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The role of sustainable marketing in achieving marketing efficiency 

Field study in the General Company for Metallurgical Industries / Barada / 

*Dr. Rizane Nassour 

 

Summary 

This study aims to determine the role of elements of sustainable marketing mix in 

achieving marketing efficiency in General Company for Metallurgical Industries 

(Barada(. This was done using the descriptive approach. A questionnaire consisting of a 

set of questions related to the studied research variables and distributed to a sample of 

workers in General Company for Metallurgical Industries (BARDA). The data were 

analyzed using the SPSS program. And the study reached a number of results. 

1- There is a statistically significant relationship between the sustainable product 

and achieving marketing efficiency in General Company for Metallurgical 

Industries (Barada). 

2- There is a statistically significant relation between sustainable pricing and 

marketing efficiency in the General Company for Metallurgical Industries (Barada) 

3 - There is a statistically significant relationship between the sustainable     

distribution and marketing efficiency in the General Company for Metallurgical 

Industries (Barada). 

4- There is a statistically significant relationship between the sustainable promotion 

and marketing efficiency in the General Company for Metallurgical Industries 

(Barada). 

The researcher also presented a set of proposals and recommendations that are 

expected to help the company's employees develop the working means in the 

company to reach a competitive position by establishing its marketing efficiency in 

the Syrian market. 

Key Words: Sustainable Marketing, Marketing Efficiency. 
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 المقدمة:

 ام  اث تماسد االلقياع   تةاد اسيةقيل ساقذ تع ها ميؤوس اتهااد  اسنظا تعا  واسينظيا  اسيؤليا  ى أ 
 واسيؤليا  اسينظيا  اهقياق ى أ ظهم د منل واسلي اسييق اق تاسقيملس عاه اسقيملس مم ل ي  ىنيط االهقياق وب اي 

 واسييدمذام اسقيدملس و لاج ته اسيهقيام ت صمصه وبه ه مياع   اسيؤتياا  عت  ع ا ته اسيق صص  امكاديي  
 ألالدام تدملهام  سد  اسنظدا  اسييدق اق اسقيدملس تحتادس يقطلد  اسييدق اق. اسقيدملس ادد اسيامند  ااص  اسنيدم تاغقناق

 ,Charter,et. al). سليؤليد  االلقياع د  اسييدؤوس   مظلد  وتحدت االلقيداعد واسقيدملس اماضدا اسقيدملس: هيدا
2013)  

 سقكدة ل تيدليها اسقدد اسطالدس وهدم ميدق ام  اسيؤليد  سقصدن  اموسد  اس طدم  يعد  اماضدا ااسقيدملس
 اسةيهدم ، علد  ااا دا االلقيداعد اسقيدملس أمدا .اسقيدمل    اسعيل د  يدا مكم  ومدم ايقالهدا مدم اسييدق اق االلدقه  

 وأوسملد  ،اسيةقيعدد اسيدلم  ت اادا  سد  ولقطلدل االاق دا ، و الد  ،   دا وييدط ، وطيم دا ، و غندا  و الدا
  (Lefebvre,2011,58) . اماااد وس س اسيمق   أو اسيكاي   اسحصص

   ت نددد اسيؤليدد  الددقاات ة   اسقيددملس اسييددق اق مددم نددقيها أ  يضدديم تتا هددا والددقياا لقها، ومنحهددا ااصدد  
سلددد امج ادددد املدددماق اسعاسي ددد  وا دددق ج مااكدددا ذملددد  متا يددد  تيناايددداها وكسدددا سي  يددد  ومماكنددد  اسييدددقلاما  اسة يددد   

اسييددق ام ، أي كا  دالسدد  واضددح  سليةقيددل واس اقدد  سلقناايدد   اسقددد ت اددا  مؤنددااتها سقصددن  مطاتتدد  سيتا بدد  اسقني دد  
 ميا يال  اد تيالس واذل تحيام  ةا تها مم اسنا    االذقصادي  وااللقياع   واس اق  .

 مشكلة الدراسة:
اسكددا   اسعاب دد  سلصددناعا  اسيع ي دد  دىدداد د  اددد  ىهددا اسنا ثدد تمددم ادد ج اس  الدد  االلددقط ع   اسقددد ذامدد

اسيدمق  ،  اسيناايد  وب اصد  اس ا ل د  اس اقد  مم اسقح يا  استادم  ايد ضعم اد  مماله تمصا اس  ا  اسكا   تع
 اددم أ  االتةدداد اسقتلادد ي سلقيددملس سددذ يعدد   اا دداء سقحتاددس اسيةددا   اسقيددمل    سلكددا  ، سددلسا  ددا  ساامدداء علاهددا أ  تقاددل 

اسيص   اسة ي  سقحتاس اسيةا   اسقيمل   ، تعام االعقنا  معاياا أو ضماتط اسقني   اسييق ام ، هلد االااا  أصنحت 
وباسقداسد يةدد  علد  اسكددا   أ  تق ندد  الدقاات ة   اسقيددملس اسييدق اق اسقددد هددد عندا   عددم الدقاات ة   تطددملا اسمظ ةدد  

 اآلتد: اسقياؤجاد اس  ال  مككل   اسقيمل    مم اسيةهمق اسقتلا ي  س  اسيةهمق اسييق اق. ومنه ييكم ص اغ 
لعربيرة للصرناعات المعدنيرة الذي يقوم به التسويق المستدام في تحقيق الكفاءة التسويقية للشرركة اهو الدور  ما 

 ولقةاع عنه املقل  اسةاع   اآلت  : /بردى/؟
 دىاد د؟ محا اس  ال  ييهذ اسينقت اسييق اق اد تحتاس اسيةا   اسقيمل    سلكا   ها   -

 دىاد د؟ محا اس  ال اسييق اق اد تحتاس اسيةا   اسقيمل    سلكا    اسقيعااييهذ ها  - 
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 دىاد د؟ محا اس  ال  ييهذ اسقمزلل اسييق اق اد تحتاس اسيةا   اسقيمل    سلكا   ها  - 

 دىاد د؟محا اس  ال  ييهذ اسقاولت اسييق اق اد تحتاس اسيةا   اسقيمل    سلكا   ها  -

 أهمية الدراسة:
يكدم اسد و  اسدلي ياسعلي   اسيم ل  اسقدد تطاذدت  سد  د الد     الا اسعلي   مم  ميه أوج اس س  ال تقتد أهي   ا

ا  يحتتدده اتندداع اسكددا   اسعاب دد  سلصددناعا  اسيع ي دد  دىاد داللددقاات ة   اسقيددملس اسييددق اق علدد   ةا تهددا اسقيددمل    
و أمددا امهي دد  (اسقددد ييددا ىهددا اسيددمق اسيددم ي وااصدد  اددد اسيا لدد  اسحاس دد  لما لدد  اسنهددما تعدد  االزمدد  االذقصددادي  

اسعيل   اقننل مم أهي    د الد   دود اعدا وتصدااا  اسييدقهلا اسكداا    واتدا ساوضداع االذقصدادي  اسحاس د  واسقعداه 
 عل  أيياطه اسكاا    اسة ي   اسقد ظها  تع    وث امزم  اد اسيمق اسيم ل .

 أهداف الدراسة:
 :   س ته ه اس  ال  اسحاس      

تح يدد  دو  عناصددا اسيددالت اسقيددملتد اسييددق اق اددد تحتاددس اسيةددا   اسقيددمل    سلكددا   اسعاب دد  سلصددناعا  اسيع ي دد   -
 دىاد د.

 االذقصادي  اسحاس  .مةهمق اسقيملس اسييق اق وتح ي  أتعادد اد ظا اسيا ل  د ال   -
اسقدد تيدداع   اسييدق اق علدد  اسيةدا   اسقيددمل   تدقثاا اسقيددملس اسقمصدا  سد  مةيمعدد  مدم اسنقددا ت واسقمصد ا   ددمج  -

 ادددد وضدددل ل الدددا  يالحددد  سليدددالت اسقيدددملتدادددد اسكدددا   اسعاب ددد  سلصدددناعا  اسيع ي ددد  دىددداد د  دا   اسقيدددملس 
 .تحتاس اسيةا   اسقيمل    االمثاسققيكم مم اسييق اق 

 :دراسة فرضيات ال
 عل  اسةاض   اسا  ي  اآلت  :   ال ق استم ت    

   اسعاب دد  سلصددناعا  ا ع ذدد  كا  دالسدد    صددا    ىددام اسقيددملس اسييددق اق وتحتاددس اسيةددا   اسقيددمل    اددد اسكددتملدد  
 ولقةاع عنها اسةاض ا  اسةاع   اآلت  : اسيع ي   دىاد د.

   اسعاب ددد  ا تملددد  ع ذددد  كا  دالسددد    صدددا    ىدددام اسيندددقت اسييدددق اق وتحتادددس اسيةدددا   اسقيدددمل    ادددد اسكددد .1
  ي   دىاد د.سلصناعا  اسيع

   اسعاب ددد  ا تملددد  ع ذددد  كا  دالسددد    صدددا    ىدددام اسقيدددعاا اسييدددق اق وتحتادددس اسيةدددا   اسقيدددمل    ادددد اسكددد .2
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.

   اسعاب ددد  ا تملددد  ع ذددد  كا  دالسددد    صدددا    ىدددام اسقمزلدددل اسييدددق اق وتحتادددس اسيةدددا   اسقيدددمل    ادددد اسكددد .3
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.
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   اسعاب ددد  ا ع ذددد  كا  دالسددد    صدددا    ىدددام اسقددداولت اسييدددق اق وتحتادددس اسيةدددا   اسقيدددمل    ادددد اسكدددتملددد   .4
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.

 :الدراسةمجتمع وعيّنة 

دىدداد د ل   دد س ذيددذد  اددد اسكددا   اسعاب دد  سلصددناعا  اسيع ي دد  اسعدداملاممددم لي ددل اس  الدد  يقيددما  مةقيددل 
ا عاان   م يا( ىانيا  .عاما 42ىلغ ع دهذ   اماسكا   محا اس ا ال  اسعاملام اد عاان  م ايا  مم اس  ال  ُتككا

 الدراسة:منهج 
اس  الدد  اسثايملدد  اسيقعلتدد  تيكددكل   علدد  اسيددنهت اسمصددةد اي صددا د  اددم تددذ ليددل اس  ايددا اس  الدد  اعقيدد  

واسالدا ا اسعلي د  استلالد  تيدا ي د ق ايطدا  اسي  ول  مم مةيمع  مم اسياالل املن    واسعاب   واس  الا  وامتحداث 
تةيددل اس  ايددا  اموس دد  مددم ادد ج  لدداا  اس  الدد  اسيا اي دد  اسقددد  كيددا ذدداق اسنا ددم اسنظددايو واسققصدداا اسعليددد سلنحددمو

اسي  ولددد و واسقدددد تدددذ اس  الددد  اعقيددد   علددد  تصدددي ذ الدددق  ا  مؤسدددم مدددم مةيمعددد  مدددم املدددقل  اسيقعلتددد  تيق اددداا  
و ومدم ثدذ تدذ تحلادا اس  ايدا  تالدق  اق اسكدا   اسعاب د  سلصدناعا  اسيع ي د  دىداد د ادد  اسعداملاممدم تملاههدا سعاند  

 S.P.S.Sىايامت  ام  اس اامت اي صا    اسةاها  سلعلمق االلقياع   

 :حدود الدراسة   

 .25/10/2019إلى  2019/ 6/ 20من الدراسة الفترة الّزمنيّة إلجراء  امتدتالحدود الّزمانيّة:  -

 الشركة العربية للصناعات المعدنية / بردى/تضّمنت الحدود المكانيّة:  -

 : المراجعة األدبّية للّدراسات الّسابقة

 الدراسات السابقة:
 التنافسرية الميرةة علر  وأثرهرا المسرتدام التسرويق وظيفرة تطوير ستراتيجيةا بعنوان: ( 1122،ياسين (دراسة

 .االقتصادية للمؤسسة
 محاوس  مل سلقيملس ل ي  مةهمق اعقنا د عل  اسييق اق اسقيملس عل  اس يما  ال  س  اس  ال  ه ات  ام 
 اسقيدملس سماذدل واسقطداق  تناايد  ، مادا  الدس ادد اسييدق اق اسقيدملس  لدقاات ة   عناصدا ميداهي  مد   علد  اسقعداه
 واتد  اسييدق اق، اسقيدملس يلدقاات ة   ت ناهدا اد ج مم اسقنااي   اسياا  عل  وأثاها اسةاا ال  اسيؤليا  اد اسييق اق
 اسقيدملتد اسيدالت عناصدا اد ج مدم اسقناايد   اسيادا  تحتادس ادد ييداهذ اسييدق اق اسقيدملسأ    سد  اس  الد  الصدت
 .واس اق   االلقياع   االعقنا ا  ط اته اد يحيا اسلي اسييق اق
  ي.الرياد التوجه في المستدام التسويق استراتيجية أثر:بعنوان :(1122، كامل الياسري، (دراسة

 اسقيملسل أتعادها عل  تاالعقياد اسالادي اسقمله اد اسييق اق اسقيملس القاات ة   أثا تح ي   س  اس  ال  ه ات
 وذد  ،(االلقيداعد واسقيدملس اسابدم   ق يد  تيدملس سلابدم ، اسيملده اسقيدملس تاسالداس ، اي يدا  تيدملس ،االىقيدا ي 
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 ضداو   مدل اسالدادي اسقملده اد اسييق اق اسقيملس  لقاات ة   متعاد معنمل  دالس  كو أثا ولمد   س اس  ال  الصت
 حمايية إليى تسيعى والتي  للتسويقيها تع  مم االلقاات ةا  اسح يثد  م تقتعادها اسييق اق اسقيملس  لقاات ة   تط اس
 .المستقبلية لألجيال الطبيعية الموارد على والمحافظة البيئة

 
 Sustainable Marketing For Sustainableبعنوان:  (Magas & Marcel,2015 ) دراسة

Development 
 العنوان باللغة العربية: التسويق المستدام من اجل تنمية مستدامة

 اسييق ام ، تحام واسقني   اسييق اق اسقيملس ىام اسيقنادج اسقااتط عل  اسضم  تيل ط  س  اس  ال  هلد ه ات
 اسع اسد  االزدهدا ، االذقصدادي ، االلدق ام   سد  يكداا امتعداد ث ثدد مةهدمق أيهدا علد  اسييدق ام  سلقني د  ينظدا

 تةعادا ضداو    سد  اس  ال   ه يا ته ىانهيا، اسياما اسقااتط تحتاس ألا مم كله وكسا اس اق  ، واسةمد  االلقياع  
 اسط  ع د  سل اقد  تايضداا  اسعيد  ، مدل ومابحد  ميدق ام  ع ذد  كيدا عدم يع دا كميده اسييدق اق، اسقيدملس مةهدمق

 سد س اسييق ام  اسقني   اد يياهذ أ  وليكم اسييق اق اسقيملس أ   س  اسقمصا تذ اس  ال  ا ج ومم وااللقياع  ،
 ل يد   والدقاات ة ا  ل الدا  تنةادل اد ج مدم أيضدا ىدا اس اقدد، امثدا مدم سلقتلادا اسامم د  اسييا لد  ا ج مم اتط

 .االذقصادي  اسي ايا  مم ألال ا لا ا تاعقنا د اسييق اق سلنيم أولل مةهمق سقعالا

دور التسويق االبتكاري في تحسين الكفاءة التسويقية دراسة استطالعيه لعينه ( بعنوان: 1122دراسة )نوري، 
 .من العاملين في الشركة العامة للصناعة السمنت الشمالية

هدددليم مهي ددد    سددد  تمضدددد   دو  اسقيددددملس االىقيددددا ي اددددد تحيددددام اسيةددددا   اسقيددددمل   ، ويظددددااء  هددد ات اس  الددد 
 يقالاد  سيددد تددقيكم مددم تتدد يذ اس دد ما  اسقددد تكددنل  الدا    اسنع يم اسللا  يعد ا  اسا ادا  املالد   ادد أي منظيد

د ىدمةيدااء ميدث ء  ياد ايد تعدد  اسقيددملس االىقيددا ي ىمصددةه مق اددااء ادد  طدا د اساس  ال  اسابم  وتاضد  غناتده، سدلا ت ند  
واسيةدددا    )ايىددددد اع اسييدددددق اق، اسي ددددداطا  اسيحيدددددمب ،  ادددددل ق يددددد  اسيدددددما د، لتطدددددملا  لدددددقاات ة   تينمسملادددددا اسقيدددددملس

ط  عددد  ع ذدددد  اال ت دددداب وامثددددا ىددددام ووضدددل م طدددط ااقااضدددد سلنحدددم يعكدددس اسقيدددمل    ىمصدددةها مق ادددااء ميدددقةاناء 
ويددقت عندده تعددـ مددم اسةاضدد ا  اسا  يد  . اسقيدملس االىقيدا ي مدم لهد  وتحتادس اسيةددا   اسقيددمل    مددم لهدد  أاددا  

سل  ايا  اسيةيع  مم اد ج الدقيا   االلدق  ا  عدددم ) S.P.S.S 11اسقد تذ ااقنا ها تالق  اق اس ايامت اي صا دل
مدددم االلدددقنقالا  أهيهدا:    سد  مةيمعددداس  الد  وتمصدددا ، املام اددد اسكددا   اسعامدد  سصددناع  اسيدددينت اسكدددياس  اسعدد

 .معنمل  سلقيملس االىقيا ي تيق اااته اد تحيام اسيةا   اسقيمل     هنا  ع ذ  تقثاا وا تناب كو دالس
 اإلطار النظري للدراسة:

 االذقصدادي ، أتعادهدا ادد ومقياملد  ندامل  اممد ، طمللد  معتد  ،و  واع د  يل د ع اسييدق ام  اسقني د    
 تعناصا اسضا  دو   قيلاسية سصاس  لمهال  ت ااا   لاا  يكم   أ  ية  ، اه اهااسثتاا   اسي ال  ، االلقياع  ،
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 ميكدم،  د  أذصد   سد  اسنكدال  ذد  اتهذ يطداق تملد ل مدم امادااد لي ل ييكم سلقني   اسنيمكج وهلا اسيح ط ، اس اق 
 ذاعد   ييدقناه وال تعد  تمسد  سدذ اسقدد امل داج ا دا ا  يحيدداسي داديم وبهدلا  لي دل ادد استد  ا  سقلا أمثا وتمظ ف

 اسييقت ا. اد اسقني   س عذ اس زم  اسط  ع   اسيما د
 Dragan& Meler,2014) اسييدقملا  ل كدا علد  سليةقيدل اس اقدد اسدمعد زلداد  يق ةد  اسييدق اق اسقيدملس ظهدا

 ادد اممدا  معد ال  تحيدام اد ج مدم ىاق ءدا ميدؤوس  منقةدا  تتد يذ هد اها تيدمل    اليدة وليكدم تعالةده علد  أيده 
 هدلد والدق  اق اسطاذد  الدق  ج وتطدملا اسقلدمث، علد  اساذات  أيظي  وتحيام اسي لةا ، الق  اق وإعاد  اسينقةا ،

 اسيةهدمق كسدا تقيده.  يدا يعداه (2011ليالدام،  وأ با هدا م  عاتهدا زلداد  ثدذ ومم اسقنااي  ، مااياها سق ع ذ اسي ااا
 اسيصدلح  مصدحا  اس  يد  ت لدس اسقدد اسيما د ولنظذ اس اال   اسقنظ ي   اسعيل   ييمكلد تككا ينظذ اسلي اسقيملتد

 & Arnould). اسينظي  أيكط  طالس عم اسط  ع   اس اق  ُتثا   ا سه مم واسلي ) سخ.. وممظةام ونا ا  ماسيام(
Press,2017) 

 المستدام التسويق أبعاد

 تمضد   يلدد وا يدا. االذقصدادي واسنعد  اس اقدد واسنعد  االلقيداعد اسنعد  وهدد  أتعداد ث ثد  اسييدق اق سلقيدملس
 (.2014 ،سحمج لتاسقةصاا امتعاد سقلا

  :االجتماعي البعد
 االعقندا  ادد االلقياع د  اسةمايد  أادل   . اسعداملام ىدام واسيياوا   اسيحلد تاسيةقيل اسييق اق اسقيملس يهقذ

 علد  يعيدا كيدا عيلهدذ، تقديد  اد ج اسعداملام وصدح  لد م  ولضديم لاد   اسيؤليدا  ادد اسعيدا ظداوه يةعدا
 أي  أو هما د أو صمتد تلمث نكا اد اسيحل   سليةقيعا  اسكا ا  تةل ها أ  ييكم اسقد اسيل    اسققثااا  تضاؤج
 هندا  ندكا ادد كسا يكم   ما غاسنءا اسلي امما تاسيثا،  يةاى   تقثااا  لل  عل  اسكا ا  ولحةا أاا ، مظاها

 اسةتدا معد ج ت ف دف ادن  اسييدق اق اسقطدم  مدل وتةاوبءدا لد س، مدا  سد  وبايضاا . اسيةقيعا  منها تيقةا  ىاامت أو
 معاملد   يدم علد  واسققكاد  عادسد  ألدعا  دادل طالدس عدم اسييدق اق سلقيدملس اسا  يد   اسةمايد  أهدذ مدم وا د  هدم

 . اسهذ تحيام و لسا اسعاملام
 :البيئي البعد

 ومحدم  اس اقد ، علد  اسيدل    اسقدقثااا  مدم تاسحد  اس اصد استداا ا   تضدل اسقدد تامعيداج اس اقدد اسنع  يعقند
 أثندا   مدا يكدم   أ  ييكدم اس اقد  علد  امك دا ااسقدقثاا ككدا، تداسينقت اس اصد  اسح دا  دو    دمج يق لدم  هندا اسقا ادا
 والدق  اق اسيدما د، مدم كدا االعقندا  ادد امال ولقذ اسيمق، اد اسينقت طاح ما ل  أو االلقه   أو اييقاج ما ل 
 عل  اسحصمج ىه ه اسقمزلل، و لسا واسق ل ف واسقع ق  واسنةايا ، اييقاج، عيل   ا ج واالينعاثا  واسياد ، اسطاذ 

 نداا  عتد  تنقهدد ال اسينظيد  وس  ؤ ميد ادن  كسدا مدم اسداغذ وعلد  .كدا اسياا دا ادد اس اقد  علد  ميكدم تدقثاا أذدا
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 كدا  مدا وإكا   اتده دو   يهايد  اد و لسا الق  امه اقا  ا ج اس اق  عل  اسينقت تقثاا ي  س أ  اسيهذ ايم اسينقت،
 .اسيهي   لل  اد ته اسحاج ينقهد أق تصن عه  عاد  ييكم
  االقتصادي: البعد

 تقيده آاداو   يدااد   دام ادد اسييدق اق سلقيدملس االذقصدادي اسنعد  تحتادس عدم اسييؤوج اسقيملس مضيم   يع ا
 اسييؤوج اسقيملس تعالف ييكم كيا اسييق اق، سلقيملس اسعاق اسيةهمق ضيم ين  ج ىلسا وهم اسقيملس سقةاوزا  منل

 ييكم تحام االتصاال ، مةاج اد اسيؤليا  ميؤوس   وتعالا تطملا  س   هته اسقد اسعيل ا  مةيمع  عل  ايه
 مليم  االسقااق هلا لعا ييكم كيا اسيق صص، سلعيا أطا أو  دا ل  يظذ  يكا  ا ج مم اسقيملس  تةاوزا  منل
  .سليؤلي  واس اق   االلقياع   اميكط   س  تايضاا  اسقيمل    تاسي الا  تقعلس معلمما  يكا ا ج مم

 المستدام: المنتج
 اسينظيد  اسينقةد  و اهقيامدا  ت اطد  داسقد اسث ث د  استاعد   ادط اما د  تتد يذ  سد  يهد ه ياسدل ندقتياس كسدا هم
 سيةهدمق ونداما دذادس تعالدف  عطدا  اسصدع  ومدم  (Belz & Peattie,2009) . واس اق د  االلقياع د  اسييدقهلا

 تحلدا أ  ييكدم واسقدد سل اقد  اسصد يت  اسيدماد ييدق  ق اسدلي اسيندقت كسدا أيده علد  يعااده مدم اهندا  اسييق اق، اسينقت
 صديادي،( اس اقدد االسقدااق ضديم تتا ده سضديا    اتده دو   اد ج ماا دا مقاتعقده ضداو   مدل تد ولاها ولعداد كات دا،

 وتتلادا اس اقد   يايد   سد  تهد ه اسقدد اسيعاياا مم سيةيمع  واتءا ومصنل مصيذ منقت أيه عل  عاه كيا( 2010
 (.2010 ، تكاي (امصل   اآلدا  اصا ص عل  اسيحااظ  مل اسط  ع   اسيما د القنااه
 المستدام: التسعير

 و الدا   غندا  مدل تقماادس اسقدد اسينقةدا  تيدعاا أيده علد  اسييدق اق اسقيدملس مد اا وادس اسيدعا يعداه
 (Kotler,2004)ىاققده ولد م    اتده علد  تحداا  اسقدد اسينقةدا  ادد ك ادا  وثتد  وإد ا  وعدد س يده اسدلي اسعيادا
 واسيحااظد  اس اق   ياي  عل  تاسعيا اسيؤلي  اسقااق يق ة  وكسا ماتةع  تيم   ما عاد  اسييق ام  اسينقةا  اقلعا 

 يكدق  ادد لد   اميكدط  ىهدلد ااس  داق وعل ده ل يد   ىاق د  أيكدط  الدس االسقدااق هدلا عدم وتمسد  اسييقهلا صح  عل 
 أو اسيق دل  االلداا ا  تيداس ف تقيهدا تعداه واسقدد اس اق د  تاسقيداس ف تيدي  ل يد   أو  ضداا   تيداس ف عناصدا

 اسقيداس ف عدم اضد ء  ىاق ءدا مؤوسد  تطالتد  مدا مؤليد  يكداب عدم تقاتد  اسقدد اس اق د  اآلثدا  يدا   ات اكهدا اسيطلدم 
 اسنحدمث والداا  وتةن هدا اسنةايدا  مدم اسدق لص كقيداس ف سليؤلي  اس اق   واسيقطلنا  امه اه تقطل ها اسقد ماا  ا

 ستدمايام سي اسةقهدا يق ةد  اسيؤليدا  عل  تةاا اسقد اس ااما  و لسا سل اق  أاضا تككا منالن  منقةا  ألا مم
 (.2004اس اق  ليالام، عل  اسيحااظ 

 

 الترويج المستدام 

 ت داا المستتببل ادد واسيقدمذعام اسحداساام لدما  تداسعي   اسينظيد  تةالهدا اسقدد االتصداال  مةيمعد  هدم
 عدم عندا   اسييدق ام  اسقداولت وعيل د  ( (Hunt, 2011سلكداا  وداعهدذ اسييدق ام  تاسينقةدا  وإذنداعهذ تعدالةهذ
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 اسما   ، اسكا   اد اسيمدعام سيا تمصالها و لسا سلييقهليام يطا ها أ  اسينقت عل  ينن د اسقد اسحلمج تمصاا
 (Emery, 2012 ): اآلتد  س  اسييق ام  اسقاولت عيل   وته ه

 .ايع ق اد س لق ام  اسكامل  اسق ط   طالس مع :اسييق ام  سلينقةا  اسقيمل    اسيقل  وعد  ال  -
  س  اسكا   ولؤدي نةاا   مم يعاز كسا ان  واضح  اسكا   معلمما  كايت ا لي :اسكا   أو تاسينقت اسقعالف  -

 .اسينقةا  ىام اسيتا ي  عل  يعيا واسلي سليعلمما  اساا   اسحيا تةن 
 مثدا االلدق  اق بعيد ميا سيلو  أو المسيتدام االسيتددام أو نفسه بالمنتج المستهلكين تذكير ميت :المستهلكين تذكير  -

 .االلقاداد أو اسق ولا  عاد  امكاي  
 ىقةابد  اسييدقهلا إقنياع ذلي  ويعني  المستدامة، والددمات المنتجات بشراء المستهلكين عإقنا :المستهلكين إقناع -

 .علاها اعقاد اسقد اسيا    ت ااا أو ل ي  منقت
 ولحدم ييداع  آادا لدلم  مي أو تاسكدا   س  تنداب أو مندقت نداا  علد  اسييدقهليام مكاادق  :اسييدقهليام مكااق  -

 اسييقهلا وال  ىنا  عل 
 التوزيع المستدام

 اسما د ، االتةداد كو اسقتلا ي اسنظاق مم ى الء  االتةاهام كو اسقمزلل يظاق عل  اسييق اق اسقيملس م اا يعقي 
 سقةدا  اسينةعد  تحتادس ادد ك ادا تكدكا ييداع  اال تةداعد تاسينةدل يعداه مدا أو االتةاهام كو اسقمزلل يظاق أ   ام

 اعقيداد تيد   زبدا نهذ مدل صد تهذ تتملد  و دلسا اسينقةدام مدل صد تهذ تتملد  ع دا وكسدا اسقةا د  وتةدا  اسةيلد 
 اسقيدملس منظدم  مدم اسقمزلدل وذندما (.  2011يالدام،( اسقد ولا عيل د  علد  اسييدق اق سلقيدملس اسقمزلع د  استندما 

  دااسها وإعاد  االلقه   أو االلقعياج تع  اسينقت م لةا  القالاع  مكاي   اد تقيثا  ضاا   صة  تقال اسييق اق
 ل اس ضداا أو اسييدق ام  اسقمزلدل تتندما  استندما  هدلد تد ع  وعل ده تد ولاها  عداد  ألدا مدم اييقال د  اسعيل د  ادد

(Dragan& Meler,2014 
 التسويقية الكفاءة

 تقعلدس ملدنا  وكسدا استد ق، مندل ىد أ اسيةدا   عل ده يطلس ما  طا  اد سليما د اممثا تااللق  اق االهقياق   
 اسيةداه ذ اسع يد  مدم كسدا عم ويقت ع ي   وألاسا  تطاق  يقذ كسا و ا معظذ اسيما د،  ىها اتييت اسقد اسن    تعاما

وسدت اسيةدا   اسقيدمل     ادم تعد د  اسقعدا لف اسقدد تنا وستد  تح  تهدا ولد ا اسيةدا   مةهدمق ت صدم  واسنظالدا 
 مدم ييكدم مدا تقذدا اسقيدمل    اسي الدا  مدم ييكدم مدا أكثدا علد  أيهدا: تحتادس ((Kroeger,2007,10عااهدا

 .اسي ا  
 .اسيلة  ثنا  مل اسينقة  اسقيمل    اسي الا  و  ا  عل  أيها: زلاد  (Epstein, 2008, 79)كيا عااها

 :التسويقية الكفاءة أهمية :ثانيا
 يةا هدا يكةدا الدق  الء  اسيدما د تلدا الدق  ج تكةدا   وإييدا احي  مما د مم تيليه تيا يتا  ال اسينظيا  تت ق

 اسيدما د الدق  ج اسد  تد ال ىمصدةها اسقيدمل    اسيةدا   أهي د  ت داز هندا مدم وااللقياع د  االذقصدادي  أهد ااها ىقحتادس
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وباسقداسد م واسنيد اسنتدا  سقحتادس اسهاداد  ساعياج لي  اسقيمل    اسيةا   تصن  وبلسا أاضا الق  الء  واسيادي  اسنكال 
أيضدا  اسقيدمل    اسيةدا   أهي د  ادد زاد وميدا سليدما د اممثدا االلدقثيا  منظدم  مدم ايط ذداء  سلينظيد  اسنةداح تحتادس

ومدا  واسعاسي د  اس وس د  صدة   سد  ايذل ي   صة  مم اسقيمل    أيكطقها وتملل اسينظيا  تملل  ااتت اسقد اسقعتا ا 
كظداها   تظهدا ىد أ  اسقدد اسيدما د ويد    اسيقاايد  واسصااع اسقنااس  ةذ سيماله  أك ا وتا اا اهقياق مم كسا يقطل 
يقناوسهدا  اسدلي اسينظدم  أهيهدا سعدا م قلةد  زوايدا مدم اسقيدمل    اسيةدا   أهي د   س  اسنظا ييكم وإلياالء  واطاا  مهي 

 اا   أىم (اآلت   اسنتاب  طا  اد يح دها واسلي واساذات  واسقحةاا واسقنظ ذ اسق ط ط اد ايدا ل  اسمظا م مم ايط ذاء 
، 2001،( 258: 

 التسويقية العمليات تخطيط -2
 وعيدا اسقيدملس يكداب وعناصدا وم الدا  مدما د مدم اسييدقت ل   تاال ق الدا  اسقن دؤ علد  ألالداء  يعقيد  اسدلي

 ثندا  مدل اسيلدم تقذدا اللدق  امها اسينظي  واسق ط ط وإمكاي ا  يق  ذ تيا وتماااها سيمالهقها اس زم  االلقع ادا 
 اسةعل د  اسيكداكا أو اسق طد ط عند  اسيقمذع  لما اء سليكاكا اسنالح  حلمجاس ييةاد  ضاا  اسي الا . ويمع    ةذ
 .استاا ا  اسينالن  وات اك سليعاسة  اس  ا ا ووضل اسقنةال أثنا 

 التسويق جهاز تنظيم -1
 وتحدييد بداصية الكفياءة تحسيين عين والمسيوولين بعامية النظيام بهيذا العياملين أنشيطة تحدييد يتضمن الذي

 وظيائفهم أداء عليى يساعدهم ما بكل إلمدادهم إضافة العمل ألداء الالزمة الصالحيات ومنح بينهم السلطة عالقات
 . معلوماتية او مادية من

 :التسويق بجهاز العاملين في التأثير -3
 وصدمالء  ىادنهذ ا يدا االتصداج وولدا ا لقييادتهم األسيالي  وأفضيل العياملين ودوافي  حاجيات دراسية دالل من 
 منهيدا كدا ا  أي تنادس د  ع ذد  واسقحةادا اسيةدا   ىدام ااسع ذد  اسقيدمل    ساهد اه أعلد   يةداز ميدقملا  سقحتادس

 لدلم هذ ادد واسقدقثاا أيضدا اسييقهليام يكيا ىا اسعاملام عل  هناا اسقحةاا يتقص وال . يةاتا أو للنا سااا يؤدي
 : س  يؤدي ميا  الاتهذ  نناع ا ج مم

 تكدكا ولكدا  م   اسيح طد  تاس اقد  االتصداج تحتدس اسقدد اسقيدمل    اميكدط  ادد اسعداملام  ضد  تحتادس .أ
 . اسيتا   اسيعاياا   ود اد اسييقه ه اييةاز تحتاس اد منانا

 يق ةد  سليندقت اسةدمد  وتحيدام املدعا  ت فد ـ اد ج مدم  الاتده وإندناع اسييدقهلا  ضد  تحتادس  . 
 .اسي ا   كلم سق ف ـ
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 :التسويقية العمليات عل  الرقابة -4
 اسعداملام أدا  س  دا   ضداا  المدططية والغاييات األهيدا  مي  العملييات مطابقية مين للتأكيد التنفييذ مراقبية

 الدقةحاسها وتةند  وذقهدا ادد سيعاسةقهدا اسقنةادل ومعمذدا  اسيكداكا عدم واسيكدم كةدا تهذ ومعااد  تنةادلهذ وميقملا 
 اد: دو  اسقيمل    سليةا   يةعا وهلا

 .اسيمق  اد سلينظي  واسنيم وااللقياا  اسنتا  ضيا  .أ
 . اسيمق  أدا  س  ا  ل اء  مهذ اذقصادي كي  ا  اعقيادها . 

 
 النتائج والمناقشة:

 مقدمة:
 ) رئيي  قسيم/ ميدير  العياملين في  الشيركة العربيية للصيناعات المعدنيية /بيردى/مين الدراسية  عان تتكون          

الق  ق و  ،القناي  صاسح  سلقحلاا 31عام  ميم وزاعت علاهذ االلقنايا ،  ام تذ القالاع  42بلغ عددهم  حيث
الق  مت اد اسقحلاا اسيؤناا  اي صا    اسي  يد  سط  عد  كيا  االتةادم  ا  س كا  ايالد اس  ال  اد القناي  

سقح يدد  مدد   م  يدد  ألددقل  االلددق  ا  سهدد ه اس  ايددا  االلددي   واسات  دد ، وتددذا تط اددس ااقنددا  ميددقم  اسصدد ق واسثنددا  
 اسنحم،  ضاا   س  مةيمع  مم ااقنا ا  اسةاوق ىام اسيقملطا .

 مقياس الصدق والثبات:
  م  ا  اسص ق 
  اسثنا . م  ا 

 مقياس الصدق )االتساق الداخلي لفقرات االستبانة(:
د لدا   دا محدم  ود لدا  عندا ا  االلدقناي  يتص  تاالتياق اس االد سعنا ا  القناي  ما: ذم  اال تناب ىدام 

لي عهددا، واسصدد ق ىنيدداط  هددم أ  ت دد س ألددقل  االلددقناي  أو االاقنددا  مددا ُوضددعت س  الدده، ولحيدد  ميددقم  صدد ق 
 اسي  ا  تيتا ي  يقا ةه ىنقا ت م  ا  آاا دذاس سقلا اسصة  وليي  هلا اسي  ا  تاسيااا .

اس  الدد  مددل طدداه ألالددد  اسيقملددط ايليدداسد مددث ء، وي ق ددا تلددا  وعدداد  مددا يتددمق ى  الدد  ع ذدد  طاا ددا  عدد   اددد
اسع ذا ، انكا  ايت اسع ذا  اسناتةد  معنملد  أي كا  دالسد    صدا     دا  كسدا مؤندااء علد  صد ق اس  دا  أي أ  

 هنا  اتياق داالد اد اسعنا ا  اسيكمي  سادا .
 إليجاد صدق االتساق الداخلي للفقرات:

 تناب لمصةما  اال تناب( ىام مقملط اسعنا ا  اسقد تيثا  ا محم  عل     ، واسيقملط يمل  معام   اال
 اسيلد سليحاو  مةقيع .

اسينقت اسييق اق، اسقيعاا اسييق اق، اسيةا   ل او وهلد مصةما  اال تناب  نيمكج عم ا تناب اسيقملط اسيلد تيح
 ( اسقنااي  
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 (1ل وج  ذذ ل
Correlations 

 اجابات متوسط 

 على العينة افراد

المنتج  محور

 المستدام

 اجابات متوسط

 على العينة افراد

التسعير  محور

 المستدام

 اجابات متوسط

 على العينة افراد

الكفاءة  محور

 التسويقية

 اجابات متوسط

 على العينة افراد

جمي  محاور 

 االستبانة

 على العينة افراد اجابات متوسط

 المنتج المستدام محور

Pearson 

Correlation 
1 **.455 **.831 **.913 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .000 

N 37 37 37 37 

 على العينة افراد اجابات متوسط

التسعير  محور على القدرة محور

 المستدام

Pearson 

Correlation 
**.455 1 **.458 **.719 

Sig. (2-tailed) .005  .004 .000 

N 37 37 37 37 

 على العينة افراد اجابات متوسط

 الكفاءة التسويقية محور

Pearson 

Correlation 
**.831 **.458 1 **.912 

Sig. (2-tailed) .000 .004  .000 

N 37 37 37 37 

 على العينة افراد اجابات متوسط

 جمي  محاور االستبانة

Pearson 

Correlation 
**.913 **.719 **.912 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 0202 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

  ا معظذ معام   اال تناب سلع ذ  ىام مقملط ق ذ ايلاتا  اسيلد س لق  ا  وب    مقملطا  ق ذ  لاتا  
ميا يؤ   ميقم        Sig = p  < α 0.01اسيق ااا  اماا  هد معام   مت مس  و كا  دالس    صا     ام: 

 ص ق اتاا  االلقناي .

 : Reliability Coefficientمقياس)معامل( الثبات
ُيتص  ىثنا  أدا  اس  ا  أ  يعطد تط  تها عل  يةس اسعان  واد يةس اسظاوه اسنقا ت يةيها، وليكم  لاا  

  اويناخ.كسا اس  ا  ىث ث طاق، يط س منها طالت  معاما ثنا  أسةا 
 معاما ثنا  أسةا  اويناخ:

. وعاد  ما تيم  ق ي  معاما أسةا  اويناخ SPSSيقذ  يا  معاما ثنا  أسةا  اويناخ تالق  اق ىايامت 
(،  ام تاداد ق ي  هلا اسيعاما  ليا ازداد  عنا ا  االلقناي  ميا ي ج عل  أ  0.60مت مس   كا زاد  عمل

 د اسعان  مقناين  أي غاا مقةايي .االلقناي  تكيا  ا تةاصاا اسنحم، ولاداد أيضاء  ليا  ايت  لاتا  أااا
 ىقط اس معاما أسةا  اويناخ عل  لي ل عنا ا  االلقناي  ية  اسة وج اآلتد:
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 (2ل وج  ذذ ل

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.893 92 

 

تقيقل ىثنا  لا   تاسنين  سةي ل اسعنا ا  ميا يعند االلقناي  0.60ي    أ  ق ي  معاما أسةا  اويناخ أك ا مم 
 وهد صاسح  سلحصمج عل  اس  ايا  اسيطلمب . (0.893ل ل اء 

    خصائص عينة البحث:
 :اسنحممكميا  اسيق ااا  اس ييمغااا   سعان   اآلتدمةاد  ولمض  اسة وج  31مم اس  ال  تققسم عان  

 (3ل وج  ذذ ل

 البحثمكونات المتغيرات الديموغرافية لعينة 

 اسنين  اسيقمل  اسقياا  اسييقم   اسيق اا

 اسةنس
 %51.4 19 ك ا

 %48.6 18 أيث 

 اسعيا

 %2.7 1 20أذا مم 

21-30 13 35.1% 

31-40 8 21.6% 

41-50 7 18.9% 

 %21.2 8 وماامق  11

 اسييقم  اسقعل يد

 %0.0 0 ألالد تعل ذ

 %24.3 9 ثايمي 

 %18.9 7 لامعد

 %56.8 21 د الا  عل ا

 20.0 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

 ما يلد: اسياىسولظها مم اسة وج    
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وذ  يعمد كسا  م  ، %48.6أما يين  ايياث ايايت  %11.4كايت يين  اسل م  اد اسعان  تياوي  .1
 اسل م  اكثا لاأ  اد اسقعاطد مل ممضمع االلقناي . 

 .%31.1هد امك ا  ام ىل ت يين   30 -21ات   ايت اق  اسكنا  اسقد تقااوح ىام  ساعيا تاسنين   .2
االلاز  وتلقها يين   %12.8اسنين  امعل  اد اسعان  وتياوي  نهاد  اس  الا  اسعل اىل ت يين   املد  .3

  . 18.9%وتياوي  اسةامع  
 التوصيفات االحصائية:

 (4ل وج  ذذ ل
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

تتمق اسكا   تنلاا  عيل ا  تحيام لل ل  سضيا  
 كةا   تياس ف اسينقت وتتلالها اد اسي   اسطملا

37 1.00 5.00 3.6562 .85449 

 37 ااق معاد تصن عها يقذ الق  اق مماد
1.00 5.00 4.0438 .71240 

 37 هنا   ةا   اد اسطاذ  اسييق  م  اد عيل   االيقاج
1.00 5.00 2.8188 1.07500 

أ   أيه يقذ تتلاا االينعاثا  اسيام  أو اسضا   لاا  
 عيل   االيقاج

37 
1.00 5.00 3.1375 1.10737 

عيل   تتمق اسكا   ىقتلاا مت ا  اسةض   يق ة  
 االيقاج تكةا  

37 
1.00 5.00 3.9437 .77902 

 37 ت ل ف اسينقةا  ذاىا سلق ولا 
1.00 5.00 3.7188 .93278 

ت ل ف اسينقةا  يقذ تطالت  تيها عل  اسييقهلا 
 اسق لص مم اس  ه تع  الق  اق اسينقت

37 
1.00 5.00 3.7187 .93950 

 اسينقت أمم س لق  اق وال يضا تصح  اسييقهلا
 و  اته

37 
1.00 5.00 2.9500 .93701 

يقذ تح ي  العا  اسينقةا  عل  الا  اس  ي  اسقد 
 يحصا علاها ول   ها اسيكقاي 

37 
1.00 5.00 3.7250 .96446 

يقذ اسحصمج عل  ع وا  لعال  ىنا  ا  عيل   
االيقاج تعق ا عيل   ميق ام  سحصص لمق   مح د  

 ى ذ 
37 

1.00 5.00 3.2937 .87305 

يقذ تتلاا اسقياس ف تككا   اا ممكاي   مةا ا  
 اسيناايام اد اسيعا

37 
2.00 5.00 3.5187 .88290 

االلعا  اسحاس   تعكس اه اه طملل  اسي    ميها 
 لقحتس وام ا  تياس ف اك ا اد اسي   اسطملا

37 
1.00 5.00 2.6500 .94636 

يقذ اال تيلة  اسييقهلا اسيل   اد اسحصمج عل  
 اسينقت وس س اتط تيلة  نااؤد اسينانا 

37 
1.00 5.00 3.6562 .85449 
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يقذ االذقصاد اد  ةذ ماد  اسمذمد اسييق  م  اد 
 عيل   اسقمزلل

37 
1.00 5.00 4.0438 .71240 

عيل   تمزلل اسينقةا  تقذ ضيم طاق  ةمؤ  وميااا  
 ذصاا 

37 
1.00 5.00 3.9437 .77902 

يقذ مااعا  ولال  اسنتا االذا ضا اء سل اق  اد عيل   
 يتا اسينقةا  وتمزلعها 

37 
1.00 5.00 3.7188 .93278 

هنا  امكاي   العاد  اغلة  تعـ اسينقةا  تع  
 االلق  اق

37 
1.00 5.00 3.7187 .93950 

تعيا اسكا   عل  زلاد  وعد اسيمق تاسينقةا  
 ص يت  اس اق  –اسييق ام  

37 
1.00 5.00 2.8188 1.07500 

يقذ تت يذ اسيعلمما  اسياا   عم اسينقت واسكا   
 سلقعالف تاسياايا ص يت  اس اق  اد اسينقةا 

37 
1.00 5.00 2.9563 1.07777 

تتمق اسكا   تحي   تاولة   الذناع اسييقهلا تكاا  
 اسينقةا  اسييق ام 

37 
1.00 5.00 4.0438 .71240 

 37 سلييقهلا سكاا  اسينقت اسييق اقيقذ تت يذ  مااا 
1.00 5.00 2.5188 1.07200 

 ھ ااء  سلينقت تت ييھا اد اسيةا   اسكا   تعق ا
 سھا   لقاات ة اء 

37 
1.00 5.00 4.0437 .71235 

منقةاتها ي ج عل  أ   كلة  ىق ف ـ اسكا   تتمق
 اسكا   تعيا تقعل   ةا   تيمل   .

37 
1.00 5.00 3.8188 1.01500 

   لعد اسكا    س  اةـ  لة  منقةاتها ي ج عل  
 أ  اسكا   تعيا تاسياع  اسيطلمب 

37 
1.00 5.00 3.7250 .96446 

 37 .اسابا م  ضا سقحتاس نا قنا ته ه
1.00 5.00 3.1180 .87250 

تيق  ق نا قنا أذا ماييكم مم اسي ا   سلحصمج 
 عل  أك ا ذ   ميكم مم اسي الا 

37 
1.00 5.00 2.6500 .94636 

تيع  نا قنا  س   تعاد االيكط  اسقيمل    غاا 
 اسضاو ل  سقتلاا اسقياس ف اسقيمل   

37 
1.00 5.00 3.7565 .85544 

واسقطملا اسقيملتد نا قنا عل  تح ي  اس  ال  يياع  
  الا  و غنا  اسابم  وانناعها

37 
1.00 5.00 4.0438 .71240 

نكاوي اسابم   تيع  نا قنا اس  االلقياع اس 
 وااللقةات  سها

37 
1.00 5.00 3.9127 .89291 

Valid N (listwise) 
37 

1.00 5.00   

 0202 ص ا   SPSSيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت اس
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( 3أك ا مم مقملط اسح اد ل( 3.5لميا ل س ييقنقت أ  مقملط لي ل مقملطا  اسيحاو  اسقد تتمق علاها اس  ال 
  ايت تقةه تاتةاد اسيماات  تككا عاق. ايلاتا ا   أي

 اختبار الفرضيات
 الفرضية األول :

كة العربية ر توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المنتج المستدام وتحقيق الكفاءة التسويقية في الش
 .للصناعات المعدنية /بردى/

 (1ل وج  ذذ ل
Correlations 

 العينة افراد اجابات متوسط 

 المنتج المستدام محور على

 العينة افراد اجابات متوسط

الكفاءة  محور على

 التسويقية

المنتج  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 المستدام

Pearson Correlation 1 **31.8 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 37 37 

الكفاءة  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 التسويقية

Pearson Correlation **31.8 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 0202 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

ي  ددد  مدددم اسةددد وج أ  ق يددد  معامدددا اال تنددداب ىدددام مقملدددط الاتدددا  االادددااد علددد  محدددم لاسينقت اسييدددق اق(  
أي أ  هنددا  ع ذدد  طاديدد  وذملدد  ىانهيدداو  **0.831ومقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محم لاسيةددا   اسقيددمل   ( ت لددغ 

   ا  ع ذ  اال تناب معنمل  وهلا ي ج عل α=0.01اص ا مم ميقم  اس الس  اسييق  ق sig=0 ق ي   وإ  
 

اس السد  أصد ا مدم ميدقم   0.000ية  مم اسة وج أع د أ  ق يد  ا قيداج اس السد   :نتيجة الفرضية الفرعية األول 
و ويت دددا ندددقت اسييدددق اق واسيةدددا   اسقيدددمل   ويدددااـ ااضددد   عددد ق ولدددمد ع ذددد  كا  دالسددد  ا صدددا    ىدددام اسي 0.01

 .اع ذ  ا تناب معنمل  ىانهي اسةاض   اس  يل  اسقد تتا ىملمد

 

 :الثانيةالفرضية 
كة العربية ر المستدام وتحقيق الكفاءة التسويقية في الش التسعيرتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .للصناعات المعدنية /بردى/
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 (2ل وج  ذذ ل
Correlations 

 العينة افراد اجابات متوسط 

التسعير  محور على

 المستدام

 العينة افراد اجابات متوسط

الكفاءة  محور على

 التسويقية

التسعير  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 المستدام

Pearson Correlation 1 **458. 

Sig. (2-tailed)  .004 

N 37 37 

الكفاءة  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 التسويقية

Pearson Correlation **458. 1 

Sig. (2-tailed) .004  

N 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 0202 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

ي  دد  مددم اسةدد وج أ  ق يدد  معامددا اال تندداب ىددام مقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محددم  لاسقيددعاا اسييددق اق( 
أي أ  هنددا  ع ذدد  طاديدد  ىانهيدداو وإ   **458 .0ومقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محم لاسيةددا   اسقيددمل   ( ت لددغ 

 α=0.01اسنةيقا  ت ال  عل  أ  ق ي  هلا اسيعاما معنمل  عن  ميقم  دالس  
 

أصد ا مدم ميدقم  اس السد   40.00ية  مم اسة وج أع د أ  ق يد  ا قيداج اس السد   :نتيجة الفرضية الفرعية الثانية
ويت دا  اسييدق اق وبدام اسيةدا   اسقيدمل   ويااـ ااضد   عد ق ولدمد ع ذد  كا  دالسد  ا صدا    ىدام اسقيدعاا  0.01

 اسةاض   اس  يل  أي ولمد ع ذ  ا تناب معنمل  ىانهيا.

 :الثالثةالفرضية 
 كة العربيةر فاءة التسويقية في الشالمستدام وتحقيق الك التوزيعتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .للصناعات المعدنية /بردى/
 (1ل وج  ذذ ل

Correlations 

 العينة افراد اجابات متوسط 

التوزي   محور على

 المستدام

 العينة افراد اجابات متوسط

الكفاءة  محور على

 التسويقية

التوزي   محور على العينة افراد اجابات متوسط

 المستدام

Pearson Correlation 1 **.726 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 37 37 

الكفاءة  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 التسويقية

Pearson Correlation **.726 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 0202 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

ي  دد  مددم اسةدد وج أ  ق يدد  معامددا اال تندداب ىددام مقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محددم  لاسقمزلددل اسييدددق اق( 
أي أ  هنددا  ع ذدد  طاديدد  وذملدد  ىانهيدداو  **0.726ومقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محم لاسيةددا   اسقيددمل   ( ت لددغ 

 α=0.01عل  أ  ق ي  هلا اسيعاما معنمل  عن  ميقم  دالس  وهلا ي ج 
أصد ا مدم ميدقم  اس السد   0.000ية  مم اسة وج أعد د أ  ق يد  ا قيداج اس السد   :نتيجة الفرضية الفرعية الثالثة

و ويت دا  وبدام اسيةدا   اسقيدمل    ويااـ ااض   ع ق ولمد ع ذ  كا  دالسد  ا صدا    ىدام اسقمزلدل اسييدق اق 0.01
 اسةاض   اس  يل  ىملمد ع ذ  ا تناب معنمل  ىانهيا.

 :الرابعةفرضية ال

 فاءة التسويقية في الشكة العربيةالمستدام وتحقيق الك الترويجتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 
 .للصناعات المعدنية /بردى/

 (8ل وج  ذذ ل
Correlations 

 العينة افراد اجابات متوسط 

الترويج  محور على

 المستدام

 العينة افراد اجابات متوسط

الكفاءة  محور على

 التسويقية

التوزي   محور على العينة افراد اجابات متوسط

 المستدام

Pearson Correlation 1 **546. 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 37 37 

الكفاءة  محور على العينة افراد اجابات متوسط

 التسويقية

Pearson Correlation **546. 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 0202 ص ا   SPSSاسيص  : يقا ت اسقحلاا اي صا د تالق  اق ىايامت 

ي  دد  مددم اسةدد وج أ  ق يدد  معامددا اال تندداب ىددام مقملددط الاتددا  االاددااد علدد  محددم  لاسقدداولت اسييددق اق( 
أي أ  هندا  ع ذد  طاديد  وذملد  ىانهيداو   0.142**ومقملط الاتدا  االادااد علد  محم لاسيةدا   اسقيدمل   ( ت لدغ 

 α=0.01س  وإ  اسنةيقا  ت ال  عل  أ  ق ي  هلا اسيعاما معنمل  عن  ميقم  دال
أصد ا مدم ميدقم  اس السد   0.000ية  مم اسة وج أع د أ  ق يد  ا قيداج اس السد   :نتيجة الفرضية الفرعية الرابعة

 وبام اسيةا   اسقيمل   . اسييق اق اسقاولتويااـ ااض   ع ق ولمد ع ذ  كا  دالس  ا صا    ىام  0.01
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 النتائج والتوصيات:
 :النتائج
 :مم ا ج اس  ال  اسعيل    س  أيه  اساها اسنا ث تتمصلتكاا اسنقا ت اسقد  -1

  اد اسكا   اسعاب    وتحتاس اسيةا   اسقيمل ، اسكا   اسييق اقمنقت تمل  ع ذ  ىام  .أ
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.

  اد اسكا   اسعاب    ، وتحتاس اسيةا   اسقيمل اسكا   اسييق اقمنقت لعا  تمل  ع ذ  ىام . 
  ي   دىاد د.سلصناعا  اسيع

  اد اسكا   اسعاب    ، وتحتاس اسيةا   اسقيمل اسكا   اسييق اقمنقت تمل  ع ذ  ىام تاولت   . 
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.

  اد اسكا   اسعاب    ، وتحتاس اسيةا   اسقيمل اسكا   اسييق اقمنقت تمل  ع ذ  ىام تمزلل  .ث
 سلصناعا  اسيع ي   دىاد د.

اسعاب   سلصناعا  اسيع ي   دىاد د مةهمق اسينقت اسييق اق مم ا ج صنل منقةا  اسكا   تق ن   -2
تقياا تاالىقيا  ولعمد  ق   ال أيها تقال منح  اسينقةا  اسقتلا ي  والغياال ...( ص يت  سل ا -لىاادا 

يقاج دو  كسا سلظاوه االذقصادي  اسقد ما  ىها اس  د واسقد أل ا  اسكا   تاسيحااظ  عل  مقاتع  اال
 اسقا اا عل  اسعناصا االىقيا ل  اسقد تياع ها اد تحتاس  ةا تها اسقيمل   .

 :التوصيات

ضاو   تط اس القاات ة   اسقيملس اسييق اق تقتعادها اد اسكا   اسينحمث  ميها مدم االلدقاات ة ا  اسح يثد   -1
 وكسا مم ا ج:سلقيملس 
  ياي  اس اق  
    سال اج اسييقت ل   واسيحااظ  عل  اسيما د اسط  ع 
    وإدام  اسع ذ  مل اسابم 
   ،وتحتاس اساااه   سليةقيل 
 ثذ تحتاس مكاي  مقياا  اد اسيمق اسيحل   ومم. 

تعالا اسقيملس االلقياعد اد اسكا   عاند  اس  الد  مدم اد ج الدقح اث اذيداق ل يد   مق صصد  تحتدمق  -2
 .واسابا م عم طالس تت يذ ا ما  مةاي  اسييقهلا واسييؤوس   االلقياع   تةاد اسيةقيل 

ضدداو   لددم اسقكددالعا  وتطددملا اميظيدد  وايلدداا ا  اسيةالدد  تحيايدد  اس اقدد  مددم اسقلددمث واسحدد  مددم مظدداها  -3
ه   اسيما د سقدمااا ىاقد  آمند  ويظ ةد .    هدلا يقطلد  تطدملا ذدايم  اس اقد  اسدلي يهد ه  سد   يايد  صدح  

 .مع ا و يايد  اس اقدد  مدم اسقلددمث اس امسدملد، وزلدداد  اسدمعد اسةيدداهااي اسيدماطم و  اتده، ، واسحةدداى علد  اسقندد
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سيم ال ية  تطملا اسقكالعا  واميظي  تطالت  تال  مم أعنا  اسكا ا  اسياس   وايدا ل  وتضعها تيمذم 
اسي اال أو اسيقها  مم الدقحتاذا   يايد  اس اقد .  ييدا يلداق أ  تكدةل اسقكدالعا  واميظيد  اسكدا ا  علد  

ىقيدددا  منقةدددا  وطددداق  يقددداج ل يددد   كا   ةدددا    يقال ددد  ادددد الدددق  اق اسيدددما د، وتيدددهذ ادددد تحتادددس ماايدددا ا
 .تنااي   سها وس ذقصاد اسمطند تككا عاق

ضاو   ق اق اتحاث ميقت ل   مقيي  سلنحم اسحاسد اد ذطاعا  ااا   استطاع س د مد ومدم هدلد االتحداث  -4
   اسييق ام  واسقيملس االلقناذد واسقيملس اس اقد اسيتقا   اسقيملس ودو د اد تحتاس اسقني 
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 دور التسويق المستدام في تحقيق الكفاءة التسويقية استبيان لقياس

 تريد اختيارها شاكرين تعاونكمعند اإلجابة التي × يرج  اإلجابة بوضع إشارة 
 اسةنس: ك ا            أيث           

 اسعيا: 

 وما امق         11[           10-41[          [40-31[           [30-21وماامق          [ 20

 اسييقم  اسقعل يد:

 عل ا          اىق ا                 ثايمل             لامع             د الا 

 

غاا  اسعنا   
ممااس 

 تك  

غاا 
 ممااس

ممااس  ممااس محاي 
 تك  

  المنتج المستدام 

تقوم الشركة بإجراء عمليات تحسين جذرية لضمان كفاءة تكالي  المنتج وتقليلها  1

 ف  المدى الطويل
     

      يتم استددام مواد دام معاد تصنيعها 2
      المستددمة ف  عملية االنتاجهنا  كفاءة ف  الطاقة  3
      أرى أنه يتم تقليل االنبعاثات السامة أو الضارة جراء عملية االنتاج 4
      تقوم الشركة بتقليل مقدار الفضالت نتيجة عملية االنتاج بكفاءة 1
      تغلي  المنتجات قابل للتدوير  2
التدلص من الغال  بعد استددام  تغلي  المنتجات يتم بطريقة تسهل على المستهل  1

 المنتج
     

      المنتج أمن لالستددام وال يضر بصحة المستهل  وحياته 8

  التسعير المستدام 
      يتم تحديد اسعار المنتجات على اسا  القيمة الت  يحصل عليها ويدركها المشتري 9

تعتبر عملية مستدامة يتم الحصول على عالوات سعرية بناء ان عملية االنتاج  10

 لحصص سوقية محددة بدقة
     

      يتم تقليل التكالي  بشكل كبير ألمكانية مجاراة المنافسين ف  السعر 11
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االسعار الحالية تعك  اهدا  طويلة المدى كونها ستحقق وفورات تكالي  اكبر  12

 ف  المدى الطويل
     

الحصول على المنتج ولي  فقط تكلفة شراوه يتم ادذ تكلفة المستهل  الكلية ف   13

 المباشرة
     

  اسقمزلل اسييق اق 

      يتم االقتصاد ف  حجم مادة الوقود المستددمة ف  عملية التوزي  14
      عملية توزي  المنتجات تتم ضمن طرق كفووة ومسافات قصيرة 11
      يتم مراعاة وسيلة النقل االقل ضرراً للبيئة ف  عملية نقل المنتجات وتوزيعها  12
      هنا  امكانية العادة اغلفة بعض المنتجات بعد االستددام 11
  اسقاولت اسييق اق 

      صديقة البيئة –تعمل الشركة على زيادة وع  السوق بالمنتجات المستدامة  18
المعلومات الكافية عن المنتج والشركة للتعري  بالمزايا صديقة البيئة ف  يتم تقديم  19

 المنتجات
     

      تقوم الشركة بحمالت ترويجية القناع المستهل  بشراء المنتجات المستدامة 20
      يتم تقديم حوافز للمستهل  لشراء المنتج المستدام 21
  اسيةا   اسقيمل    

ً  للمنتج تقديمها ف  الكفاءة الشركة تعتبر 22 ً  هدفا       لها  إستراتيجيا
منتجاتها يدل على أن الشركة تعمل بأعلى كفاءة  كلفة بتدفيض الشركة تقوم 23

 تسويقية.
     

إن سع  الشركة إلى دفض كلفة منتجاتها يدل على أن الشركة تعمل بالسرعة  24

 المطلوبة
     

      .الزبائن رضا لتحقيق شركتنا تهد  21
تستددم شركتنا أقل مايمكن من المددالت للحصول على أكبر قدر ممكن من  22

 المدرجات
     

تسعى شركتنا إلى إبعاد االنشطة التسويقية غير الضرورية لتقليل التكالي   21

 التسويقية
     

الزبون والتطوير التسويق  شركتنا على تحديد حاجات ورغبات الدراسة يساعد  28

 واشباعها
     

      تسعى شركتنا الى االستماع الى شكاوي الزبون واالستجابة لها 29

 

 


