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املستخلص

عدت القابليات الدينامية التس و و ووحد ية ا د اهم المتغيرات في الفكر التس و و ووحدقي الدديه لقدى خا علي ةلم ايمة مم و و ووافة للمن مة لمنت ا خا م

ةالل اسو و و و ووتغالل محاىب المن مة فير ا ترايية ابدااية م
علي نامي االبتكاىات التسوحد ية كحد

المن مة م التمامي مت المتغيرات النيمية الدينامي ية المتسو و و و وواىعة التي ؤثر

شو يلة م القابليات االبدااية التي سوترمر المحاىب النابىو دحلخا الي طقية ةحوو دم

القابليات الدينامية التسووحد ية لتدقيم االسووتدامة الالطخابية بحسوواسة التسووحدم المسووتداذه كحطا ه الد اىسووة م متغيرد اسوواسوويي

يحدت ه

هما المتغير

المس و و و ووتقي تالقابليات الدينامية التس و و و ووحد يةك التي كحطا م عدو افماب هي قاباىو عالةات العرحةو الممرفة الس و و و ووحايةو يحدر المنت ق المتغير

الممتمد هح اس ووت ار ي ية التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي ال

كحة م عدو افماب هي ق الامد االلتماعيو الامد االةتع وواب و الامد النيميو فمد

الممرفة السووحايةو فمد ا لممرفة التنافسوويةقه ناطا المش و لة الربيسووة للد اىسووة هي تهي سووتييت المن مة ةيد الاده م

نمية اسووترماى القابليات

الدينامية التسو ووحد ية لتدقيم التسو ووحدم المسو ووتداذ الالطخابيك هي تمتت المن مة فقدى خا علي اباىو محاىبها النابىو لتدقيم االسو ووتدامة الالطخابيةو
لم

ناة ابرز هدف للد اىسو و ووة هح ني

للمن مة اسو و ووتالداذ اباىو عالةات العرحة الممرفة السو و ووحاية يحدر المنت لتدقيم افماب االسو و ووتدامة

التس ووحد ية الالطخابيةه كحطا عينة الد اىس ووة م  50مدير مس ووؤ ل فري في ة وورنة زد لال ع وواالت النقالة في الم ار و نما اة ابرز اس ووتنتا

للد اىس ووة هح لحب ثير ممنح للقابليات الدينامية التس ووحد ية في دقيم التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي ابرز التح وويات ناطا علي المن مة اة
يحى م ةابليا خا التسحد ية الدينامية لتتالءذ مت التغييرات النيمية المتساىعةه

الكلمات الربيسة :القابليات الدينامية التسحد يةو التسحدم المستداذ الالطخابي

Abstract
The dynamic marketing capabilities are considered one of the most important changes in modern marketing
thinking to their ability to create added value for the organization and its products through exploiting the
resources of the organization in professional and innovative ways. It enables the organization to deal with
the dynamic variables that affect the growth of marketing innovations and the creation of a variety of
creative capabilities that invest scarce resources And transform them into a strong point. These dynamic
marketing capabilities can be harnessed to achieve infinite sustainability through sustainable marketing.
This study is composed of two main variables: the independent variable (dynamic marketing capabilities),
which consists of several dimensions, namely, "customer relationship management, market knowledge,
product development" and the adopted variable which is the sustainable marketing strategy which is of
infinite dimensions. , Environmental dimension, dimension market knowledge competitive knowledge
dimension.The main problem of the study was (Can the organization in question be able to develop and
invest in dynamic marketing capabilities to achieve the infinite sustainable marketing) and whether the
organization has the ability to manage its scarce resources to achieve infinite sustainability. The main
objective of the study is how the organization can use customer relationship management, market
knowledge and product development To achieve the dimensions of sustainable marketing Infinite. The study
sample consisted of 50 managers and a branch manager of Zain Mobile Telecommunications Company in
Iraq. The main conclusion of the study is that there is a significant effect of the dynamic marketing
capabilities in achieving the sustainable marketing. The most important recommendations were that the
organization should develop its dynamic marketing capabilities to cope with the rapid environmental
changes.
Keywords: dynamic marketing capabilities, sustainable marketing Infinite.

املبحث االول :منهجية الدراسة

اوال :مشكلة الدراسة

تسو ووابم المن مات في نيتية نشو ووير التفكير االسو ووت ار ي ي لديخا لتفميي القابليات الدينامية التسو ووحد ية لمحالخة االةياى النيمية المدتملة الاقاء

اسحل مدو مم نة لتدقيم التفح

ةلم الة م التمقيد حل السووح

التسو و ووحدم المسو و ووتداذ الالطخابي ه ا التيحى ا الشو و وومحى لاء ننتي ة سنيعية للتيحىات التكنلحلية الخابلة مما

فكر في عدذ فس وول الم ال اماذ ا

التيحى حل العرحة االسووت افة لا ةابليات االسووتشووماى لدم ه المن مات اسووت افة و متغيره رد ت
خديد بيمي لم

اة لقم ووي علي منت ا خا ل ا كم مشو و لتنا في التس وواال الربيس ووي اال ي تهي س ووتييت

ةو وورنة سو وويا سو وويي لال عو وواالت المتنقلة ال اب القابليات الدينامية التسو ووحد ية لتدقم لخا التسو ووحدم المسو ووتداذ الالطخابيك اطشو ووم م ه ا التسو وواال

الربيس التسااالت الفراية اال ية

 -1هي تم

الشرنة م ةالل اباىو عالةات العرحة اة دقم التسحدم المستداذ الالطخابي؟

 -2هي للممرفة التسحد ية ب ى في دقيم التسحدم المستداذ الالطخابي؟
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 -3هي لتيحدر المنت ب ى في دقيم التسحدم المستداذ الالطخابي؟

هي تمتت الشرنة فالقدىو علي اباىو محاىبها المدد بو لتدقيم االستدامة الالطخابية؟

ثانيا :اهمية الدراسة

اطش ووقا اهمية الد اىس ووة م نحة القابليات التس ووحد ية م

ا من مة م اي ووافة ايمة لخا لمنت ا خا لنية الات العراب

معز م ةدى خا

علي محالخة التددلات النيمية م ةالل محاىبها الملمحسة غير الملمحسة هي المن مة تمتت فقدىو علي اباىو ه المحاىب لتدقيم االستدامةه

ل ا اطقسما االهمية الي المدا ى اال ية:

 -1ع و و و ووحىات حل الس و و و ووح  :هنا البد م ممرفة نافة المتغيرات المتملقة فاوسو و و و وحا
المنت ات المنافسةه

قييمخا طحي الممييات الناة و و و وومة فيخا سردقة عر

 -2ةابلية الشرنة لالستشماى :ةدىو المن مة علي التننؤ فالمتغيرات النيمية المتحةمة محالختخا م ةالل التكي
نمية المحاىب التي ستستالدذ م ةني المن مةه

 -3االست افة للعراب  :الدفاظ علي العراب

رالسرعة الالزمة لتدديد طحي

السمي الدريه ل ب زراب لدب االستدحاذ عليخم ممرفة ميحلخم ا اها خم لنيتخاه

اة

 -4االهمية للم تمت :ةدىو المن مة علي دقيم الفابدو االلتمااية ا ال يمة الم تمعية م ةالل منت ا خا التي ير خا في االسحا
دافظ علي مسؤ ليتخا االلتماايةه

 -5االهمية للمن مة المادحثة :ةدىو المن مة علي االست افة لكافة المتغيرات النيمية محالختخاه
ثالثا :اهداف الدراسة

خدف الدىاسة لتدقيم اال ي:

 -1عند امتالك المن مة للقابليات التسحد ية الدينامية سي حة لديخا القدىو علي بعم ال حاطب االلتمااية في الم تمته

 -2ستييت المن مة العيص المحابد االةتعابلة التي نم س علي الم تمت م ةالل امتالكخا ىس المال الاشر المنديه
 -3م ةالل القابليات التسحد ية الدينامية ني

لم

للمن مة اة دافظ علي النيمة لتدقيم االستدامةه

 -4خدف ه الدىاسة الما لتدقيم الامد الممرفي التسحدقي التنافسي م ةالل ةدىو المن مة علي محالخة التددلات التسحد ية التنافسيةه
ىافما  :فرييات الدىاسة

الفريية الربيسة اال لي  :هنالك عالةة ال ابية بي القابليات التسحد ية الدينامية التسحدم المستداذ الالطخابيه ننرم م ه الفريية

الفرييات الفراية اال ية:

 -1هنالك عالةة ال ابية بي اباىو عالةات العرحة افماب التس و و ووحدم المس و و ووتداذ الالطخابي م تممة تالامد االلتماعيو الامد االةتع و و وواب و الامد
النيميو الامد الممرفي التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه

 -2هنالك عالةة ال ابية بي الممرفة السووحاية افماب التسووحدم المسووتداذ الالطخابي م تممة تالامد االلتماعيو الامد االةتعوواب و الامد النيميو
الامد الممرفي التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه

 -3هنالك عالةة ال ابية بي

ي حدر المنت

افماب التس و ووحدم المس و ووتداذ الالطخابي م تممة تالامد االلتماعيو الامد االةتع و وواب و الامد النيميو

الامد الممرفي التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه

الفريوية الربيسوة الراطية :هنالك ثير للقابليات الدينامية التسوحد ية في دقيم التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو ننرم م ه الفريوية الفريويات

الفراية اال ية:

 -1هنالك ثير إلباىو عالةات العرحة في افماب التسحدم المستداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتعاب و الامد النيميو الامد الممرفي
التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه

 -2هنالك ثير للممرفة الس و و ووحاية في افماب التس و و ووحدم المس و و ووتداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتع و و وواب و الامد النيميو الامد الممرفي
التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه

 -3هنالك ثير لتيحدر المنت في افماب التس و و و و ووحدم المس و و و و ووتداذ الالطخابي تالامد االلتماعيو الامد االةتع و و و و وواب و الامد النيميو الامد الممرفي

التسحدقيو الامد التنافسي التسحدقيكه
رابعا :خمطط البحث الفرضي
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خامسا :هيكل البحث

لاءت هي لية الاده في ثالث مدا ى ىبيسة هي:

المدحى او ل :منخ ية الاده االسس الملمية للنناء الملمي اوكابلميه
المدحى الراطي :اوسس الفكردة لمتغيرات الاده افمابها الفرايةه

المدحى الراله :ال اطب التينيقي للاده مدا لة اثاات الفرييات الممدو يم منخ ية الاده فاإليافة الي االستنتالات التح ياته

سادسا :حدود البحث

-1الدد ب العمنية :الر الاده للمدو بي طيساة  2018لغالة عدراة 2018

 -2الدد ب الم اطية :اةتيرت ةرنة زد لال عاالت نميداة للاده اةتيرت مداف ات الفرات او سر تالن ف االةرفوفابيوالديحاطيةكه
-3الدد ب الملمية :اة الاده مددب علميا فما لاء ف هدافاه

 -4الدد ب الاش و وردة :اةتيرت ةو وورنة زد لال عو وواالت نميداة للاده اةتيرت مداف ات الفرات او سو وور تالن ف االةو وورفوفابيوالديحاطيةك
عينة ةعدلة اذ ةير مسؤ لح التسحدم في ه المداف ات نمينة للادهه

سافما :الحسابي اإل عابية المستالدمة

اة الاده ذ سنيمة ال مملميا تNonparametricك عليا استمملا اوب ات اإل عابية اال ية

تالحسر الدسابيو االطدراف المعياى و ممامي االى ااطو التدليي المامليو دليي االطدداى الاسيرو اةتااىTو اةتااىFك.
ثامنا :منهج احلث:

اعتمد الاده منخ الاده القابم التدليي الامد و اذ لمد ه ا المنخ نتعميم لم

م ةاللا يت الالير ل مت المملحمات التي

مي

الاده يني اغ اريو و و ووا فيردقة ماسو و و ووية مترافية ط امية تBratton & Gold,2003:443كو نما لمد ا د مناه الاده الملمي اوكرر
همية حا ر في االستممال يم م االت علمية متمدبوه

 1.1مفهوم القابليات الدينامية التسويقية
ة القابليات التس و ووحد ية م

املبحث الثاني:اإلطار الفلسفي للبحث

الش و وورنة م إي و ووافة ايمة لمنت ا خا لنية المتيلاات التنافس و ووية تDay,1994:43ك فقد ىنعت ب اىس و ووات ةليلة

علي ةدىو الشو وورنات علي االسو ووتفابو م القابليات التسو ووحد ية نيتية االسو ووترماى فيخا تMartin et al,2017:531ك ناطا هنالك ب اىسو ووات

مدد بو في ه ا الم ال التي ىنعت علي ةدىو المن مة في نيتية االسو و ووتفابو م القابليات الدينامية التسو و ووحد ية ني

لم

لخ المن مات

اة سووترمر طشوويتخا م ةاللخا تFalasca et al,2017:903ك لمحب مفخحذ القابليات الدينامية الي الن رو المسووتندو للمحاىب تRBVك التي
لاء بخا فاىطي اكد اة ةابليات المن مة نشو م محاىبها الملمحسو ة غير الملمحسوة رالتالي فكي مقدىو تمتت بخا المن مة هي فسونب محىب

مددب تTeese et al,1997:كتEisenhardt and Martin, 2000,1107ك ردسوب ه الن ردة ل ب اة كحة المحاىب تمتت فشور ط

اهمخ ووا اة كحة المحاىب ذات ايم ووة ط ووابىو غير ة ووابل ووة للتدحد ووي غير ة ووابل ووة لالسو و و و و و ووتن وودال لتدقيم ميعو ن ووافسو و و و و و وي ووة مسو و و و و و وت وودام ووة للمن م ووة

ت Barney,1991:105-106ك اال اة المن مات عندما حالا سوحاةا متغيرو ال لم

التننؤ بخا تعوف فاة بيمتخا غير مسوتقروو فوة لحب

مالع ة مناس و و و ووب م المحاىب الممليات غير ناف للدفاظ علي الميعو التنافس و و و ووية تLopez et al,2017:257ك ر لك ا و و و ووادا المحاىب
دها غير نايية للدفاظ علي الميعو التنافسية للمن مة الة المحاىب متنر ذات سافت ثابا اساسا تLopez,2005:633كه

التغييرات النيمية النرت المن مات الي ال اب لحل لكيتية الدفاظ علي الميعو التنافس و ووية فيخا ناة الدي عنر القابليات الدينامية التس و ووحد ية
التي مرف فاطخا إلراءات ن يمية متمدبو لتغيير اسووس اسووتالداذ المحاىب م ةالل قاكتسووابو ةلمو حزدتو بم و تعابو



 

ميت المحاىب
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المحلحبو لتحليود اسو و و و و و ووت ار ي يوات لوديودو لاللم ال يموة تSmart et al,2007:1071ك ا هي ةودىو المن موة علي بم

الكفاءات الداةلية ال الاىلية البتكاى لحل س و و و وردمة للتغيير النيمي تي تم

رنواء تعوابو كحد

المن مة م الدفاظ علي منت ا خا اة دقم ميعو نافس و و و ووية

فرددو مسو و و و ووتدامة تMc kague,2011:23ك دؤند تVorhies and Morgan, 2005ك علي لحب القابليات الدينامية التسو و و و ووحد ية في
المن مة ب ىها في ةلم ايمة ممو و و ووافة للمنت ات ع نر الت ثير في ش و و و و يي المحاىب المتا ة للمن مة فيردقة ابداايةو فتسو و و وواعد المن مة في
التمووامووي مت التقلاووات النيميووة الوودينوواميووة المتس و و و و و و وواىعووة التي ؤثر علي سحل ب ىو يوواو المنت ووات نووامي االبتكوواىات ممووا يؤب الي غييرات

متس و و و وواىعة في المنت ات تLampel & Shamsie,2003:2198ك اذ ال متمد المن مة علي شو و و وو يلة محاىب تع و و و ووف فال محب بي كحة
متغيرو سوب الحيوت التنافسوي فااليوافة الي شو يلة م القابليات التي ؤثر في نيتية كحد ه التشو يلة المتغيرو م المحاىب ت Dais et

al,2017:419ك فالقابليات الدينامية التس ووحد ية س وومل للمن مة فوعابو شو و يي محاىبها االس ووت افة لتغيرات الس ووح ففمالية مت االس ووت افة

للنيمات المتغيرو تMathiassen & Vainio,2007:523ك في الس و ووح المتيحىوو س و وومل القابليات التس و ووحد ية الدينامية للمن مات بتدديد

مؤةورات السووح الخامةو قييم الممليات

الالدمات ال ديدوو عووميم نفي اسووت افات فمالة لتغير السووح  .هي شووير إلي م محعة م

الممليات التي دتالخا المن مة لتكحة ةابىو علي اس ووتالدامخا ثناء االس ووت افة لتغير الس ووح .فخي ؤثر فش و ي مااة وور علي يحدر منت ات
المن موةو عو و و و و و ووميم الالودموات المنتكروو عالةوات الممالء سحدلوة اولوي تWang et al,2013:336ك فوالقوابليوات الودينواميوة التسو و و و و و ووحد يوة

ت DMCك مري مقدىو محلحبو لدم المن مات ت اولعاء الم حطة لخاك م نخا م
السومة المميعو التي

هي لوة ةواعودو المحاىب

لم

باء طشو و و و و و ووية مددبو ممينة فيردقة محثحةة مريو و و و و و ووية

مي القابليات التسوحد ية قبينامي يةق هي ةدى خا علي غيير اليردقة التي يحى بخا المن مة عمليا خا م ةالل إعابو
و

م ةالل إ وداث غيير في النيموة الالواىليوة للمن موة تFalasca et al,2017:903ك فم من حى عمليوا ي

عو و و ووحى  DMCف طخا لك الممليات التن يمية عالية التفاعي ذات الكفاءو المالية التي مو و و ووم التكامي الديح

كحد او و و و ووحل

الممرفة التس و وحد ية باةي الشو وورنة لاللم ال يمة للممالء دقيم ميعو نافسو ووية تXui et al,2011:324ك م من حى ن يمي كاملي مد

 DMCعمليات ن يمية متكاملة قحذ فوطشوواء ىرر كحد محاىب السووح م

لي دديد ةلم قدلم ايمة الممالءو شوومي ه الممليات

عوحىات السوح تفما في ذلك الم سول النيمي امتعواا الممرفة التسوحد يةكو ةابلية االسوتشوماى النيمي تمري ا الاذ الق ارىات المرطة

التنسيمك االست افة للممالء  -فما في ذلك اال عاالت التسحد ية كامي القنحات التسحد ية تFalasca et al,2017:903كه

المعدى :م اعداب الاا راة

ابف

الش ي ت2ك ب اى القابليات الدينامية التسحد ية

م ةالل الش و و ي عال يتمو وول اة القابليات الدينامية التسو ووحد ية متمد علي ثالث عمليات تكامي ييما بينخا م الي ةلم ايمة للعرحة ال

تمامي ما المن مة ه ا لمنر ع اسو ووت افة نفاءو الممليات الت اىدة متمدبو الح ابف لاللم قدلم ايمة الممالء سو ووب لتغيرات في السو ووح

ا اة الترکيع علی ايمة الممالء هح ال
ال :لم

لميع  DMCع القابليات الدينامية فشکي عاذ لسنني هما:

ة نم س  DMCعلي سرعة نفي اطشية التسحدم الممقدو ساهم فاللم العال ال يمة للعراب فالرغم م التغييرات في السح ه

ثاطيا :إة نفاءو الممليات الت اىدة متمدبو الح ابف ذات العو وولة فالمميي هي اطم اس هاذ ل و و و و و و و و و  DMCلتدقيم الميعو التنافسو ووية اوباء المالي

المتفح تFang & Zou,2009:744كه

م س القابليات التسووحد ية الدينامية ىس المال الاشوور

كامي محاىب السح

ىس المال االلتماعي الممرفة الموومنية للمديرد المشوواىني في إطشوواء اسووتالداذ

التسحدم فوسلحب ل افئ التغيير الدينامي ي في النيمة تBruni & Verona,2009:103ك

 2.1ابعاد القابليات الدينامية التسويقية

Dimensions of Dynamic marketing capabilities

اة القابليات الدينامية التسو و و و و و ووحد ية  DMCهي لعء ا امتداب للقابليات الدينامية التن يمية  DCتNolina et al,2014:402ك التي خدف

فعو و و و و ووحىو مااةو و و و و ورو الدعو و و و و ووحل ثم الدفاظ علي ميعو نافسو و و و و ووية مسو و و و و ووتدامة للمن مة فالرغم م عدذ االسو و و و و ووتقراى في النيمة المديية فالمن مة
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تEisenhardt and Martin,2000:1109ك ة و وود نحع و ووا االفم و وواب التي و وودبه و ووا الا و ووا ري ل و و و و و و و و و و و و و و DMCفق و وود و وودبه و ووا ت & Dais
Pereira,2017:423كه

دبها فا رحة آةر ة ف فماب متمدبو دحيو و و و و وول ال د ل ت1ك آىاء الاا ري

دبها تWang et al,2013:342

المتنحعة ف فماب القابليات الدينامية التسحد ية

ال د ل ىةم ت1ك افماب القابليات الدينامية التسحد ية
االفماب

الاا هو السنة

1

Fang & Zou,2009:745

اباىو عالةات العرحةو يحدر المنت و اباىو سلسلة الت خيع

3

Molina et al,2014:407

اباىو عالةات العرحةو اباىو س و و وولس و و وولة الت خيعو اباىو االعالطات التحا و و ووي عنر س و و ووابي

2

ك دسي المنت و دسي ة ارىات التسميرو دسي ةناو التسحدمو دسي التر د

Wang et al,2013:342

التحا ي االلتماعي

4

&

Dais

إس و و ووت ار ي يات التس و و ووميرو يحدر المنت و اباىو ةناو التس و و ووحدمو التاليير التس و و ووحدقيو اباىو

5

Konwar et al,2017:685

ف رافة التس و و و ووحدم تطس و و و وواة النفقات التس و و و ووحد ية الي المالي المنيماتكو التر د و المخاىات

6

Dalasca et al,2017:905

المملحمات التسحد ية

Pereira,2017:423

التسحد ية التسحدم المستخدف

الممرفة التسحد يةو اباىو عالةات العرحةو يحدر المنت اتو اباىو سلسلة الت خيع

ال د ل م اعداب الاا راة فاالستناب للمعابى الحاىبو يياه

س و وونمتمد في ب اىس و ووتنا الدالية علي تاباىو عالةات العرحةو الممرفة التس و ووحد يةو يحدر المنت ك ذلك فس و وونب رنيع اغلب الاا ري علي ه

االفماب اذ ققا اعلي كراى سب ال د ل عال نما متاز ه االفماب فدرنيتخا اى ااسخا المااةر فالعرحة
 -1ادارة عالقات الزبون Customer Relationship Management
يتم مرد

ثيرها عليا نما ل ي

 CRMعلي طخا عملية متمدبو الح ابف إلباىو المالةات مت الممالء عمو و وواء ةناو التسو و ووحدم ذلك لممرفة ا تيالا خم سردقة

إىيابخمو  CRMررر بي

ابف اكتساب االستفابو م مملحمات الممالءو تطشاء الدفاظ علي المالةات مت الممالءو حفير ةدمات

موا فمود النيت ت Fang & Zou,2009:745ك هي عمليوة من موة متمودبو الح وابف رنع علي إطش و و و و و و وواء عالةوات سحدلوة اومود مت العرواب
ال و ابي

الدفواظ عليخم معدع المالةوة ممخم تPayne & Frow,2005:170ك ةود م بم ةودىات إباىو عالةوات العرواب في الممليوات

التن يميوةو هي م س مخواىات المن موة الممواىف المتراكموة م

لوي " دوديود العرواب ال و ابي

آفواةخمو االسو و و و و و ووتفوابو م هو المالةوات في

اوىراح علي مسووتحم العراب تWang & Fang,2012:117ك شوومي عمليات إباىو عالةات العراب الربيسووية قاكتسوواب الممالء ممرفتخم
ليودا قودلم الالودموات حةت ا تيوالوا خمو م من حى كنحلحليو ط م إباىو عالةوات العرواب هي ط م المملحموات التي م
الدعو و و و و و ووحل علي ا عو و و و و و و و و ووال مت العر و و وواب و

ق و و وودلم الال و و وودم و و ووات لخمو لمت

العد مملحم و و ووات الممالء

دلي و و ووي ه و و و

المن موات م

المملحم و و ووات

لتحفير ط رو ةواملة ع زراب المن مة نيتية اىيوابخم ع سردم يحدر منت ات الشورنة تKhodakarami & Chan,2014:17كه فقد

ا و و ووادا  CRMاباو سو و ووحد ية هامة متلك ةابليات متمدبو ؤثر فعو و ووحىو مااةو و ورو علي عالةة المن مة بعرابنخا ن لك ؤثر علي الق ارىات

التسو و و و و ووحد ية عو و و و و ووميم المنت اته لامد إباىو عالةات العرحة همية ةا و و و و و ووة فاعتااى فم
الدا و و و ووي في اذ ا

ميحل ا اهات العراب فسو و و وونب المؤثرات النيمية الالاىلية التي يتمر

المتغيرات التي ير علي العراب طتي ة التغير
اليخا م ةني المنافسو و و ووي

عحامي الت ثير السولحني النفسوي نسوب ب العرحة اسوتالداذ اسوت ار ي يات الديازو ال بو نما اة ط اح

دند ة فاسو و و ووتالداذ

عملية سوحد ية متمد علي عدب

العراب ال ي يتم نسنخم ل بخم هنا البد اة تحافم إباىو عالةات العراب مت القابليات الدينامية التسحد ية التي متلكخا المن مة في الدفاظ

علي زرابنخا اياسا فالخ مات النيمية غير المتحةمة م المن مات المنافسةه

 -2المعرفة السوقية Market knowledge

متنر ممرفة السووح مؤثرو في بعم التيحى التن يمي م ةالل مسوواعدو نااى المسووؤ لي التنفي يي علي

نب التخديدات النيمية االسووتفابو

م الفراو في ي المنافس ووة الس ووحاية الش ووديدو لمتمد التع وورف االس ووتااةي لممرفة الس ووح علي ني م ة وودو اإلة وواىات الالاىلية تبىاك
المووديرد ال و ي لمرلحة في النخووالووة القحو الوودافمووة للسو و و و و و وولحك االسو و و و و و ووت ار ي ي لخ و الممرفووة فووالسو و و و و و ووح

نيتيووة اسو و و و و و ووترموواىهووا ت & Bruni

 Verona,2009:112ك س و و و و و ووتند الممرفة الس و و و و و ووحاية علي نيتية التفاعي بي المن مة العراب بدىلة ننيرو لتدديد آىاء العراب فالمنت ات

المقدمة لخم ما يرغنحة فالدعحل عليا ما هح السمر ال

م ةعوابص ممرفة السوح التي



يرغنحة فا لخ المنت ات تAdam & Marcel,2011:1238كههناك المديد

مي م العومب قليدها  .شومي ه الالعوابص ا سواي عممو ةعوح وية دشوير اال سواي إلي فخم

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
الش و و وورنة لم محعة متنحعة م الممالء الداليي
عنا و و و و وور مالتلفة م الممرفة إلطتا
متلكخا الشرنة دم س التيحى ال

المنافس و و ووي و الش و و وورنات التي لديخا ةاعدو ممريية اس و و وومة ةابىو علي ال مت بي

المدتملي

ي ال تيالات العراب ه دم س عمم الممرفةو

التمقيدو مقداى الممرفة يو و و و ووم م ال عملخا التي

ستييت الشرنة م ةاللا ال مت بي المنا ر المالتلفة للممرفة تSlater et al,2012:19ك نما اة
التي مري ةعووح ووية للمن مة

الممرفة السووحاية تمووم م بي عدو امحى لحهردة الممرفة فالسووح و الممرفة فالعراب و الممرفة فالمنافسووي

وطخا تملم فالمنافس المااة وور ما لمتلك م ممرفة ةدىات تHalkias,2015:441كه نلما ناطا الممرفة الس ووحاية المس ووتالدمة ةابىو علي
دليوي فكيوك ةو و و و و و ووفرات النيموة الالواىليوة نلموا زاب ذلوك القوابليوات الودينواميوة التسو و و و و و ووحد يوة ةودى خوا علي اليي االةيواى النيميوة الممقودو التي ةود

حالخخا ه المن مة دم

دديد اهم عحامي الممرفة السو ووحاية فاال ي تممرفة العرحةو ممرفة المنافسو ووي و الممرفة النيمية التنافسو وويةو ممرفة

المنت ات المنافسةو ممرفة اوسحا العىةاء الدمراءو ممرفة سر التحا ي االلتماعيو ممرفة آلية التحزدت الح حل السردت للعرحةو ممرفة
حلخات اوط مة التشو وردماتههههالكك ني ه المماىف س ووتم

النيميةه

المن مة م

دقيم هدافخا التس ووحد ية إي ووافة الي دع ووينخا م االةياى

 -3تطوير المنتج Product development

مري عملية يحدر المنت مر لة اسمة ال من مة وطخا تملم فقدى خا علي االستمراى التقدذ ةدمة العراب
التيحدر في المن مو ووة اال اة ب ى ةسو و و و و و ووم التسو و و و و و ووحدم ياقي هح المخيم في عمليو ووة يحدر المنت ا

تي في لحب ةسم الاده

يحدر منت لو ووديو وود ت & Bruni

 Verona,2009:110ك مري عملية يحدر منت لديد مراال ايو وودا لد ى القابليات التسو ووحد ية الدينامية ط ار لتمقيد عملية يحدر المنت
داةلخا مت اكرر م لخة ممينة باةي المن مة ةاىلخا لمي ما فملا ةو و و و و وورنة اطتي فخي الشو و و و و وورنة التي

لديدو م ىةابم ةو وواا المح و ووالت ولخعو الكمنيح ر الشو ووالعو ووية م بىء المنافسو ووي المدتملي

التسو ووحد ية لفر

إلقاي مددب في سو وحاةخا تMolina et al,2014:408كه قحذ فم

فا يحىها المتكرى وليال

الفمليي فقد اسو ووتالدما القابليات الدينامية

المن مات فاةو وراك زرابنخا في عملية يحدر المنت

ت & Dias

ال ديد بخدف نس و و و ووب ممرفة لديدو زدابو ىي و و و ووا العراب

اطدمالخم مت المن مة تFalasca et al,2017:903ك دم و و و ووي

لتيحدر منت ات لديدو منتكرو هي م ةاللخا العراب

دحز علي ىي و و و و وواهم ؤب الي زدابو ايمة اعمال المن مةهاة اهم فمد س و و و و وواس

 Pereira,2017:420ك اة ب ى القابليات الدينامية التسو و ووحد ية ينرز بدىلة ننيرو عند مع محاىب المن مة الملمحسو و ووة منخا غير الملمحسو و ووة
متمد عليا المن مة لالسو و ووتدحاذ علي العرحة هح منت ات المن مة ةعو و ووح و و ووا في اا طة اوةيرو اذ بد ت المن مات نتقي م

الة ل ب

العرحة الي االس و و و ووتدحاذ علي العرحةو م الي التغيير النيمي الممقد ةلم ةابليات بينامية س و و و ووحد ية ةابىو علي ي ة و و و ووفرو العرحة رلمة

الا ا ىغاا ا فعو ووحىو مرلي عليخا اة رنع علي اال ي تإباىو اطدما العرحةو إباىو ىيو ووا العرحةو زدابو الء العرحةو إيو ووافة ايمة لحهردة

للعرحة عند ملكا منت ات المن مةو يحدر المنت ات فما يتحاكب مت التيحىات النيمية غير المس ووتقرو مت اس ووتالداذ الر وود التس ووحدقي النيمي

للمنافسي و ش يت إباىو االبتكاى االبداي في المنت اتو إل اب است ار ي ية الشراكة مت العرحة في يحدر المنت اتك

 -2التسويق المستدام

sustainable marketing

كري ار ما ين ر إلي التسو و ووحدم فير عديدو علي طا ط ي
مسوواىد و يرم المسوواى اال ل ة ه ا هح
طداء المالم م

لمفخحذ االسو و ووتدامة تPantouvakis et al,2017:705كو دم

فخم ذلك م

د المحامي الربيسووة لالسووتخالكو في ي لسوومي المسوواى الراطي إلي م ي لميت الناس في لميت

لنية ا تيالا خم اوسو وواسو ووية التمتت بنحاية ياو فمو ووي ب ة المسو وواس بنحاية ياو اوليال المقنلةو مت ذلك هناك اهتماذ

متعايد فالمالةات بي التس و ووحدم االس و ووتدامة منخا الكتافات ع ت Sigma Projectللتس و ووحدم المس و ووتداذك الخابفة لمس و وواعدو الش و وورنات علي
يوت اسوت ار ي يات لتسوحدم فحابد طخ خا لالسوتدامة للممالء مسواعدو المماىسوي

المسوحةي الكتسواب فخم مشوترك لم االت ني م التسوحدم

االس و و ووتدامة لت كيد الدالبي اة التس و و ووحدم ير ار مت االس و و ووتدامة ليس فالم و و وود منخا تJones et al,2008:123ك يه اكد Peter Fisk

االستشاى في الست ار ي ية التسحدم اة االستدامة هي ا دو م اال اهات الربيسية لتش يي التسحدم اليحذ التنمية المستدامة هي االساس

لنناء التس ووحدم المس ووتداذ تSchaefer,2005:10كه في الم تمت الداليو دقيم اوباء ال يد ال لمني فقر حفير منت ات ذات لحبو عالية

ف سوماى نافسوية بي م المور ى المشواىنة فالمسوؤ لة م لاطب المن مة م
اعد ل ب ة كحة م ةالل الت ثير اإلل ابي علي الم تمتو التي ال لم

غييرات ىبيس و و و ووية في

لي معدع التنمية المسوتدامةو مسواهمة الشورنات في مسوتقني

د يقخا إال إذا ناطا الش و و و و و وورنات مس و و و و و ووتدامة رالتاليو هناك

و و و وونت القراىو وة علي المديرد ا الاذ الق ارىات االس و و و ووت ار ي ية التكتي ية التي دم م محعة متنحعة م المتغيرات:

الدموالوة االةتعو و و و و و ووابلوة الرقواييوة االلتمواايوة النيميوة ت Dinu,2011:6ك لمحالخوة الموديود م المشو و و و و و وواكوي التي سو و و و و و ووننخوا النيموة مروي التلحث
المحا ووفو موورى العوودةو يووما السووياسووات القحاعد التي ؤثر فممم علي مالتلف العووناعات في المالم لكي تم
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الاقاء علي ةيد الدياو في الحةا ال

ممي ييا فمحلب لحابل مليمات لديدوو ل ب ة

د سرةا لتدقيم التحازة بي هدافخا االةتعابلة

تالررلك ري الميالب االلتمااية النيمية تSun et al,2014:75ك مت االى فاي السو و وردت في عدب سو و و اة المالمو
ممري و و ووة للالير فس و و وونب التلحث النا

االطتخازدة التي نتخ خا فم

و ووادا الن م النيمية

م الع و و ووناعات المتنحعة تغير مس و و ووتدامةك م ةالل االس و و ووتخالك المر ار فالرراء المالمي الرقافة

الش و و وورنات تMariadoss et al,2011:1309كه مت إسال التنمية المس و و ووتدامة نمفخحذو ىنعت المن مات

في المقاذ او ل علي االسوتدامة م ةالل إباىو المسوؤ لية االلتمااية للمن مات التسوحد ية لك الم تمت المالمي لموت الم اات م ةالل

ةم و ووالا االكت اظ السو و و اطيو زدابو اليلب علي الياةةو فقداة التنحي النيحلحليو ااثاى الحاس و وومة النيا لتغير المناخو

و ووادا ةم و ووية

االس ووتدامة ااة لحدة تاليي الدد ب الس ووياس ووية الرقايية المخنية تSun et al,2014:75ك دناغي للمن مات التي قحبها ماابئ التنمية
المستدامة ة خدف إلي دقيم هداف اوباء في معدع االستدامة م ةالل الاليحات التالية تSerbanica et al,2015:1011ك
نفي سياسة االستدامة

•

دقيم عمليات التدةيم االلتمااية النيمية

•

يت هداف ايدة اةعيةو ررام عمي ملمحسة

•

العيص محاىب نايية للمملحمات التملم

•

ى د التقدذ المتدقم فمالية النرام المنف و

•

يت مؤةرات ل ياس االستدامة

•

بم المملحمات النيمية االلتمااية يم المملحمات اإلباىدة

•

فقد ا و و و ووال حلا المن مات ال لم و و و ووم

Hassan,2013:378ك مو

قدلم ايمة متفحةة للعراب فدس و و و ووب بي يرنع علي االباء المس و و و ووتداذ للتس و و و ووحدم ت & Shamma

ةووالل اباىو عووالة و و ووات الوعرووحة الوومسو و و و و و و وت و و وودام و و ووة تAltinok,2016:39ك اويوم و و ووة الوعرووحة م و و وودم الودوي و و وواو

تMadhani,2016:442ك المنت ات المس و و و و و ووتدامة تSantamaria & Tello,2016:18ك تFuller,1999:130ك النيمة الالمو و و و و و وراء
ت Onsrud & Simon,2013:26ك ني ه ا ةاب المن مات مدىاء التس و و ووحدم التنفي يي لالهتماذ فمحي و و ووحي االباء التس و و ووحدقي المس و و ووتداذو
البد اة ل حة هدف ني من مة عندها فكير فاالسوتدامة ليس فقر لمر لة ممينة بي اة ل حة

وحال الي التسوحدم المسوتداذ الالطخابي ال

هدفخم ال طخابي رم

اسو ووتالدامخا في سالء فم

المن مات اثنتا لداى خا فمنت ات فقا وليال ال قة منخا بناء االهراماتو منت ات اال و ووااال تااللحاةك التي م
لدىاة الممابد ني ه المنت ات اطت ا لتكحة ذات اسو ووتدامة ال طخابية هي ةو وواةعو ووة من ااف السو ووني

بليي علي إم اطية االس و و ووتدامة الالطخابية ال من مة دم

لمنت ا خا اة اقي اكرر مما لم هلم

ها

ة ل حة ينيم التس و و ووحدم المس و و ووتداذ

ددلا لديدا للمسو و ووحةي وطا ينيح م لخة علي يحدر طشو و ووية مددبو مري الاده ع ا تيالات ىغاات حةمات المسو و ووتخلكي و ةدىو

الش و وورنة علي لنية ه التحةمات فش و و ي فم و ووي عنر المنافس و ووةو م طا ية ةرمو يناغي ا الاذ الق ارىات اس و ووتنابا إلي مملحمات لديدو ع
محةف

وداب المعولدة فشو ة االسوتدامة م

التسحدم فاة ذلك لم

اإلطتا

يه اسواليب المر

اسوتالداذ المنت ات الدفاظ علي النيمة ف ي ةيحات االطتا

اة يؤب الي ميعو نافسية كحة لعء م المالمة الت اىدة للشرنة تSerbanica et al,2015:1012ك دم

مرد التس و و و و و ووحدم المس و و و و و ووتداذ علي طا قدلم مس و و و و و وواهمات إل ابية و و و و و ووايية للم تمت م يه التنمية النيمية االلتمااية االةتع و و و و و ووابلة
تJamrozy,2007:122ك ا هح اليردقة التي س و و ووتالدذ بخا الش و و وورنة س و و وواليب التس و و ووحدم لتدقيم التحازة بي هدافخا النيمية االةتع و و ووابلة
االلتمااية م

لي يحدرها علي المدم اليحديو ل ب العراب

ح و و و و و و ويوي حفير ايموة للعرواب فيردقوة

المسوواهمة في الم تمت تSun et al,2014:78ك ا هح عملية إطشوواء

موي ىس الموال الاشو و و و و و وور

الينيمي ةوايو و و و و و وومي لمنود التنميوة المسو و و و و و وتوداموة ت Martin and

Schouten,2012:56كاال اة تShamma & Hassan,2013:384ك ير ة اة التسو و و ووحدم المسو و و ووتداذ هح مدعو و و وولة للمقاىطة المرلعية

القابمة علي اس و و وواس ىغاات العراب بخدف نس و و ووب ىي و و ووا العرحة مدم الدياو عنر آليات عمي ممقدو م و و ووم فخم الش و و وورنة للعراب الداليي
متافمتخم فاس و ووتمراىو دمرف الاا راة التس و ووحدم المس و ووتداذ فاطا م محعة م االليات التي تامخا المن مة بخدف الع و ووال ايمة مميعو للعراب

االستدحاذ علي ىياهم التاذ مت المداف ة علي ىاس المال الاشر

 2-2ابعاد التسويق المستدام الالنهائي

في فدرنا م اس ووتالداذ مفربو التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي ال

الينيميه

يرنع علي مفخحذ هي هنالك ةدىو للمن مات اة قدذ منت ات ذات اس ووتدامة

ال طخابية ما هي اهم افماب ه االسو و ووتدامة؟ اة عملية التفكير في ه ا المحيو و ووحي هح فدد ذا ا اطتعو و وواى للممرفة التسو و ووحد ية ع المتغيرات
النيمية المتغيرو ه ا بليي علي لحب القابليات الدينامية التس و و ووحد ية القابىو علي اطتا منت ات ذات امد سحديو الس و و وؤال هنا ني



 

و و وولا



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
الينا المنت ات الفك ردة التسو ووحدم الديني وغلب الدلاطات ني

ما المداف ة علي ه الدلاطات اوفكاى علي الكتب السو ووما دة الممابد

غيرها ما زالا ةابمة بي اة عمر الام

منخا ةني الميالب فآالف السني و اغلب المسحةي يتفقحة فاة اوفكاى منت ات تCotler,2011ك

الدمو و و وواىو منت ا خا القدلمة االثاى التي

و و و وولا الينا المدة االثردة اليير المدة دنير المح ي ما هي اال منت ات لكنخا ا عو و و ووفا

اة الدحاى الديني ما هح اال عملية س ووحدم بيني الفكاى لشو وحاةص ثابتة

وولا الينا من ةدلم العم عنر التس ووحدم الليال متمدبوو نما

فواالسو و و و و و وتوداموة الالطخوابيوةو لو ا في هو الفقرو سو و و و و و وويتم التير الي اهم افمواب االسو و و و و و وتوداموة الالطخوابيوةه ودب نوي م تSun et al,2014ك

ت Serbanica et al,2015ك ثالث افماب لألباء التس و و ووحدقي المس و و ووتداذ هي الامد االةتع و و وواب

الامد االلتماعي الامد النيمي نلخا خدف

لالس ووتدامةو لك م الي اة كحة االس ووتدامة ال طخابية لم وواف اليخا تالامد الممرفيو الامد التنافس وويك لتكحة ةمس ووة افماب س وواس ووية إذا م
ا قاطخا م ةني المن مة في

التفعييه

و و ووناعة منت ا خاوةدما خا سو و ووتكحة ذات سنيمة مسو و ووتدامة ال طخابيةه ييما يلي طتنا ل ه االفماب فشو و وويء م

 2.2-1البعد االجتماعي Social dimension

يتنا ل الامد االلتماعي ىفاهية اإلطسواةو نيتية لنية اال تيالات اإلطسواطيةو زدابو فرا التنمية فعوحىو متسوا دة بي افراب فمات الم تمت

تSun et al,2014:78ك رعااىو ةرمو يتملم اومر فالمسو و و و و و ووا او طحاية الدياو  .م النا ية التن يميةو فوة الامد االلتماعي لمالا ف
االسو و ووتدامة يؤثر علي الن م االلتمااية التي ممي فيخا تNeely et al,2002:17ك

تمن مة  -المح في

المسو و و وواهمي

الم تمت العراب

المحىبي

و و ووداب المعو و وولدة فيخا .

و و ووداب المعو و وولدة

الد حمةك هم الم محعات المتمو و و وورىو نلخا لخا ثير هاذ علي اسو و و ووتدامة

االباء التسو و و و و و ووحدم للمن م ووة علي الم وودم الطخ ووا علي اسو و و و و و ووتم ووداب بابم للمم ووي ف ووالمن م ووة مت المن م ووة د ووا ا

رف ت & Hastings

Hastings,2017:227كه دعووال م الموور ى فعووحىو متعايدو إبما فكرو االسووتدامة في ة ارىات التسووحدم فم من حى التسووحدمو متنر

س و وويلة مس و ووؤ لية التمااية ليس فقر للمش و وواىنة في مش و وواكي الم تمتو بي خدف الق ارىات التس و ووحد ية المس و ووتدامة للدد م اس و ووتخالك المحاىب
غيير سولحك المسوتخلك طدح التنمية المسوتدامة تSerbanica et al,2015:1012ك دتددث المتالعوعوحة مؤة ار ع التسوحدم المسوتداذ

فاعتااى ىادة لديدو محلخة طدح نفاءو المحاىبو ةابىو علي قدلم فموي ايمة للمسوتخلكي

وداب المعولدة ااةرد و مت مراعاو المعوالل

اليحدلوة اولوي للم تمت اوفراب النيموة تDabija & Babut,2014:909ك فح يفوة التسو و و و و و ووحدم واليوا ال نيح فقر علي قودلم المنت وات

حفير ا تيالات الناس بي ت ا ز ذلك ف رير فخي تملم االة فالتفكير النقد الد يقي الباء الشرنة ما قدما التفكير فالم تمت المحاىب

الينيعيووة نيتيووة المدوواف ووة عليخووا م ةالل االباء التسو و و و و و ووحدقي تHastings & Hastings,2017:223كه هنووا البوود م الترنيع علي

المنت ووات التي سو و و و و و ووخم في بنوواء الم تمت التي كحة آثواىهوا النيميووة مدوود بو ا مموود موة ا ووا الم تمت الدفوواظ علي المحاىب االلتموواايووة
استالداذ ىاس المال االلتماعي فعحىو مرلي لتر ي النسي االلتماعي رناء االسرو النناء العديله

 -2.2.2البعد االقتصادي Economic dimension
د يم الامد االةتع و وواب

حليد ال يمة القع و وويرو اليحدلة اولي م ةني الش و وورنة عالةتخا فالمس و وواهمي  .هح مر ار فاس و ووتدامة المن مة ع

سردم التسو و و و ووحدم المسو و و و ووتداذ دم

القحل اة اوباء المالي القح لميي الشو و و و وورنة سو و و و وويلة للمسو و و و وواهمة في الم تمت  .دؤند ت & Carroll

غالاا ما لمتقد ىلال اوعمال علي طا ةو و و وويء ال

Shabana,2010:91ك علي التمييع بي اوباء االةتعو و و وواب و الماليو الرردية -ال
لفملحطا وطفسو ووخم فدسو ووب بي للم تمت لمو ووا  .م ثمو فوة التحازة المتكامي للعو وودة االةتعو ووابلة المدالة االلتمااية المر طة النيمية يحفر
من ح اى كامليا سحدي اولي دتيل فر ا لحل طالدة م ةالل ةلم ال يمة التما طية تSun et al,2014:78كه
دموي

تSerbanica et al,2015:1019ك اة اغلب الاا ري

المتالعوعوي فالشو ة التسوحدقي لمتنر ة اة الامد االةتعواب هح االهم

ووا ب االثر القح في اس ووتدامة االباء التس ووحدقي اس ووتدامة المن مة اذ يتم الترنيع علي قييم اس ووتدامة المن مة علي عدب م المؤة ورات

المددبوو همخا االةتعابلة تايمة للمستخلكو نفاءو اوعمالكه

 -2.2.3البعد البيئي Environmental dimension

ة الامد النيمي لالسو و و ووتدامة لشو و و وومي ىفاهية الن اذ النيميو هح ةو و و وورط لدافظ ييا الن اذ النيمي علي التنحي ال حبو ةدى ا علي بعم لميت
ةو و و و و و ال الدياو ةدى ا علي التكي

مت التغيير لتحفير الالياىات المس و و و و ووتقنلية تDelai & Takahashi,2011:446ك ددث مس و و و و وواهمة

الشوورنات في ه الرفاهية م ةالل ةف

اسووتخالكخا للمحاىبو حليد النفالاتو التلحثو آثاىها علي الن م النيمي اوى

الميا الخحاء

لخ المس وواهمة آثاى إل ابية عديدو علي باء الش وورنةو يه ة الدد م ااثاى النيمية لمني االس ووتالداذ اومري للمحاب الالاذ الياةة الميا

منت الغراماتو اطالفا



مالاسر التمحد

المستدقة طتي ة اثاىها علي النيمة تSun et al,2014:78كه

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
م ةو و و و و و و ة اعتماب اس و و و و و ووت ار ي يات

إطش و و و و و وواء ماابىات

و و و و و وودلقة للنيمة

باء ه الش و و و و و وورنة ت & Gerpott

و و و و و وودلقة للنيمة ة يعدد م

 Mahmudova,2010:309ك م المخم ة طال ظ ة اسو و ووت ار ي يات التسو و ووحدم المسو و ووتدامة ال نف بابما لعدابو الررديةو ةد تمو و ووم ه

االسو و و و و و ووت ار ي يواتو علي اوةوي في النودالوةو ال حاف يواو لك عوابو موا يؤب ذلوك إلي الكفواءو اوباء الموالي اليحدوي اولوي .غير ة باء

الشو و و و و و وورنووة ةوود يتحةف علي الوودعم م اإلباىو حةيووا النرطووام

التعاذ المحاىب تSerbanica et al,2015:1012كه م الووي اة تدقم

االسو ووتدامة الالطخابية البد اة كحة للمنت ات المسو ووحةة ثير مدد ب علي النيمة عند عو ووميم منت ات مري اوبنية عو ووميم المدة ل ب اة
تناغم مت النيمة م

يه الخحاء الم اة اس و ووتالداذ الفلس و ووفة الالمو و وراء في اإلي و وواءو التخحدة اس و ووتداذ المنت ات التي دقم ذلكه عملية

الدفاظ علي النيمة ستاللم م تمت معبهر اةتعاب الة التكالي

 2.2.4البعد المعرفي التسويقي

ستنالف

دم

استالداذ اومحال في م االت ةرمه

فات الامد الممرفي التس ووحدقي لش و ي ا دا م اهم الرنابع التي س وواعد من مات االعمال علي محالخة التددلات التي فرزها النيمة المتغيرو

لألعمال في ي المنا فسوة الشوديدو اذ سومي لك المن مات لتدقيم التميع الردابو فالرغم م
 & Simon,2013:28ك دش و و و ووير فمد الممرفة التس و و و ووحد ية الي التداةي الممرفي بي

ومحرة المخمة في ي المنافسوة ت Onsrud

يفة إباىو التس و و و ووحدم االس و و و ووت ار ي ية المامة للمن مة

حلخوا خوا المسو و و و و و ووتقنليوة في وي ابىاك إباىو التسو و و و و و ووحدم لألهوداف المواموة للمن موة تRosster,2001:80ك هي ا ود مخواىات المن موة في

االكتساب الاللم اال تفاظ التشاىك فالممرفة الممتمدو علي ط رو المن مة لنيمتخا التسحد ية تBaker,2000:245كه
فا عنر ا اهي هما:

كما كد تKotler,2000:42ك اة فمد الممرفة التسحدقي لم

األول :يتمووم م محعة المفاهيم المامة الخامة التي علي المن مة دديدها ا ااعخا بدةة مري تمتافمة يووت المنت ات في السووح و قسوويم
السووح الي ةياعات فم ب اىسووات سووحد ية مممقة الدذ اهداف المن مة عالةا خا مت العراب و االسووتغالل اومري لمقدىات المعد التسووحدقي
للمن مةو بناء الحالء للمالمة الت اىدةو نحي منت اتوةدمات المن مةكه

الثاني :اوطشوية التسوحد ية التي يناغي للمن مة مماىسوتخا بدةة

يوت الممايير لمتافمتخا منخا ت دديد اوهداف التسوحد يةو اليير النشواط

التسووحدقيو التنسوويم التكامي بي اوطشووية التسووحد ية اإلسووت ار ي ية في المن مةو فدحث السووح و التدفيعكه درم الاا راة اة الامد الممرفي
التس ووحدقي ال لقي همية ع الامد االلتماعي ا االةتع وواب للتس ووحدم المس ووتداذ فخح
كتسنخا وطخا تملم فالكيتية المالءمة للتمامي مت العراب

 2.2.5البعد التنافسي التسويقي

د طحاي الممرفة الخامة التي يناغي علي المن مة اة

اال تفاظ بخم عنر متافمة ا تيالا خم مدا لة د يقخاه

اوطشووية التسووحد ية المتنحعة تملم ال ةني ني ةوويء فالحيووت التنافسووي للمن مة فكلما ناطا النيمة التي ممي المن مة في لخا نافسووية

ا ةوديدو المنافسوة لب علي المن مة اة ماىس طشواسات سوحد ية اكرر اطدفاعا

دو في مدا لة لكسوب ب العراب مقاىطة فاوطشوية التي

لماىسوخا المنافسوحة تBikbulatova et al,2018:745ك نما اة المنافسوة ا د سومات المعور الدال نحي المنافسوة مقيدها زاب م
العراي بي المن مات سحد يا فخناك التما ة التنافسي التمايد التنافسي غيرها م المفاهيم التي بد ت ة

المن مات لك

ي اع نني ار م

دو

فكير لخحب

اقي المنافسو و و و ووة سو و و و ووتند الي ىنيعو هامة هي العرحة وطا الخدف الكنير لكي النشو و و و وواسات التنافسو و و و ووية التي ؤبيخا المن مة

فاإليافة لألهداف االست ار ي ية للمن مة تSeymour,2002:9ك.

املبحث الثالث :اجلانب العملي للبحث

اوال :التحليل العاملي التوكيدي :يخدف التدليي الماملي لتدديد مدم ناس و و و و و ووم الافات المس و و و و و ووت يني لفقرات م ياس الادهو نما لم

م

ةالل التدليي الماملي ممرفة مدم ي ووحح الفقرو للمينة نفالة المينةو س وويتم اةتااى م ياس القابليات الدينامية التس ووحد يةو م ياس التس ووحدم

المستداذ الالطخابي هي ناال ي:

 .1التحليل العاملي لفقرات القابليات الدينامية التسووووووويقية :طتاب التدليي الماملي التحنيد ل خرها الش و و و و ي ت3ك لفقرات م ياس القابليات
الدينامية التسوحد ية تDMCك ال

كحة م ثالث افماب هي تاباىو عالةات العرحةتCRMكو الممرفة السوحاية تMKكو يحدر المنت تPDك

حزعووا الفقرات فموودب فقرات لكووي م اباىو المالةووات العرحة ت9ك فقراتو ت9ك فقرات للممرفووة التسو و و و و و ووحد يووة ت9ك فقرات لتيحدر المنت و

ا خرت النتاب اة لميت الفقرات ناطا يو ووم طسو وواة التشو ووات اما مسو ووتحم الممنحدة المتدققة هي اةي م ت05ه0ك التي افتريو ووخا الاا راة

لقنحل ا ىف

سووحف يتم

شو و ووات المامي ما عدا فقرو ت MK2ك الالا و و ووة ف خحب الشو و وورنة لفخم الات العراب

فخا م التدليي القابذ اذ

ا زت مسووتحم الممنحدة المددب ما لمني يوور ىو

تالممرفة السحايةك تي كحة فقرات االستااطة لاهعو الةتااى الفرييات الربيسة للادهه



مدا لة رلمتخا الي اةت عملي التي

فخا االةتعوواى علي ثماة فقرات للمتغير الراطي

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...

شكل ( )3التحليل العاملي لفقرات القابليات الدينامية التسويقية

 .2التحليل العاملي لفقرات التسويق المستدام الالنهائي :يني الش ي ت4ك مالرلات التدليي الماملي لم ياس التسحدم المستداذ الالطخابي
ال

كحة م ةمس افماب تالامد االلتماعي تCDكو الامد االةتعاب

تEDكو الامد النيميتNDكو الامد الممرفي التسحدقي تCKكو فمد

التنافسي التسحدقي تGVككو اذ كحة الامد االلتماعي م ت6ك فقرات اما الامد االةتعاب

كحة م ت6ك فقراتو اما الامد النيمي مم م

ت6ك الامد الممرفي التسحدقي ت5ك الامد التنافسي التسحدقي كحة م ت5كو ا خرت مالرلات التدليي الماملي اة طسب التشات ناطا يم

مستحم المقنحل الة مستحم ممنحدة المتدقم اةي م ت05ه0ك ه ا يدل اة م ياس التسحدم المستداذ الالطخابي متناسقة مقنحلة فقا لو ت Hair
et al,2010كه

شكل ( )6التحليل العاملي لفقرات التسويق المستدام الالنهائي

ثانيا :التحليل الوصفي لبيانات البحث:

 .1تحليل اراء واستجابة العينة المبحوثة فيما يخص متغير القابليات الدينامية التسويقية:
قتع و و وور ه الفقرو علي عر

اس و و ووت افة آىاء المينة المادحثة دليلخا ييما لالص متغير تالقابليات الدينامية التس و و ووحد يةك علي فم النتاب

التي م التح ووي اليخا رالتدديد فم

المؤة ورات اال عووابية المتمرلة فالحسوور الدسووابي ال

المير ح اطسو اذ الافا خمو االطدراف المعياى ال

يدل علي مدم فخم ابىاك افراب المينة للس وؤال

ل يس مدم شووتا إلافات افراب المينة ع الحسوورو االهمية النسوونية السووت افات المينةو

دني ال وود ل ت 2ك النتوواب النخووابيووة المتملقووة ف ووي فقرو م فقرات االفموواب التي م ايوواس المتغير م ةاللخووا
يني

للمتغيرو نما محيل في ال د لت2ك ال د ل ت3ك ال
جدول ( )2الوسط الحسابي واالنحراف المعياري للقابليات الدينامية التسويقية



م ثم علي المسو و و و و و ووتحم الكلي

ف مالتعر لدعيلة دليي إلافات افراب المينةه

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

الوسط الفرضي

االنحراف المعياري

الوسط الحسابي

فقرات إدارة عالقات الزبون
1

CRM1

2.00

5.00

3.00

3.9200

.69517

3

CRM3

3.00

5.00

3.00

3.9000

.61445

CRM2

2

CRM4

4

CRM5

5

CRM6

6

CRM7

7

CRM8

8

CRM9

9

3.00

5.00

3.00

3.00

5.00

2.00

5.00

3.00

3.00

ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

1

MK1

2.00

5.00

3.00

3

MK3

3.00

5.00

3.00

MK2

2

MK4

4

MK5

5

MK6

6

MK7

7

MK8

8

MK9

9

3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
2.00

ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

1

PD1

2.00

5.00

3.00

3

PD3

3.00

5.00

3.00

PD2

2

PD4

4

PD5

5

PD6

6

PD7

7

PD8

8

PD9

9

3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

3.00

5.00

.63374
.69985

3.8600

.70015
االنحراف المعياري

الوسط الحسابي

فقرات تطوير المنتج

3.00

.60744

4.0000

3.00
الوسط الفرضي

.67763

3.9200

3.00

5.00

.64681

3.7200

3.00

5.00

3.9400

.65184

.59385

3.9000

3.00

5.00

3.9000

.73540

4.1000

3.00

5.00

االنحراف المعياري

3.8800

3.00

5.00

.63760

الوسط الحسابي

3.00

5.00

.68243

3.9600

فقرات المعرفة السوقية

5.00

.63760

3.9400

3.00
الوسط الفرضي

.58589

4.0400

3.00

5.00

.63760

3.9400

3.00

5.00

.63920

3.9600

3.00

5.00

2.00

3.8600

3.00

5.00

3.00

3.9800

3.00

.65434

4.0000

.63888

4.0000

.69985

.63888

3.8000

.65184

3.9400

.61445

3.9000

.69869

3.9600

.58589

4.0600

.67763

3.9000

.70711

3.9000

المصدر :عداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب SPSS.V.20ه

جدول ( )3الوصف اإلحصائي للقابليات الدينامية التسويقية

ت

اإلبعاد المستقلة

2
3

المعرفة السوقية
تطوير المنتج

4

أجمالي القابليات الدينامية التسويقية

1

الوسط الحسابي العام

إدارة عالقات الزبون

االنحراف المعياري العام

النسبة المئوية

ترتيب االبعاد

3.9444

0.6426

0.7888

1

3.9133

0.6607

0.7826

3

3.94

0.6570

0.788

2

3.932

0.6534

0.7864

المصدر :عداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب SPSS.V.20ه

يتمل م ال د ل ت3ك اة متغير القابليات الدينامية التسحد ية قم سر سابي مقداى ت3.932ك هح اعلي م الحسر الفريي الاالغ

ت3كو نما اة اطدراف ال يم ع



سيخا الدسابي ةد بلغ ت0.65ك اما النساة الممحدة فقد بلغا ت0.78كو علي مستحم االفماب فقد ناطا االهمية

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
ل ميت االفماب متسا دة لداً رفاى لم
التي ة لا اياس المتغيره

اة ال لميع طتي ة سا

ايمتخا لميماً ت0.78كو مما يدل علي االست افة المتسا دة لألفماب الرالث

 .2تحليل اراء واستجابة العينة المبحوثة فيما يخص متغير التسويق المستدام الالنهائي
قتعر ه الفقرو علي عر

است افة آىاء المينة المادحثة دليلخا ييما لالص متغير تالتسحدم المستداذ الالطخابيك علي فم النتاب

التي م التح ي اليخا رالتدديد فم
المادحثي

المؤةرات اال عابية المتمرلة فالحسر الدسابي لتدديد مدم اطس اذ فقرات الاده مت فخم السابو

مدم ابىاكخم لما ميلحب م السؤال المتغير المراب اياساو االطدراف المعياى ال

ل يس مدم شتا اإللافات وفراب المينة هح

ا د اهم مقاييس النععة المرنعدة االهمية النسنية الست افات المينةو دني ال د ل ت4ك النتاب النخابية المتملقة ف ي فقرو م فقرات االفماب

التي م اياس المتغير م ةاللخا م ثم علي المستحم الكلي للمتغيرو نما محيل في ال د ل ت4ك ال د ل ت5كه

جدول ( )4الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألداء التسويقي المستدام الالنهائي
ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

فقرات البعد االجتماعي
1

CD1

2.00

5.00

3.00

3.9800

.71400

3

CD3

3.00

5.00

3.00

4.0000

.60609

2
4
5
6

CD2
CD4
CD5
CD6

3.00
2.00
2.00
2.00

5.00
5.00
5.00
5.00

3.00
3.00

ت

الترميز

1

ED1

3.00

5.00

3.00

3

ED3

2.00

5.00

3.00

2
4
5
6

ED2
ED4
ED5
ED6

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

الوسط الفرضي

ت
1

ND1

3.00

5.00

3.00

3

ND3

3.00

5.00

3.00

2
4
5
6

ND4
ND5
ND6

2.00
3.00
2.00

5.00
5.00
5.00

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

3.00

3.00

.75485
.61445
.63374
االنحراف المعياري

3.9200
3.8600

.63920

3.9400

3.00

.80026

.69517

3.9400

3.00

االنحراف المعياري

4.0400

3.9200

فقرات البعد البيئي

.71400

.69869

4.1000

3.00

.70711

4.0600

3.9600

3.00

.71171

.71171

3.8200

3.00

الترميز

ND2

الوسط الحسابي

3.00

الحد األدنى

2.00

4.0200

فقرات البعد االقتصادي

الحد األقصى

5.00

4.1000

3.00

الحد األدنى

2.00

3.9400

3.00

الحد األقصى

5.00

4.0400

.60474

3.7200
3.9000

.73983
.79308
.60744
.73540

ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

CK1

3.00

5.00

3.00

4.0400

.66884

3

CK3

3.00

5.00

3.00

4.0000

.75593

2
4
5

CK2
CK4
CK5

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00

البعد المعرفي التسويقي
3.00
3.00
3.00

3.8600
3.9400
4.1200

.67036
.68243
.65900

ت

الترميز

الحد األدنى

الحد األقصى

الوسط الفرضي

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

1

GV1

3.00

5.00

3.00

3.9200

.66517



البعد التنافسي التسويقي

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
2

GV2

3.00

5.00

3.00

4.1800

.62890

4

GV4

2.00

5.00

3.00

3.9600

.75485

GV3

3

2.00

GV5

5

5.00

3.00

3.00

5.00

4.0400

3.00

.60474
.60643

4.1400

المصدر :عداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب SPSS.V.20ه

جدول ( )5الوصف اإلحصائي لألداء التسويقي المستدام الالنهائي

ت

اإلفماب التافمة

الحسر الدسابي الماذ

االطدراف المعياى الماذ

النساة الممحدة

ر يب اوفماب

1

الامد االلتماعي

4.0133

0.676

0.7022

0.8026
0.7966

2

3

الامد النيمي

3.88

0.7016

0.776

5

5

0.652

0.809

1

2

الامد االةتعاب

4
6

3.983

التنافسي التسحدقي

3.992
4.048

0.687

الممرفي التسحدقي

لمالي التسحدم المستداذ الالطخابي

3.983

0.683

4
3

0.798
0.796

المصدر :اعداب الاا راة فاالعتماب علي طتاب SPSS.V.20ه

يتم وول م ال د لت5ك اة متغير التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي قم س وور س ووابي مقاىب للحس وور الدس ووابي المتدقم علي مس ووتحم المتغير

التفس ووير نحطا بلغت3.98ك هح اعلي م الحس وور الفري ووي الاالغت3ك ما يؤة وور ابىاك عينة الاده لمفخحذ متغير التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي
افماب الفرايةو نما بلغ اطدراف ال يم ع

سيخا الدسابي ت0.68ك في ي بلغا النساة الممحدة ت0.79كو علي مستحم اوفماب فقد لاءت

هميتخا النس وونية متقاىرةو اال اة الامد تالتنافس ووي التس ووحدقيك لاء فالمر اة او ليو يليا تالامد االلتماعيك فالمر اة الراطيةو في ي لاء فمد ت

الممرفي التسحدقيك فالمر اة الرالرةو في ي لاء تالامد االةتعاب ك فالمر اة الرافمةو اما الامد الالامس اوةير فقد ناة ت الامد النيميكه

ثالثا :اختبار فرضووووووويات االرتبا  :مر

ه الفقرو عالةات االى ااط بي المتغير المسو و و و ووتقي تالقابليات الدينامية التسو و و و ووحد يةك المتغير التافت

تالتسحدم المستداذ الالطخابيكه د خر لد ل ت6ك عالةات االى ااط بي افماب الم ياس الاده متغي ار ا هح ناال ي:

جدول ( )6مصفوفة عالقات االرتبا بين القابليات الدينامية التسويقية والتسويق المستدام الالنهائي
التسويق المستدام الالنهائي

البعد التابع

ت

االبعاد المستقلة

معامل االرتبا

مستوى المعنوية

1

ادارة عالقات الزبون

25ه0

0.040

3

تطوير المنتج

35ه0

0.002

2
4

المعرفة التسويقية

0.045

27ه0

القابليات الدينامية التسويقية

0.000

0.71

المعدى :م إعداب الاا راة فاالستناب إلي برطام SMART PLS

1ه

الفرضوووية الفر ية االولى :افتر

الاا راة لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي اباىو عالةات العرحة التس و ووحدم المس و ووتداذ

الالطخابي ا خرت طتاب االى ااط س ووب لد ل ت6ك هناك عالةة اى ااط محلاة بي اباىو عالةات العرحة التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي بنس وواة

ت%25ك رمستحم ممنحدة ت040ه0ك
2ه

الفرضوووووية الفر ية الثانية :افتر

سب ه النتاب

قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه

الاا راة لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي الممرفة التس و و ووحد ية التس و و ووحدم المس و و ووتداذ

الالطخابي ا خرت طتاب االى ااط س و ووب لد ل ت6ك هناك عالةة اى ااط محلاة بي الممرفة التس و ووحد ية التس و ووحدم المس و ووتداذ الالطخابي بنس و وواة

ت%27ك رمستحم ممنحدة ت045ه0ك
3ه

الفرضية الفر ية الثالثة :افتر

سب ه النتاب

قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه

الاا راة لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي

ا خرت طتاب االى ااط سوب لد ل ت6ك هناك عالةة اى ااط محلاة بي

ممنحدة ت002ه0ك



سب ه النتاب

يحدر المنت

قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه

يحدر المنت

التسحدم المستداذ الالطخابي

التسوحدم المسوتداذ الالطخابي بنسواة ت%35ك رمسوتحم

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
4ه

الفرضووووية الرئيسووووة االولى :افتر

الاا راة لحب عالةة اى ااط ذات باللة ممنحدة محلاة بي القابليات الدينامية التس و ووحد ية التس و ووحدم

المسووتداذ الالطخابي ا خرت طتاب االى ااط سووب لد ل ت6ك هناك عالةة اى ااط محلاة بي القابليات الدينامية التسووحد ية التسووحدم المسووتداذ

الالطخابي بنساة ت%71ك رمستحم ممنحدة ت000ه0ك

رابعا :اختبار فرضويات التثثير :افتر

سب ه النتاب

قني الفريية علي مستحم ه ا الادهه

الاده لحب عالةة ثير ذات باللة ممنحدة محلاة للقابليات الدينامية التسوحد ية في التسوحدم المسوتداذ

الالطخابيو نما طعو ووا الفريو وويات الفراية علي لحب عالةة ثير ذات باللة ممنحدة محلاة وفماب ةابليات الدينامية التسو ووحد ية تاباىو عالةات

العرحةو الممرفة التسوحد يةو يحدر المنت ك في التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو سويتم اسوتالداذ دليي االطدداى الاسوير الةتااى عالةة الت ثير بي

القابليات الدينامية التسو ووحد ية اباء التسو ووحدم المسو ووتداذ الالطخابيو دليي االطدداى المتمدب الةتااى عالةة الت ثير بي افماب القابليات الدينامية

التسحد ية التسحدم المستداذ الالطخابيو ا خرت النتاب اال ي:

 .1تحليل الفرضوية الرئيسوة  :افتر

الاا راة لحب عالةة ثير ذات باللة ممنحدة محلاة للقابليات الدينامية التسوحد ية في التسوحدم المسوتداذ

الالطخابيو ا خر الش ي ت7ك لد ل ت7ك طتاب عالةات الت ثيره

الشكل ( )7معامل تثثير القابليات الدينامية التسويقية في التسويق المستدام الالنهائي

الجدول ( )7نتائج معامل التحديد القابليات الدينامية التسوووووووويقية في التسوووووووويق المسوووووووتدام
الالنهائي

التسويق المستدام الالنهائي
المتغير المستقل
القابليات الدينامية التسويقية

معامل التثثير
71ه0

قيمة T

معامل التحديد

قيمة F

مستوى المعنوية

652ه7

50ه0

57ه48

000ه0

المعدى :م اعداب الاا راة فاالعتماب علي مالرلات SMART PLS
س ووب طتاب

دليي االطدداى الاس ووير ال

ا خر اة القابليات الدينامية التس ووحد ية ؤثر ثي ار ال ابي في التس ووحدم المس ووتداذ الالطخابي بنس وواة

ت%71ك فمسووتحم ممنحدة ت000ه0ك هي اةي م مسووتحم الممنحدة التي افتريووخا الاا راة ت%5كو نما اة القابليات الدينامية التسووحد ية فسوور

م

التسوحدم المسوتداذ الالطخابي بنسواة ت%50ك المتاقي ت%50ك لمتغيرات لم دىس في ه ا الادهو طسواة التفسوير مقنحلة اسوتنابا علي ايمة

تfك المدسحرة التي بلغا ت57ه48ك هي اكنر م ال يمة تfك ال د لية ت4كو ؤند النتاب

لحب عالةة ثير علي مستحم ه ا الادهه

 .2اختبار الفرضيات الفر ية  :اةاىت الفريية الفراية الي لحب عالةة ثير ذات باللة ممنحدة ال ابية وفماب القابليات الدينامية التسحد ية

تاباىو عالةات العرحةو الممرفة التسوحد يةو يحدر المنت ك في التسوحدم المسوتداذ الالطخابيو الشو ي ت8ك ال د ل ت8ك يني طتاب الت ثير هي

كاال ي:
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الشكل ( )8معامل ميل التثثير ألبعاد القابليات الدينامية التسويقية في التسويق المستدام الالنهائي

الجدول ( )8نتائج معامل التثثير ألبعاد القابليات الدينامية التسويقية في التسويق المستدام الالنهائي
التسويق المستدام الالنهائي
االبعاد المستقلة

معامل التثثير

قيمة T

ادارة عالقات الزبون

25ه0

034ه2

المعرفة التسويقية

27ه0

602ه2

تطوير المنتج

35ه0

974ه2

معامل التحديد

قيمة F

مسوووووووووووووووتووووووووى
المعنوية
040ه0

55ه0

74ه18

045ه0
002ه0

المعدى :م اعداب الاا راة فاالعتماب علي مالرلات SMART PLS

بينا النتاب ما يلي:
1ه

حلد عالةة ثير إلباىو عالةات العرحة في التسوحدم المسوتداذ الالطخابي فمقداى ت25ه0ك رمسوتحم ممنحدة ت040ه0ك هي

2ه

حلد عالةة ثير للممرفة التسحد ية في التسحدم المستداذ الالطخابي فمقداى ت27ه0ك رمستحم ممنحدة ت045ه0ك هي اةي

3ه

حلد عالةة ثير لتيحدر المنت في التس و ووحدم المس و ووتداذ الالطخابي فمقداى ت35ه0ك رمس و ووتحم ممنحدة ت002ه0ك هي اةي

اةي م مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت%5ك ل ا قني ه الفريية علي مستحم ه ا الادهه

م مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت%5ك ل ا قني ه الفريية علي مستحم ه ا الادهه
م مستحم الممنحدة التي افتريخا الاا راة ت%5ك ل ا قني ه الفريية علي مستحم ه ا الادهه

اما افماب القابليات الدينامية التسووحد ية ةد فسوورت ت%55ك م التسووحدم المسووتداذ الالطخابي المتاقي ت%45ك لمتغيرات لم دىس في ه ا الادهو
طس و و وواة التفس و و ووير مقنحلة اس و و ووتنابا علي ايمة تfك المدس و و ووحرة التي بلغا ت74ه18ك هي كنر م ايمة تfك ال د لية ت4كو ؤند النتاب

عالةة ثير ذات باللة ممنحدة وفماب القابليات الدينامية التسحد ية في التسحدم المستداذ الالطخابيه
االستنتاجات والتوصيات

أوال :االستنتاجات

 -1بينا طتاب الاده دقم فري و ووية اوثر للقابليات الدينامية في دقيم التس و ووحدم المس و ووتداذ الالطخابيو ا خرت النتاب

لم و ووا اة فمد يحدر

المنت ناة لا اوثر اوكنر في ذلك اذ بلغ ت0.35ك ما يدلي علي همية التيحدر في منت ات ةو و و و و وورنة اال عو و و و و وواالت قدلم المر
المنخ ة للعرحة ىغاة في استدامة اوباء التسحدقي المستداذه

 -2افرزت طتاب الاده همية عنا و و وور االسو و ووتدامة

يو و ووح خا لدم عينة الاده إيو و ووافة الي الد ى المدحى ال

فالامد التنافس ووي الامد الممرفي الالاا فالنيمةو ما لم ووي

م منت ات لل يي الدالي االليال القابمةه



لالس ووتدامة

ووفة الالطخابية خدف المن مة م

 

لحب

ال ديدو

لعاا الممرفة ييما يتملم

ىاءها اة اللد اعمالخا ما قدما
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خرت طتاب الاده الد ى الكنير ال

لعاا القابليات الدينامية التسوحد ية في معدع االسوتدامة لألباء التسوحدقي للمن مةو نما اة االفماب

الرالث للقابليات التس و ووحد ية س و وواهم في غيير طمر فكير المن مة فش و و ي ننير فما يتماة و ووي مت التغييرات النيمية المتس و وواىعة لتكحة ةابىو علي
قدلم اإليافة بابما دا

رفه

 -4إباىو عالةات العراب ت CRMك ا دو م اهم عحامي ط اح االعمال التسوحد ية في المعور الدالي هح ما خر ايودا م طتاب الادهو
اذ اذ ناة لخا ب ى مدحى في دقيم االسوتدامة لالباء التسوحدقي الالطخابية م ةالل را ةورنة زد لال عواالت علي التحا وي الفمال مت
العراب

-5

ةلم الة م التح د بي المن مة العرحة خدف لتدقيم اةعي ما يرغاا العرحة م عر

خرت طتاب الاده اسو و و و ووخاذ المن مة في الحاةت االلتماعي االةتعو و و و وواب

مميعات في ةدمة اال عاالته

الدماو االسو و و و ووخاذ يتدقم عندما دىك

النيمي للم تمت ال

المن مة اة ةدمتخا للم تمت هي ةدمة لعرابنخا الداليي تال يي ا لداليك المسووتقنليي تاوليال القابمةك رالتالي فاة االسووتدامة الالطخابية في

التسحدم مني اة ني الم تمت هم زراب للمن مةه

 -6اة فلسووفة التسووحدم المسووتداذ الالطخابي قحذ علي الممي ال ماعي ف ي افراب اةسوواذ المن مة ليس ةسووم التسووحدم ا المنيمات فقرو لخ ا
فاة االست دامة الالطخابية تيلب ط افر لخحب المن مة الممي فش ي دااري لتدقيم اوهداف التسحد يةه

ثانيا :التوصيات

 -1يح ي الاا راة المن مة المادحثة اة درا علي ابامة يحدر القابليات الدينامية التسحد ية لديخا م ةالل اال ي
ا :ابامة معدع المر

المتنحعة علي ةدمة اال عواالت االطترطا المفتحح فشو ي متحا ر لاللم الة م التتات لدم العراب

القابذ للمن مةو ما لمني التيحدر المستداذ للمنت ات التي قدمخا المن مةه

ب :معدع الممرفة السووحاية م ةالل عمي فدحث السووح

اطت اى المر

متافمة الحيووت التنافسووي مت المن مات المنافسووة الدرا علي اة كحة محلحبو

في السح عنر نالءها لتكحة علي اسالي علي درنات المنافسي

االستمداب للرب علي عر يخمه

 :معدع عموي ت CRMك الدرا علي يحدر اباءها م ةالل دوديه مملحمات العراب

التحا ي فيردقة لديدو في ال لم قم المن مة فالتحا ي ممخم سافقاه

التحا و و و و و و ووي ممخم فاسو و و و و و ووتمراى اليلوب منخم بنودء

 -2معدع فلسو و و ووفة االسو و و ووتدامة لدم ني عاملي المن مة م ةالل حفير اوسو و و ووس السو و و ووليمة للممي

يو و و ووت المو و و وحافر المالبمة مت اوهداف

االلتمااية االةتعوابلة النيمية التي ر ذ المن مة د يقخاو مت مراعاو الامد الممرفي التنافسوي لتعوال ماابئ االسوتدامة فم فلسوفة الطخابية

طيمل المن مة م

ىاءها ةدمة اوليال الال قةه

 -3لتكحة االسو ووتدامة ال طخابية علي المن مة الدرا علي اةناي العراب ففكرو المنت والالدمة المسو ووتدامة ذلك م ةالل ةلم فكرو الالطخابية
في ةدمة اال عاالت التحا ي فش ي ال طخابيه

مالت إعالطية ش و و و ووير الي دحل المن مة الي االس و و و ووتدامة إلة و و و ووماى العرحة بتحلا المن مة

 -4إسال

المستقنلية عنر حفير ا عاالت فمالة ل خات ماك متنحعة حل المالم ر سماى نافسيةه

 -5لتكحة مس ووتداذ ل ب اة كحة س وواا

لخ ا علي المن مة اة كحة س ووااةة في قدلم منت ات لديدوو عر

هنا البد م االبداي االبتكاى في التحا ي مت العراب

 -6لم

للمن موة المادحثوة قودلم عر

ف ىةاذ متشابخة بي اوليال تال د االب
املصادر العربية:

ر و و و ووخا علي دقيم ني يلما ا

قدلم ني ما هح لديد لتدقيم االستدامة الالطخابيةه

منتكروو ال قلد المنافس ووي و

ةوا و و و و و و ووة فوالتحا ر بي اوليوال م ةالل دحدوي الاليحط م ال ود الي الدفيود ا

الدفيدك نحسيلة إلبراز االستدامة في التسحدم سردقة لديدو في التمامي مت العراب ه

حفير ةيحط

 -1لريرو س وومد ة محبو ال يس وويو بالل لاس ووموت2013كقب ى التحازة الدينامي ي في االباء التس ووحدقيقو م لة الملحذ االةتع ووابلة االباىدةو
المدب 73ه
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بسم اهلل الرمحن الرحيم



 

 استماىو استنياة/ ذ



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
اوةا الفايلةهههههههه اوخ الفاييههههههههه

السالذ علي م ى متا هللا ررنا اههههههههههههه
طم ووت بي

يدل م اس ووتماىو االس ووتقع وواء المالع وع ووة إلط از الاده المرس ووحذ تالقابليات الدينامية

التس و ووحد ية ب ىها في اس و ووت ار ي ية التس و ووحدم المس و ووتداذ الالطخابيك ب اىس و ووة دليلية اىاء عينة م

الماملي في ة وورنة زد لال ع وواالت المتنقلة في الم ار ه خدف الد اىس ووة الي ش وواليص دليي

ب ى القابليات الدينامية التسوحد ية في دقيم اسوتدامة اوباء التسوحدقي فشو ي ال طخابيو ل ا طرلح
م

مو و و ار كم ةراءو فقرات االس و ووتااطة بت طي

و وونر م ثم اإللافة علي فق ار خا فع و ووحىو بايقة

لتدقيم اهداف الدىاسة ذلك لما متلكحطا م ةنرو بىالة في اةتعا

الرلاء ةراءو المال

ات التالية

م م ال عملكمه

اماذ ني فقرو ةمسو و و و و و ووة بدابي ت ار ح بي تا فم ماماً ا فم مدايد ال ا فم ال ا فم
•
ماماً ك ل ا طرلح م مر كم اإلةاىو فمالمة ت √ك دا اإللافة التي التاى طخاه
ال باعي ل نر االسوم ا المنحاة نما يرلي عدذ رك فقرو م ب ة إلافة علماً اة
•
ه االستااطة محلخة وغ ار الاده ع اًره
الاا راة علي اسو و و و ووتمداب نامي لالافة علي االسو و و و ووتفسو و و و وواىات حل العااىات الحاىبو في
•
االستااطة

ةا شاء ةه

سي حطحة بينكم في

هههههه مت فابم الش ر التقدير لتما طكم تسنابنم للاا ه
االستاذ الدكتور :يوسف حجيم الطائي

المدرس :ضرغام حسن عبد
يرلي يت عالمة ت √ ك اماذ المررت المناسب

مملحمات عامة :

بياطات ةالعية :
ك ال نس :ذنر

اطري
39 – 30

بك الممر29 – 20 :

ببلحذ

ك التدعيي الدىاسي :اعدابلة

مالستير

ببلحذ عالي

5–1

ب ك سنحات الالدمة  :اةي م سنة
20 – 16

49 – 40

 50ف كرر

ف الحىدحس
بنتح اى
10 – 6

15 – 11

 –21ف كرر

ال :القابليات الدينامية التسحد ية:

-1إباىو عالةات العرحة :هي م محعة م الحس و و و و ووابي التقنية التن يمية الاش و و و و وردة إلباىو عالةة متميعو
لديدو مت العرحةه



 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
ا افو و و و و و و ووم

الفقرات

1

الالدمات التي قدمخا الشو و و و وورنة عدد م اال تفاظ فالعرحة نسو و و و ووب

2

دا ل الشورنة فاسوتمراى الدعوحل علي النياطات م العراب لغر

3

ند الشرنة اهتماذ بتدحل العرحة الي المنافسي الداليي ه

4

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اعو و و و و و و وواى

فشدو

زراب لدبه

عميم ةدمات مالبمةه

قحذ الشو و و و و و وورنوة بودعحو العرواب لعدواى خوا بي مودو ةرم للتمرف علي

آىابخم فعحىو مستمروه

5

سومي الشورنة الي فخم الات العرحة ممرفة آىابخم ع المنت ات

6

ختم الشو و و و و و وورنووة فووالررل م ةالل العرحة اكرر م اهتمووامخووا ف حبو

7

دا ل الش و وورنة حفير ةدمات علي مس و ووتحم عالي محازدة لما قدما

8

ايمح عموة الالودموات المقودموة للعرحة حاز ال يموة النقودلوة المودفحعوة

9

ش وورك الش وورنة العراب في مناةش ووة ةير ال حبو الع وويص لحابع

اياس ىياهم فاستمراىه

الالدمة المقدمة لاه

الشرنات المتحالدو في السح ه
م ةنلاه

ايمة لكي مقترح مقدذ منخمه

 -2الممرفوة السو و و و و و ووحايوة :هي نيتيوة التفواعوي بي المن موة العرواب بودىلوة ننيرو لتدوديود آىاء العرواب فوالمنت وات
المقدمة لخم ما يرغنحة فالدعحل عليا ما هح السمر ال

يرغنحة فا لخ المنت ات

الفقرات
10

ا افو و و و و و و و ووم

لودم الشو و و و و و وورنوة ةواعودو مملحموات حل العرواب في السو و و و و و ووح الو
تمامي مماه

11

س و و و و و وومي الش و و و و و وورنة لفخم الات العراب

12

قحذ الشرنة فالتدر ع ىيا العراب فش ي ب ى ه

14

قحذ الشرنة بدىاسة طقاط القحو الممف لدم المنافسي ه

13
15
16
17
18

لترلمتخا الي اةت عمليه

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اعو و و و و و و و وواى

فشدو

حفير المملحمات عنخا

سمي الشرنة الي محاكاة التغيير في الات ىغاات العراب ه
س و و و وومي الش و و و وورنة لتدقيم فرا س و و و ووحد ية فاالس و و و ووتفابو م طقاط

الممف لدم المنافسي ه

لدم الشرنة ةاعدو بياطات مملحمات ةنرو حل المنافسي ه

شو و و و و و و ت الشو و و و و و وورن ووة الم وواملي ل ووديخ ووا علي يحدر الممرف ووة التي

لمتلكحطخاه

س وومل الش وورنة للماملي فالمس وواعدو ييما بينخم لمحالخة المش وواكي

التي تمر

لخاه

 -3يحدر المنت  :دحدي الفرا الس و و و ووحاية م محعة االفت اري و و و ووات حل كنلحليا المنت الي
منت متاح للنيته
الفقرات



ا افو و و و و و ووم

19

متمد إباىو الشو و و و وورنة سو و و و ووياسو و و و وويات ايو و و و وودة ل مي المنت ميابم

20

ينم الشرنة ةير لتدسي ال حبو فش ي علمي عمليه

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اعو و و و و و وواى

فشدو

للمحا فات المالميةه

 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
21

ش ت إباىو الشرنة الماملي لتقدلم اكنر عدب م اوفكاى للمنت ات

22

خر اإلباىو االلتعاذ فوال حبو فمتوافموة التدسو و و و و و ووي المسو و و و و و ووتمر لكوي

23
24

ال ديدوه

طشية الشرنةه

قحذ الشرنة بنناء ةيحط إطتالية لديدو رعحىو مستمروه

حفر الشورنة ةعوما علي نلف الم المات للعراب اوكرر اسوتالداما

لالدمة اال عاله

25

حفر الشرنة دىدب مستمر للماملي م ةالل مدايرات ب ىات

26

قحذ الشو و و وورنة فوطتا منت لم

دقيم المنفمة الكاملة

27

متمد الشرنة علي التما ة مت الشرنات اوةرم في اطتا منت ات

دىدنيةه

العراب م

فاإليافة الي يافقا مت يلما خم آمالخمه
لديدوه

ثاطيا :اوباء التسحدقي المستداذ الالطخابي

 -1الامد االلتماعي

ا افو و و و و و و ووم

الفقرات
1

سو و و و و و وومي الشو و و و و و وورن ووة الي دقيم ىف وواهي ووة الم تمت م ةالل لني ووة

2

حفر الشرنة فرا متسا دة للممي بي مح فيخا الم تمته

3

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اعو و و و و و و وواى

فشدو

ا تيالا اه

ختم الشو و و وورنة فالمسو و و ووا او حفير لحبو ياو عمي فما يتناسو و و ووب مت

يلمات الم تمت

4

رنع الش وورنة علي المس ووؤ لية االلتمااية ينيم التشو وردمات التي

5

رنع الشورنة علي المنت ات التي سوخم في بناء الم تمت لخا آثاى

6

ختم الش و و و و و وورنة فالدفاظ علي النس و و و و و ووي االلتماعي المدير بخا م

ختم فالقمالا االلتمااية
بيمية مدد بوه

ةالل اسخاما خا ييا فش ي مااةره

 -2الامد االةتعاب
ا اف و و و و و ووم

الفقرات
7

س وومي الش وورنة الي دقيم اوىراح م ةالل ةابليا خا اإلبدااية م

8

للشو و و و و و وورنووة طععووة في دقيم الررل االلتموواعي اة كحة مؤثرو في

9

فكر الش و و و و و وورنة في نيتية ل ب اكنر عدب مم

م افراب الم تمت

10

دا ل الشوورنة اة دعووي علي عووة سووحاية اكنر م الي نمية

11

سو و وويير الشو و وورنة علي المتغيرات االةتعو و ووابلة ةعو و ووح و و ووا قلاات

12

ختم الشو و و و و و وورنة بتنشو و و و و و ووير الدرنة التسو و و و و و ووحد يوة م ةالل القوابليوات

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اع و و و و و وواى

فشدو

الي الاقاء االستدامةه

الم تمت المدير بخا م النا ية االةتعابلةه
شغيلا ةعح ا المفكرد

المندعي ه

ىرا خا استرماىها م تمعياه
السح

االسماىه

التسحد ية التي متلكخا اطم اسخا علي ال اطب االةتعاب ه

 -3الامد النيمي



 



القابليات الدينامية التسويقية ودورها يف اسرتاتيجية التسويق املستدام الالنهائي...
ا اف و و و و و و ووم

الفقرات

13

مت الشرنة في لحدا خا الدفاظ علي النيمة التنحي النيميه

15

ممي الش و و و و وورنة فاس و و و و ووتمراى فالتدةيم النيمي لممرفة االثاى المدتملة

14

16
17
18

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اع و و و و و و وواى

فشدو

نت الشرنة منت ات ذات اثر اسئ علي النيمة
التي لم

اة ؤثر علي الم تمته

لدم الشرنة ةابليات سحد ية اطتالية نت منت ات

دلقة للنيمةه

منت ات الش وورنة تس ووم فال حبو عند اس ووتالدامخا فاة عمرها سحدي

االلي

لدم الشوورنة ةابليات فش وردة ةابىو علي إباىو ط م النيمة االسووتالداذ

اومري للمحاىب نالساةة اوى

الميا ه

 -4الامد الممرفي التسحدقي
ا اف و و و و و ووم

الفقرات
19

متلك الش و و و وورنة ممرفة س و و و ووحد ية هي ةابىو علي دليي المملحمات

20

لودم الشو و و و و و وورنوة ىس موال فشو و و و و و وور ةوابى علي يحدر منت وات ذات ممرفوة

21

متلووك الشو و و و و و وورنووة ممرفووة موواليووة اطتوواليووة في نيتيووة ل و ب اومحال

22

تميع الشورنة فالممرفة المومنية ال اهردة اسوت افة لمتغيرات النيمة

23

ختم الشو و و و و و وورنوة فوالممرفوة العرحطيوة نيتيوة الدفواظ علي العرحة سحل

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اع و و و و و وواى

فشدو

التسحد ية غيرها م الي الدفاظ علي مرنعها التنافسيه
كنلحلية باء عاله

الالمراء تطتا المنت ات الالمراءه

ةابىو علي اليي نافة الم اات النيميةه

فترو مم نةه

 -5الامد التنافسي التسحدقي
الفقرات
24
25



ا اف و و و و و و ووم

للشرنة القدىو علي دديد المتنافسي الداليي

ال دبه

فشدو

ا افم

مدايد

اعاى

اع و و و و و و وواى

فشدو

الش و و و و وورنة س و و و و ووتييت اة حالا التنافس في م ال المنت ات لديخا

القدىو اإلبدااية علي اليي المنافسي ه

26

متلك الش و و وورنة المر طة في التس و و ووحدم ةيحط اإلطتا لالس و و ووتمداب

27

سو و ووتييت الشو و وورنة محالخة التنافس التكنلحلي التمافي االلتماعي

28

لدم الشوورنة ط اذ مملحما ي متكامي لتدليي المنافسووي في السووح

للتنافسه

يت ةير سحد ية ل لكه

ني

لم

التفح عليخمه

 



