرات الفصل الثالث77الشكل )
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وصف متغٌرات : المبحث األول
 الدراسة وتشخٌصها

وصف متغٌرات الدراسة 
وتشخٌصها فً معمل االلبسة 

 الجاهزة ولدي 

وصف متغٌرات الدراسة 
وتشخٌصها فً الشركة العامة 

 لصناعة االدوٌة

اختبار فرضٌات : المبحث الثانً
 الدراسة

 العالقة التوافقٌة: الفرضٌة االولى

 االهمٌة النسبٌة: الفرضٌة الثانٌة

معنوٌة : الفرضٌة الثالثة
 المتغٌرات
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 المبحث األول
 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

 دمصمةمدمص مينادتص ي دا لدصويدًشصو يثدرنتصصمتريدر  ص يًر ادتيمنحد صاديت صوادلص مص   ص 
 يةامتصيا اعتص مًويدتصو يتدمص نهرتهداص ادتماردص مادتنا تصمددصخد مصتحليدمص ر اص  در ًص يةي دتصحدومص

صمترير  ص يًر ات.ص
 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها في معمل االلبسة الجاهزة ولدي.اواًل: 

 التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوسط الحسابي (8الجدول )
 في معمل االلبسة الجاهزة ولدي

 ت

 التوزيعات التكرارية والنسب المئوية
االنحراف 
 اتفق محايد اتفقال  الوسط الحسابي  المعياري

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 االجتماعيتحديات التسويق (1) 
X1 10 20.0 18 36.0 22 44.0 0.770902.2400ص 

X2 5 10.0 19 38.0 26 52.0 0.67279 2.4200 

X3 12 24.0 14 28.0 24 48.0 0.82214 2.2400 

X4 8 16.0 7 14.0 35 70.0 0.76158 2.5400 

X5 9 18.0 19 38.0 22 44.0 0.75078 2.2600 

 2.34 0.755638 51.6 25.8 30.8 15.4 17.6 8.8 المعدل

 كفاءة والفاعميةتحديات ال(2) 
X6 8 16.0 13 26.0 29 58.0 0.758352.4200ص 

X7 6 12.0 18 36.0 26 52.0 0.69985 2.4000 

X8 6 12.0 14 28.0 30 60.0 0.70682 2.4800 

X9 9 18.0 8 16.0 33 66.0 0.78870 2.4800 

X10 3 6.0 11 22.0 36 72.0 0.59281 2.6600 

 2.488 0.709306 51.6 25.8 25.6 12.8 12.8 6.4 المعدل

 تحديات التقنية التسويقية(3) 
X11 6 12.0 15 30.0 29 58.0 0.70595 2.4600 

X12 2 4.0 24 48.0 24 48.0 0.57711 2.4400 

X13 4 8.0 6 12.0 40 80.0 0.60744 2.7200 

X14 4 8.0 15 30.0 31 62.0 0.64555 2.5400 

X15 4 8.0 17 34.0 29 58.0 0.64681 2.5000 

 2.532 0.636572 61.2 30.6 30.8 15.4 8 4 المعدل
صتحديات االتصاالت التسويقية(4) 

X16 8 16.0 11 22.0 31 62.0 0.761582.4600ص 

X17 8 16.0 6 12.0 36 72.0 0.760242.5600ص 

X18 2 4.0 12 24.0 36 72.0 0.55107 2.6800 

X19 7 14.0 12 24.0 31 62.0 0.73512 2.4800 

X20 9 18.0 12 24.0 292.4000 0.78246 58.0ص 
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 2.516 0.718094 65.2 32.6 21.2 10.6 13.6 6.8 المعدل

صتحديات إدارة الجودة التسويقية(5) 
X21 10 20.0 182.2400 0.77090 44.0 22 36.0ص 

X22 2 4.0 22 44.0 26 52.0 0.57994 2.4800 

X23 6 12.0 15 30.0 29 58.0 0.70595 2.4600 

X24 6 12.0 15 30.0 29 58.0 0.70595 2.4600 

X25 10 20.0 13 26.0 27 54.0 0.79821 2.3400 

 2.396 0.71219 53.2 26.6 33.2 16.6 13.6 6.8 المعدل
صتحديات المنافسة التسويقية(6) 

X26 19 38.0 8 16.0 23 46.0 0.922292.0800ص 

X27 5 10.0 11 22.0 34 68.0 0.672792.5800ص 

X28 7 14.0 10 20.0 33 66.0 0.73512 2.5200 

X29 5 10.0 10 20.0 35 70.0 0.67006 2.6000 

X30 8 16.0 19 38.0 23 46.0 0.73540 2.3000 

 2.416 0.747132 59.2 29.6 23.2 11.6 17.6 8.8 المعدل

صتحديات ادراك الزبون (7)
X31 7 14.0 9 18.0 34 68.0 0.73429 2.5400 

X32 6 12.0 9 18.0 35 70.0 0.70247 2.5800 

X33 5 10.0 14 28.0 31 62.0 0.677332.5200ص 

X34 4 8.0 5 10.0 41 82.0 0.59966 2.7400 

X35 4 8.0 10 20.0 36 72.0 0.63116 2.6400 

 2.604 0.668982 70.8 35.4 18.8 9.4 10.4 5.2 المعدل

صتحديات األهداف التسويقية(8) 
X36 6 12.0 14 28.0 30 60.0 0.70682 2.4800 

X37 4 8.0 11 22.0 35 70.0 0.63535 2.6200 

X38 5 10.0 14 28.0 31 62.0 0.67733 2.5200 

X39 1 2.0 10 20.0 39 78.0 0.47638 2.7600 

X40 1 2.0 17 34.0 32 64.0 0.530312.6200ص 

 2.60 0.605238 66.8 33.4 26.4 13.2 6.8 3.4 المعدل

صمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص يحاانتص مينترو يت.صالمصدر:
تادددوي ص يصتحددًيا ص يتددمصتقدديغصمتريدددروصص(X1-X5)(ص دصتحليدددمص يماثددر  صمدددد8يندديدص ي ددًوم) .7

 دص يمةددًمص يةددا صيهدد  ص يمتريددرصنددادص ددمص مت ددااص مي ددانمصحادد ص  انددا ص م ددر ًصوصص م تمدداعم
ندمصنا د ص م اندا صمددص م اندا ص داا صنًر دتص تضد ثصونايمقاص(51.6) يمنحدو يدثص  صتنديدص د

ثصويًعمددددمصليمددددتص م حددددر لص(30.8)ويلمحايددددًصنا دددد ص(17.6) مخددددردصيةددددً ص متضددددا صونمةددددًم
ثصومدص   ص يماثر  ص يتمصعدلل ص ادنتص(2.34)نمصليمتمونوا صحااص(0.755638) يمةيارش

تو دددًصمةولدددا صبً ريدددتصتحدددًصمددددصو يددد شصيددد اصعلدددىص  م)ص(X4) متضدددا ص مي دددانمص دددوص يماثدددر
ونوادددد صص(0.76158) ددددااصنددددا حر لصمةيددددارشص(ص يدددد شمماراددددتص  ًو رص م تماعيددددتصيم نمتددددب

تةمدًص يحنومدتصعلدىص دروصادرو ا صو ي شصي ا)ص(X2)ثصون يبص يماثر(2.5400)حاانم
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(ص يددددددددد شص دددددددددااصندددددددددا حر لصتةيددددددددد صعمليدددددددددتصتةليدددددددددلص يماددددددددداوييتص م تماعيدددددددددتص دددددددددمصم نمتدددددددددب
  دمصصو يد شصيد اصعلدىص(X3)ثصون يبص يماثر(2.4200)ونوا صحاانمص(0.67279)مةيارش

(ص يدد شصيهداص ددمصم ددامصخًمددتص يم تمدد صتيتةد رصعلددىصم نمتددبص   ددالص  ًو رص  خ ليددتص يمونلدد)
 صصصص.(2.2400)ونوا صحاانمص(0.82214)نا حر لصمةيارش ااص

 ينضدداادصو يضاعليددتصصتحددًيا ص يتددمصتقدديغصمتريددروصص(X6-X10)مدددصخدد مصتحليددمص يماثددر  صمدددص .2
و دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  اندا ص م در ًص يمنحدو يدثص  ص

مدددص م انددا ص دداا صنًر ددتص تضدد ثصونايمقانددمصنا دد ص م انددا ص مخددردصيةددً صص(51.6)تندديدص د
ثصويًعمددددددددددددددمصليمددددددددددددددتص م حددددددددددددددر لص(25.6)ويلمحايددددددددددددددًصنا دددددددددددددد ص(12.8) متضددددددددددددددا صونمةددددددددددددددًم

ثصومددددص  ددد ص يماثدددر  ص يتدددمصعدددلل ص(2.488)ونواددد صحادددانمصليمتدددمص(0.709306) يمةيدددارش
تو  ددمصم نمتددبصادددةونتصو يدد شصيدد اصعلددىص  م)ص(X10) اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر

ص يتادددويقيت ص(0.59281)(ص يددد شص دددااصندددا حر لصمةيدددارشيلحادددومصعلدددىص يمدددًخ  صمددددص يمدددو ًر
ص يت الادا ص دمص  اندا صو يد شصي ا)ص(X9)ثصوند يبص يماثدر(2.6600)ونوا صحادانم تادًو

ونوادد صص(0.78870)(ص يدد شص ددااصنددا حر لصمةيددارشع ددًصتقيددي ص   ثدد تص يتاددويقيتص يمادداوييد
يخضىصعلىصم نمتبصمةر تصو ي شصي اصعلىصص  مص)ص(X8)ثصون يبص يماثر(2.4800)حاانم

ونوادد صص(0.70682)(ص يدد شص ددااصنددا حر لصمةيددارش  ددرص   ثدد تص يتروي يددتص ددمصم ددامصعملهددا
 .صصصص(2.4800)حاانم

 يتق يددتص يتاددويقيتصصتحددًيا صو يتددمصتقدديغصمتريددرص(X11-X15)مدددصخدد مصتحليددمص يماثددر  صمددد .3
و دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  اندا ص م در ًص يمنحدو يدثص  ص

مدددص م انددا ص دداا صنًر ددتص تضدد ثصونايمقانددمصنا دد ص م انددا ص مخددردصيةددً صص(61.2)تندديدص د
ص(0.636572)ثصويًعمدمصليمدتص م حدر لص يمةيدارش(30.8)ويلمحايدًصنا د ص(8) متضا صونمةًم

ثصومدص   ص يماثدر  ص يتدمصعدلل ص ادنتص متضدا ص مي دانمص دوص(2.532)ونوا صحاانمصليمتم
ص يمتاحددتصيددًيهاو يدد شصيدد اصعلددىص  ددم)ص(X13) يماثددر (ص يدد شصتةا مصم نمتددبصمدددصللددتص يمددو ًر

و يد شصص(X14)ثصون يبص يماثدر(2.7200)ونوا صحاانمص(0.60744) ااصنا حر لصمةيارش
(ص يد شص دااص نمت اص مص يقاورصأيمةلوماتمصع ًصنيضيتص اتخً  ص يتق يدتتةا مصم)علىص  مصي ا

و يدددد شصص(X15)ثصوندددد يبص يماثددددر(2.5400)ونوادددد صحاددددانمص(0.64555)نددددا حر لصمةيددددارش
(ص ي شص ااصتري صحام ص يتو   صنيدصألاا صم نمت اصنثأدص يتةاممصم ص يتقا ت)ي اصعلىصص  م
 .ص(2.5000)ونوا صحاانمص(0.64681)نا حر لصمةيارش

 متاددددام صصتحددددًيا صو يتددددمصتقدددديغصمتريددددرص(X16-X20)مدددددصخدددد مصتحليددددمص يماثددددر  صمددددد .4
 يتاددويقيتصو دص يمةدددًمص يةددا صيهددد  ص يمتريددرصندددادص ددمص مت دددااص مي ددانمصحاددد ص  انددا ص م دددر ًص

مددص م اندا ص داا صنًر دتص تضد ثصونايمقاندمصنا د ص م اندا صص(65.2) يمنحدو يدثص  صتنديدص د
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ثصويًعمددددمصليمددددتص م حددددر لص(21.2)ويلمحايددددًصنا دددد ص(13.6) متضددددا صونمةددددًم مخددددردصيةددددً ص
ثصومددددص  ددد ص يماثدددر  ص يتدددمصعدددلل ص(2.516)ونواددد صحادددانمصليمتدددمص(0.718094) يمةيدددارش

تت ا مصم نمتددبص ددراصو يدد شصيدد اصعلددىص  ددم)ص(X18) اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر
ص(0.55107)اصنددددا حر لصمةيددددارش(ص يدددد شص ددددا اددددت مارصواددددا مص متاددددام صيتددددرويجصم ت اتهددددا

تريدددد صحددددام ص يتو اددددمصو يدددد شصي ا)ص(X17)ثصوندددد يبص يماثددددر(2.6800)ونوادددد صحاددددانم
ونواد صص(0.76024)(ص يد شص دااصندا حر لصمةيدارش مينترو مص  ر لص يمتةاملتصم صم نمتب

يري صعلددددىصم نمتددددبص  ددددم)و يدددد شصيدددد اصعلددددىصص(X19)ثصوندددد يبص يماثددددر(2.5600)حاددددانم
ص(0.73512)(ص يددد شص دددااصندددا حر لصمةيدددارشمصع دددًص يتةامدددمصمددد ص يلندددا د متادددامص يريدددرصيضنددد

 صصص.صص(2.4800)ونوا صحاانم

دصصتحددددًيا صو يتددددمصتقدددديغصمتريددددرص(X21-X25)مدددددصخدددد مصتحليددددمص يماثددددر  صمددددد .5  ً ردص ي ددددًو
 يتاددويقيتصو دص يمةدددًمص يةددا صيهددد  ص يمتريددرصندددادص ددمص مت دددااص مي ددانمصحاددد ص  انددا ص م دددر ًص

مددص م اندا ص داا صنًر دتص تضد ثصونايمقاندمصنا د ص م اندا صص(53.2)تنديدص د يمنحدو يدثص  ص
ثصويًعمددددمصليمددددتص م حددددر لص(33.2)ويلمحايددددًصنا دددد ص(13.6) مخددددردصيةددددً ص متضددددا صونمةددددًم

ثصومدص   ص يماثر  ص يتمصعدلل ص ادنتص(2.396)ونوا صحاانمصليمتمص(0.71219) يمةيارش
يتةددد رصعلدددىصم نمتدددبصتددداميدصيددد اصعلدددىص  م)و يددد شصص(X23) متضدددا ص مي دددانمص دددوص يماثدددر

ونواددد صص(0.70595)(ص يددد شص دددااصندددا حر لصمةيدددارش يمتحققدددتصنإ  ال تهدددا يمةلومدددا ص يخاادددتص
ترنددددلصم نمتدددددبصعلددددىص يترييدددددر  صو يدددد شصي ا)ص(X24)ثصوندددد يبص يماثدددددر(2.4600)حاددددانم

ونوادددددددد صص(0.70595)(ص يدددددددد شص ددددددددااصنددددددددا حر لصمةيددددددددارش ياددددددددريةتصًودصمر عددددددددادص يماددددددددتقنم
تادددرألصم نمتدددبصنأثددديااصو يددد شصيددد اصعلدددىص  م)ص(X25)ثصونددد يبص يماثدددر(2.4600)حادددانم

ونوادددددد صص(0.79821)(ص يدددددد شص ددددددااصنددددددا حر لصمةيددددددارشوتمددددددارغصأ ثدددددد تصخ  ددددددالصيمدددددداصتضةلددددددم
 .صصصصص(2.3400)حاانم

 يم ا ادتص يتادويقيتصصتحدًيا صو يتمصتقديغصمتريدرص(X26-X30)مدصخ مصتحليمص يماثر  صمد .6
و دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  اندا ص م در ًص يمنحدو يدثص  ص

مدددص م انددا ص دداا صنًر ددتص تضدد ثصونايمقانددمصنا دد ص م انددا ص مخددردصيةددً صص(59.2)تندديدص د
ثصويًعمددددددددددددددمصليمددددددددددددددتص م حددددددددددددددر لص(23.2)ويلمحايددددددددددددددًصنا دددددددددددددد ص(17.6) متضددددددددددددددا صونمةددددددددددددددًم

ثصومددددص  ددد ص يماثدددر  ص يتدددمصعدددلل ص(2.416)ونواددد صحادددانمصليمتدددمص(0.747132)ش يمةيدددارص
تو  مصم نمتبصاةونتصع دًصو ي شصي اصعلىص  م)ص(X29) انتص متضا ص مي انمص وص يماثر

ثص(2.6000)ونواد صحادانمص(0.67006)(ص ي شص ااصنا حر لصمةيدارشتاميدصحاتهاص ياوليت
م نمتددبصتنددداييلص انتددتصتضددو صسير دداصع ددًصتقدددًي صتتحمددمصو يدد شصي ا)ص(X27)وندد يبص يماثددر

ثصونددددد يبص(2.5800)ونواددددد صحاددددانمص(0.67279)(ص يددددد شص ددددااصندددددا حر لصمةيددددارشم ت اتهددددا
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تقً ص يم نما ص يم ا اتصيم نمتبصم ت ا صتضولهاصتميدل لصو ي شصي اصعلىص  م)ص(X28) يماثر
 .صصصصص(2.5200)ونوا صحاانمص(0.73512)(ص ي شص ااصنا حر لصمةيارشوأللهاصتنلضتلص

و دصص ًر بص يلنددودصتحددًيا صو يتددمصتقديغصمتريددرص(X31-X35)مددصخدد مصتحليددمص يماثدر  صمددد .7
 يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  انا ص م ر ًص يمنحو يدثص  صتنيدص

مدص م انا ص اا صنًر تص تض ثصونايمقانمصنا  ص م انا ص مخدردصيةدً ص متضدا صص(70.8) د
ص(0.668982)ثصويًعمددددمصليمددددتص م حددددر لص يمةيددددارش(18.8)ويلمحايددددًصنا دددد ص(10.4)ونمةددددًم

ثصومدص   ص يماثدر  ص يتدمصعدلل ص ادنتص متضدا ص مي دانمص دوص(2.604)ونوا صحاانمصليمتم
  ابصحايددددتصمدددددص ياددددةلص ددددمصبًر بص يلنددددا دصيقيمددددتصو يدددد شصيدددد اصعلددددىص  ددددم)ص(X34) يماثددددر

ثص(2.7400)ونوادددد صحاددددانمص(0.59966)(ص يدددد شص ددددااصنددددا حر لصمةيددددارشم ت ددددا صم نمتددددب
ترضدمصم نمتدبصحددام ص مخدت لصنديدصلنا  هدداصع دًصتقددًي صو يدد شصي ا)ص(X35)وند يبص يماثدر

بصثصونددددد ي(2.6400)ونواددددد صحاددددانمص(0.63116)(ص يددددد شص ددددااصندددددا حر لصمةيددددارشم ت اتهددددا
تري صحدددام ص يتدددرويجص يمةدددللصيتثدددخياصمدددًرنا صو يددد شصيددد اصعلدددىص  دددم)ص(X32) يماثدددر

 .صصصصص(2.5800)ونوا صحاانمص(0.70247)(ص ي شص ااصنا حر لصمةيارش يلنا دص مصم نمتب

 م دً لص يتادويقيتصصتحدًيا صو يتمصتقيغصمتريدرص(X36-X40)مدصخ مصتحليمص يماثر  صمد .8
و دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  اندا ص م در ًص يمنحدو يدثص  ص

مدددص م انددا ص دداا صنًر ددتص تضدد ثصونايمقانددمصنا دد ص م انددا ص مخددردصيةددً صص(66.8)تندديدص د
ثصويًعمدددددددددددددددمصليمدددددددددددددددتص م حدددددددددددددددر لص(26.4)ويلمحايدددددددددددددددًصنا ددددددددددددددد ص(6.8) متضدددددددددددددددا صونمةدددددددددددددددًم

ثصومدص   ص يماثر  ص يتمصعدلل ص ادنتص(2.60)ونوا صحاانمصليمتمص(0.605238) يمةيارش
دصنيدص   ً لصو ي شصي اصعلىص  م)ص(X39) متضا ص مي انمص وص يماثر   ابصحلقا صمضقًو

ص(0.47638)(ص يدد شص ددااصنددا حر لصمةيددارش يتاددوي صوندديدصعمليددتصتحقيدد ص ينضدداادص ددمصم نمتددب
يددت ص يترنيددلصعلددىص   ددً لصو يدد شصي ا)ص(X37)ثددرثصوندد يبص يماص(2.7600)ونوادد صحاددانم

(ص يدددددددد شص ددددددددااصنددددددددا حر لص ير يادددددددديتص ددددددددمصم نمتددددددددبصليااددددددددالصنا  ددددددددً لص يضرعيددددددددتص يتاددددددددويقيت
و يدد شصيدد اصعلددىصص(X40)ثصوندد يبص يماثددر(2.6200)ونوادد صحاددانمص(0.63535)مةيددارش
(صتادد صم نمتددبصخ دد صمتةددًًدصممدداصياددة صعليهدداص يتو يدد صني هدداصياددمادصتحقيدد صأ ددً  ها  م)

ص.صصصصص(2.6200)ونوا صحاانمص(0.5301) ي شص ااصنا حر لصمةيارش
ص
ص
ص
ص
ص
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 .وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها في الشركة العامة لصناعة االدويةثانيًا: 
 التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري والوسط الحسابي  (9الجدول )

 في الشركة العامة لصناعة االدوية

 ت

 التكرارية والنسب المئويةالتوزيعات 
االنحراف 
  المعياري

 اتفق محايد اتفقال  الوسط الحسابي
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 تحديات التسويق االجتماعي(1) 
Y1 20 16.0 25 20.3 78 63.4 0.76099 2.4715 

Y2 11 8.9 22 17.9 90 73.2 0.641852.6423ص 

Y3 13 10.6 22 17.5 88 71.5 0.67307 2.6098 

Y4 - - 21 17.1 102 82.9 0.377812.8293ص 

Y5 28 22.8 19 15.4 76 61.82.3902 0.83601ص 

 2.588 0.657928 70.56 86.8 17.64 21.8 11.66 14.4 المعدل
 كفاءة والفاعميةتحديات ال(2) 

Y6 12 9.8 34 27.6 77 62.6 0.66929 2.5285 

Y7 8 6.5 32 26.6 83 67.5 0.609142.6098ص 

Y8 20 16.3 23 18.7 80 65.0 0.76143 2.4878 

Y9 - - 7 5.72.9431 0.23262 94.3 116ص 

Y10 10 8.1 25 20.3 88 71.5 0.630752.6341ص 

 2.640 0.580646 72.18 88.8 19.78 24.2 8.14 10 المعدل

 تحديات التقنية التسويقية(3) 
Y11 21 17.1 29 23.6 73 59.3 0.76831 2.4228 

Y12 8 6.5 31 25.2 83 68.3 0.607612.6179ص 

Y13 20 16.3 23 18.7 80 65.0 0.76143 2.4878 

Y14 14 11.4 22 17.9 87 70.7 0.687562.5935ص 

Y15 11 8.9 23 18.7 89 72.4 0.643612.6341ص 

 2.551 0.693704 64.14 82.4 20.82 25.6 12.04 14.8 المعدل

صتحديات االتصاالت التسويقية(4) 
Y16 20 16.3 26 21.1 77 62.6 0.76064 2.4634 

Y17 18 14.6 29 23.6 76 61.8 0.73913 2.4715 

Y18 12 9.8 17 13.8 94 76.4 0.64866 2.6667 

Y19 9 7.3 30 24.4 84 68.3 0.622452.6098ص 

Y20 82.7073ص0.58298 77.2 95 16.3 20 6.5ص 

 2.583 0.670772 69.26 85.2 19.84 24.4 10.9 13.4 المعدل
صتحديات إدارة الجودة التسويقية(5) 

Y21 24 19.5 24 19.5 75 61.0 0.79884 2.4146 

Y22 18 14.6 29 23.6 76 61.8 0.73913 2.4715 

Y23 16 13.0 27 22.0 80 65.0 0.71689 2.5203 

Y24 15 12.2 21 17.1 87 70.7 0.70043 2.5854 

Y25 18 14.6 13 10.6 92 74.8 0.73261 2.6016 
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 2.518 0.73758 66.66 82 18.56 22.8 14.78 18.2 المعدل
صتحديات المنافسة التسويقية(6) 

Y26 22 17.9 252.4390 0.78036 61.8 76 20.3ص 

Y27 9 7.3 17 13.8 97 78.9 0.59396 2.7154 

Y28 10 8.1 15 12.2 98 79.7 0.60761 2.7154 

Y29 12 9.8 18 14.6 93 75.6 0.650722.6585ص 

Y30 18 14.6 24 19.5 81 65.9 0.739582.5122ص 

 2.608 0.674446 72.38 89 16.08 19.8 11.54 14.2 المعدل
صتحديات ادراك الزبون (7)

Y31 8 6.5 12 9.8 103 83.7 0.55535 2.7724 

Y32 4 3.3 24 19.5 95 77.2 0.50954 2.7398 

Y33 7 5.7 12 9.82.7886 0.53181 84.6 104ص 

Y34 5 4.1 16 13.0 102 82.9 0.50003 2.7886 

Y35 13 10.6 14 11.4 96 78.0 0.65906 2.6748 

 2.752 0.551158 81.28 100 12.7 15.6 6.04 7.4 المعدل
صتحديات األهداف التسويقية(8) 

Y36 14 11.4 24 19.5 85 69.1 0.68960 2.5772 

Y37 7 5.7 26 21.1 90 73.2 0.579652.6748ص 

Y38 6 4.9 16 13.0 101 82.1 0.52500 2.7724 

Y39 7 5.7 19 15.4 97 78.9 0.559172.7317ص 

Y40 11 8.9 17 13.8 95 77.2 0.631382.6829ص 

 2.687 0.59696 76.1 93.6 16.56 20.4 7.32 9 المعدل
 مدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص يحاانتص مينترو يت.صالمصدر:
تادوي ص يصتحدًيا صو يتمصتقيغصمتريدرص(Y1-Y5)(ص دصتحليمص يماثر  صمد9ينيدص ي ًوم) .7

 م تماعمصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت ااص مي انمصحا ص  انا ص م در ًص
مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(70.56) يمنحددددو يدثص  صتندددديدص د

ثصويًعمدمصليمدتص(17.67)ويلمحايدًصنا د ص(11.66) م انا ص مخردصيةً ص متضدا صونمةدًم
ثصومددددص  دد ص يماثدددر  ص(2.588)ونواددد صحاددانمصليمتددمص(0.657928) م حددر لص يمةيددارش

تو ًصمةولا ص)و ي شصي اصعلىص  مص(Y4) يتمصعلل ص انتص متضا ص مي انمص وص يماثر
(ص يددددددددد شص دددددددددااصندددددددددا حر لصبً ريدددددددددتصتحدددددددددًصمددددددددددصممارادددددددددتص  ًو رص م تماعيدددددددددتصيم نمتدددددددددب

تةمدًصو يد شصي ا)ص(Y2)ثصوند يبص يماثدر(2.8293)ونوا صحادانمص(0.37781)مةيارش
(ص يحنومدتصعلدىص دروصاددرو ا صتةيد صعمليدتصتةليدلص يمادداوييتص م تماعيدتص دمصم نمتددب

ص(Y3)ثصون يبص يماثر(2.6423)ونوا صحاانمص(0.64185) ي شص ااصنا حر لصمةيارش
يهدداص ددمصصتيتةدد رصعلددىصم نمتددبص   ددالص  ًو رص  خ ليددتص يمونلددو يدد شصيدد اصعلددىصص  ددمص)

ونواددددددددددد صص(0.67307)(ص يددددددددددد شص دددددددددددااصندددددددددددا حر لصمةيدددددددددددارشم دددددددددددامصخًمدددددددددددتص يم تمددددددددددد 
 .صصصص(2.6098)حاانم
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 ينضدددداادصصتحددددًيا صو يتددددمصتقدددديغصمتريددددرص(Y6-Y10)مدددددصخدددد مصتحليددددمص يماثددددر  صمدددددص .2
و يضاعليتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصندادص دمص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(72.18) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمددمصليمددتص(19.78)ويلمحايددًصنا دد ص(8.14) م انددا ص مخددردصيةددً ص متضددا صونمةددًم

ثصومدددص  دد ص يماثددر  ص(2.640)ونوادد صحاددانمصليمتددمص(0.580646)رش م حددر لص يمةيددا
صو يدددد شصيدددد اصعلددددىص  م)ص(Y9) يتددددمصعددددلل ص اددددنتص متضددددا ص مي ددددانمص ددددوص يماثددددر تاددددًو

(ص يددد شص دددااصندددا حر لصع دددًصتقيدددي ص   ثددد تص يتادددويقيتص يماددداوييد يت الادددا ص دددمص  اندددا ص
و يدددددددد شصص(Y10)ثصوندددددددد يبص يماثددددددددر(2.9431)ونوادددددددد صحاددددددددانمص(0.23262)مةيددددددددارش
ص يتادويقيتي ا) (ص يد شص دااصتو  مصم نمتبصاةونتصيلحاومصعلىص يمًخ  صمدص يمو ًر

و يدد شصص(Y7)ثصوندد يبص يماثددر(2.6341)ونوادد صحاددانمص(0.63075)نددا حر لصمةيددارش
(صتضتقدرصم نمتدبصبيدىصبمنا يدتصتونيدلص يماثدر  ص ي لمدتصيقيداغص  احهداي اصعلىصص  مص)

 .صصصص(2.6098)ونوا صحاانمص(0.60914) ي شص ااصنا حر لصمةيارش

 يتق يددددتصصتحددددًيا صو يتددددمصتقدددديغصمتريددددرص(Y11-Y15)مدددددصخدددد مصتحليددددمص يماثددددر  صمددددد .3
 يتاويقيتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(64.14) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمدمصليمدتص(20.82)ويلمحايًصنا  ص(12.04) م انا ص مخردصيةً ص متضا صونمةًم

ثصومدددص  دد ص يماثددر  ص(2.551)ونوادد صحاددانمصليمتددمص(0.693704) م حددر لص يمةيددارش
تري صم)و يددد شصيددد اصعلدددىص  دددص(Y15) يتدددمصعدددلل ص ادددنتص متضدددا ص مي دددانمص دددوص يماثدددر

(ص يدددد شص ددددااصنددددا حر لصحددددام ص يتو  دددد صندددديدصألاددددا صم نمت دددداصنثددددأدص يتةامددددمصمدددد ص يتقا ددددت
صو يددد شصيددد اص(Y14)ثصونددد يبص يماثدددر(2.6341)ونواددد صحادددانمص(0.64361)مةيدددارش
(ص يد شص دااصتةدا مصم نمت داص دمص يقادورصأيمةلومداتمصع دًصنيضيدتص ادتخً  ص يتق يدت)علىص  دم

و يد شصص(Y12)ثصوند يبص يماثدر(2.5935)ونواد صحادانمص(0.68756)نا حر لصمةيارش
(ص يد شص دااصتتحن ص يم نمتص يم ت تصيلتق يتص مصتو هدا ص يمادتخًميدصيهداي اصعلىصص  م)
 .ص(2.6179)ونوا صحاانمص(0.60761)نا حر لصمةيارش

 متاددام صصتحددًيا صو يتددمصتقدديغصمتريددرص(Y16-Y20)مدددصخدد مصتحليددمص يماثددر  صمددد .4
 يتاويقيتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(69.26) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمددمصليمددتص(19.84)ويلمحايددًصنا دد ص(10.9) م انددا ص مخددردصيةددً ص متضددا صونمةددًم

ثصومدددص  دد ص يماثددر  ص(2.583)ونوادد صحاددانمصليمتددمص(0.670772)يددارش م حددر لص يمة
تت ا مصو يدد شصيدد اصعلددىص  ددم)ص(Y20) يتددمصعددلل ص اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر
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ص(0.58298)(ص يددد شص دددااصندددا حر لصمةيدددارشم نمتدددبصأ ثددد تص يتر يدددتص يمرتدددًدصمددددصلنا  هدددا
ا دمصم نمتدبص دراصتت و يد شصي ا)ص(Y18)ثصوند يبص يماثدر(2.7073)ونوا صحاانم

ص(0.64866)(ص يدد شص ددااصنددا حر لصمةيددارش اددت مارصواددا مص متاددام صيتددرويجصم ت اتهددا
يري صعلدددىصو يددد شصيددد اصعلدددىص  دددم)ص(Y19)ثصونددد يبص يماثدددر(2.6667)ونواددد صحادددانم

(ص يدددددد شص ددددددااصنددددددا حر لصم نمتددددددبص متاددددددامص يريددددددرصيضنددددددمصع ددددددًص يتةامددددددمصمدددددد ص يلنددددددا د
 .صصصصص(2.6098)ونوا صحاانمص(0.62245)مةيارش

دصصتحددًيا صو يتددمصتقدديغصمتريددرص(Y21-Y25)مدددصخدد مصتحليددمص يماثددر  صمددد .5  ً ردص ي ددًو
 يتاويقيتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(66.66) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمدمصليمدتص(18.56)ويلمحايًصنا  ص(14.78) م انا ص مخردصيةً ص متضا صونمةًم

ثصومددددص  ددد ص يماثدددر  ص(2.518)ونواددد صحادددانمصليمتدددمص(0.73758) م حدددر لص يمةيدددارش
تاددرألص)و يدد شصيدد اصعلددىص  ددمص(Y25) يتددمصعددلل ص اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر

(ص يدددددددددد شص دددددددددااصنددددددددددا حر لصم نمتدددددددددبصنأثدددددددددديااصوتمدددددددددارغصأ ثدددددددددد تصخ  دددددددددالصيمدددددددددداصتضةلدددددددددم
و يدددددددد شصص(Y24)ثصوندددددددد يبص يماثددددددددر(2.6016)ونوادددددددد صحاددددددددانمص(0.73261)مةيددددددددارش
(ص يد شص دااصندا حر لصترنلصم نمتدبصعلدىص يترييدر  ص يادريةتصًودصمر عدادص يمادتقنمي ا)
و يددد شصيددد اصص(Y23)ثصونددد يبص يماثدددر(2.5854)ونواددد صحادددانمص(0.70043)مةيدددارش
(ص يد شص دااص يمتحققدتصنإ  ال تهدايتة رصعلىصم نمتدبصتداميدص يمةلومدا ص يخاادتصعلىص  م)

 .صصصصص(2.5203)ونوا صحاانمص(0.71689)نا حر لصمةيارش

 يم ا ادددتصصتحدددًيا صو يتدددمصتقددديغصمتريدددرص(Y26-Y30)مددددصخددد مصتحليدددمص يماثدددر  صمدددد .6
 يتاويقيتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(72.38) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمدمصليمدتص(16.08)ويلمحايًصنا  ص(11.54) م انا ص مخردصيةً ص متضا صونمةًم

ثصومدددص  دد ص يماثددر  ص(2.608)ونوادد صحاددانمصليمتددمص(0.674446)يددارش م حددر لص يمة
تتحممصو يدد شصيدد اصعلددىص  ددم)ص(Y27) يتددمصعددلل ص اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر

(ص يدددددد شص ددددددااصنددددددا حر لصم نمتددددددبصتندددددداييلص انتددددددتصتضددددددو صسير دددددداصع ددددددًصتقددددددًي صم ت اتهددددددا
صشصيددد او يددد ص(Y28)ثصونددد يبص يماثدددر(2.7154)ونواددد صحادددانمص(0.59396)مةيدددارش
(ص يد شص دااصتقً ص يم نما ص يم ا اتصيم نمتبصم ت ا صتضولهاصتميدل لصوأللهداصتنلضدتلص)علىص  م

و يد شصص(Y29)ثصوند يبص يماثدر(2.7154)ونواد صحادانمص(0.60761)نا حر لصمةيارش
(ص يد شص دااصندا حر لصتو  مصم نمتبصادةونتصع دًصتداميدصحادتهاص يادوليتي اصعلىص  م)

 .صصصصص(2.6585)ونوا صحاانمص(0.65072)مةيارش
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 ًر بص يلنددودصصتحدًيا صو يتدمصتقديغصمتريدرص(Y31-Y35)مددصخد مصتحليدمص يماثدر  صمدد .7
و دص يمةدددددًمص يةدددددا صيهددددد  ص يمتريدددددرصندددددادص دددددمص مت دددددااص مي دددددانمصحاددددد ص  اندددددا ص م دددددر ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(81.28) يمنحدددو يدثص  صتندددديدص د
ثصويًعمددمصليمددتص(12.7)ويلمحايددًصنا دد ص(6.04)خددردصيةددً ص متضددا صونمةددًم م انددا ص م

ثصومدددص  دد ص يماثددر  ص(2.752)ونوادد صحاددانمصليمتددمص(0.551158) م حددر لص يمةيددارش
تت ا مصو يدد شصيدد اصعلددىص  ددم)ص(Y33) يتددمصعددلل ص اددنتص متضددا ص مي ددانمص ددوص يماثددر

 يددددددد شص دددددددااصندددددددا حر لص(صم نمتدددددددبصعمليدددددددا ص ادددددددت  بص يدددددددرأشصعددددددددصمدددددددًرنا ص يلندددددددا د
يدت صو ي شصي ا)ص(Y31)ثصون يبص يماثر(2.7886)ونوا صحاانمص(0.53181)مةيارش

(ص يدد شص ددااصنددا حر لصتضادديمص يم ت ددا ص    نيددتصعلددىصحاددا ص يم ددتجص يمحلددمصيم نمتددب
و يددد شصيددد اصص(Y34)ثصونددد يبص يماثدددر(2.7724)ونواددد صحادددانمص(0.55535)مةيدددارش
(ص يدد شص ددااصر بص يلنددا دصيقيمددتصم ت ددا صم نمتددب  ابصحايددتصمدددص ياددةلص ددمصبًعلددىص  ددم)

 .صصصصص(2.7886)ونوا صحاانمص(0.50003)نا حر لصمةيارش

 م دددً لصصتحدددًيا صو يتدددمصتقددديغصمتريدددرص(Y36-Y40)مددددصخددد مصتحليدددمص يماثدددر  صمدددد .8
 يتاويقيتصو دص يمةًمص يةا صيه  ص يمتريرصنادص مص مت دااص مي دانمصحاد ص  اندا ص م در ًص

مدددددص م انددددا ص دددداا صنًر ددددتص تضدددد ثصونايمقانددددمصنا دددد صص(76.1)تندددديدص د يمنحددددو يدثص  ص
ثصويًعمددمصليمددتص(16.56)ويلمحايددًصنا دد ص(7.32) م انددا ص مخددردصيةددً ص متضددا صونمةددًم

ثصومددددص  ددد ص يماثدددر  ص(2.687)ونواددد صحادددانمصليمتدددمص(0.59696) م حدددر لص يمةيدددارش
ماصيدددد اصعلددددىص  ددددم)صو يدددد شص(Y38) يتددددمصعددددلل ص اددددنتص متضددددا ص مي ددددانمص ددددوص يماثددددر

(صتخاادددمصم نمتدددبصمددددصميل  يدددتصمصيتماثدددىصمددد صم موعدددتص   دددً لص يتادددويقيتص يمتوخددداد
ثصونددددددددد يبص(2.7724)ونواددددددددد صحادددددددددانمص(0.52500) يددددددددد شص دددددددددااصندددددددددا حر لصمةيدددددددددارش

دصنددديدص   دددً لص يتادددوي صونددديدصعمليدددتصو يددد شصي ا)ص(Y39) يماثدددر   دددابصحلقدددا صمضقدددًو
واددددد صو دددددمصص(0.55917)ندددددا حر لصمةيدددددارش(ص يددددد شص دددددااصتحقيددددد ص ينضددددداادص دددددمصم نمتدددددب

تادد صم نمتددبصخ دد صو يدد شصيدد اصعلددىص  م)ص(Y40)ثصوندد يبص يماثددر(2.7317)حاددانم
(ص يددد شص دددااصندددا حر لصمتةددًًدصممددداصيادددة صعليهددداص يتو يددد صني هددداصياددمادصتحقيددد صأ دددً  ها

 .ص(2.6829)ونوا صحاانمص(0.63138)مةيارش

ص
ص
ص
ص
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  والوسط الحسابيلنسب االتفاق واالنحراف المعياري  المعدل العام( : 71جدول )ال
(B)و (A) في

 (*)ص
 
 ت

 التحدياتمتغيرات 
 التسويقية

نسب 
االتفاق 

  (A)في

نسب 
االتفاق 

 (B)في

االنحراف 
المعياري 

 (A)في

االنحراف 
المعياري 

 (B)في

الوسط 
الحسابي 

 (A)في

الوسط 
الحسابي 

 (B)في

تاوي ص يتحًيا ص 1
  م تماعم

ص70.56 51.6
 

0.755638 0.657928 2.34 2.588 

تحًيا ص ينضاادص 2
 و يضاعليت

51.6 72.18 0.709306 0.580646 2.488 2.640 

تحًيا ص يتق يتص 3
  يتاويقيت

61.2 64.14 0.636572 0.693704 2.532 2.551 

تحًيا ص متاام ص 4
  يتاويقيت

65.2 69.26 0.718094 0.670772 2.516 2.583 

دصتحًيا ص 5 بً ردص ي ًو
  يتاويقيت

53.2 66.66 0.71219 0.73758 2.396 2.518 

تحًيا ص يم ا اتص 6
  يتاويقيت

59.2 72.38 0.747132 0.67446 2.416 2.608 

 2.752ص2.604 0.551158 0.668982 81.28 70.8 تحًيا ص ًر بص يلنود 7

تحًيا ص   ً لص 8
  يتاويقيت

66.8 76.1 0.605238 0.59696 2.60 2.687 

 2.6158 2.4865 0.645401 0.694144 71.57 59.95 المعدل العام

 مدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص يحاانتص مينترو يت.صالمصدر:
مةمددمص  يناددتص ي ددا لدصص يمةددًمص يةددا ص ددم دصص(71يتاددمصمدددصخدد مص ي تددا جص ددمص ي ددًوم)

ص(0.694144)وندا حر لصمةيدارشص(59.95  صنا د ص ادنتص متضدا ص دمص يمةمدمصنندم) (A) ويدًش
نا د صص(B) يثرنتص يةامتصيا اعتص مًويتصو يماتللما ص ي نيتص ماص مصص(2.4865)وا صحاانموص

وادددددددددد صوصص(0.645401)ونددددددددددا حر لصمةيددددددددددارشص(71.57 اددددددددددنتص متضددددددددددا ص ددددددددددمص يثددددددددددرنتصننددددددددددم)
 يثددرنتص يةامددتصيادد اعتص مًويددتصو يماددتللما ص ي نيددتصصو دد  صيددًمصعلددىص دصص(2.615875)حاددانم

ص يدبص يدىص دص يم نمدتصمةممص  يناتص ي ا لدصويًشصتو  مصتحًيا صتاويقيتصن انتص ننرصمد ثصويةًو
صحايتص يادةلصص ا لصصث يمنحو تصتضةمصحام ص مخت لصنيدصلنا  هاصع ًصتقًي صم ت اتها عدصو ًو

حدددام ص يتدددرويجص يمةدددللصيتثدددخياصصريددد ت دددمص ًر بص يلندددا دصيقيمدددتصم ت دددا ص يم نمدددتص يمنحو دددتصي
ص.مًرنا ص يلنا د

                                                           

صيثرنتص يةامتصيا اعتص مًويت(صمتم لتص مص Bو يم نمتص)صنمةممص  يناتص ي ا لدصويًشصمتم لتصA) يم نمتص)ص(*)
ص.صو يماتللما ص ي نيتص مص ي ود
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 المبحث الثاني
 اختبار فرضيات الدراسة       

ص دمصم ه يدتص يًر ادتصوعلدىص يهًلص د  ص يمنحد ص يدىص ختندارص راديا ص يًر ادتصو د صمداصوًر
ص ي حوص متم:ص

 االولى : الرئيسة الفرضية
لمتحةديات التسةويقية مجتمعةع وعمةى مسةتوم كةل متغيةر  معنويةة "ال توجد عالقة توافقية

 ويتضربصع ها: من متغيراتها في المنظمتين المبحوثتين"
يلتحددًيا ص يتاددويقيتصم تمةددمصوعلددىصماددتودصنددمصمتريددرصمدددصصمة ويددتصتو ددًصع لددتصتو  قيددت ومل:ص"صمص

ص"صصمةممص  يناتص ي ا لدصويًشصمترير تهاص م
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات التسويق االجتماعي .7

اددددددنويرص يمحاددددددونتصيمتريددددددرصتحددددددًيا ص يتاددددددوي ص م تمدددددداعمصصنلردددددد صليمددددددتص ختنددددددارصندددددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)23.68 يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)ص(ثصو ددىص ننددرصمددد26.200)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص يتاوي ص م تماعم.  يثيرص يىصو ًو

 العالقة التوافقية لمتغير تحديات الكفاءة والفاعمية  .2

اددددددنويرص يمحاددددددونتصيمتريددددددرصتحددددددًيا ص ينضدددددداادصو يضاعليددددددتصنلردددددد صص دصليمددددددتص ختنددددددارصندددددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)18.30 ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)ص(ثصو ددى21.720)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص ينضاادصو يضاعليت.  يثيرص يىصو ًو

 العالقة التوافقية لمتغير تحديات التقنية التسويقية  .3

اددددددنويرص يمحاددددددونتصيمتريددددددرصتحددددددًيا ص يتق يددددددتص يتاددددددويقيتصنلردددددد صص دصليمددددددتص ختنددددددارصندددددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)16.91(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)21.600)

صع لتصتو  قيتص يًدصيمتريرصتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت.  يثيرص يىصو ًو

 العالقة التوافقية لمتغير تحديات االتصاالت التسويقية  .4

اددددويقيتصنلردددد صاددددنويرص يمحاددددونتصيمتريددددرصتحددددًيا ص متاددددام ص يتص دصليمدددتص ختنددددارصندددداش
ممددداصص0.05)(صع دددًصمادددتودصمة ويدددتص)22.36(ثصو دددىص لدددمصمددددص يقيمدددتص ي ًوييدددتص ينايردددت)18.880)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص متاام ص يتاويقيت.  يثيرص يىصعً صو ًو

 العالقة التوافقية لمتغير تحديات إدارة الجودة التسويقية  .5

دص يتاددويقيتصنلردد صصاددنويرصنا دد صليمددتص ختنددارصندداش  يمحاددونتصيمتريددرصتحددًيا صبً ردص ي ددًو
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)19.67(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)21.520)

دص يتاويقيت. صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا صبً ردص ي ًو صيثيرص يىصو ًو
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 العالقة التوافقية لمتغير تحديات المنافسة التسويقية .6

ادددددنويرص يمحادددددونتصيمتريدددددرصتحدددددًيا ص يم ا ادددددتص يتادددددويقيتصنلرددددد صصمدددددتص ختندددددارصنددددداش دصلي
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)21.02(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)22.280)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت.  يثيرص يىصو ًو

 العالقة التوافقية لمتغير تحديات ادراك الزبون  .7

اددنويرص يمحاددونتصيمتريددرصتحددًيا ص ًر بص يلنددودصنلردد صص ددمصحدديدصنلردد صليمددتص ختنددارصندداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)19.67(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)22.000)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص ًر بص يلنود.  يثيرص يىصو ًو

 ويقيةالعالقة التوافقية لمتغير تحديات األهداف التس .8

(ثص30.520انويرص يمحاونتصيمتريرصتحًيا ص   ً لص يتاويقيتص)صنلر صليمتص ختنارصناش
مماصيثيرص يىصو وًصص0.05)(صع ًصماتودصمة ويتص)18.30و ىص ننرصمدص يقيمتص ي ًوييتص ينايرتص)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص   ً لص يتاويقيت.
 االلبسة الجاهزة ولدي معمللص(Chi-Square)سكوير ( كاي77جدول )ال

كاي
 

سكوير لممنظمة 
(A)

 

 التسويق االجتماعيتحديات 
 26.200ص يمحاونت
 23.68ص ي ًوييت

 تحديات الكفاءة والفاعمية
 21.720ص يمحاونت
 18.30ص ي ًوييت

 تحديات التقنية التسويقية
 21.600ص يمحاونت
 16.91ص ي ًوييت

 تحديات االتصاالت التسويقية
 18.880ص يمحاونت
 22.36ص ي ًوييت

 تحديات إدارة الجودة التسويقية
 21.520ص يمحاونت
 19.67ص ي ًوييت

 تحديات المنافسة التسويقية
 22.280ص يمحاونت
 21.02ص ي ًوييت

 تحديات ادراك الزبون
 22.000ص يمحاونت
 19.67ص ي ًوييت

 تحديات األهداف التسويقية
 30.520ص يمحاونت
 18.30ص ي ًوييت

صN=50صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص0.05)ع ًصماتودصمة ويتص)
ص.SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:
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صع لددتصتو  قيددتصمة ويددتصيمتريددر  ص يتحددًيا ص يتاددويقيتثصيهدد  ص وتثدديرص دد اص ي تددا جص يددىصو ددًو
يلتحددددًيا صصمة ويددددتص يتددددمصتدددد ا"صمصتو ددددًصع لددددتصتو  قيددددت يضرعيددددتص مويددددىصص يضرادددديتص يةًميددددت ددددادص

 يتادويقيتصم تمةددمصوعلدىصماددتودصندمصمتريددرصمددصمترير تهدداص"صتدر وثصوتقنددمص يضراديتص ينًيلددتص يتددمص
تددد اصعلدددىص دص  ايدددبصع لدددتصتو  قيدددتصيمتريدددر  ص يتحدددًيا ص يتادددويقيتصوعلدددىصو ددد ص  اندددا ص م دددر ًص

ص. يمنحو يد
 ا يال:ص"صمصتو ًصع لتصتو  قيتصيلتحًيا ص يتاويقيتصم تمةمصوعلىصماتودصنمصمتريرصمددصمترير تهداص

ص" يثرنتص يةامتصيا اعتص مًويتصو يماتللما ص ي نيتصص م
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات التسويق االجتماعي .7

 يمحاددددونتصيمتريددددرصتحددددًيا ص يتاددددوي ص م تمدددداعمصنلردددد صصاددددنويرص دصليمددددتص ختنددددارصندددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)22.36(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)58.772)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص يتاوي ص م تماعم. صيثيرص يىصو ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات الكفاءة والفاعمية  .2

اددددنويرص يمحاددددونتصيمتريددددرصتحددددًيا ص ينضدددداادصو يضاعليددددتصنلردددد صصندددداشصنا دددد صليمددددتص ختنددددار
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)21.02(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددتص)40.293)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص ينضاادصو يضاعليت. صيثيرص يىصو ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات التقنية التسويقية  .3

(ثص65.171ادنويرص يمحادونتصيمتريدرصتحدًيا ص يتق يدتص يتادويقيتص)صليمدتص ختندارصنداشنلرد ص
مماصيثيرص يىصو وًصص0.05)(صع ًصماتودصمة ويتص)23.68و ىص ننرصمدص يقيمتص ي ًوييتص ينايرتص)

 ع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت.

 ة العالقة التوافقية لمتغير تحديات االتصاالت التسويقي .4

انويرص يمحاونتصيمتريرصتحًيا ص متاام ص يتاويقيتصنلر صصنماصنلر صليمتص ختنارصناش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)23.68(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددتص)60.537)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص متاام ص يتاويقيت. صيثيرص يىصو ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات إدارة الجودة التسويقية  .5

دص يتادددويقيتصنلرددد صص دصليمدددتص ختندددارصنددداش ادددنويرص يمحادددونتصيمتريدددرصتحدددًيا صبً ردص ي دددًو
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)22.36(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددتص)40.333)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص دص يتاويقيت.يثيرص يىصو ًو صبً ردص ي ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات المنافسة التسويقية .6
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ادددددنويرص يمحادددددونتصيمتريدددددرصتحدددددًيا ص يم ا ادددددتص يتادددددويقيتصنلرددددد صص دصليمدددددتص ختندددددارصنددددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)22.36(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددتص)38.057)

صع لتصتو  قيت صيمتريرصتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت.صيثيرص يىصو ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات ادراك الزبون  .7

اددنويرص يمحاددونتصيمتريددرصتحددًيا ص ًر بص يلنددودصنلردد صص ددمصحدديدصنلردد صليمددتص ختنددارصندداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)21.02(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددتص)85.528)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص ًر بص يلنود. صيثيرص يىصو ًو
 العالقة التوافقية لمتغير تحديات األهداف التسويقية .8

ادددددنويرص يمحادددددونتصيمتريدددددرصتحدددددًيا ص   دددددً لص يتادددددويقيتصنلرددددد صص دصليمدددددتص ختندددددارصنددددداش
ممدداصص0.05)(صع ددًصماددتودصمة ويددتص)22.36(ثصو ددىص ننددرصمدددص يقيمددتص ي ًوييددتص ينايرددت)52.854)

صع لتصتو  قيتصيمتريرصتحًيا ص   ً لص يتاويقيت. صيثيرص يىصو ًو
صمستمزمات الطبيةوال لألدويةشركة العامة لمص(Chi-Square)صسكوير كاي( 72الجدول )

كاي
 

سكوير
 

لممنظمة 
(B

)
 

 التسويق االجتماعيتحديات 
 58.772ص يمحاونت

 22.36ص ي ًوييت

 تحديات الكفاءة والفاعمية
 40.293ص يمحاونت

 21.02ص ي ًوييت

 تحديات التقنية التسويقية
 65.171ص يمحاونت

 23.68ص ي ًوييت

 تحديات االتصاالت التسويقية
 60.537ص يمحاونت

ص23.68ص ي ًوييت

 تحديات إدارة الجودة التسويقية
 40.333ص يمحاونت

 22.36ص ي ًوييت

 تحديات المنافسة التسويقية
 38.057ص يمحاونت

ص22.36ص ي ًوييت

 تحديات ادراك الزبون
 85.528ص يمحاونت

ص21.02ص ي ًوييت

 تحديات األهداف التسويقية
 52.854ص يمحاونت

ص22.36ص ي ًوييت
صN=123صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص0.05)ع ًصماتودصمة ويتص)

ص.SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:
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صع لددتصتو  قيددتصمة ويددتصيمتريددر  ص يتحددًيا ص يتاددويقيتثصيهدد  ص وتثدديرص دد اص ي تددا جص يددىصو ددًو
يلتحددددًيا صصمة ويددددتص يتددددمصتدددد ا"صمصتو ددددًصع لددددتصتو  قيددددتص يضرعيددددتص ي ا يددددتص ددددادص يضرادددديتص يةًميددددت

 يتادويقيتصم تمةددمصوعلدىصماددتودصندمصمتريددرصمددصمترير تهدداص"صتدر وثصوتقنددمص يضراديتص ينًيلددتص يتددمص
تددد اصعلدددىص دص  ايدددبصع لدددتصتو  قيدددتصيمتريدددر  ص يتحدددًيا ص يتادددويقيتصوعلدددىصو ددد ص  اندددا ص م دددر ًص

ص يمنحو يد.
 (Chi-Square)صسكوير كاي ( يعرض المقارنة الختبار73الجدول )

 (B)و (A)لممنظمتين
 الجدولية المحسوبة المنظمتين ت
 23.09 18.30 (A) يم نمتص 1

 55.19 21.02 (B) يم نمتص 2

 0.05)ع ًصماتودصمة ويتص)
ص.SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:

(صنلرددد صليمتهددداص(Aادددنويرص دددمص يم نمدددتصص(ص دصليمدددتصنددداش73يتادددمصمددددصخددد مص ي دددًومص)
ادددددنويرص دددددمصصثص مددددداصليمدددددتصنددددداش(18.30)و دددددىص نندددددرصمددددددص يقيمدددددتص ي ًوييدددددتص ينايردددددتصص(23.09)
ونددد صص(21.02)و دددىص نندددرصمددددص يقيمدددتص ي ًوييدددتص ينايردددتصص(55.193)(صنلرددد صليمتهدددا(B يم نمدددت

(صيو ددًصيددًيهاصع لددتص(Aثصو دد  صياثددرص يددىص دص يم نمددتص0.05) يم نمتدديدصع ددًصماددتودصمة ويددتص)
وتتضددددددددد ص ددددددددد اص ي تدددددددددا جصمددددددددد صًر ادددددددددتصص((Bلدددددددددتص يتو  قيدددددددددتصيلم نمدددددددددتصتو  قيدددددددددتص ً دددددددددىصمددددددددددص ية 

(Grundey,2011)حددددومصادددددروردص يولدددددولصعلدددددىصتريددددر  ص  و  ص يلندددددا دصنددددديدص يحددددديدصو مخدددددرصص
ص.صو ماتمابصيمقترحاته صنأ ميتصنايرتصوتقًي ص يم ت ا صنأاةارصم اانت

  الثانية: الرئيسة الفرضية
 ويتضربصع ها: " تتباين االهمية النسبية لمتحديات التسويقية في المنظمتين المبحوثين"

ص"صمةممص  يناتص ي ا لدصويًش ومل:ص"صتتنايدص م ميتص ي انيتصيلتحًيا ص يتاويقيتص مص 
يددت ص يتواددمص يددىصمددًدص م ميددتص ي اددنيتصيلتحددًيا ص يتاددويقيتصمدددصخدد مصتاددضمصمة يددا ص

(ص158.50 مص يمرحلتص مويىصنا  ميتصن ادنتص)صتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيتصتأتم(ص  ص74 ي ًومص)
دص يتادويقيتو مص يمرحلدتص ي ا يدتصًخدمصمتريدرص ويضادرص د  ص يمتريدرصمد ص يمتريدرصصتحدًيا صبً ردص ي دًو

صصن ادنتص يتادوي ص م تمداعمتحدًيا صصو مص يمرحلتص ي اي دتصًخدمصمتريدرص(167.39 مومصماصمقً راص)
تحدددًيا ص يم ا ادددتصويضادددرص ددد  ص يمتريددرصمددد صندددمصمددددص يمتريددرص مومصو يمتريدددرص ي ا م)167.62) )

دص يتادددويقيتوص يتادددويقيتص ص ينضددداادص(صو دددمص يمرحلدددتص ير نةدددتصًخدددمصمتريدددرصتحدددًيا تحدددًيا صبً ردص ي دددًو
(صويضاددددرص دددد  ص يمتريددددرصمدددد صنددددمصمدددددص يمتريددددرص مومصو يمتريددددرص ي ددددا مص196.37و يضاعليددددتصمقددددً راص)
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دص يتاددويقيتصوصتحددًيا ص يم ا اددتص يتاددويقيتصيددرص ي اي )و يمتر ص يتاددوي تحددًيا صوصتحددًيا صبً ردص ي ددًو
(ص198.39 يتادددويقيتصن ادددنتص)ص يتق يدددتصو دددمص يمرحلدددتص يخامادددتصًخدددمصمتريدددرصتحدددًيا ص( م تمددداعم

ويضاددددرص دددد  ص يمتريددددرصمددددد صنددددمصمدددددص يمتريددددرص مومصو يمتريدددددرص ي ددددا مصو يمتريددددرص ي ايدددد صو يمتريدددددرص
دص يتادويقيتصوصتحًيا ص يم ا اتص يتادويقيتص ير ن ) ص م تمداعمص يتادوي تحدًيا صوصتحدًيا صبً ردص ي دًو

 يتادويقيتصن ادنتصص   دً لص(صو مص يمرحلتص يااًاتصًخدمصمتريدرصتحدًيا تحًيا ص ينضاادصو يضاعليتوص
(صويضاددددرص دددد  ص يمتريددددرصمدددد صنددددمصمدددددص يمتريددددرص مومصو يمتريددددرص ي ددددا مصو يمتريددددرص ي ايدددد ص221.62)
دص يتاددويقيتصوصتحددًيا ص يم ا اددتص يتاددويقيتصمتريددرص ير ندد صو يمتريددرص يخددامغص)و ي تحددًيا صبً ردص ي ددًو
 يتاويقيت(صو مص يمرحلتصص يتق يتصوتحًيا صتحًيا ص ينضاادصو يضاعليتوصص م تماعمص يتاوي تحًيا صوص

ويضارص   ص يمتريدرصمد صندمصص229.80)ن انتص)صتحًيا ص متاام ص يتاويقيتص ياانةتصًخمصمترير
مدددص يمتريددرص مومصو يمتريددرص ي ددا مصو يمتريددرص ي ايدد صو يمتريددرص ير ندد صو يمتريددرص يخددامغصو يادداًغص

دص يتاددددويقيتصوصتحددددًيا ص يم ا اددددتص يتاددددويقيتص) ص م تمدددداعمص يتاددددوي تحددددًيا صوصتحددددًيا صبً ردص ي ددددًو
 يتادويقيت(صو دمص يمرحلدتصص   دً لص  يتادويقيتصوتحدًياص يتق يتصوتحًيا صتحًيا ص ينضاادصو يضاعليتوص

(صويضادددرص ددد  ص يمتريدددرصمددد صندددمصمددددص237.31ن ادددنتص)صتحدددًيا ص ًر بص يلندددودصًخدددمصمتريدددرص ي ام دددت
 يمتريرص مومصو يمتريرص ي ا مصو يمتريرص ي اي صو يمتريرص ير ن صو يمتريرص يخامغصو ياداًغصو يادان ص

دص وصتحددددًيا ص يم ا اددددتص يتاددددويقيتص) ص م تمدددداعمص يتاددددوي تحددددًيا صوصيتاددددويقيتصتحددددًيا صبً ردص ي ددددًو
تحدددًيا صوصص يتادددويقيتص   دددً لص يتادددويقيتصوتحدددًيا ص يتق يدددتصوتحدددًيا صتحدددًيا ص ينضددداادصو يضاعليدددتوص

ص(. متاام ص يتاويقيت
في معمل االلبسة  لممنظمة التسويقية التحديات لمتغيرات النسبية االهمية ترتيب( 74) الجدول

 الجاهزة ولدي

صالتحديات التسويقيةمتغيرات صاالهمية
ترتيب االهمية النسبية 

صمعمل االلبسة ولديل
 158.50صتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت 1

2 
دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو

ص يتاويقيت
167.39 

3 
دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو

ص يتاوي ص م تماعمتحًيا صصث يتاويقيت
ص167.62

ص4
دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو

تحًيا ص ينضاادصصث م تماعمص يتاوي تحًيا صصث يتاويقيت
صو يضاعليت

ص196.37
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صالتحديات التسويقيةمتغيرات صاالهمية
ترتيب االهمية النسبية 

صمعمل االلبسة ولديل

5 

دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صصث يتاويقيت

ص يتاويقيتتحًيا ص يتق يتصثصو يضاعليت
ص198.39

6 

دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صصث يتاويقيت
تحًيا ص   ً لصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيتثصو يضاعليت

ص يتاويقيت

221.62 

7 

دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صصث يتاويقيت
تحًيا ص   ً لصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيتثصو يضاعليت

ص يتاويقيتصتحًيا ص متاام ص يتاويقيت

ص229.80

8 

دصصثتحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صصث يتاويقيت
تحًيا ص   ً لصصث يتق يتص يتاويقيتتحًيا صثصو يضاعليت

تحًيا ص ًر بصصث يتاويقيتصتحًيا ص متاام ص يتاويقيت
ص يلنود

ص237.31

 N=50                                                 0.05)ع ًصماتودصمة ويتص)
 .SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:

تات ًصنايًر تص مننرصصوتثيرص  اص ي تا جص يىص دص يم نمتص يمنحو تصتو  مصتحًيا صتاويقيت
وادوملص يدىصتحدًيا ص ًر بص يلندودثصوعلدىصو د ص  ميتهداص ي ادنيتص يتاويقيتصص يم ا اتصتحًيا صعلى

 خددرثصعليددمصصىمدداصنهددرصمدددص تددا جص ددادص م ميددتص ي اددنيتصيلتحددًيا ص يتاددويقيتصتختلددلصمدددصمتريددرص يدد
 يتاددويقيتص ددمصمةمددمص يتددمصتدد اص"تتنددايدص م ميددتص ي اددنيتصيلتحددًيا صصتقنددمص يضرادديتص يضرعيددتص مويددى

 ". ميناتص ي ا لدصويًش
 يثرنتص يةامتصيا اعتص مًويتصو يماتللما صص ا يال:ص"تتنايدص م ميتص ي انيتصيلتحًيا ص يتاويقيتص م

ص"ص مص ي ودص ي نيت
 ي اددنيتصيلتحددًيا ص يتاددويقيتصمدددصخدد مصتاددضمصمة يددا صيددت ص يتواددمص يددىصمددًدص م ميددتص

 يتاددددويقيتص ددددمص يمرحلددددتص مويددددىصنا  ميددددتصن اددددنتصص يتق يددددتص(ص  صتددددأتمصمتريددددرصتحددددًيا 75 ي ددددًومص)
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دص يتاددويقيت(صو دمص يمرحلددتص ي ا يدتصًخددمصمتريددرص432.19) ويضادرص دد  ص يمتريددرصصتحدًيا صبً ردص ي ددًو
 يتاددددوي صتحددددًيا صصمص يمرحلددددتص ي اي ددددتصًخددددمصمتريددددر(صو دددد(439.96مدددد ص يمتريددددرص مومصمدددداصمقددددً راص

(صويضاددددددرص دددددد  ص يمتريددددددرصمدددددد صنددددددمصمدددددددص يمتريددددددرص مومصو يمتريددددددرص453.97ن اددددددنتص)ص م تمدددددداعم
دص يتاويقيت يتاويقيتصوصص يتق يتص ي ا م)تحًيا  (صو مص يمرحلتص ير نةتصًخمصمتريرصتحًيا صبً ردص ي ًو

ادددرص ددد  ص يمتريدددرصمدددد صندددمصمددددص يمتريددددرص مومص(صويض463.03و يضاعليدددتصمقددددً راص)ص ينضددداادصتحدددًيا 
دص يتادددددويقيتصوصص يتادددددويقيتص يتق يدددددتصو يمتريدددددرص ي دددددا مصو يمتريدددددرص ي اي )تحدددددًيا  تحدددددًيا صبً ردص ي دددددًو

ن ادنتصصتحدًيا ص متادام ص يتادويقيتصو مص يمرحلدتص يخامادتصًخدمص( م تماعمص يتاوي تحًيا صوص
 مومصو يمتريددددرص ي ددددا مصو يمتريددددرص ي ايدددد ص(صويضاددددرص دددد  ص يمتريددددرصمدددد صنددددمصمدددددص يمتريددددرص486.35)

دص يتاددددويقيتصوصص يتاددددويقيتص يتق يددددتصو يمتريددددرص ير ن )تحددددًيا  ص يتاددددوي تحددددًيا صوصتحددددًيا صبً ردص ي ددددًو
تحدددًيا ص يم ا ادددتص(صو دددمص يمرحلدددتص يااًادددتصًخدددمصمتريدددرصتحدددًيا ص ينضددداادصو يضاعليدددتوصص م تمددداعم
مصمددددص يمتريددددرص مومصو يمتريدددرص ي ددددا مص(صويضاددددرص ددد  ص يمتريدددرصمدددد صنددد(494.84ن ادددنتصص يتادددويقيت

دصوصص يتاويقيتص يتق يتصو يمتريرص ي اي صو يمتريرص ير ن صو يمتريرص يخامغص)تحًيا  تحًيا صبً ردص ي ًو
تحدددددًيا ص متادددددام صوصصتحدددددًيا ص ينضددددداادصو يضاعليدددددتوصص م تمددددداعمص يتادددددوي تحدددددًيا صوص يتادددددويقيتص
(ص536.48 يتادددويقيتصن اددددنتص)ص   ددددً لصتحدددًيا ص(صو دددمص يمرحلددددتص يادددانةتصًخددددمصمتريدددر يتادددويقيت

ويضاددرص دد  ص يمتريددرصمدد صنددمصمدددص يمتريددرص مومصو يمتريددرص ي ددا مصو يمتريددرص ي ايدد صو يمتريددرص ير ندد ص
دص يتادويقيتصوصص يتادويقيتص يتق يدتصو يمتريرص يخدامغصو ياداًغص)تحدًيا  تحدًيا صوصتحدًيا صبً ردص ي دًو

تحًيا ص يم ا اتصوصتحًيا ص متاام ص يتاويقيتصوصصاعليتتحًيا ص ينضاادصو يضوصص م تماعمص يتاوي 
(صويضاددرص دد  ص(633.18ن اددنتصتحددًيا ص ًر بص يلنددودصًخددمصمتريددرص(صو ددمص يمرحلددتص ي ام ددت يتاددويقيت

 يمتريدددرصمددد صندددمصمددددص يمتريدددرص مومصو يمتريدددرص ي دددا مصو يمتريدددرص ي ايددد صو يمتريدددرص ير نددد صو يمتريدددرص
دص يتاددويقيتصوصص يتاددويقيتص يتق يددتص يخددامغصو يادداًغصو ياددان ص)تحددًيا  تحددًيا صوصتحددًيا صبً ردص ي ددًو

تحًيا ص يم ا اتصوصتحًيا ص متاام ص يتاويقيتصوصصتحًيا ص ينضاادصو يضاعليتوصص م تماعمص يتاوي 
ص يتاويقيت(.ص   ً لصوتحًيا ص يتاويقيت

 االدويةفي شركة ( ترتيب االهمية النسبية لمتغيرات التحديات التسويقية 75الجدول )

صالتحديات التسويقيةمتغيرات  االهمية
 ترتيب االهمية النسبية 

صفي شركة االدوية
 432.19صتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت 1

دص يتاويقيتصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت 2 ص439.96صتحًيا صبً ردص ي ًو

3 
دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو

ص يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت
ص453.97
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صالتحديات التسويقيةمتغيرات  االهمية
 ترتيب االهمية النسبية 

صفي شركة االدوية

4 
دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو

تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت
صو يضاعليت

ص463.03

5 

دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصثص يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت

صتحًيا ص متاام ص يتاويقيتثصو يضاعليت
486.35 

6 

دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت

تحًيا صصثتحًيا ص متاام ص يتاويقيتثصو يضاعليت
ص يم ا اتص يتاويقيت

ص494.84

7 

دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت

تحًيا صصثتحًيا ص متاام ص يتاويقيتثصو يضاعليت
صتحًيا ص   ً لص يتاويقيتصث يم ا اتص يتاويقيت

ص536.48

8 

دصصثتحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو
تحًيا ص ينضاادصصث يتاوي ص م تماعمتحًيا صثص يتاويقيت

تحًيا صصثتحًيا ص متاام ص يتاويقيتثصو يضاعليت
تحًيا صصثتحًيا ص   ً لص يتاويقيتصث يم ا اتص يتاويقيت

ص ًر بص يلنود

ص633.18

صN=123صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص0.05)ع ًصماتودصمة ويتص)ص
ص.SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:

نايًر تص مننرصصتات ًصوتثيرص  اص ي تا جص يىص دص يم نمتص يمنحو تصتو  مصتحًيا صتاويقيت
ثصوعلدىصو د صمداصنهدرصمددص تدا جصتحدًيا ص ًر بص يلندودصواوملص يدىص يتاويقيتصتحًيا ص يتق يتعلىص

 خدرثصعليدمصتقندمص يضراديتص يضرعيدتصصىيلتحًيا ص يتاويقيتصتختللصمدصمتريرص ي ادص م ميتص ي انيتص
 يتاددويقيتص ددمص يثددرنتص يةامددتصو يماددتللما ص يتددمصتدد اص"تتنددايدص م ميددتص ي اددنيتصيلتحددًيا صص ي ا يددت

 ". ي نيتص مص ي ود
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لمعمل االلبسة الجاهزة ولدي والشركة  ( يعرض المقارنة الختبار االهمية النسبية76الجدول )
 العامة لألدوية والمستمزمات الطبية في نينوم

 ((Bالشركة العامة لألدوية (A)معمل االلبسة الجاهزة ولدي المرحمة
 تحًيا ص يتق يتص يتاويقيت تحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت 1
دص يتاويقيت 2 دص يتاويقيت تحًيا صبً ردص ي ًو  تحًيا صبً ردص ي ًو
  يتاوي ص م تماعمتحًيا ص  يتاوي ص م تماعمتحًيا ص 3
 تحًيا ص ينضاادصو يضاعليت تحًيا ص ينضاادصو يضاعليت 4
 تحًيا ص متاام ص يتاويقيت تحًيا ص يتق يتص يتاويقيت 5
 تحًيا ص يم ا اتص يتاويقيت تحًيا ص   ً لص يتاويقيت 6
    ً لص يتاويقيتتحًيا ص تحًيا ص متاام ص يتاويقيت 7
 تحًيا ص ًر بص يلنود تحًيا ص ًر بص يلنود 8

 .SPSSمدص عً ًص يناح صنامعتماًصعلىص تا جص ينر امجص محاا مصصالمصدر:
نا دددد صتحددددًيا صص(A)(ص دص م ميددددتص ي اددددنيتص ددددمص يم نمددددت76يتاددددمصمدددددصخدددد مص ي ددددًوم)

 يتادويقيتص ددمصص يتق يدتصنا د صتحددًيا ص(B) يم ا ادتص يتادويقيتص دمص يمرتنددتص مويدىص مداص ددمص يم نمدتص
دصبً ردص يمرتنددتص مويددىص دد صتددأتمصتحددًيا  ص م تمدداعمصوتحددًيا ص يتاددوي ص يتاددويقيتصوتحددًيا ص ي ددًو

 يتادددويقيتص دددمص يمرتنددددتصص يتق يددددتصو يضاعليدددتصندددد ضغص يمرتندددتص دددمص يم نمتدددديدصونا ددد صتحدددًيا ص ينضدددااد
 يتاويقيتص دمص يمرتندتصص متاام صنا  صتحًيا ص(B) ماص مص يم نمتصص(A) يخاماتص مص يم نمتص

 يتاددويقيتص مدداص ددمصص   ددً لصنا دد صتحددًيا ص(A) يخاماددتثص مدداص ددمص يمرتنددتص يااًاددتص ددمص يم نمددتص
ص متادام ص يتادويقيتصو دمص يمرتندتص يادانةتصنا د صتحدًيا ص يم ا ادتصنا د صتحدًيا ص(B) يم نمتص

 يتادويقيتصو دمص يمرتندتصص   دً لصنا  صتحدًيا ص(B) ماص مص يم نمتصص(A) يتاويقيتص مص يم نمتص
 يلنددودصندد ضغص يمرتنددتص ددمص يم نمتدديدثصو دد  صيانددًصعلددىص دص م ميددتصص ًر بص مخيددردصنا دد صتحددًيا 

يددد  صتدددر وص يضراددديتصص ي ادددنيتصيمتريدددر  ص يتحدددًيا ص يتادددويقيتصتتندددايدصنددديدص يم نمتددديدص يمنحدددو تيد
ص.ص يةًميتصوتقنمص ينًيلت

 



 الفصل الرابع
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والمقترحات

استتتتالً لمنهج ة التتتتاهاجميتتتتههاجدر تتتتوهج تتتتفكهاج لاستتتتاهه اتيتتتتلهاج ًللتتتتاهج ال للاال تتتتله اليمل تتتتل ه
اجاليرلتتاهاصيئتتللوهاج ستتالم  اهم تتلهلالةلستتاه تتضهيتت   فله خلصتتللال لههخ تت همئتتوهفتتفاهاج ئتتاه

 تلهاتلبهمتإلهاصيتللههاجت هاجالوهال ئتر هلجل تلهاج لاستاه اجالتوهاستالة همدصت لهسالةاللال مسالدلاىهام
ًنهعتنهه لهأس ل هعةإلهةالتلل هاجاليرلتاهاصيئتللوههاج اجةًليههخوهيلنهاسالة همدص لهاآلمله خصت

 لاتليهال ئتلاهفجتيهختوهاج مليتههاج  صتياههال  لمه ا  عاه نهاج  الليتل ه اج لاستل هاج ستال مرلا
ه(.18خوهاجشًاه)

ه
 ( خارطة طريق مباحث وفقرات الفصل الرابع18الشكل )

ه
  

صل الرابع 
الف

 :
ت

حا
ت والمقتر

جا
ستنتا

ال
ا

 

 االستنتاجات االستنتاجات: المبحث األول

المقترحات : المبحث الثاني
 والدراسات المستقبلية

 المقترحات

 الدراسات المستقبلية
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 المبحث األول
هاالستنتاجات

اجةالتتتلل هاجةًللتتتاههالمتتتل ُلدتتت هفتتتفاهاج ميتتتههمًئتتتاهج تتتلهال ئتتترةلهاجلتتتإله تتتنهاستتتالةاللال هاعه
لتتمقهامسلستتلاهج صتتضهاج  الليتتل ه  اج ل اةلتتاهاسلستتلنهج تتلهه  تتنهالةتتاهامتتلهال تتتاهامستتالةاللال هاجًل

ل للاهجر ةً تتتل هعلةتتتاهاج لاستتتاهه الالدرتتتاهفتتتفكهامستتتالةاللال ه ئتتتللاال لههاجالتتتوهللافتتتلهاجمليتتتههصتتت
ملجالةتتاهاجةًتتليهخل تتلهلمتتالوهاجاتتمبهاممتتلهملمستتالةاللال هاجاليمل لتتاهاج ستتالة قهاجتت هةالتتلل هاجاليرلتتاه

 اميئللو.

لجًل فه اج تتتت ال ه اص ًلةلتتتتل هاجةلمدتتتتاه تتتتنهاجمللتتتتاهاج يرلتتتتاهأ هاجاليتتتت لل هاجالستتتت ل لاهالال تتتتتاهمتتتت .1
الش ل لهًرللنهأ هامللتلنه ال تلنهًتلنهأ ه اقالتلنههال تاهال  ل انهأ هلصدلخلنهأ اجالوهاصقرل لاهأ هاج  جلاه

ل اهاجالس ل لاهاتلهسرمللنهأ هللالمللنهلهم ل ه  .عر هاجً 

هاجيرتت اهاج ةلستتماههاج اصتتبهمتتلنه تتلااج .2 اجاليتت لل هاجالستت ل لاهخل تتلهلالدرتتاهختتوهاج تت عهاجم ةتتوه ةتتٌ 
 اجالوهالً نهمئ لقها سضه اًمتله تنهاج د قتل هج له اجد   لاه ا ًلةلاهاجالميوه ةيلاهاجالأتلله

 اجالس ل لا.

 اج د قتتل هاجالستت ل لاهه ال ترتتاهختتوهأنهاجًتلتتله تتنههاجدًقتتاهاج ال امرتتاهمتتلنهاجاليتت لل هاجالستت ل لا .3
ال تتلهلفاال تلهلم تلهالصتتمهختوهاةمهفتفكهاجاليتت لل ه انهالستت ل لاهاليت لل هلم تلهالاليتت اهلجت هاج د قتل 

 .خوهش قهالأتللفلاجًتلله نهاج د قل هاجالس ل لاهاج المللةاه

هً تل هختوهاج قت هاجيلصتلةاج صتلاهاتًتتلهافال ل تلنه اليت للنهجر هجالس لاهاماال تلعوهمتل اهانه .4
 فتفاه جلتاهعرت هصتدفهً تلبقههممتللن اجالوهاةدًست هعرت ه اتلم هشتال ه تنهاجيلتلقهاجل  لتاهجر

 اتةً اهاجالس ل لاهاجسلم اه ق لال لهعر هالًخوهة  ه ال لقمهاجالي لل هالالكهاج اال ض.

ههواماال تلعهاةم لىه سال عهافال لمهام القهخوهاج ةً اللنهاج مي تاللنهخوهاجالأتللهخوهاجسر ي .5
تلقهاجص  يل هاجيً  لاهاجالتوه تنهشتلة  ًنهعنهملل قهاج د قل هام اللاهً  الدلتاهختوهانهلهخص

 ع رلاهالدملمهاجالس لاهاماال لعو.

مهملجشتتتتتًاهاج يرتتتتت اهعرتتتتت هامالئتتتتتلم هلتتتتتالًلقرلرتتتتتاهاجانهام القهختتتتتوهاج ةً التتتتتلنهاج ميتتتتت تاللنه .6
 عتت مه ئتت اهج تتلههاجالستت ل لاهختتوه اتتلاهع ر تتله ئتت منهاجتت هاللااتتضه ستتال عهاجد رلتتل هاجملئتتاه

 اجلسلجاهاجالل لالاهعملهع رلاهامالئلاهاجالس ل و.

صتتتدفهافال تتتلمهاج ةً التتتلنهاج ميتتت تاللنهج دتتتللللهاجاتتت  قهاجالستتت ل لاهستتت ابهالدرتتتاهام تتتلهم اتتت  ه .7
ًنهعتتنهعتت مه ًل تتاهامةً تتاه تتضها القهاجاتت  قهاجالستت ل لاهههاجال تت للهاجًتتلخوهتف لتتاهاج تت ال  خصتت

 .اج ةً اللنهاج مي تاللنملنهامف افهخوههاخا ئ منهاج هاةم لىهاجال ههه قراهاج در  ل 
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اج ميتت تاللنهةشتتلي لهماتت اهختتوهاليرلتتاهاستتاللااللالل هاج ةلخستتلنهاجيلجلتتاهه عتت مهانهاج ةً التتلنه .8
 ق هلًيًهملل قهةسماهاجالًلجلفهاجتلمالاه الال لٌهههالشملوهة ليهق الإله صد إلهخوه الاهاجد ا

ًنهعنهاةم لىهاجيئاهاجس قلا.  اجًرفه ال لمه ةالال هاج ةلخسلنههخص

 اجالت اماهختوه تلههج ةً تلنهاج ميت تلنف افهالس ل لاه اصياهخوهاا ا  ههخوهاجصدفهاج صب .9
ًنهعنهع مهال اخ  له ضهامف افهاج ةً لاهامملع.  ملة لههخص

ًنهعتتنهالةشتتليهاج ملدتتل ه ئتت منهاجتت هميتت هههقرتتاهامفال تتلم .11 ختتوه اتتلاهاجالدملتتاه اجال رلتتفههخصتت
اجالستتتتت لاهًتتتتتلنهج تتتتتمهامتتتتتتلهاجًملتتتتتلهختتتتتوهملتتتتتل قه ستتتتتال عهاجاليتتتتت لل هاجالتتتتتوهال اا  تتتتتلهاج ةً التتتتتلنه

 اج مي تاللن.

  ةلقشتاهلجلتاهاجد تاهخل تلههالتمهالأشتللههاج ةً التلنهاج ميت تاللن نهمًاه  لمراهاج ستا جلنهختوه .11
اللاهاجالشللدل هاجيً  لاهاجالوهالي وهاجئةلعاهاج يةلتاهه فجتيه تنهاتم هاجمصتللضهاتاةملتاه

 اج سال ل قهاجالوهأجي  هصللانهًمللانه  ملشلانهمد  مهاجئةلعاهاج يةلا.

اج مي تاللنهصدفهملجةشليهاجالست ل وه فجتيه تنهمتًاهاعال ل فتلهعرت هلامفهعر هاج ةً اللنه .12
ه ةلختتففلهاجال ملدلتتاهه  ة تتفهالتت ملدوه ايتت ه ال تتتاهمتتلج دلىهاجالاتتلليهاجتت المهختتوه  لفتتله عتت مهالةتتٌ 

 اجفيهأتلهمشًاهسرموهعر هل ًلةلل هاج ةً اهاج مي تاهخوهع رلاهالس لاه ةالالال ل.

انهاج دتت اهاليتت لل هاجالستت ل لاها صتتي ه تتنهمتتًاهاليرلتتاهاج ئتتفه اجالشتتملوهج ال لتتلا هاج .13
هًلنهاقاه تنهاج دت اهاجدتلماجدلمهجرالي لل هاجالس ل لاه اال داهخوه د اهامجمساهاجالفمقه ج يه

اهاجدل اهجئتةلعاهام  لتاه اج ستالرم ل هاجيملتاهختوهةلةت عهه فتفاههجرالي لل هاجالس ل لا خوهاجشًل
اهاجدل تتاهجئتتةلعاهام  لتتاه اج ستتالرم ل ها جيملتتاهال ااتتإلهاليتت لل هالستتت ل لاهلتت اهعرتت هانهاجشتتًل

 .هه انهًلة هاجةسماللنه ال للملالنمةسماهاًمله نه د اهاتجمساهاجالفمقه ج ي

الةمتتضه تتنهمتتًاهالشتتملوههد تتاهامجمستتاهاجاتتلفمقه جتت يختتوه هاجاليتت لل هاجالستت ل لاهانهاف لتتا .14
اليتتت لل هل القهاجاتتت  قهههتتتتمهختتتوهاج لالمتتتاهام جتتت هاليتتت لل هاج ةلخستتتاهاجالستتت ل لااتللفتتتلهختتتوهالدملتتتمه

ههالي لل هاجال ةلاهاجالس ل لاههالي لل هاجً لبقه اج لعرلاههاجالس لاهاماال لعوالي لل هههاجالس ل لا
ختوهيتلنهه(هاليت لل ها لايهاجممت نههالي لل هاتف افهاجالس ل لاهالي لل هامالئتلم هاجالست ل لا

اهاجدل تتتتاهجئتتتتةلعاهام  لتتتتاه اج ستتتتالرم ل هاجيملتتتتاهًتتتتلمالوه يتتتت لل هاجال ةلتتتتاهالاتتتتلب هختتتتوهاجشتتتتًل
اجالستتتتتت لاهاليتتتتتت لل هههاليتتتتتت لل هل القهاجاتتتتتت  قهاجالستتتتتت ل لاههختتتتتتوهاج لالمتتتتتتاهام جتتتتتت هتتتتتتتمهاجالستتتتتت ل لا
اليتتت لل هاج ةلخستتتاهههاليتتت لل هامالئتتتلم هاجالستتت ل لاههاليتتت لل هاجً تتتلبقه اج لعرلتتتاههاماال تتتلعو
 فتتفاهلاشتتلهاجتت هاممتتالًفههه(اليتت لل ها لايهاجممتت نههاليتت لل هاتفتت افهاجالستت ل لاههاجالستت ل لا

 .هاج ةً اللنهاج مي تاللنخوههاجالس ل لاهرالي لل اللاللاهامف لاهاجةسملاهجخوه

 ا  هعًقاهال اخ لاهجرالي لل هاجالس ل لاه اال دإله عر ه سال عهه(Chi-Squareملة هةاللل ه) .15
المتتلنه اتت  هعًقتتاهال اخ لتتاههإل  تتنهمًجتتهختتوهاج ةً التتلنهاج ميتت تاللنه ال للاال تتلهًتتاه ال لتتله تتن
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هه فتتتفاهلتتت اهعرتتت هقتتت لقهامختتتلا هاج ميتتت تلنه ةاتتتلي مهختتتوهل لاعلجلتتتاهج ال لتتتلا هاجاليتتت لل هاجالستتت ه
التتتت خللهاج ل تتتتاه اجلصتتتتلهاًمتتتتله تتتتنهاج ةلخستتتتلنه تتتتنهمتتتتًاهالتتتت خللهامستتتتلجلاهاجال ةلتتتتاهاجالستتتت ل لاه

 .اج الي لق

المالرتتتفهمتتتلنهًتتتاه ال لتتتله تتتنههاجاليتتت لل هاجالستتت ل لاهأن(هامف لتتتاهاجةستتتملالمالمتتتلله)هأ صتتتي  .16
هه فتتتفاهلتتت اهعرتتت هقتتت لقهاج ةً تتتاهعرتتت هجر لاستتتاهاجيلجلتتتاهمتتتلنهاج ةً التتتلنهاج ميتتت تاللن ال للاال تتتله

الشتتملوه ديلتتل همللال تتلهم اقدلتتاهعلجلتتاه اجالدل تتاه د تتلهميتتفله ةي تتوهل تت  هاجتت هام ترلتتاهختتوه
 .ام ابه  نهتمهالي لاهاج لمقهاجالةلخسلا
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 المبحث الثاني
هات المستقبميةالمقترحات والدراس

استالً لمنهجر اليرمتل هاج ة التاهه اعال تل انهعرت ه تلهال ئترةلهاجلتإله تنهاستالةاللال هه ات ةلهاةتإله
 نهاج  ل هال ت لمهيلل تاهاج  الليتل ه اج لاستل هاج ستال مرلاهمستالً لاهفتفاهاجا ت هاجميتتوهاج ال اصتضهه

ه ف هاماللا:
 اواًل: المقترحات

اللسلخه  لفلمهاجالي لل هاجالس ل لاه  ال للاال لهخوهاج ةً اللنهاج مي تاللنه اجد اهعر ه عمهففكه .1
اج ًتتتلقهاجا لتتت قه تتتنهقمتتتاهام القه الي لتتتمهاجدتتتل رلنه تتتنهااتتتاهالمةتتتوهفتتتفكهاجت لختتتاهةاللاتتتاهج لتتتلاه

هخوهاج ةً اللنهاج مي تاللن.  اج دلخاهم فاهاج  صٌ 

ًملتلانهجراليت لل هاجالست ل لاهج تلهجتإلهاتتلهًملتلهعرت هعر هاج ةً اللنهاج مي تاللنهانهال ت مهافال ل تلنه .2
 عر هاجيئاهاجس قلاهجر ةً اللنهاج مي تاللن.هالأتللاجممللنه  نهتمهخلنهجإله

الي لتتاهاجالدتتل نهمتتلنهاج ةً التتلنهاج ميتت تاللنه اج اسستتل هاجالدرل لتتاهاجدلجلتتاه)ال دتتاهاج  ئتتا(ه .3
ًنه الةًلمهاج يلصلا ه اجة  ا هاجالدلل لاه اجالدرل لاههاج هالةاهامسال ل قه نهاجمملا ههاما ت
خل له نهمملقهًمللقه  دلختاه استداهيت اها ًلةلتاهاجة ت ىهه نلاً لاهخل لههج لهل الرًإلهاج لل اجال

 م اقضهاج ةً اللنهاج مي تاللن.

لمهعر  .4 ل لاهختوهصت بهيلاتاهاجاليت لل هاجالست ههالشملوهعر ها القهاج ةً اللنهاج مي تاللنهاجالًل
 اج ةً اللنهاج مي تاللنه اجمللاهاجدلاقلا.

صل لقهملل قهامفال لمهملجالةاهاجالس ل وه اجد اهعر ه دلجااهاجالي لل هخوه ل انهاجد تاه تنه .5
 .اج ةً اللنهاج مي تاللنقماهام القهخوه

ال رلتتاهختتوههستت ماجد تتاهعرتت هاستتالم امهاجدتتل ىهاجافامتتاه تتنهااتتاهال للتتلهستتر يهاجممتتللنه  تتلهل .6
  عهالي لل هاجالس لاهاماال لعو. سال

ه تتت مً هامةشتتتياههمتتتًاهاجستتتدوهاجتتت هالي لتتتاهاجً تتتلبقه اج لعرلتتتاهختتتوه اتتتلاهاجد تتتاه تتتن .7 الةتتتٌ 
 اجالس ل لاه الي ل هامف افهمشًاه ةلسا.

صل لقهال اخاه اةسالمهامف افهاجالس ل لاهاجلللساه اج لعلاه ضهامف افهاممتلعهختوهاج ةً تاه .8
لتتتمهعرتتت هة تتت هاج ملدتتتل ه ا ًنهعتتتنهامفتتت افه تتتضهاجالًل جلميلتتتاه اجة تتت ه اجيئتتتاهاجستتت قلاههخصتتت

 اماال لعلاه انهالً نهقلمراهجراليملاه اج للنه ال اللمهملج ل ةا.

 تنهيلتههه اجمللاهاجالوهالد تاهم تلهاج ةً التلنهاج مي تالتلنهملل قهامفال لمهم لاساهيلجاهاج ةلخسلن .9
 اج ةالال .الي ل هق قهاج ةً ل هاج ةلخساه  د اهاجة  هخوهاجئةلعاه اجال للمهخوه
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لةم وهعرت هام القهختوهاج ةً التلنهاج ميت تاللنهاممالدتل هعتنهالي لتاهاجةالتلل ه املمتل هاجستللداه .11
 عتتتت مهاجال رلتتتت هاج ستتتتال لهتع تتتتلاهاج ةً تتتتل هاممتتتتلعه ال للتتتتاهاج ةتتتتل هاجستتتترلمهجرد تتتتاه اجال تتتت لله

 اج ةلساهجر  ال هاج ةً لاهم لهلدممها لقهاجا  قهاجالس ل لا.

اج ةً اللنهاج مي تاللنهاجد اهالدملمهاجال لةتاه فتفاهلتالمهم لاعتلقهياتمهصل لقهافال لمهام القهخوه .11
ًنهعتتنهالتت خللهاجمةلتتاهاجالياللتتاهاجالتتوهالتت عمهفتتفكهاجال لةتتاهه اج ةً تتاه ع رلتتاهامالئتتلم هخل تتلههخصتت

  ئ منهاج هالشملوهمئللوهاجئةلعاهفلًاهاجس ا.ه

تإله تنهال لتتاه ال تللم .12 ملتة مه الشتملوههاف لاهاجد اهاف لاهالئةلفهاجممللنهمةلبنهعرت ه تلهال ًل
اج ل قتتتل هام لاًلتتتاه تتتنهمتتتًاهالاتتتل هامةيملعتتتل هاملالملتتتاهجتتت ل مهيتتت اه ةالاتتتل ه اع تتتلاه

هاج ةً ا.
لاليراه نهاج  جتاهلئت الهاجالشتللدل هاج لة ةلتاهاجالتوهالت عمهاج يتلٌهاجئتةلعوه الي توهاج ةتال ه .13

ملتتلانهاجتت يةوه اجئتتةلعاهاج يةلتتاه تتنهاتتم هاج ةالاتتل هاماةملتتاهاج ستتال ل قهاجالتتوهستتمم هصتتللاهً
لتاهاج ةلستماهه ال دلتاهةلعاهاج يةلاجد  مهاجئ هه فجتيه تنهمتًاهختلىهاجلست مه اجالدلختاهاجً ًل

   لها لمهاجال للنه اجسليلقهاجة علاهجري ه نهاج ههاجئةلعوهخوهاج ةالال هاج سال ل ق.

لمهعر هع رلاهاجالل ل هجً ة له سلراهاالئتلاه   تاههاج ةً اللنهاج مي تاللنصل لقهقللمه .14 ملجالًل
ة لهه فجيه نهمًاه مل هالل لاتوه ةلستاه المئتلوهات ت ااهاجًم تاهجت عمهسللستاه ضهمملل

اجالتتل ل هخل تتله امختتتل قه تتنهاجشتتتمًاهاجدلج لتتاهجًالئتتلم ه)هامةاللةتتت (ه تتنهمتتتًاهلةشتتلبه  قتتتضه
جر ةً اهعر هففكهاجشتمًاه مشتًاهاتفااه ا لتاهلتالمهمًجتإلهعتلىهة تلفتهج ةالاتل هاج ةً تاه

ل لتتتاهامالئتتتلاهج تتتلىهاتتتفاهاجممتتتللنه أستتدللهفتتتفكهاج ةالاتتتل ه لجلتتتاهاجتتت  خضه   قتتتضهاج ةً تتاهً 
  اجالأتللهعرل مهصال لمهع رلاهاجشلاب.

لتتمهعرتت هال جلتت هاج در  تتل هيتت اهيلاتتل هاجممتتللنه لامتتلال .15 ه معرتت هاج ةً التتلنهاج ميتت تاللنهاجالًل
 نهمتًاهلاتلابهميت ههاجالست لاه اجد تاهعرت هةشتلهفتفكهاج در  تل هاجالتوهالتمهاجيئت اهعرل تله

اه اج ستللاهاج مالر تاهه  تنهتتمه اللمدتاهامستالالماهالمتلنهامقستلمهاج مالر تاهمتلجيله اماهاج ةً اه
ج تتتفكهاج در  تتتل ه تتتنهقمتتتاها لتتتضهأقستتتلمهاج ةً تتتاه  تتتنهمتتتًاهال تتتللللهال تتت مهلجتتت ه ارتتتنهل القه

 اج ةً اهاج مي تا.

ه
 ثانيًا: الدراسات المستقبمية

ه تنهاج لاستل هاالستلقلنه تضهامستالةاللال ه اج  الليتل هاج يل يتاههةتلعهانه ستال ماه فتفاهاجةتٌ 
ل ال هجلش اهع  انه نهاج لاسل هامملعه ً راهخوهاميللهة سإلها هاج سد هة سإلهه  تنهاج لاستل ه
اجالوهل ًنهانهالشتًاهلاعه ستال مرلاه   تاهج تفكهاج لاستاه  ستللانهلساللشت همتإلهاجمتليت نهجراليتلاهاجت ه
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ه-ختوهيت   ه دلختاهاجمليتهه-قلتا ال للاال لهً نهفتفكهاج لاستاه تنهاج لاستل هاجا لت قهختوهاجمللتاهاجدلا
هجفاهل ًنهيل ه  الليلالةلهممئ وهفجيهخوهامالو:

 خوهاج ةً ل هاجئةلعلا.هعر هاج لمقهاجالةلخسلاهاج سال ا اهاجالي لل هاجالس ل لااةدًلسل ه .1

 .ملل قهاجيئاهاجس قلاهخوهاج ةً ل هاجئةلعلاعر هالي يها لايهاجمم نههالأتلل .2

 اجالس لاهامجًالل ةوهخوهاج ةً ل هاجم  لا.هاجالي لل هاجالس ل لاهاجالوهال ااإلهاليملا .3

الدملتتتتتتمه مبهاجممتتتتتت نهختتتتتتوهاج ةً تتتتتتل ههقهاجاتتتتتت  قهاجالستتتتتت ل لاهعرتتتتتت اليتتتتتت يها الههاةدًلستتتتتتل  .4
هاجئةلعلا.

 



 المصادر
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 الجامعية الرسائل واالطاريحأواًل: 

، رسةال  إدارة الجودة ودورها في تعزيز المكانة  الههنية  لممنتجةات(، 2007)رائد محمد، حسن، .1
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 .العراق
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 الجزائر.

اإلداري  وفق عةق  مشارك  ، فاعميال نظا  المعمومات (2005)الشبمي، فراس سميمان حسن،  .6
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 العراق. ،المستنصرية

، عناصر ال قاف  التسويقي  كمددل لتعزيز متطمبةات (2013)سوسن إبراهي  رجب،  العكيد ، .8
 .جامعة الموصل ،كمي  اإلدارة االقتصاد، غير منشورةاإلبداع التسويقي، أطروح  دكتوراف 

، قةةدرات تقانةة  المعمومةةات ودورهةةا فةةي االبةةداع 2008العنةةز ، حمةةدان عبيةةد منصةةور حسةةين،  .9
 .جامعة الموصلاالستراتيجي، رسال  ماجستير غير منشورة، كمي  االدارة واالقتصاد، 

اعتبارات التعبئ  والتلميا ودورها في بناء وتعزيز المكان   ،(2005)،أ ير حسو اسحق، كجو .10
 .، العراقجامعة الموصلغير منشورة، كمي  اإلدارة واالقتصاد،  ،ماجستيررسال  ، الههني 
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 (1الممحق )
 استمارة االستبانة نموذج

 
 

         جامعة الموصل                                                                                                                  

كمية اإلدارة واالقتصاد                                                                                       
 قسم إدارة األعمال/الدراسات العميا

 
 

 الموضوع/ استمارة االستبانة

 
 أخي العزيز/ أختي العزيزة...

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته...
 

 تمػػػ س ااػػػتم تة اةاػػػتث  أ ثة ػػػية  رساة ثاليػػػأ حتاػػػ حأ احم  اػػػتيت احمةاػػػةمأيعتػػػـا احث اػػػث ا     
دراسخخخة م ارنخخخة لعينخخخة مخخخن العخخخاممين  -معالجتهخخخا وسخخخبلواقخخخل التحخخخديات التسخخخوي ية تشخخخخيص "

 لمػػً  رف احمعلةمػػ ت احمسة ػػأ مػػف سػػثل ـ اتاػػت سـ ", لمنظمتخخين صخخناعيتين حخخي محاحظخخة نينخخو  
األم  ػػأ احعلميػػأ متم ػػيف مػػ  ـ اق  ثػػأ ثسسػػأ ة ػػي  يأ  لػػ   ألغػػتاض احثاػػث احعلمػػم ةتتاػػـ ثطػػ ث 
 . حم  ف احم  ص ح ؿ اؤاؿ( اةؿ ااحعث تات احةاتسة  ثت ةض   المأ )

 
 

 مالحظة:
 ستبانة بالكامليرجى اإلجابة عمى جميل التساؤالت الن ترك احدهما يعني عدم صالحية اال

 لمتحميل.
 

 وت بموا حائق االحترام والت دير 
 

 المشرف                                                             الباحث       
 األستاذ المساعد                                                     طالب الماجستير    
 الحيالينجمة يونس محمد آل مراد                                     إبراهيم خميل إبراهيم  د.



 أواًل: المعمومات التعريفية

 
 ر ل                                  ذ ت               الجنس: .1

 
 
 أ لت  02          ا أ  03-02         ا أ 03-02         ا أ03- 12 العمر .2
 
 
 ث  حةتيةسإ ساسيأ  م  سةف             سثلـة   م           التحصيل العممي:         .0
 

 سثلةـ   ؿ               م  اتيت             س تةتاه                             
 
 

 
  أ لت 13        ا أ21-20          ا أ21-7           أسؿ 6  عدد سنوات الخدمة: .4

 

 الدورات التدريبية: .5
 لالث سةتات  أ لت        سا ؿ احقطت:       ة ية س        سةتة ةااسة       سةتت ف  - ر

 

   تج احقطت:       ة ية س        سةتة ةااسة       سةتت ف         لالث سةتات  أ لت - ب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثانيًا: الم اييس الخاصة بالتحديات التسوي ية
ااتمتات اةحتااـ مف    ب األ م ؿ احتاةيقيأ  ل  احت تؼ  :تسويق االجتماعيتحديات ال .1

ةاحما همأ  م احت ميأ اةست  سيأ حلم ظمأ  م احةست  ياه تاايف  ة يأ احاي ة حلقةة احع ملأ 
 ةااتهـ ةاحم تم .

 همتع م احم ظمأ احتم تاتطي  تاقيؽ مؤ تيف اح ي ءة ةاحي  ليأ  :كفاءة والفاعميةتحديات ال .2
 احتم ت ةف س ستة  ل  اح مة ةاةاسه ت ةا   ا اةهساؼ ث ةتة  اياأ.

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

تت ػػػػا م ظمتػػػػؾ  لػػػػ  األتثػػػػ ح سةف احماػػػػؤةحيأ اة تم  يػػػػأ  1
  ل    تقة احملق ة 

   

2 
تعمػػس احا ةمػػأ  لػػ   ػػتض ضػػ ةط ت تعيػػؽ  مليػػأ تعايػػا 

 احماؤةحيأ اة تم  يأ  م م ظمتؾ

   

3 
حةػػ   أيتعػػذت  لػػ  م ظمتػػؾ ا  ػػ ا األسةات األ السيػػأ احمة لػػ

  م م  ؿ  سمأ احم تم 

   

4 
تة ػػس معةسػػ ت إساتيػػأ تاػػس مػػف مم تاػػأ األسةات اة تم  يػػأ 

 حم ظمتؾ

   

5 
احماػػػؤةحيأ اق اػػػ  يأ   ػػػسم  تقػػػسـ م ظمتػػػؾ م ت  تةػػػ  ت يػػػب 

 حل مةةت

   

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

    م ظمتؾ احا ةؿ  ل  احمةاتس ث  ؿ م تظـي عب  ل   6

7 
تيتقػػػت م ظمتػػػؾ إحػػػػ  إم   يػػػأ تةظيػػػػؼ احمؤ ػػػتات احالامػػػػأ 

 حقي س    اة 

   

8 
ي يػػ   لػػػ  م ظمتػػؾ معت ػػػأ الػػت األ  ػػػطأ احتتةي يػػأ  ػػػم 

 م  ؿ  ملة 

   

9 
  ػػػػػػس تقيػػػػػػيـ  احماػػػػػػؤةحيفتاػػػػػػةس احت  سضػػػػػػ ت  ػػػػػػم ا  ثػػػػػػ ت 

 األ  طأ احتاةيقيأ

   

   تةا ػػػه م ظمتػػػػؾ  ػػػػعةثأ حلا ػػػػةؿ  لػػػػ  احمػػػػس الت مػػػػف  11



مسى تث م اة ةاة احتق يأ  م اساتة اة  طأ احتاةيقيأ  م  تحديات الت نية التسوي ية: .3
 م تلؼ احم ظم ت ةاحتم تعتثت ااسى احتاسي ت ث ح اثأ حلماةسيف.

 مليأ اي  ؿ احمعلةمأ اح  احاثةف مف طتؼ احم ظمأ ي ث م  تحديات االتصاالت التسوي ية: .0
ا اتاؼ يعيؽ احاثةف  م  ةـ احمعلةمأ احماتلمأ  اف ت ةف ةاضاأ ةسسيقأ ةف ري ت ةيش اة

 مف سثله.

 احمةاتس احتاةيقيأ

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

احت ةيػػػػاات احتق يػػػػأ ااػػػػس احمعةسػػػػ ت احمػػػػؤلتة اػػػػلثً   ػػػػم تملػػػػؿ  11
 احت  حيؼ احتم تاملتة  م ظمتؾ

   

12 
تػػتا ـ احم ظمػػػأ احم ت ػػػأ حلتق يػػأ  ػػػم تة ةػػػ ت احماػػػت سميف 

 حة 

   

    تع  م م ظمتؾ مف سلأ احمةاتس احمت اأ حسية  13

14 
تع  م م ظمت    م احق ةت رحمعلةم تم   ػس  يييػأ ااػت ساـ 

 احتق يأ

   

15 
ت يب ا ةت احتةا ؽ ثيف رسا ـ م ظمت ػ  ث ػأف احتع مػؿ مػ  

 احتق  أ

   

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

يتعذت  ل  م ظمتؾ تا يت اةت  ةت ح مػ  رتاء احاثػ  ف  16
 اةؿ م ت  تة 

   

17 
ت يػػب اػػ ةت احتةا ػػؿ اةح تتة ػػم ألطػػتاؼ احمتع ملػػأ مػػ  

 م ظمتؾ

   

18 
تت  هؿ م ظمتؾ  تص ااتلم ت ةا  ؿ اةت ػ ةت حتػتةي  

 م ت  تة 

   

19 
حيظم   س احتع مػؿ مػ   ي يب  ل  م ظمتؾ اةت  ؿ اح يت

 احاث  ف

   

    تت  هؿ م ظمتؾ ر  طأ احت ذيأ احمتتسة مف اث   ة  21



تاةـ اساتة اح ةسة احتاةيقيأ  م تاايف اات ساـ احمةاتس  تحديات إدارة الجودة التسوي ية: .0
احت يتات احمتا ت أ اذ اف احي ؿ  م تطثيؽ هذا احمس ؿ يؤلت الثً   ل   ةمةا ثأاةست  سيأ 

 احم ظمأ.

اف احيةـ احعميؽ حلم   اأ ةاحت  يص احسسيؽ حة  يا  س  تحديات المناحسة التسوي ية: .6
 اح اياأ ث ح  ؿ احذي ياقؽ حة  اح مةس ةاحثق ء  م اةاةاؽ.احم ظمأ  ل  ات  ذ احقتاتات 

تلؾ احعمليأ احتم يقةـ احاثةف مف  الحة  ث  تي ت احمؤلتات ةت ظيمة   الزبون:تحديات إدراك  .7
 .ةتيايته  تيايتًا م  اثً  يامؿ مع   ةيعطم  ةتة   ملأ حلع حـ

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

    تةا ه م ظمتؾ  عةثأ  م تاسيس ااتي   ت اث   ة  21

22 
تتث ػػػ  م ظمتػػػؾ ت ػػػ تب اإ ػػػتيف  ػػػم إطػػػ ت  ػػػسـ اةهتمػػػ ـ 

 ث حيتةؽ احق  مأ ثي ة 

   

23 
 ثإ   ااتةػػ يتعػػذت  لػػ  م ظمتػػؾ تػػ ميف احمعلةمػػ ت اح   ػػأ 

 احمتاققأ

   

24 
تت ػػػػػػػا م ظمتػػػػػػػؾ  لػػػػػػػ  احت ييػػػػػػػتات احاػػػػػػػتيعأ سةف متا ػػػػػػػ ة 

 احماتقثؿ

   

    ت تح م ظمتؾ ثأ ي ء ةتم تس ر  طأ  ال ً  حم  تيعله 25

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

تاػػػةس اػػػ ةت احتقػػػ تب  ػػػم احا ػػػـ احت ظيمػػػم ثػػػيف م ظمتػػػؾ  26
 ةاحمت   ا ت حة 

   

27 
م ظمتػػػػؾ ت ػػػػ حيؼ ل ثتػػػػأ تيػػػػةؽ غيتهػػػػ    ػػػػس تقػػػػسيـ تتامػػػػؿ 
 م ت  تة 

   

28 
تقػػػسـ احم ظمػػػ ت احم   اػػػأ حم ظمتػػػؾ م ت ػػػ ت تيةسةػػػ  تميػػػاًا 

 ةرسلة  ت ليأً 

   

    تةا ه م ظمتؾ  عةثأ   س ت ميف ا تة  احاةسيأ 29

31 
تتامػػػؿ م ظمتػػػؾ ت ػػػ حيؼ  ػػػاف متتيعػػػأ سي اػػػً  ث يتهػػػ  مػػػف 

 احم ظم ت

   



اح طةة احميت ايأ األهـ  م  مليأ احت طيط اةاتتاتي م  التسوي ية:تحديات األهداف  .8
احتاةيقم ةمف  الحة  يتـ تاليؿ األاةاؽ احق  مأ ث حتي يؿ ةت  يص األاةاؽ احماتملأ  عسـ 

 الثم  ل     اة . تأليتةضةح هذه اةهساؼ اي ةف حة  

  

 العبارات ت
   

 اتفق  محايد اتفقال 

يتـ تيضيؿ احم ت  ت األ  ثيأ  لػ  ااػ ب احم ػت  احمالػم  31
 حم ظمتؾ

   

32 
احتػػتةي  احمعػػاا حت ػػ يص مػػست  ت احاثػػ  ف ت يػػب اػػ ةت 
  م م ظمتؾ

   

33 
تت  هػػػؿ م ظمتػػػؾ  مليػػػ ت ااػػػتطالع احػػػتري  ػػػف مػػػست  ت 

 احاث  ف

   

34 
ه ػػ ؾ ا حػػأ مػػف احضػػعؼ  ػػم إستاؾ احاثػػ  ف حقيمػػأ م ت ػػ ت 

 م ظمتؾ

   

35 
ت يػػػؿ م ظمتػػػؾ اػػػ ةت اة ػػػتالؼ ثػػػيف اث   ةػػػ    ػػػس تقػػػسيـ 

 م ت  تة 

   

 العبارات ت
   

 اتفق محايد اتفقال 

تات ػػػ ت احم   اػػػيف   ػػػس ةضػػػ  رهػػػسا ة  تت  هػػػؿ م ظمتػػػؾ  36
 احتاةيقيأ

   

37 
يػػػػتـ احتت يػػػػا  لػػػػ  األهػػػػساؼ احت ياػػػػيأ  ػػػػم م ظمتػػػػؾ سي اػػػػً  

 ث ألهساؼ احيت يأ احتاةيقيأ

   

38 
م  ت   ه م ظمتػؾ مػف مياا يػأ ة يتم  ػ  مػ  م مة ػأ 

 األهساؼ احتاةيقيأ احمتة  ة

   

39 
ةثػػػيف  مليػػػأ ه ػػػ ؾ القػػػ ت ميقػػػةسة ثػػػيف األهػػػساؼ احتاػػػةيؽ 

 تاقيؽ اح ي ءة  م م ظمتؾ

   

41 
تضػػ  م ظمتػػؾ  طػػػط متعػػسسة ممػػ  ي ػػػعب  ليةػػ  احتة يػػػؽ 

 ثي ة  حضم ف تاقيؽ رهسا ة 

   



(2الممحق )  
 

 السادة الخبراء بأسماءقائمة 

 االسم ت
اللقب 
 العلمي

 موقع العمل التخصص

 استاذ نوال ٌونس ال مراد 1
إدارة الموارد 

 البشرٌة
التقنٌة اإلدارٌة/ الكلٌة 

 الموصل

 إدارة التسوٌق استاذ مساعد جرجٌس عمٌر الحدٌدي 2
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 إدارة التسوٌق استاذ مساعد رعد عدنان رؤوف 3
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 استاذ مساعد سرمد غانم صالح 4
إدارة الموارد 

 البشرٌة
واالقتصاد/جامعة كلٌة اإلدارة 

 الموصل

 المعهد التقنً / الموصل إدارة منظمة استاذ مساعد سلطان احمد خلٌف 5

6 
سمٌر عبد الرزاق 

 العبدلً
 إدارة التسوٌق استاذ مساعد

كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 
 الموصل

 إدارة التسوٌق استاذ مساعد عالء عبد السالم ٌحٌى 7
 كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة

 الموصل

 استاذ مساعد عادل ذاكر النعمة 8
إدارة اإلنتاج 

 والعملٌات
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 إدارة منظمة استاذ مساعد محمد مصطفى القصٌمً 9
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 استاذ مساعد معن وعد هللا المعاضٌدي 11
اإلدارة 

 االستراتٌجٌة
واالقتصاد/جامعة كلٌة اإلدارة 

 الموصل

 مساعد استاذ موفق احمد السٌدٌة 11
 إدارة

 المصارف
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 إدارة التسوٌق استاذ مساعد نبٌل حامد السوٌدي 12
الكلٌة التقنٌة االدارٌة/ 

 الموصل

 إدارة التسوٌق استاذ مساعد ندى عبد الباسط كشمولة 13
واالقتصاد/جامعة كلٌة اإلدارة 

 الموصل

 مدرس احمد ٌونس السبعاوي 14
نظم 

المعلومات 
 االدارٌة

كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 
 الموصل

 إدارة التسوٌق مدرس محمد محمود المال حسن 15
كلٌة اإلدارة واالقتصاد/جامعة 

 الموصل

 إدارة التسوٌق مدرس والء جمال الدٌن النوري 16
واالقتصاد/جامعة كلٌة اإلدارة 

 الموصل

 
 .ة اةاتث  أ ثااب احلقب احعلممتتثت رام ء احا سة اح ثتاء ةاتم ت 



 (3الممحق )
 التحديات التسوي ية وجهة نظر الباحثين عن جدول

 التحديات التسوي ية السنة المؤلف ت

1 
 Mcdonald 1991 

  ػػاؿب.ثػػيف ت تي ػػ ت احتاػػةيؽ ةااػػتتاتي ي ته  اح لػػط مػػ  أ.
اح لػػػط مػػػ  ثػػػيف ةظييػػػأ  ت. ؿاحت ػػػ يةظييػػػأ احتاػػػةيؽ  ػػػف 

 قػػػػص  احاػػػةا ا احم ظميػػػأ ث.احتاػػػةيؽ ةميةػػػـة احتاػػػةيؽ 
 ح. اح لػػػػط مػػػػ  ثػػػػيف احعمليػػػػأ ةاح ػػػػ ت  ج.احتاليػػػػؿ احعميػػػػؽ 

 قػػػص احمػػػ ة  اح ظػػػ مم ت ػػػ ه  خ.  قػػػص احمعت ػػػأ ةاحمةػػػ تة
لق  ػأ  ذ.  ؿ ةض  اةحةي ت اةهساؼ  د.ت طيط احتاةيؽ 

 احعسا يأ.احم ظمأ 

2 Alter 1995 

ب.   تاايف  ملي ت اة م ؿ  م   حـ احم   اأ احع حميأ أ.
ثلػػةغ تعظػػيـ ت.اةاػػتي سة مػػف اةت  هػػ ت احتق يػػأ ةاةثػػساع 

تةاػػػػػي  احمةػػػػػ تات اة اػػػػػ  يأ  ث.احم ػػػػػ    مػػػػػف احمعلةمػػػػػ ت 
    س م  ا ثػت حلث ػ  احتاتيػأ  ج.ةسا عيأ احمةتس احث تيأ 

ت ػػػػ يص اة طػػػػ ت ذات  ح.ةاحتق ػػػػم  ةاحماػػػػيط احم ظمػػػػم
احطػػػػتؽ احتػػػػم  خ.احعالسػػػػأ ثػػػػ ح ظـ اةمػػػػتة ةاةاػػػػت  ثأ حةػػػػ  

 ي ث م اات سامة  حث  ء  ظـ احمعلةم ت ةاحما  ظأ  لية .

3 
Schermerhorn 

et. al. 
2111 

اػػػي سة  لاػػػيأ اف  ب.اهتمػػػ ـ احمػػػةاتس احث ػػػتيأ ث حي  ليػػػأ  أ.
اهتمػػػ ـ احمػػػةتس  ت.احمػػػةاتس احث ػػػتيأ تمػػػ تس احتة ػػػه احػػػذاتم 

تاػػػػػػسي ت مت قػػػػػػأ حلعمػػػػػػؿ  ث.احث ػػػػػػتيأ ثت ػػػػػػميـ احم ظمػػػػػػأ 
احمتتػػػػػسة مػػػػػف  تاحمعلةمػػػػػ سػػػػػةة  ج.احػػػػػةظييم ة ػػػػػتؽ احعمػػػػػؿ 

 احم    ة احم حيأ ةاة تتاؼ. ح.احاث  ف 

 2112 منديل 4

مػػػػسى احتس ثػػػػأ احمطلةثػػػػأ  لػػػػ   ب.اح ػػػػسةى اةست ػػػػ سيأ  أ.
إم   يػػػأ احق ػػػ ة احتاػػػةيقيأ حلت يػػػؼ مػػػ  مت يػػػتات  ت.احاػػػةؽ 

ستااػػػػأ رةضػػػػ ع  ج.  ل  ػػػػأ احم   اػػػػأ ث.احاػػػػةؽ احاػػػػتيعأ 
 احثي أ اح  ت يأ. 

5 
 زيدان
 

2113 

تطػػػػػػػػةت  ب.احتطػػػػػػػػةت احت  ةحػػػػػػػػة م احمػػػػػػػػذهؿ ةاحماػػػػػػػػتمت  أ.
احتغثػػػػأ  ػػػػم  ػػػػت  راػػػػةاؽ  ت. مليػػػػ ت اق تػػػػ ج ةاح ػػػػسم ت 

  سيسة ت يت مي هيـ احتاةيؽ ةاألساء احتاةيقم. 

 2113 عبد الوهاب 6

ت ػػػػةس يميػػػػا احثي ػػػػأ اح  ت يػػػػأ احتػػػػم  ب.ايػػػػ سة احت ػػػػ حيؼ ر. 
تعمػػػػؿ  يةػػػػ  احمؤااػػػػ ت ة ي ػػػػ عة   لػػػػ  اة تمػػػػ س  لػػػػ  

غيػػ ب  ظػػ ـ معلةمػػ ت سسيػػؽ رة  ػػسـ مال مػػأ  ت. احتاػػةيؽ
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الثيأ احماتةلؾ احعتثػم  ػم اةاػت  ثأ  ث.هذه احمعلةم ت 
 ح. ػػػعةثأ احقيػػػ ـ ثت ييػػػذ احثاػػػةث  ج.حلثاػػػةث احتاػػػةيقيأ 

احثيتةستاطيػػػأ  خ.اةهتمػػػ ـ مػػػف ااةيػػػأ اح ليػػػأ  لػػػ  اق تػػػ ج 
 ػاةؼ احماػتةلؾ احعتثػم  ػف  ػؿ مػ   د.ثميةةمة  احالثم 

 هة إ ت ج ةط م ةا ثة ته ث ؿ م  هة ر  ثم. 

7 
Satton and 

Klein 
2113 

تاػػتي  احطلػػب مػػف ر ػػؿ اػػت أ  ب.ايػػ سة تعقيػػس احاػػةؽ أ. 
ت ػػػػػ مم احا  ػػػػػأ إحػػػػػ  احمعت ػػػػػأ  ت.احة ػػػػػةؿ إحػػػػػ  احاػػػػػةؽ 

 اي سة تة يتيأ تق يأ احتاةيؽ رةثت  تي.  ث.ث حتاةيؽ 

 2114 عماد الدين 8

 ث.احمةا مػػأ  ت.احتميػػا ةاقثػػساع  ب.احت  مػػؿ ةاحت اػػيؽ  أ.
 خ.احػػػػػػػتعلـ احماػػػػػػػتمت  ح.اح يػػػػػػػ ءة ةاحي  ليػػػػػػػأ  ج.اح ة يػػػػػػػأ 

تيعيػػػػػؿ  ر.اح ػػػػػتا أ احي  لػػػػػأ  ذ.اةاػػػػػتسامأ  د.احالمت ايػػػػػأ 
تةظيػػػػػػػػؼ ت  ةحة يػػػػػػػػ  احمعلةمػػػػػػػػ ت  ز.احثاػػػػػػػػث ةاحتطػػػػػػػػةيت 

 ةاةت  ةت.

9 
Mcdonald 

 2115 

تاػػػػػػسي تااػػػػػػيف احعمليػػػػػػ ت  ب.تاػػػػػػسي اػػػػػػت أ احت ييػػػػػػت أ. 
تاػسي  ثػتة احاثػ  ف  ث.تاسي  ض  احاةؽ  ت.احتاةيقيأ 
   حميأ اة م ؿ.تاسي  ج.ةسةتةـ 

 2115 الحمود 11

 ت.احم ػػػػةس اةست ػػػػ سي احعتثػػػػم  ب.احعالسػػػػ ت احثي يػػػػأ ر. 
احا  ػػػػػػأ  ج.احت ميػػػػػػأ اقساتيػػػػػػأ  ث.غيػػػػػػ ب احتعلػػػػػػيـ اح ػػػػػػ س 
 ا تق سات احتاةيؽ.  ح.ةاتتاتي ي ت تاةيؽ 

11 Blythe 2115 

تعايػا  ة يػأ ة ػةسة اح سمػأ  ب. السأ تطةيت احتاػةيؽ ر. 
ر ػػػالؽ احتاػػػةيؽ  ث.تطػػػةيت احتاػػػةيؽ  لػػػ  اة تت ػػػت  ت.
 احتاةيؽ.  ااتتاتي يأإ  سة اح ظت  م  ج.

12 Kashani 2115 
ا تق ؿ احط سػأ  ت.اة سم ج  ب.احت يت  م احت  ةحة ي ت ر. 
 احتت يا  ل  احقيمأ.  ج.تآ ؿ احة مش  ث.

 2116 عبد ال ادر ومحمد 13

حػػػػػ  ر.  احتت يثػػػػػأ احةي ليػػػػػأ حالست ػػػػػ س  ػػػػػم احػػػػػسةؿ اح  ميػػػػػأ ةا 
ةاحةي  ػػػػػػػػؿ اةست ػػػػػػػػ سيأ  اةاػػػػػػػػتتاتي يأ  ػػػػػػػػ  ص احثي ػػػػػػػػأ 

األةحيػػػ ت  ت.اح ظػػػ ـ اةست ػػػ سي احاػػػ  س ب. ةاة تم  يػػػأ 
تاػػػػػسي ت  ث.احتػػػػم تضػػػػعة  احا ةمػػػػأ ةاي اػػػػتة  احت مةيػػػػأ 

    أ ثطثيعأ احاةؽ  ياه. 
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14 
 

 2117 أسعد

ايػػ سة ت ػػةع احم ت ػػ ت  ب.ايػػ سة احم   اػػأ ةت ػػةع ر ػػ  حة  ر. 
احت يت  م  ث.اي سة تةسع ت احاث  ف  ت.ةتعقس      ة  

تطػػػػػػػةيت ر ظمػػػػػػػأ تق يػػػػػػػأ  ج.ر مػػػػػػػ ط احت ػػػػػػػتيع ت ةاحقػػػػػػػةا يف 
تطػػػػػةت ر ظمػػػػػأ احمةا ػػػػػي ت  ح.احمعلةمػػػػػ ت ةاةت ػػػػػ ةت 

 ةاحمق ييس, ةاحض ةط  ل  تاايف اق ت  يأ. 

 2117 عبد الحميد 15

غيثػػػػػػػأ األسةات  ب.غيثػػػػػػػأ احيلاػػػػػػػيأ احي تيػػػػػػػأ احتاػػػػػػػةيقيأ ر. 
ا تثػػػػػ ت  ت.اةثت  تيػػػػػأ  ػػػػػم  ػػػػػ   أ احقػػػػػتاتات احتاػػػػػةيقيأ 

 ث.ثاػػةث احتاػػػةيؽ رمػػتًا  يةػػػ  ياػػت سـ  قػػػط   ػػس احمػػػتض 
احثعػػػػس اح ػػػػسيس  ػػػػف  ج.ضػػػػعؼ إ ت  يػػػػأ اح  ػػػػ ط احتاػػػػةيقم 

 سـ احمعت أ ةاحتطثيؽ  ح.اةتتث ط ثمي هيـ اح ةسة اح  ملأ 
احثعػػػس احةاضػػػ   ػػػف تاقيػػػؽ  خ.ألاػػػ حيب احمق ت ػػػأ ثػػػ حتميا 

اةاتي سة احاتيعأ ةاحمطلةثأ مػف راػ حيب احتاػةيؽ احمث  ػت 
 ةاحتاةيؽ  ثت اة تت ت. 

 2118 أبو عويمي 16

اػػةؽ احم ػػت  مػػف  ب.ا  ػػ ت احماػػتةل يف ةاحماػػتعمليف ر. 
احمػػػػػةاتس  ث.احا ػػػػػأ احاػػػػػةسيأ  ت.ايػػػػػث احا ػػػػػـ ةاحةي ػػػػػؿ 

  سة احم   اأ.  ج.ةاقم   ي ت 

 2118 البكري ورحومي 17

احت ػػػػػػػػػ تة  ت.احتةتيػػػػػػػػػس اح ػػػػػػػػ ت م  ب.إ ػػػػػػػػ سة احة ساػػػػػػػػأ ر. 
ح. م ػػ ت أ احم ةػػايف  ج.سةا ػػس احمق ت ػػأ  ث.اةح تتة يػػأ 

تاػةيؽ احعالسػأ حلاثػةف  د.احالمت ايػأ  خ.احع حميأ ةاحماليأ 
 ز. احماػػػتةلؾا ػػػأ  ر.احقيمػػػأ احام يػػػأ قثقػػػ ء احاثػػػةف  ذ.

 ش.اةت ػ ةت احتاػةيقيأ احمت  ملػأ  س.اةي  ء احةااػ  
 احةاط ء  م  ت يف.  ص. ؿ  تس   مؿ هة ماةؽ 

18 Byown 2118 

احتقايـ/ احت ا أ  ت. تط احةاسعيأ  ب.احتاسي ت احاسيلأ ر. 
 ػػسـ احتت يػػا  لػػ   ج.اق تػػ ج احمع ػػةس ةاةاػػتةالؾ  ث.

 تق تب احمتض سات.  ح.احمةاض  

19 
Kotler and 
Armstrong 

2118 

 ت.احعةحمػػػػػػػػأ احاػػػػػػػػتيعأ  ب.احع ػػػػػػػػت احتسمػػػػػػػػم اح سيػػػػػػػػس ر. 
احمط حثػأ ث حمايػس مػف احماػؤةحي ت اة تم  يػأ ةاأل السيػػ ت 

  مة احتاةيؽ غيت احمتث .  ث.

 2118 باللي 21

احػػػػػػػػػػسةت احمت ػػػػػػػػػػ مم حلت ػػػػػػػػػػتالت  ب. ةحمػػػػػػػػػػأ احم   اػػػػػػػػػػأ ر. 
اةات ػػػ تات ةاح ػػػت  ت متعػػػسسة اح  اػػػي ت  ت.اةست ػػػ سيأ 

اةهتم ـ احمتاايس ث حثي أ ةت تيس احماؤةحيأ اة تم  يأ  ث.
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تعايػػا احت ػػ تة اةح تتة يػػأ ةظةػػةت اح ػػت  ت  ج.حلمؤااػػأ 
 احمتت اات اح سيسة حلتميا احتاةيقم. ح. اة تتاضيأ 

21 Wynne 2118 
 ت.احػػػػػػػة م ةتػػػػػػػةا ت إم   يػػػػػػػأ احة ػػػػػػػةؿ  ب.اةتتثػػػػػػػ ؾ ر. 

 اح ال  ت. 

 2118 عبد المنعم واخرون 22

تاػسي ت    مػأ  ػف  ب.تاسي ت    مأ  ف  تؽ احعمؿ ر. 
تاسي ت    مأ  ث.تاسي ت    مأ  ف اقساتة  ت.األ ةاة 

تاػػػػسي ت    مػػػػأ  ػػػػف  ج. ػػػف  ػػػػسـ ة ػػػػةس تؤيػػػػأ ةاضػػػػاأ 
تاػػػسي ت  خ.تاػػػسي ت    مػػػأ  ػػػف احتاػػػليـ  ح.احت  ةحة يػػػ  

 احطثيعأ.

 2119 الزعبي 23

اتتثػػػػ ط  ت.مت يػػػػتات متعػػػػسسة ) ػػػػسس  ثيػػػػت(  ب.احتعقيػػػػس ر. 
اتتيػػػػػ ع ت ػػػػػػ حيؼ  ج.احتاػػػػػسي ت احت ظيميػػػػػأ  ث.احمت يػػػػػتات 

 خ. ةا ػػػػػؽ احل ػػػػػأ ةاحلق  ػػػػػأ  ح.إس مػػػػػأ احمةسػػػػػ  اةح تتة يػػػػػأ 
 ػػػػػػسـ احلقػػػػػػأ  ػػػػػػم ةاػػػػػػ  ؿ احػػػػػػس    د.اح  ة ػػػػػػيأ ةاألمػػػػػػف 

 تاسي ت    أ ث حسةؿ اح  ميأ.  ذ.اةح تتة يأ 

احتػػػتةي   ث.احتةايػػػ   ت.احتاػػػعيت  ب.إ ت  يػػػأ احتاػػػةيؽ  أ. 2119 الطائي والعالق 24
  ملي ت اح سمأ.  خ.اح  س  ح.احثي أ احم سيأ  ج.

25 Kotier 2114 

سلػػػػأ  ع حيػػػػأ احتت يػػػػا  لػػػػ  األاػػػػةاؽ ةسلػػػػأ احتي  ػػػػؿ مػػػػ  أ. 
سلأ  ةـ طثيعأ اح تياأ احماػتةس أ مػف احاثػ  ف  ب.احاث  ف 

 ث. ػػػػػسـ تعتيػػػػػؼ احم   اػػػػػيف ة ػػػػػسـ مػػػػػتاسثتةـ ث يػػػػػ ءة  ت.
 ج.ضعؼ احعالسأ ثيف إساتة اح ت أ ةثيف احماتلمتيف  ية  
 ح.ضعؼ  ي ءة اح ت أ  ػم احعلػةت  لػ  احيػتص اح سيػسة 
 خ.سلػػػػأ    ليػػػػأ  طػػػػط احتاػػػػةيؽ ةاحت طػػػػيط حػػػػسى اح ػػػػت أ 

ضػػػػػعؼ  د.احا  ػػػػػأ حضػػػػػثط اي اػػػػػ ت احم ػػػػػت  ةاح ػػػػػسم ت 
ضػػػعؼ  ذ.مةػػػ تات اةت ػػػ ؿ ة ةػػػةس ث ػػػ ء اةاػػػـ احت ػػػ تي 

 ر.ت ظػػيـ اح ػػت أ مػػف ر ػػؿ ت ييػػذ احتاػػةيؽ احيعػػ ؿ ةاح ػػؼء 
 ضعؼ اات الؿ احتق يأ األس   ثست أ.  

26 Bishop 2119 

اة  ػػػػ  ؿ  ت.ث ػػػػ ء سيمػػػػأ سةيػػػػأ  ب.اةثت ػػػػ ت احة ػػػػةمم أ. 
تقػػػسيـ اح ثػػػتة إحػػػ  احاثػػػةف  ػػػ تج  ث.ةاةت ػػػ ةت ثػػػ حاثةف 
  ف  ؿ احتةسع ت. 
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 2119 عبد ال ادر 27

 ب. مػػػػة احتاػػػػةيؽ  ػػػػم احم ظمػػػػ ت غيػػػػت احة س ػػػػأ حلػػػػتث   أ.
 ث.اةاسهػػػ ت احاػػػتي  ثتق يػػػأ احمعلةمػػػ ت  ت.ام يػػػأ احثي ػػػأ 

 ح.احت يػػػػتات  ػػػػم اةست ػػػػ س احعػػػػ حمم  ج.   حيػػػػأ اة مػػػػ ؿ
 خ.احا  ػػػػأ حمايػػػػس مػػػػف األ السيػػػػ ت ةاةحتػػػػااـ اة تمػػػػ  م 

 احم  ؿ اح سيس حلتاةيؽ.

 السمطان 28
 

2119 

 ت.مسى تة ت اح  م ت احاي اػيأ  ب.اقم    ت احم حيأ أ. 
ثػػػػػػتاءات  ث. ػػػػػػث أ احتةايػػػػػػ  احم سيػػػػػػأ احمملة ػػػػػػأ حلم ظمػػػػػػأ 

مةػػػػػػػػػ تات األ ػػػػػػػػػتاس  ح.احعالمػػػػػػػػػأ احت  تيػػػػػػػػػأ  ج.اة تػػػػػػػػػتاع 
 احع مليف.

 2111 الشور 29

يت ػػػػؼ احماػػػػتةل ةف ث حقػػػػستة  لػػػػ  احتاػػػػ ةت ةاحتيػػػػ ةض أ. 
ث ةتة  م  يت يةا ريضً  ثاا ايأ متتيعأ حع  ػت احاػعت 

حػػػيس حػػػسيةـ ةسػػػت  ػػػ  م ةحػػػسيةـ احتغثػػػأ  ػػػم احا ػػػةؿ  ب.
 ػػػ سة مػػػ   ت. لػػػ  احاػػػل  ةاح ػػػسم ت ث ػػػ ؿ مياػػػت ةمػػػتث  

ي ظػػػػت احماػػػػتةل ةف إحػػػػ  احم ت ػػػػ ت احمت   اػػػػأ  لػػػػ  ر ةػػػػ  
حسيةـ سثةؿ ر ثت حلعالم ت  ث.مت  ثةأ رة مم للأ م ت  ت 

اح   ػػػػأ ثػػػػ حمةا يف ةمػػػػف لػػػػـ   ػػػػسهـ رسػػػػؿ ةةء حلعالسػػػػ ت 
حسيةـ تةسعػ ت  ج.اح   أ ث ح ت  ت احم ت أ رة احم  عأ 

متتيعػػأ ث ح اػػػثأ حل ػػػسم ت احم ػػ اثأ حلم ػػػت  احتػػػم يم ػػػ ةـ 
 احا ةؿ  لية . 

 مرزقالل 31
2119 
 

احتاػػسي ثػػ حيتةؽ  ب.احتاػػسي اح ػػ ص ث حل ػػ ت األ  ثيػػأ  أ.
احتاػػػػسي اح ػػػػ ص ثػػػػ حقةا يف  ت.احلق  يػػػػأ ثػػػػيف احم تمعػػػػ ت 

احتاػسي اح ػ ص  ث.األ  ثيأ احمتتثطأ ث أل  ػطأ احت  تيػأ 
 ح.احتاػػػسي اح ػػػ ص ث ح ػػػت  ء األ   ػػػب  ج.ثطػػػتؽ احػػػس   

احتاػػسي اح ػػ ص ثػػ حماي  احاػػلعم احم  اػػب ح ػػؿ اػػةؽ مػػف 
تاػػػػػػسي اح ػػػػػػ ص ث حت لػػػػػػب  لػػػػػػ  معةسػػػػػػ ت اح خ.األاػػػػػػةاؽ 
تاسي  ػ ص ث حا ػةؿ  لػ  معلةمػ ت ر لػت  د.اةت  ؿ 

  ف احماتةلؾ احيعلم رة احماتمؿ. 

31 Uppal 2111 
احتاػػػػػػةيؽ  ت.مػػػػػػةظييف غيػػػػػت مػػػػػػستثيف  ب.احت  ةحة يػػػػػ  أ. 

 ة م احاثةف. ج.لقأ احاث  ف  ث.احتييم 

 ػػػسـ اةاػػػتمتات  ػػػم األهػػػساؼ  اػػػة احتااػػػيف ةغمػػػةض أ.  2111 عبد العال 32
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احتت يا  ل  األتث ح  م األ ػؿ احق ػيت  ب.تلؾ األهساؼ 
 ػػػػسـ  يػػػػ ءة ر ظمػػػػأ  ت.ةس ػػػػت اح ظػػػػت  ػػػػم هػػػػذا احم ػػػػ ؿ 
احت يػػػػػتات اح ليػػػػػتة  ػػػػػم  ث.احتقيػػػػػيـ احتقليسيػػػػػأ ألساء اق ػػػػػتاس 

 ػسـ ث ػ ء  ظػ ـ  ح.اقساتة  ل  را س اح ـ  قػط ج.اقساتة 
احت ػ حيؼ احم ػ حم  خ.احم ت  ت مػف رةؿ  طػةة اح ةسة  م 

 يةػػػػػػػ  ةغيػػػػػػػت احضػػػػػػػتةتيأ  ػػػػػػػم م ػػػػػػػ ةت ضػػػػػػػم ف احم ػػػػػػػت  
 ةاةات  تات احق  ة يأ. 

 2111 الدوري 33

احتاػػػػػسي ت  ب.احتاػػػػػسي ت احمتعلقػػػػػأ ثتطثيقػػػػػ ت األ مػػػػػ ؿ  أ.
احتاػػػسي ت احمتعلقػػػأ ثػػػ ألمف  ت.احمتعلقػػػأ ثت  مػػػؿ احعمليػػػ ت 

 ةاح  ة يأ ةام يأ احمعلةم ت. 

 2111 اإلسراج 34

 ت.تاايػػػػػػس احضػػػػػػ ةط احا ةميػػػػػػأ ةاحاػػػػػػلثيأ  ب.احعةحمػػػػػػأ أ. 
احتطػػػػةتات احت  ةحة يػػػػأ  ث.اح ػػػػةاتث ةاحيضػػػػ    األ السيػػػػأ 

 احمتات أ. 

35 
Anderson and 

Laker 
2112 

احاثػػةف احمػػتتثط   حميػػػً   ب.تق يػػ ت اضػػطتاثيأ ) سيػػػسة( أ. 
اػػػػةء ااػػػػت ساـ  ث.ا ػػػػ سة احظػػػػت  ػػػػم احتة ػػػػه احمالػػػػم  ت.

 احةي ؿ احت ظيمم.  ج.احق ةات احمتعسسة 

 2112 الناجي 36

 ت.تاػػػسي ت متعلقػػػأ ث حمعلةمػػػ ت  ب.تاػػػسي ت ت ظيميػػػأ  أ.
 ج.تاػػػػػػػػسي ت إ اػػػػػػػػ  يأ  ث.تاػػػػػػػػسي ت متعلقػػػػػػػػأ ث ةت ػػػػػػػػ ؿ 

 تاسي ت ت  ةحة يأ.  ح.تاسي ت است  سيأ 

 2113 عمر وبالمموشي 37

 ػػػسـ ة ػػػةس راػػػةاؽ  ب. قػػػص احمعلةمػػػ ت ةاقم   يػػػ ت أ. 
 ػػسـ اةهتمػػ ـ ثتطػػةيت  ت. سيػػسة ةضػػيؽ األاػػةاؽ احقسيمػػأ 

 ػػػػػسـ  ث.احم ت ػػػػ ت ثمػػػػ  يت  اػػػػػب مػػػػ  رذةاؽ احماػػػػتةل يف 
 ج.احقػػػستة  لػػػ  احقيػػػ ـ ثعمليػػػ ت احس  يػػػأ ةاق ػػػالف اح   يػػػأ 
 ح. ػػػسـ ة ػػػةس مؤااػػػ ت مت   ػػػأ ثتاػػػةيؽ احم ت ػػػ ت 
مقػػستة اي اػػأ  ػػت  ثػػ ب اةاػػتيتاس حلم ت ػػ ت األ  ثيػػأ ة ػػسـ 

 احم ت  ت احماليأ  ل  م   اتة  مف ايث اح ةسة احع حيأ. 

38 
Rahnama and 

Beiki 
2113 

مػػف  p5احم ػػ ت أ هػػة  ب.احتاػػةيؽ ة ياػػ ةي اق ػػالف أ. 
 قػ ش مػف ت ي ػأ  ث.سا مػً  ي ػةف اةاػتم ع  ت.احتاةيؽ 

  ػػػػػػم اح ػػػػػػ تة ر ضػػػػػػؿ مػػػػػػف احت ػػػػػػ تة  ج.ةاػػػػػػ  ؿ اق ػػػػػػالـ 
احماتػػػػةى هػػػػة  ح.اةح تتة يػػػػأ هػػػػؿ تعتقػػػػس احمامػػػػةؿ األةؿ 

 احملؾ. 

احتقػػسـ  ب. مػػة سط  ػػ ت األ مػػ ؿ احتػػم ة تةػػسؼ حلػػتث   أ. 2113 حامد 39
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اةت ػ ه احمتاايػس  ت.احة  ؿ  م م  ؿ ت  ةحة ي  احمعلةمػ ت 
احا  ػػػأ  ج.اةست ػػػ س احعػػػ حمم احمت يػػػت  ث. اػػػة احعةحمػػػأ 

 إح  اي سة اةهتم ـ ث أل السي ت ةاحماؤةحيأ اة تم  يأ. 

 2113 قدور 41

طػػػػتح م ػػػػت   ت.احظػػػػتةؼ احثي يػػػػأ  ب. قػػػػص احمثيعػػػػ ت  أ.
غػاة  ج.احتغثأ  م احعمؿ  م األاػةاؽ األ  ثيػأ  ث. سيس 

تةاػػػػػػػي   خ.احم   اػػػػػػػأ احةط يػػػػػػػأ  ح.احم ت ػػػػػػػ ت األ  ثيػػػػػػػأ 
 احتتةي  ح ةتة  المأ احمؤااأ.  د.احا أ احاةسيأ 

 2113 المحرزي  41

 ث.احمػػػػػػػػػػاي  احتاػػػػػػػػػػةيقم  ت.احم   اػػػػػػػػػػأ  ب.احت ػػػػػػػػػػ حيؼ أ. 
تػػػػػػس ؿ احسةحػػػػػػأ  ػػػػػػم  ح.احعػػػػػػتض ةاحطلػػػػػػب  ج.احمػػػػػػةتسةف 
 احتاعيت. 

42 Matlath 2113 

احماػػتةلؾ هػػة احملػػؾ  ةػػ  يػػؤسي إحػػ  اق ػػتاس  ػػم احاػػل   أ.
احضػػػػػ ط  لػػػػػ   ت.اح ظػػػػػ ـ يت  هػػػػػؿ احعةامػػػػػؿ احثي يػػػػػأ  ب.

يتميػػػػا تعظػػػػيـ احػػػػتث   لػػػػ   ث.راػػػػثقيأ تلثيػػػػأ اةاتي  ػػػػ ت 
 سةتة اي ة احم ت  رس ت.  ج.احمسى احق يت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4الممحق )
 اواًل: االتساق الداخمي لمتغيرات الدراسة حي معمل االلبسة الجاهزة ولدي

 (1الجدول )
 تسويق االجتماعيال االتساق الداخمي لتحديات

X5 X4 X3 X2 X1  

    
1 X1 

   
1 0.429** X2 

  
1 0.553** 0.385** X3 

 
1 0.583** 0.555** 0.295* X4 

1 0.243 0.509** 0.359* 0.047 X5 

 N=50              (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *
 (2الجدول )

 والفاعميةكفاءة الاالتساق الداخمي لتحديات 
X10 X9 X8 X7 X6  

    
1 X6 

   
1 0.118 X7 

  
1 0.085 0.212 X8 

 
1 0.030 0.316* 0.161 X9 

1 0.246 0.289* 0.007 0.104 X10 

 N=50             (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *
 (3الجدول )

 تحديات الت نية التسوي ية ل االتساق الداخمي
X15 X14 X13 X12 X11  

    
1 X11 

   
1 0.245 X12 

  
1 0.267 0.085 X13 

 
1 0.174 0.113 0.191 X14 

1 0.281* 0.032 0.069 0.112 X15 

                 N=50(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *



 (4الجدول )
 تحديات االتصاالت التسوي ية الداخمي ل االتساق

X20 X19 X18 X17 X16  

    
1 X16 

   
1 0.782** X17 

  
1 0.546** 0.452** X18 

 
1 0.685** 0.522** 0.581** X19 

1 0.604** 0.397** 0.370** 0.417** X20 

                 N=50(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *

 (5الجدول )
 تحديات إدارة الجودة التسوي ية االتساق الداخمي ل

X25 X24 X23 X22 X21  

    
1 X21 

   
1 0.412** X22 

  
1 0.187 0.532** X23 

 
1 0.277 0.057 0.512** X24 

1 0.367** 0.229 0.185 0.359* X25 

                 N=50(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *
 (6الجدول )

 تحديات المناحسة التسوي ية لاالتساق الداخمي 
X30 X29 X28 X27 X26  

    
1 X26 

   
1 0.174 X27 

  
1 0.272 0.372** X28 

 
1 0.300* 0.020 0.225 X29 

1 0.171 0.205 0.147 0.071 X30 

 N=50            (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *

 
  



 (7الجدول )
 تحديات إدراك الزبونلاالتساق الداخمي 

X35 X34 X33 X32 X31  

    
1 X31 

   
1 0.388** X32 

  
1 0.478** 0.243 X33 

 
1 0.334* 0.169 0.341* X34 

1 0.392** 0.524** 0.298* 0.394** X35 

 N=50            (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *
 (8الجدول )

 تحديات األهداف التسوي يةل االتساق الداخمي
X40 X39 X38 X37 X36  

    1 X36 

   1 0.107 X37 

  1 0.268 0.130 X38 

 1 0.298* 0.085 0.176 X39 

1 0.409** 0.125 -0.093 0.326* X40 

 N=50             (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )        *
 

 ثانيًا: االتساق الداخمي لمتغيرات الدراسة حي الشركة العامة لصناعة االدوية والمستمزمات الطبية
 (1الجدول )
 تسويق االجتماعيال االتساق الداخمي لتحديات

Y5 Y4 Y3 Y2 Y1  
    1 Y1 

   1 0.254** Y2 

  1 0.430** 0.128 Y3 

 1 0.274** 0.353** 0.117 Y4 

1 0.270** 0.299** 0.223* 0.022 Y5 

 N=123                 (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 



 (2الجدول )

 كفاءة والفاعميةالاالتساق الداخمي لتحديات 
Y10 Y9 Y8 Y7 Y6  
    1 Y6 

   1 0.443** Y7 

  1 0.164 0.135 Y8 

 1 0.283** 0.191 -0.018 Y9 

1 0.288** 0.194* 0.107 0.215* Y10 

                  N=123(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
(3الجدول )  

 تحديات الت نية التسوي ية ل االتساق الداخمي
Y15 Y14 Y13 Y12 Y11  
    1 Y11 

   1 0.442** Y12 

  1 0.174 0.164 Y13 

 1 0.212* 0.411** 0.358** Y14 

1 0.415** 0.132 0.336** 0.258** Y15 

                    N=123(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 (4الجدول )

 التسوي يةتحديات االتصاالت االتساق الداخمي ل
Y20 Y19 Y18 Y17 Y16  
    1 Y16 

   1 0.260** Y17 

  1 0.395** 0.212* Y18 

 1 0.472 0.340** 0.216* Y19 

1 0.456** 0.375** 0.207* 0.037 Y20 

                      N=123(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 
 



(5الجدول )  
 تحديات إدارة الجودة التسوي يةالداخمي لاالتساق 

Y25 Y24 Y23 Y22 Y21  
    1 Y21 

   1 0.421** Y22 

  1 0.466** 0.291* Y23 

 1 0.350** 0.266** 0.267** Y24 

1 0.293** 0.214* 0.199* 0.211* Y25 

                      N=123(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 (6الجدول )

 تحديات المناحسة التسوي يةلاالتساق الداخمي 
Y30 Y29 Y28 Y27 Y26  
    1 Y26 

   1 0.391** Y27 

  1 0.184* 0.087 Y28 

 1 0.294** 0.240** 0.173 Y29 

1 0.544** 0.310** 0.237** 0.199* Y30 

                 N=123(0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 

(7الجدول )  

 تحديات إدراك الزبونلاالتساق الداخمي 
Y35 Y34 Y33 Y32 Y31  
    1 Y31 

   1 0.413** Y32 

  1 0.411** 0.323** Y33 

 1 0.299** 0.096 0.091 Y34 

1 0.75 0.375** 0.156 0.186* Y35 

 N=123             (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05مع ةي   س ماتةى )*
 



 (8الجدول )
 تحديات األهداف التسوي يةل االتساق الداخمي

Y40 Y39 Y38 Y37 Y36  
    1 Y36 

   1 0.157 Y37 

  1 0.217* 0.355** Y38 

 1 0.298** 0.203* 0.384** Y39 

1 0.385** 0.354** 0.201* 0.305** Y40 

 N=123                  (0.01مع ةي   س ماتةى )       ** (0.05  س ماتةى )مع ةي *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (5الممحق )
 الهيكل التنظيمي لشركة االلبسة الجاهزة حي نينو 

 
 

 



 (6الممحق )
 الهيكل التنظيمي لمشركة العامة لألدوية حي نينو 

 



Abstract 

This study addressed the marketing challenges as an independent 

dimension, which includes eight variables that interacted to form the 

framework of this study. Marketing challenges are represented by 

conditions, resources, and possibilities emerging from the local, regional 

or international environment, either from a form of a threat or   weakness 

or complete or partial distortion either permanently or temporally 

affecting the marketing function negatively or positively. 

Thus the main question that could formulate the basis of the 

problem of the current study is: What are the main marketing 

challenges facing the investigated organizations and what are the 

means to address them?  From this question a number of sub-questions 

are inferred: 

1. Do the two investigated organizations have clear perceptions about the 

marketing challenges they face in light of the multiple and rapid 

environmental changes that may hinder the success of their marketing 

activities. 

2. Do the two investigated organizations have put in place approaches to 

address and meet the challenges of the present or the future. 

3. Are   the two investigated organizations aware of the effects of these 

challenges in the event of failing to enact marketing activities to 

confront them or deal with them? 

To answer these questions a set of hypotheses that addressed the 

subject from all its aspects were adopted and tested using statistical 

methods applied on the data collected through the questionnaire as a main 

tool to collect relevant data related to the applied aspect of the study. The 

questionnaire was distributed among (50) respondents in a ready clothes 

factory and (123) in the State Company for medicines and medical 



appliance industry in Nineveh as the field of the current study, as well as 

personal interviews in the two investigated organizations. 

The study utilizes a range of statistical techniques including 

(frequencies, percentages, the arithmetic mean, Chi-Square relative 

importance,) to analyze the contents of the questionnaire and  the results  

were extracted results using a statistical program (spss 10), and in the 

light of the results achieved to a group of the most important conclusions: 

1. The two investigated organizations do not give due consideration to the 

marketing challenges while carrying out their activities.  

2. The results of (Chi-Square) show the consistency of marketing 

challenges as a group and at each level of variables in the two 

investigated organizations. 

3. The results of the (relative importance) test show that that the 

marketing challenges vary in importance of each variable between the 

two investigated organizations the current study. 

Based on the findings of the study, proposed a number of 

recommendations based in the conclusions, as well as proposals for future 

studies relevant to the current study topics. 
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